Митрополит Епіфаній особисто
завантажував фури на фронт

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Перший предстоятель Автокефальної православної
церкви України роздає їжу нужденним на вулицях
Києва, знає грецьку мову і не має російської освіти
с. 4

»

Цікава

«Забери мене
до себе на небо.
Андрій, 9 років»
Листи дітей-сиріт
до святого Миколая

ГА З Е ТА
на вих ідні

с. 6
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Хочете читати

l «НАШІ ЛЮДИ В ГОЛЛІВУДІ»

«Цікаву газету
на вихідні»
у 2019 році?
А отримати суперприз
від неї? Тоді поспішайте її
передплатити!

ТИЖНЕВИК

«ЦІКАВА ГАЗЕТА
НА ВИХІДНІ»
Юрій Вороний
провів пересадку
нирки ще 85 років
ттому
ому

До цих тварин пан Тарас ставився із неабиякою любов’ю. Вони для нього були не просто худобою, а чимось значно більшим.

Василь УЛІЦЬКИЙ

«БУГАЇ» РОЗУМІЮТЬ ТІЛЬКИ
СОЛОВ’ЇНУ

— Де-е-е мої бізони? Де-е-е мої бугаї? — українською мовою кричить чоловік, і за якусь мить з лісу на звук голосу
вибігає велике стадо бізонів, швидко
прямує до годівниць і починає із задоволенням наминати корм. А чоловік, який
вільно себе почуває серед цих могутніх
тварин, англійською мовою пояснює, що

«бугаї» розуміють тільки українську.
Такий відеоролик кілька років тому дуже
потішив наших співвітчизників і був доволі

“

«У Канаді знайшли
«україномовних»
бізонів» — у пресі
з’явились повідомлення
з такими заголовками.

Закінчення на с. 3

»

На м 1 р ік

с. 3

Відлетів у пекло
«пологівський
маніяк», який
убивав 25 років

ГА З Е ТА
на вих ідні

15 листопада 2018 року №46 (50)
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l ТАК НІХТО НЕ КОХАВ

Фото tsn.ua.

За цей час замість Сергія Ткача
(на фото) засудили 9 невинних
людей, один із заарештованих
повісився

Василь РОГУЦЬКИЙ

СМЕРТЬ, ЯКІЙ РАДІЮТЬ

«В якийсь період жінка приходить до розуміння, що поряд повинен бути чоловік, який стане з нею одним цілим».

Джамала — про свій другий шлюб:
«Я ДУЖЕ ВДЯЧНА БОГУ ЗА ЦЮ ЛЮБОВ!»
В серці скрипалі, то відлуння мрій,
Відчайдушний крок в майбутнє!
Лагідний твій сміх знов приніс весну,
Паростком пробивсь у моїй душі.
Каменем була, а зараз, як папір,
Крихітний літак цілує небокрай,
Де з’явились ми.
Цю пісню слухав публічно СеїтБекір Сулейманов, наречений
Сусани Джамаладінової, знаної
як Джамала. Як воно ведеться
чоловікові, якому присвячено таку
пісню?! Та не просто пісню, а піснюклятву! Чи багато закоханих дають
її одне одному тепер, у ХХІ столітті?
А як ведеться жінці, до кожного
руху якої прикуті сотні тисяч пар
очей?
Оксана КОВАЛЕНКО

«ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ ТОМУ
І НАЗИВАЄТЬСЯ ОСОБИСТИМ»

Вона принесла всесвітню славу
Україні, посівши перше місце на Євробаченні-2016: світ почув пісню-долю
«1944» про злигодні кримських та-

«Ми, кримські татари, багато чого здобули за часів незалежності України.
Мати можливість залишатися собою — це щастя!»

тар. Джамалу стали називати нашою,
а ще приглядалися, як вона одягається, що п’є і їсть, з ким зустрічається… Їй
було приємно, та вона не вважала, що
Євробачення має стати збільшувальною лінзою для її душі. Можна уявити
її думки після прочитання у пресі заголовків на кшталт «Співачка Джамала
продемонструвала романтичний образ
у компанії бойфренда». Тому іронічно

Фото unian.ua.

»

Фото moirebenok.ua.

Коли 21 серпня 1976 року матрос-контрабандист
Тарас Казна (Казнистий) тікав із радянського
корабля, то взяв із собою лише атестат
із відмінними оцінками Ленінградського морського
училища та власні антирадянські вірші

популярним в інтернеті. «У Канаді знайшли
«україномовних» бізонів» — одразу ж з’явились у пресі повідомлення з такими заголовками. «Цей пан Тарас неймовірний. Українець в Канаді», — відгукнулась на відео
відома журналістка Мирослава Гонгадзе.
І це правда. Тарас Казна виявився
не просто колоритним фермером, а й природженим філософом, людиною з великим
почуттям національної гідності та душею
поета. А за плечима в нього була неймовірна життєва історія, яка цілком могла б лягти в основу якогось гостросюжетного кіно.
На жаль, пан Тарас помер у 2016 році,
коли йому виповнилось лише 60. Але після
відео з бізонами він встиг відзняти ще немало роликів, де розповідав про себе багато цікавого та читав власні вірші. Частину
своїх відеозвернень зробив на тлі великого тризуба…

l НАРЕШТІ!

Цікава
с. 5

Канадієць «навчив» бізонів…
української мови

»

Найбільша наша
проблема…
ЖАБА!

фантазувала на питання, про якого чоловіка мріє («…має бути симпатичним,
із виразними очима, густими кучерями,
сильним, цілеспрямованим, уважним,
не повинен боятися життєвих труднощів…») і одночасно захищалася: «Особисте життя тому і називається словом
«особисте».

Закінчення на с. 6

»

5 листопада у віці 66 літ
від серцевої недостатності
помер так званий «пологівський» (або «павлоградський») маніяк Сергій Ткач,
який відбував довічне ув’язнення у Житомирській колонії № 8.
Доведено, що нелюд
позбавив життя щонайменше 37 осіб, але сам він переконував, що на його ра-

“

Перше убивство Ткач
скоїв 1980 року в Криму —
задушив і зґвалтував молоду
жінку. Стверджував, що після
цього зателефонував до міліції і зізнався в усьому, але
йому не повірили.
Із Криму душогуб переїхав у Павлоград Дніпропетровської
області.
Тут він скоїв найбільше
злочинів. Більшість жертв
маніяка — діти. Так, 31 жовтня 1984 року він задушив
і зґвалтував 10-літню Олю

Усього в Павлограді від його рук
загинули близько 50 осіб. Потім маніяк
переїхав у Пологи Запорізької області
і продовжив свої чорні справи там.
Останній його жертві було дев’ять років.

хунку — 107 жертв. Докази
щодо останнього убивства
досі збирає прокуратура.
Галина Попугаєва, мати
13-літньої жертви, яку позбавив життя Ткач, зізналася
журналістам ТСН: на його
смерть чекала 28 років. Про
те, що душа убивці відлетіла в пекло, жінка дізналась
у свій день народження.
Смерть маніяка вона назвала
доказом того, що справедливість на світі є. Після першого
душогубства прийшов із повинною, але йому… не повірили.
Сергій Ткач родом із Росії. Якийсь час він працював
у міліції на посаді криміналіста, звідки його звільнили
за фальсифікації. Навички,
набуті ним на цій роботі, згодом допомагали йому приховувати злочини.

Дмитренко в руїнах колишнього маслозаводу, взявши
на пам’ять її нотний зошит,
який потім у нього знайшли. Іноді жертвами ставали
і молоді дівчата — не старше 20 років. Зазвичай Ткач
спочатку душив, а вже потім
ґвалтував.
Усього в Павлограді від
його рук загинули близько
50 осіб. Потім маніяк перебрався у Пологи Запорізької області і продовжив свої
чорні справи там. Останній
його жертві було дев’ять
років. Він вбив її на березі
місцевої річки. Коли дівчинку стали шукати, тутешній
житель розповів міліції, що
бачив, як Ткач купався з нею
та її друзями.

Закінчення на с. 4

»

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС
для Волині – 60304,
для Рівненщини – 60312
для інших регіонів України – 60307
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
1 місяць – 17 грн 50 коп.
3 місяці – 52 грн 50 коп.
6 місяців – 105 грн

12 місяців – 210 грн
*Ціни наведені без врахування послуг
ПАТ «Укрпошта».
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Казахстан хоча б утримався,
а Білорусь всадила нам
ножа у спину….
Фото acc.cv.ua.

Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Лукашенко відмовився підтримати Україну в ООН
Фото rt.com.

Білорусь серед інших 19 держав
світу проголосувала проти
рішення Генеральної Асамблеї
ООН по Криму
У резолюції Москву закликали
припинити блокаду Азовського моря,
вивести свої війська з Криму, звільнити полонених українських моряків, а
також засудили будівництво незаконного керченського моста. За документ
проголосувало 66 країн, 72 утримались, а 19 були проти. Серед них і Білорусь, до якої українці тепло ставляться
та з якою Київ активно торгує. На жаль,
ганебну компанію білорусам, крім усіляких Венесуел та Зімбабве, склали також Вірменія та Узбекистан.
Президент Олександр Лукашенко
хоче бути великим миротворцем для
України і нещодавно публічно ображався, що Петро Порошенко відкинув його ідею поставити білоруських
прикордонників у Донбасі, бо вважає
«бацьку» занадто «проросійським». Але

Після таких розваг у лікарні помер
15-річний підліток
Біда сталася у селі Великий Кучурів Чернівецької області. За кермом «джипа» був 16-річний хлопець. Його товариші всілись на санчата, які прив’язали до машини, і почали
кататись селом. На повороті санки перекинулись. Травма
голови одного з «пасажирів» виявилась смертельною.
У селі шоковані цією трагедією. Поки одні готуються до похорону, інші переживають, щоб не потрапити до в’язниці. Адже за такі лихацтва можна сісти
за грати на строк від трьох до восьми років.

«Багатовекторний бацька» годує Путіна не лише обіцянками,
а й конкретними антиукраїнськими діями.

ж голосування в ООН це й підтверджує!
Ми розуміємо, що Лукашенко
боїться Путіна і мусить його задобрювати такими от голосуваннями.

Громада вітала перехід
свого митрополита
16 грудня у Вінниці парафіяни
Свято-Преображенського
собору оплесками відреагували
на оголошення митрополита
Вінницького і Барського
Симеона (на фото), що він
перейшов в Українську
православну автокефальну
церкву
В інтернеті є відео про
це. «Процес пішов..... Уже вчора були розмови, щоб мене
змістити з кафедри,
ри, а тут
буде призначений
й інший
архієрей (Московського
ського
патріархату. – Ред.).
ед.).
Але я вже не архірхієрей
Української
ої
православної церркви Московського
о
патріархату. Я вжее
архієрей Православної церкви
України, об’єднаної церкви», –

Трагедія на Буковині:
хлопці вирішили
покататись і прив’язали
санки до авто…

сказав Симеон. Окрім оплесків, було
чути вигуки «Браво!». «Ваші аплодисменти є згодою, що ми з вами і
надалі будемо трудитися і молитися», – заявив священнослужитель.
Зазначимо, що митрополит
Вінницький і Барський Симеон
був одним із двох єпископів УПЦ
Московського патріархату, які
Москов
взяли участь в Об’єднавчому соб
соборі 15 грудня, де було
створено Автокефальну прастворе
вославну церкву України.
восла
Більше того, відважний миБільш
трополит претендував на
троп
пост предстоятеля нової
уукраїнської церкви. На
виборах його підтримали 28 архієреїв.
Митрополит Епіфаній, який представляв колишній Київський патріархат (ця
церква саморозпустилась), переміг, набравши 36 голосів.

Але тоді хай не лукавить і не вдає із
себе «миротворця». Казахстан теж
під прицілом у Москви, але хоча б
утримався під час голосування…

l ПРЯМА МОВА
Петро ПОРОШЕНКО,
Президент України, агітував
у місті Дніпрі студентів
говорити українською
мовою:

«

Хочу сказати, щоб ні в
кого не було ніяких ілюзій: до
1997 року я не говорив українською. Народився в Одеській області, в селі у бабці був суржик,
навчався весь час російською.
Я є яскравою демонстрацією
того, що, якщо треба, ти спокійно спілкуєшся українською…
Я володію 5 мовами. Зараз, коли
їжджу до країн
Східної Європи,
требую
не
потребую
дача. Я
перекладача.
б мали
хочу, щоб
ість
мож ливість
так спілкуватися всі
українці.

»

Вчителька сказала дітям,
що Святого Миколая
нема, і директор…
вигнав її зі школи
Це сталося в американському місті Монтвиль
Педагог, ім’я якої не повідомляється, розповіла дітям не
тільки те, що Санта-Клаус – вигадка, а й поховала їхні мрії
про різдвяних оленів та зубних фей. Вона переконала першокласників, що подарунки на Різдво і Новий рік їм купують
батьки, а не кладе під подушку чи в панчоху Святий Миколай.
Багато дітей пішли додому зі сльозами. Батьки були обурені.
На біду вчительки, директор школи виявився багатодітним
татом. «Як батько чотирьох дітей я сам чудово розумію, наскільки делікатне це питання», – сказав він і запропонував
педагогу написати заяву на звільнення, що вона й зробила.
Більше того, керівниця міського відділу освіти
Рене Ровтар заявила, що вчителька-правдоруб не отримає роботу в жодній школі округу! Вона сказала, що
стурбована і розчарована тим, що сталося, додавши,
що «диво дитинства, пов’язане з усіма святами і традиціями», є для неї особливим. Пізніше Рене Ровтар у
Twitter поділилася фотографією, де вона поряд із Санта-Клаусом, і підписала її «Я вірю».
Фото inforesist.org.

Рене Ровтар закликає вірити в чудо не лише дітей, а й дорослих.
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l «НАШІ ЛЮДИ В ГОЛЛІВУДІ»
l НА ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ

Фото з особистого архіву Андрія ШЕВЧЕНКА.

І В ЛІСАХ АЛЬБЕРТИ
ЗАЛИШАВСЯ КОЗАКОМ

Мало яка людина на планеті може порозумітись із бізонами, як це
робив українець з діаспори Тарас Казна.

Козак із душею поета!

Канадієць «навчив»
бізонів… української мови

»

Закінчення. Початок на с. 1

Василь УЛІЦЬКИЙ

«НЕ ЗАХОТІВ БУТИ
«ХАХЛОМ»

Народився
Тарас
Казна
на Житомирщині у маленькому
селі Малахівка, яке зараз знелюдніло, оскільки опинилось
у Чорнобильській зоні. «Батько
мій був Казнистий Петро Петрович — безрукий учитель (руку
втратив на війні. — Ред.), його
учні називали Колбою, — розповідав Тарас Петрович. — Педагоги нас завжди налаштовували, що в Радянському Союзі
кожна людина — друг, товариш
і брат. Коли після середньої
школи я пішов до морської
школи в Кронштадті, то побачив, що то абсолютна брехня.
Там були русскіє, а інші — «хахли», «чучмєкі», «косоглазиє» й
тому подібне. Його назвеш кацапом — із кулаками лізе. А сядеш порозмовляєш із земляком
своєю мовою — і ти вже «бандеровєц», «фашист». Це мене
дуже ображало. Обоє мої батьки
були на війні — батько втратив
руку, мати була медсестрою (добровільно пішла на фронт. —
Ред.)…
Незважаючи на те, як воно
все було, в 1974 році я закінчив
ту школу з відзнакою і потрапив
у склад Шостої північно-атлантичної експедиції океанографії.
Тим дуже гордився. Думав, о’кей,
я поплаваю три роки, потім
піду до Макарова (навчальний
заклад, у радянські часи — Ленінградське вище інженерне
морське училище імені адмірала

Макарова. — Ред.) в Ленінград,
буду кимось. Але як я прийшов
на кораблі, то побачив, що там
ще гірше. І той «бандера», і той
«хахол», — згадував пан Тарас.
Словом, хлопець скоро перестав вірити у російську радянську імперію і, як сам каже,
зайнявся… контрабандою (ось

“

Вірю: ще прийде година, полум’я
заграє і над вільною землею сонце засіяє!» Це був 1976 рік…
Коли через майже 40 літ
російські війська вторглися
в Україну, канадієць українського походження Тарас Казна зробив спеціальне відеозвернення
до «русскіх» російською мовою

«Люди, які виросли з-під палки, самі
прагнуть когось бити та гнобити», — казав
він про росіян.

завдяки кому модники 1970-х
ходили в американських джинсах). А коли попався і корабельний кадебіст наказав писати
пояснювальну, молодий моряк
просто чкурнув уночі з корабля.

КОНТРАБАНДИСТ ІЗ…
ВІРШАМИ

Із собою взяв лише дві речі —
атестат морського училища
з відзнакою, бо вважав усі свої
оцінки заслуженими, та власні
твори. Якби ці поетичні рядки
потрапили до того кадебіста раніше, ніж він дізнався про контрабанду, то за грати юнака б
запроторили одразу ж — і змоги
о 12-й ночі вистрибнути за борт
корабля у води Канади уже
не було б.
Про що міг писати 20-літній
українець, який не погодився
затоптати свою національну
гідність? Звісно ж, про повстання і звільнення рідної землі.
Це була поема про Северина Наливайка, яка закінчувалась такими словами: «Ще не вмерла Україна, хочу вам сказати. І катів ми
ненависних всадимо за грати.

й теж у віршах. «Ваші геббельси
ведуть вас по стежці, вороття
з якої нема!» — намагався він
достукатись до людей по той бік
океану. І давав дуже точні діагнози російському суспільству, якого не зачіпають десятки тисяч
смертей українців. «Люди, які виросли з-під палки, самі прагнуть
когось бити та гнобити», — казав
він про росіян.
…А ролик про бізонів Тарас
Казна зняв, щоб допомогти тваринам. «Я врятував їх із поганої
ситуації і тепер мушу опікуватися. Зняв те відео як оголошення
для інвесторів. Якщо у когось є
достатньо землі, я б розселив
там своїх — бізонів», — пояснював господар.
Він дуже любив усе живе. Переймався тим, що «людина ріже
гілку природи, на якій сидить».
«Мені до сраки, звідки ми, люди,
з’явились. Важливо, що ми робимо із собою на цій землі», — відверто висловився він якось.
Тарас Казна на цій землі
намагався залишити добрий
і чесний слід. Український
слід.

У жовтні 2016-го на хуторі у пана Тараса гостював посол Андрій Шевченко.

На прохання «Цікавої газети»
враженнями про свою зустріч
із Тарасом Казною поділився
Надзвичайний і Повноважний
посол України в Канаді
Андрій Шевченко
«Після мого приїзду в Канаду
це феєричне відео «Де мої бізони?» одразу ж стало одним з улюблених, і виникла думка розшукати
цього чоловіка. Перші секунди нашої зустрічі перевершили всі очікування. Коли з пікапа вискочив
колоритний бородатий маленький
«ядерний реактор» — це було колосальне враження. Енергійний,
веселий, із живими очима, які весь
час стріляли, з усмішкою, — одразу розумієш, що це характер, що
це особистість!
Ми з дружиною Анею були в Тараса на хуторі, бачили його бізонів,
він при нас так само їх гукав, і мені
здається, що відео не передає й десятої частини того тепла, що було
між ним і тваринами. Той його хутірець — це кілька десятків гектарів
лісу, посеред якого — хата, пасіка,
ставок. І Тарас із бізонами. Між
ними він виглядав дуже органічно.
Бізон — красива сильна істота, але
доволі небезпечна, яка досить ревниво ставиться до своєї території.
Тому більшу частину часу, коли ми
були в Тараса, він чітко нам казав,
коли сидіти в машині, а коли можна вийти і трошки наблизитись
до тварин. Хоча вся ця обережність
стосувалася тільки нас. Бо він із бізонами говорив, їх обнімав, чухав,
про кожну теличку розповідав, —
який має характер, який стан здоров’я. Це такі дуже зворушливі стосунки людини з природою.

Він мав вигляд здорового чоловіка, енергійного, з планами на майбутнє, все жартував, що йому треба
знайти нову українську дружину. Бо
перед цим ті, на кого він покладався і розраховував, його розчаровували… Розповідав багато, цікаво
і в деталях. Дав на дорогу своєї
медовухи. Ми домовлялись, що
наступного разу довше посидимо.
Але вийшло, що ця наша зустріч
була першою і останньою.
…Тарас ненавидів Кремль, Москву, КДБ. Вів свою персональну
війну з ними. Я відчував у ньому
козацький дух — дуже бунтівний,
дуже твердий. Він мав своє уявлення про життя і жив згідно з ним. Іншим в душу не ліз, на голову не сідав, але нікому собою помикати
теж не давав. Мені його було легко
уявити з козацькою шаблею і оселедцем на голові десь на Запоріжжі кілька століть тому.
Ми гостювали в Тараса
у 2016 - му, через 40 років після
того, як він опинився в Канаді.
Але він все одно не став меншим
українцем — а може, й більшим.
Я дивився на нього і думав, яка насправді потужна сила генів, сила
того, що ти береш ще в дитинстві
від людей навколо і від природи.
Дивився і думав про ту неймовірну силу ДНК нашого характеру, яка
навіть тут, у лісах Альберти, серед
бізонів усе одно робила його козаком».
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l ШУХЕР!

l РЕЗОНАНС

На Вінниччині
з’явились
вовки-мутанти

Митрополит Епіфаній особисто
завантажував фури на фронт

Вони не бояться заходити на подвір’я
селян навіть удень

Перший предстоятель Автокефальної православної церкви України роздає їжу
нужденним на вулицях Києва, знає грецьку мову і не має російської освіти

Петро МАКАРУК

итель села Хоньківці Олександр
Храпко розповів, що поки не засніжило, припинав худобу біля
двору. Якось прийшов забирати — коза
стоїть, а цап загризений. У сусідніх Нагорянах хижаки напали на теля просто в селі.
Тож люди намагаються не ходити вулицями
поодинці, особливо за межами населених
пунктів, а дітей у школу та садок водять.
У Хоньківцях та Нагорянах призначили винагороду по півтори тисячі гривень
за голову вовка. Уже застрелили трьох. Останній впольований звір виявився не звичайним хижаком, а мутантом — поміссю
від схрещування вовка і собаки. Такі дуже
небезпечні, бо безстрашно підбираються
до людських обійсть. «Коли нема як вовчиці відгуляти з вовком, вона гуляє з собакою», — каже єгер Віктор Паламарчук. Але
є й банальніша причина нашестя хижаків
на села: у лісі сіроманцям просто не вистачає дичини. «Вовкові необхідно два
кілограми м’яса щодня», — пояснив мисливствознавець Андрій Кравчук. Тому звірі
і пішли до людських осель.

Ж

l ЦИТАТНИК
Святослав ВАКАРЧУК, лідер
музичної групи «Океан Ельзи»,
заявив, що не знає шоумена
Володимира Зеленського як
політика (Зеленський має великі
президентські рейтинги. – Ред.):

«

Я такого політика не знаю. Знаю
політика на прізвище Голобородько
(головний персонаж серіалу «Слуга
народу» Василь Голобородько, якого
грає Зеленський. –
Ред.). Це дуже цікавий політик, але, за
українською Конституцією, він не
громадянин України і не жив тут
протягом останніх
10 років – і,
на щастя чи
на жаль, не
може балотуватися.

»

Фото google.com.ua.
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БАТЬКІВСЬКУ ХАТУ ЗАТОПИЛО ПІД ЧАС
ПОВЕНІ

Главою церкви його обрали на Об’єднавчому соборі, який відбувся 15 грудня. До цієї
події широкому загалу майже нічого не було
відомо про Епіфанія, незважаючи на те, що
він вважався правою рукою патріарха Філарета.
То хто ж він? Кому випала велика честь
та гігантська відповідальність ставити на ноги
Автокефальну православну церкву України?
Епіфаній (в миру — Сергій Думенко) народився 3 лютого 1979 року на Одещині,
дитинство його минуло у селі Жадова Чернівецької області. Там у звичайній сільській хаті
досі живуть його матір і один із двох братів
(другий вже має власну сім’ю). У селі розповідають, що наразі братів нема вдома, вони
поїхали на заробітки, працюють на будові.
Єдиною особливістю батьківської оселі митрополита є її ретельна доглянутість. До речі,
у 2008-му цю хату, яка стоїть на краю села, затопило під час повені.
Розшукали засоби масової інформації
і житло, де мешкає сам митрополит Епіфаній.
Першими це зробили так звані проросійські
ЗМІ, сподіваючись, очевидно, на сенсацію.
Але новий двоповерховий будинок у селі
Святопетровське біля Києва, який приписали
предстоятелю, розкішшю не вразив. Виділяється він на тлі інших хіба яскравим жовтим
кольором. Невисокий паркан навколо зведений із звичайних сірих бетонних плит.

ІЗ ВСЕЛЕНСЬКИМ ПАТРІАРХОМ ЗМОЖЕ
ПОГОВОРИТИ ПО-ГРЕЦЬКИ

Значна частина церковної «кар’єри» митрополита Епіфанія пов’язана із навчальними
закладами. Свого часу він викладав у Рівненській духовній семінарії та Київській православній богословській академії, яку згодом
очолив. З 2012 року керував Синодальним
управлінням у справах духовної освіти.
Тож митрополит Епіфаній — «книжник»,
богослов. Уже в одній із своїх перших публічних промов він заявив про важливість розвитку освіти, чим заслужив оплески навіть
від представників інших церков, зокрема від
Святослава, глави греко-католицької церкви,
яка гордиться своїм Українським католицьким університетом у Львові.
Великою перевагою Епіфанія є й те, що
він навчався у Греції і знає грецьку мову.
Продемонструвати це випаде митрополиту
нагода вже 6 січня наступного року, коли він
у Константинополі співслужитиме із Вселенським патріархом Варфоломієм, а потім отримає з його рук Томос про автокефалію.
Сильним видається предстоятель нової
православної української Церкви і як адміністратор. Адже він був настоятелем київського
Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря, а також керуючим справами
Київської патріархії. У червні 2013 року архієпископ Епіфаній став митрополитом Пе-

39-річний митрополит Київський та всієї України Епіфаній (Сергій Думенко)
є наймолодшим серед предстоятелів українських церков за роки незалежності.

реяслав-Хмельницьким і Білоцерківським,
і його призначили патріаршим намісником.
Тобто такий важливий у період становлення
Церкви управлінський та організаторський
досвід у глави православної церкви в Україні
теж є.

ДОПОМАГАЄ УКРАЇНСЬКИМ В’ЯЗНЯМ
У РОСІЇ

Про митрополита Епіфанія тепло відгукуються волонтери, яким він допомагав, в тому
числі і фізично, коли особисто завантажував фури на фронт. Про це згадує, зокрема,
капелан Костянтин Холодов. Достойну, хоч

“

В одній із своїх перших
публічних промов він
заявив про важливість
розвитку освіти, чим
заслужив оплески навіть
від представників інших
церков.

і досі маловідому сторінку у біографії предстоятеля, відкрив єпископ Сімферопольський і Кримський Климент. За його словами,
митрополит Епіфаній вже 4 роки, як надає
допомогу українським політв’язням у Росії,
зокрема родині кримчанина Володимира
Балуха. Також, за словами Климента, митрополит допоміг йому провідати Олега Сенцова. Сам новообраний глава церкви поставив
свій підпис під петицією з вимогою звільнити
українського в’язня.
Цікаво, що перший предстоятель доволі активно використовує соціальні мережі.
З них можна довідатись, що митрополит
Епіфаній часто бував на відкриттях нових
храмів, зустрічався із «великим другом України», покійним американським сенатором
Джоном Маккейном, особисто роздавав їжу

l ПРЯМА МОВА

«Двері нашої
Церкви відкриті
для всіх»
Із висловів митрополита Епіфанія
«Українські патріоти віддавна прагнули мати свою незалежну Церкву. З’явився чудовий шанс. І ми його вже не випустимо з рук. Рано чи пізно, але народ України
матиме свою помісну православну Церкву, як має державу, президента, уряд, військо, гімн, герб, прапор… Це неминуче».
(Жовтень 2013 року).
ххх
«Сьогодні ми змогли об’єднати три
гілки православ’я в Єдину українську помісну церкву… Господь почув наші прохання і подав довгоочікувану єдність.
Українська церква служитиме українському народові, молитиметься та вестиме
його шляхом спасіння… Хочу закликати
всіх братів до Єдиної української церкви. Її
двері відкриті для всіх. Ми повинні завершити єднання українського православ’я,
плекати богословську науку, молитись
за припинення війни… Нехай нам допоможе Господь Бог. Слава Ісусу Христу! Слава
Україні!»
(Грудень 2018 року).
на вулицях Києва нужденним, брав участь
у міжнародній конференції у Європі, вітав
українських добровольців зі святом…
Словом, схоже, що українських православних очолила гідна людина. І дай
Боже, щоб ці слова ми могли повторити й
через 10, й через 20 років…
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Наші воїни відправили у пекло
ймовірного убивцю Василя Сліпака
На Донбасі знищено
російського
бойовика Дениса
Єфременка
з позивним Морячок,
який у 2016 році
заявляв, що вбив
українського
добровольця,
відомого оперного
співака Василя
Сліпака

Донька найкращої
моделі стала
найкращою моделлю
Цими днями відбулася церемонія вручення
премії Fashion Awards 2018. На модному
«Оскарі» було названо ім’я зірки подіуму
Нею стала 17-річна Кайя Гербер (на фото вгорі), дочка легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд. Премію Кайї вручила британська співачка
Ріта Ора. За почесне звання боролися найяскравіші представниці модної індустрії.
І яблуня гарна, і яблуко її не гірше (на фото
внизу)…

Василь РОГУЦЬКИЙ

ро це написав офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці
у Facebook. За його даними, ймовірного
вбивцю українського співака ліквідували
ще 9 грудня. «Бригада 200-х» поповнилася черговим бійцем, Денисом Єфременком, він же Морячок. За попередньою
інформацією, саме він міг застрелити
оперного співака Василя Сліпака (Міф), —
написав він.
Ворожого снайпера знищили поблизу Мар’їнки на Донецькому напрямку.
33-річний зрадник Єфременко був у базі
«Миротворця». Жив у Горбачево-Михайлівці на Донеччині. У мирний час проходив строкову службу в ВМС України
в Криму.
Нагадаємо, що співак, соліст Паризької національної опери Василь Сліпак
два роки воював у лавах добровольців
на Донбасі, загинув у зоні бойових дій
у червні 2016 року. Побратими бійця розповіли, що його вбив снайпер у районі
Дебальцевого.
Пізніше російський телеканал Life показав інтерв’ю нібито зі снайпером, який
застрелив українця.
Тим часом пропагандисти окупантів
поширили повідомлення, що ліквідований терорист — не Денис Єфременко.
В інтернеті з’явилося звернення якогось
бандита в балаклаві, який називає себе

П

Спочатку оперний співак Василь Сліпак (Міф) активно волонтерив та організовував у
Європі акції протестів, а потім покинув комфортний Париж і зі зброєю в руках пішов
захищати рідну землю.

“

Денис Єфременко, зрадник України,
який пішов на службу до російських
загарбників, є ймовірним убивцею героя.

Пропагандисти
окупантів поширили
повідомлення, що
ліквідований
терорист — не снайпер
Денис Єфременко.

Єфременком і каже, що «живий-здоровий».
Зазначимо, що однозначно стверджувати щось у цьому випадку важко. Адже брехнею могло бути і перше
відео російських «журналістів» із нібито вбивцею Василя Сліпака, і друге,
де «снайпер» каже, що живий. Російська пропагандистська машина може
вигадати будь-що. Єдине, в чому можемо бути впевнені, це в тому, що
на одного загарбника стало менше.

l ШОК!

Необачного мисливця врятувати не вдалося
Між сeлами Гориньгрaд-2 та Білa Кpиниця Рівнeнського рaйону під час
полювaння чоловік провaлився у відкритий 20-метровий кoлодязь
Мирослава СЛИВА

На дoпомогу негaйно приїхали
авaрійно-рятувaльна служба зі спеціальним обладнанням, а тaкож «швидка» мe-

дична дoпомога. Працівники ДСНС (було
залучено 3 одиниці спецтехніки та 9 рятувальників), пpибувши на міcце виклику, встaновили триногу, за дoпомогою

якoї дістaли чoловіка. Втім, він уже був
без ознак життя…

l ТРАФУНОК

У Норвегії замість гімну
Білорусі увімкнули
пісню «Косив Ясь
конюшину»
Сталося це на турнірі з хокею Mega Hockey
Games
Композицію включили перед матчем команд Норвегії та Білорусі. Місцеві уболівальники
не зрозуміли, що замість гімну звучить естрадна
пісня, і прослухали її стоячи. Нагадаємо, що група «Пісняри» була створена в Мінську 1969 року.
В їхньому виконанні звучало багато пісень, заснованих на білоруському фольклорі. Ансамбль проіснував до 1998-го.
ОчевидФото ackordofmine.ru.
но, неприємний конфуз
вибив білоруських хокеїстів із колії і
вони програли норвежцям із рахунком 1:6.
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«Забери мене до себе на небо.
Андрій, 9 років»
Листи дітей-сиріт до святого Миколая
Зимовий ранок дихав
прохолодою, малював
чудернацькі візерунки на
вікнах дитячого будинку
№ 4. В центральному залі
зібралися всі його мешканці
від 6 до 17 літ. Кожен
умостився так, як було
зручно: дехто на килимку на
підлозі, підігнувши ноги під
себе, інші за письмовими
столами, по 3—4 дітлахів
за одним. Усі гуртувалися
купками, аби вистачило
місця
Ірина ДЕРПАК

ьогодні
особливий
день:
вони
будуть писати лист до святого
Миколая. Ну, звісно, що старші
не вірять у його існування, та і
молодші також… адже тут, у притулку, не буває чудес. І якби святий Миколай був та зміг виконати
мрію кожного з них, то нескладно
здогадатися, про що б вони просили… Але з таким проханням не
можна було звертатися. Світлана Іванівна, директор притулку,
щороку нагадувала, що просити
маму і тата у Миколая не можна
— лише те, що купується за гроші.
От і цьогоріч вона вкотре це зробила, звертаючись насамперед
до малих, які вперше писатимуть
лист…
— От тобі, Василю, не завадило б зимового взуття, обов’язково
вказуй потрібний розмір.
Хлопець сидів біля вікна, підперши щоку рукою. Він старався
писати розбірливо, але почерк ой
як підводив, тому було прийнято
рішення писати друкованими літерами. Так, взуття… Василь оглянув босу ногу, із шкарпетки зрадницьки визирав великий палець.
— А який у мене розмір?
— Пиши 41 — буде на виріст,
— викрикнув хлопчина позаду. —
Поки буде нога рости — я позичу.
Діти сміялися. Василь опустив
голову. Черевиків він не хотів. Та
й скільки тої зими?! Можна і тут
перечекати, куди йому ходити
треба? Минулого року зима була
теплою. Тільки двічі сніг випадав.
Якщо взяти 2 пари шкарпеток,
то можна і в кросівках погуляти.
Коли вже просити чогось, то того,
чого дійсно дуже хочеться. Теплі
шкарпетки не завадили б… Написав 2 пари, хоча можна і більше,
але як тоді не вистачить усім? Усе
одно ж відберуть потім… Шкар-

С

“

Любий Миколаю,
дякую за здоров’я і
все що маю, подаруй
мені тата і маму, або,
може, тільки тата
чи лише маму, бо
на всіх не вистачає
батьків.
Ці послання несуть неймовірну

петки шкарпетками, але найбільше хотілося ковбаси. Тої копченої, яка так смачно пахне, що аж
слиною захлинаєшся. І багато…
повну тацю…а коло неї шинки
величезний шмат…і сиру копченого, жовтого і того кольорового,
можна і небагато, аби лиш попробувати. Василь почухав голову
ручкою, оглянув зал. Однієї не
вистачить на всіх… от якби кожному та по такій таці з ковбасами і
м’ясом, щоб не відібрали в нього.
Ну то хай просять собі, всі ж пишуть лист. От понапрошують собі
зимових чобіт, а ти, Василю, потім
ділися ковбасою. А ще — ананас,
той із зеленою гичкою, бо ще не
їв ніколи… Та як подумати, то він
багато чого ще не їв… але ще все
попереду, думав Василь, мені тільки 12 років, от вийду звідси через
6 літ, піду на роботу, на завод, ох
коли б уже та зарплата, куплю собі

енергетику.

і ананас, і ковбасу, і морозиво на
паличці…
Даринка писала лист уперше.
Їй лише 6, писати навчилася недавно. Виросла тут майже від народження, її підкинули в місячному віці під ворота притулку. Ще з
літа мріяла про цей лист, уже знала напам’ять ті 2 речення, що буде
писати, а тут — на тобі! Не можна!
І як воно так? Ану ж бо напишу
все одно, звідки Світлана Іванівна
знатиме, про що вона просила?
Акуратно виводила: «Любий Миколаю, дякую за здоров’я і все що
маю, подаруй мені тата і маму, або,
може, тільки тата чи лише маму,
бо на всіх не вистачає батьків. Я
буду дуже чемною». Даринка задоволено перевіряла написане,
бо ж треба без помилок, щоб не
подумав, що не вчилася, то ж тільки чемним батьків дарують.
Збоку сиділа Інна, старша ді-

вчинка, 14 років, теж очима перевіряла Даринчин лист.
— Батьків не можна, — тихо
промовила на вухо.
— То й що? Ніхто не дізнається. А ти Іванівні не кажи! — зі
сльозами на очах попросила Даринка.
— А я скажу! — зрадницьки
озвався сусід Ваня. — Як усім — то
всім не можна! Та й хто тебе візьме? Ти вночі мочиш матрац, таких
не забирають додому. Обпісянка!
Інна смикнула Ваню за вухо.
— Я тобі зараз! Поглянь який!
Дивися краще у свій лист, а не у
чужий заглядаєш! Бо принесуть
під подушку бука!
Обійняла Даринку. Та вже витирала сльози кулачками та перекреслювала написане. «Зроби так,
аби я не впісювалась уночі і всі
мене любили», — дописала.
— Попроси ляльку, — радила

Інна. — Хочеш таку, що очі сама
заплющує чи співає?
Даринка не хотіла. Що з тої
ляльки, он скільки їх в ігровій
кімнаті… і всі без руки чи ноги.
От принесуть їй ляльку, і що? Все
одно хлопці заберуть і поламають.
Дівчинка із сумом дивилася у
вікно. Більше писати лист не хотілося.
Інна просила білизну. Їй уже
14, ростуть груди, а ліфчика нема,
вже соромно перед хлопцями,
здається, що тільки туди і дивляться. От був би хоча б один, не
доводилося б носити по 2 футболки, щоб не просвічувалось… А ще
— прокладки, з крильцями або й
прості… аби не прати тої брудної
білизни. Хотілося фарб і паперу,
бо малювати любила понад усе,
можна й олівці — і за те буде вдячна. А ще — в майбутньому доброго чоловіка і свій будинок. От вийде заміж рано… коли вже можна
буде розписатися, і заберуть собі
Даринку, дарма що впісюється.
Вже давно зрозуміла, що звідси
нікого не забирають, хіба що маленьких, до року, які ще не вміють
говорити. І чого воно так?!
Андрійко писати лист не хотів. Він потрапив сюди минулого
літа, коли його батьків позбавили
батьківських прав. Інших родичів
він не мав. Просити в Миколая назад маму чи тата не хотів, краще
вже тут — і їсти дають, і тепло. Він
не розумів, чому більшість дітей
так
т мріють якнайшвидше поїхати
звідси.
Для нього мати батьків —
з
то бути битим щодня, засинати
гголодним, красти в сусідів яйця,
щоб пообідати, відносити порожщ
ні пляшки в магазин.
н
Йому хотілося бути особливвим, щоб усі хвалили і любили…
особливо любили. «Любий Микоо
ллаю, хочу бути твоїм помічником,
розкладати цукерки у пакунки,
р
підкладати під подушки. Коли я
п
жив із батьками, мені нічого не пеж
репадало, ти, напевне, не встигав,
р
бо дітей так багато. Забери мене
б
до себе на небо. Андрій, 9 років».
д
Світлана Іванівна ходила по
ззалу, заглядаючи в написане
дітьми. Час від часу підказувала,
виправляла помилки, гладила
по голові… Дитячі мрії були простими: м’яч, мандарини, цукерки,
червона помада, як у виховательки, ліки від зубного болю, торт
на день народження, джинси…
Писали швидко, довго думати не
було про що. Кожен зазначав своє
ім’я і прізвище та вказував вік.
Директорка зібрала листи,
діти розійшлися хто куди. Ще
треба було перечитати всі прохання, деякі колектив розділить між собою, інші віднесуть
на пошту, в міську раду… Може,
знайдуться добрі люди. Хотілося б телевізора у зал для дітей,
щоб мультики дивилися. Знову
треба просити в мера… І знову слухати оте: «Вас багато, а я
один».
Так, їх багато… А він, Миколай, один…
м. Коломия.
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l ВАЖЛИВО ЗНАТИ

Пацієнти називали її святою Софією
Фото google.com.ua.

Перший доктор медицини серед
жінок в Австро-Угорській імперії,
активна громадська діячка, різнобічно
обдарована особистість, подруга
Ольги Кобилянської, таємне кохання
Василя Стефаника… Це все про
Софію Окуневську-Морачевську,
видатну українку, лікаря-гінеколога,
напрацювання якої фахівці-онкологи
використовують і досі

Напої, з якими
«не дружать»
ліки
Нездужається, а треба йти
в гості, на побачення чи ділову
зустріч. Такі життєві ситуації —не
рідкість. Намагаємося поліпшити
самопочуття за допомогою
перевірених медикаментів, які
зазвичай виручають. Але при
цьому треба зважати, чим плануєте
пригощатися

Оксана КРАВЧЕНКО
Ірина МАРЧУК

СТАЛА ЛІКАРЕМ У ТОЙ ЧАС, КОЛИ ДІВЧАТАМ
АТЕСТАТІВ НЕ ВИДАВАЛИ

Софія
Окуневська
народилася
1865 року у селі Довжанка на Тернопільщині в сім’ї священика, який походив з давнього українського роду Окунів. Мала 5 років, коли померла її мати. Дівчинку віддали
на виховання в сім’ю тітки, дружини громадського діяча, посла Віденського парламенту
й Галицького сейму Івана Озаркевича. Росла
вона в компанії двоюрідної сестри — майбутньої письменниці Наталії Кобринської.
Неординарно складалася доля батька
Софії, який у зрілому віці зацікавився медициною, відмовився від священичого сану,
вступив до Віденського університету, а згодом став повітовим лікарем у Сторожинці, що на Буковині.
Напевне, гени батька далися взнаки,
бо Софія теж марила медициною ще з дитинства. Однак у той час це було за межею
реальності, оскільки дівчатам після закінчення школи навіть атестатів не видавали.
Але Окуневська пробила цю стіну своєю обдарованістю й наполегливістю, і у 1885 році
блискуче склала екзамени у Львівській академічній гімназії.
Наступний етап — навчання в університеті. В Австро-Угорщині двері вищого навчального закладу для жінок були закриті,
вони могли бути хіба що медсестрами.
Тому Софія поїхала вчитися у Швейцарію,
де таких обмежень не існувало. У 1895-му
в Цюриху вона закінчила медичний факультет і стала першою жінкою-лікарем
в Австро-Угорщині, що було справжньою
сенсацією.
У Швейцарії Окуневська зустріла своє
кохання. У 1890-му вона вийшла заміж
за Вацлава Морачевського, уродженця
Варшави, який теж був лікарем і залишив
помітний слід у польській та українській
культурах. Там народилися їхні діти — син
Юрій та донька Єва.
Софія повернулася до Львова, але застосувати знання на практиці їй не дозволили.Тоді родина переїхала до Чехії, у Карлові Вари, де можна було відкрити приватну
практику. Лише 15 березня 1900 року диплом Окуневської затвердив Краківський
університет, про що сповістили всі газети
Австро-Угорщини. З великими труднощами Софія Окуневська-Морачевська отримала місце лікаря у Львові в «Народній
лічниці», якою керував її родич — відомий
учений і громадський діяч Євген Озаркевич.

УПЕРШЕ ПОЧАЛА РЯТУВАТИ ЖІНОК
ВІД РАКУ… РАДІЄМ

«Народна лічниця», створена за великої моральної і матеріальної підтримки

кщо випили таблетку, необхідно
відмовитися від алкоголю. Його
вживання підвищує кислотність
в шлунку, і в результаті розщеплення
ліків прискорюється. Реакція організму при цьому може виявитися непередбачуваною. Найважчий удар в такому випадку припадає на печінку.
Особливо небезпечно вживати спиртне після прийому препарату, що знижує тиск. Алкоголь нейтралізує його
дію, що може викликати різке погіршення самопочуття. Можна втратити
свідомість.
Грейпфрутовий сік після прийому ліків теж пити не варто, він блокує синтез ферменту, відповідального за всмоктування медикаментів
у шлунково-кишковому тракті. Інакше
кажучи, робить препарати недіючими.
Нейтралізує ефект контрацептивів, антигістамінних, протисудомних, знеболювальних препаратів, ліків для зниження холестерину, антидепресантів.
Доведеться відмовитися й від кави,
яка в поєднанні з болезаспокійливими
препаратами — пекельна суміш: підвищується вірогідність токсичної дії
медикаментів, особливо небезпечних
для печінки, нирок і серця. Також цей
напій швидко виводить з організму
антибіотики, що в рази знижує їхню
ефективність.
Чай не поєднується з препаратами, що призначаються для лікування
розладів нервової системи. А мінералка уповільнює дію медикаментів,
бо лужне середовище знижує кислотність шлункового соку.

Я

У роки Першої світової війни лікар Окуневська допомагала українцям у таборах.

митрополита Андрея Шептицького, надавала безоплатну лікарську допомогу
хворим із незаможних верств «без різниці віросповідання і народності». У лікарні
спочатку було відкрито 4 відділення: терапевтичне, очне, хірургічне і гінекологічне,
де працювала Софія Окуневська-Морачевська. Вона від дня заснування лічниці
і до своєї смерті опікувалася пацієнтками
цього закладу. За безкорисливість і чуйність жінки часто називали її «святою Софією».
Тут доктор Окуневська започаткувала лікування раку шийки матки радієм
за методикою Марії Склодовської-Кюрі,
вперше у Західній Україні застосувавши
променеву терапію. Окрім самовідданого служіння хворим, разом із Євгеном
Озаркевичем вона працювала над створенням словника української медичної
термінології, була ініціатором заснування
школи акушерів-гінекологів, розробила
методику підготовки середнього медичного персоналу, організувала курси для
сестер милосердя та акушерок, брала

“

лист, і мені ставало якось добре… Ви
чули мою муку та й мене трохи врозумили, бо-сте казали: душа менше стане самотня, ніж є», — писав Василь Стефаник
до Софії Окуневської-Морачевської навесні 1897-го.
У роки Першої світової війни, коли багато українців потрапило в табори, Софія
поїхала туди добровільно, щоб надавати
потерпілим медичну допомогу. У 1915-му
вона працювала лікарем у таборі українських виселенців у м. Гмінді, згодом —
у Святобожищі в Моравії. Це був виклик
австрійському урядові, що перекреслював її подальшу кар’єру лікаря і вченого.
Усвідомлюючи ризики, Окуневська все ж
свідомо демонструвала свою громадянську позицію.
Після концтаборів перша в Австрійській імперії жінка-лікар знову повернулася до Львова. Вона офіційно розлучилася
з чоловіком, який зрадив її, продовжила
приватну практику і почала викладати
медицину. Через кілька місяців трапився
черговий страшний удар — 19-літня донь-

У 1895 році в Цюриху вона закінчила медичний факультет
і стала першою жінкою-лікарем в Австро-Угорщині, що було
справжньою сенсацією.

участь у виданні медичного журналу
«Здоровлє»…
Працездатність та різнобічні здібності жінки, яка кинула виклик тогочасному суспільству, дивували. З юних літ
Софія Окуневська мала талант до музики і красного письменства, її твори
друкувалися в альманасі «Перший вінок», що з ініціативи Наталії Кобринської
за співпраці Олени Пчілки і підтримки
Івана Франка вийшов 1887 року у Львові. Під псевдонімом «Єрина» Софія опублікувала повість із міського життя «Пісок! Пісок!»
Ольга Кобилянська, яка перші свої
оповідання писала німецькою, згадувала, що саме Софія вловила її талант і спонукала творити рідною мовою. Захоплювався цією унікальною жінкою і Василь
Стефаник. Письменник, за спогадами
спільних знайомих і друзів, був таємно
у неї закоханий. «Я читав ваш послідній

ка Єва наклала на себе руки. Тільки через
рік вбита горем матір знайшла в собі сили
повернутися до пацієнтів і громадської діяльності.
В останній період свого життя пані
Софія мешкала у кам’яниці, де розташовувалася майстерня художника Олекси
Новаківського. Відвідувачі її оселі згадували, що там скрізь сушилися оберемки
лікарських трав і запах був, як в аптеці.
Лікар Окуневська казала, що в Україні
це старий, але занехаяний спосіб лікування. Єдиним добрим спеціалістом із траволікування вважала Івана Липу. Часто повторювала: «У Німеччині та Швейцарії таких
спеціалістів багато, і з них там не сміються,
а поважають більш ніж доктора, який лікує хімікаліями».
Урятувавши тисячі життів, Софія Окуневська сама померла від гнійного апендициту, бо поруч не було нікого, хто б міг
допомогти.
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«Секрет вічної молодості полягає в тому, щоб жити благочестииво, їсти повільно і ніколи не казати правду про свій справжній вік».
к».
Люсиль БОЛЛ, американська кіноактриса.

Новорічно-різдвяні свята не уявляються нам без традиційного декору, одним з головних елементів якого є прикрашена
зелена красуня. Хтось щороку купує живе лісове деревце, а дехто успішно знаходить йому альтернативу у вигляді штучного —
фабричного чи виготовленого власноруч

Якщо праска підгоріла
Напевне, більшість господинь стикалася з цією проблемою.
Тож підкажемо, як почистити її народними засобами
ЯКОГО ДОГЛЯДУ ПОТРЕБУЮТЬ РІЗНІ ВИДИ ПРАСОК?
З алюмінієвою підошвою. Абразивні матеріали на зразок солі
або соди можуть легко їх подряпати. Алюміній ніжний, м’який метал, тому чистити його ними не рекомендується.
З нержавіючої сталі. Така праска невибаглива. Її можна почистити будь-яким способом. Але пам’ятайте: чим більше подряпин
на ній з’явиться, тим більше вона буде забруднюватися.
З керамічною підошвою. Ці прилади потрібно акуратно експлуатувати і в жодному разі не чистити абразивом. Радимо використовувати спеціальні засоби для чищення або кислоту, наприклад оцет.
З тефлоновим покриттям. Праски недешеві. Їх потрібно чистити спеціальними засобами і не експериментувати із содою чи
оцтом.

П’ЯТЬ СПОСОБІВ ЧИЩЕННЯ

ЊСіль. Спосіб простий, але потребує врахування кілька важ-

ливих умов. По-перше, необхідно брати тільки дрібну сіль, по-друге, він підходить для тих прасок, які можна чистити абразивом. Як
це зробити? Візьміть тканину, насипте на неї шар солі, нагрійте
електроприлад, проведіть кілька разів по ній. Якщо пригоріла тканина не відстає, краще не експериментувати і не дряпати зайвий
раз підошви.

ЌПарафінова свічка. Цим способом користуйтесь, якщо
забруднення свіже. Так можна очистити будь-яку підошву, варто
лише невелику свічку обгорнути тканиною, щоб не обпекти рук.
Праску розігрійте, нанесіть на ділянку, що треба очистити, парафін,
дочекайтеся, доки він охолоне, і протріть.
ЋОцет. Чудово очищає давнє забруднення. Розбавте його
з водою у співвідношенні 1:1, намочіть вату і протріть нею підошву.
Якщо плями старі і їх багато, зволожте
оцтовим розчином тканину і поставте
на неї праску. Залиште на кілька годин,
потім очисьте її.
ЏСода. Вона підійде для старих
моделей електроприладів. Невеличкий
шматок тканини змочіть, посипте содою
і протріть праску, опісля змийте залишки
вологою ганчіркою.
ђНашатирний спирт або перекис водню. Це відносно легкий спосіб
чищення. Будь-який із цих розчинів нанесіть на вату, протріть підошву праски,
а потім вдруге — вологою ганчіркою.

Фото Kolobok.ua.

оздобою для підвіконня чи навіть святкового
столу, а під час застілля ласощі з неї можна
і з’їсти.
Для того, щоб змайструвати 50-сантиметрове новорічне «деревце», нам знадобиться
близько 7 метрів блискучих зелених гірлянд,
двосторонній скотч або клей (бажано термоклей), цукерки з «хвостиками» у яскравих
обгортках із фольги. Крім того, в основі такої
паперової ялинки — картонний конус, він має

“
и не найпростіший спосіб — створити
ялинку з паперу, цукерок і мішури. Над
її виготовленням можна попрацювати
разом із дітками. Зроблена своїми руками,
вона стане відмінним солодким подарунком,

Ч

Використайте замість конуса
пляшку шампанського.
З такою «ялинкою» і в гості
йти не соромно.

бути щільним, адже повинен витримати досить важкий декор — до 1 кілограма цукерок.
Конус можна використати готовий або ж
склеїти з цупкого картонного круга, вирізавши з нього невеличкий сегмент (Чим стрункішу «ялинку» ви хочете отримати, тим більший

сегмент вирізайте. Щоб не помилитися і не
зіпсувати виріб, зробіть спочатку один розріз
по радіусу круга і згорніть конус, закладаючи
краї один за другий — таким чином зможете
експериментально вибрати бажаний розмір,
а тоді склеїти.). Після того як заготовка добре підсохне, за допомогою двостороннього
скотчу або клею закріпіть за хвостик вибрані цукерки. Можна розмістити їх за власним
уподобанням: уперемішку, чергувати за кольором чи розміром, наклеювати суцільною
смугою або врозкид поштучно. Коли солодкі
«ялинкові іграшки» розвішані на новорічному
«дереві», робимо хвою: для цього обвиваємо
конус по спіралі мішурою, пропускаючи її попід цукерками. Хочете додати «ялинці» шарму
і неповторності — придумайте додатковий
декор: шишки, дзвіночки, бантики, намистини
тощо.
Ще один варіант — використайте замість
конуса пляшку шампанського. З такою «ялинкою» і в гості йти не соромно. На верхівку
можна прикріпити красиву зірочку, бантик
або невеличку м’яку іграшку — символ прийдешнього року за східним гороскопом.

Чи варто
вагітній
купувати
речі
для
малюка
Ось
непомітноо
підкрався
2-й
триместр.
Животик
починає
рости і вже,
здається, пора складати список
необхідних речей для немовляти.
Але є прикмета: майбутній мамі
заздалегідь нічого не варто купувати
Чому? Вагітність — час непередбачуваний. А раптом щось піде не так, як хотілося
б, а ви вже накупили всього… Не вірте цим
вигадкам. Якщо жінка постійно думає тільки про погане, читає про хвороби і «приміряє» їх на себе, то може притягнути щось
недобре. Тож налаштовуйтеся тільки на хороше і робіть так, як підказують ваші серце
та інтуїція.
Якщо ви все-таки вирішили купувати
необхідні речі наперед, то не варто замовляти їх через інтернет. Адже, наприклад,
вподобаний візочок може виявитися заважким. З ним непросто буде підніматися
сходами, їхати по снігу. Тому краще придбати його в магазині, де можна випробувати.

l КОРИСНІ ПОРАДИ

Як зберігати крупу
У гречці, перловці, пшоні тощо
можуть завестися жучки. Проблема
не в тотальному безладі в господині,
адже спіткати така прикрість може
навіть найприскипливіших чистюль,
– причина в неправильному
зберіганні круп. Як запобігти появі
неприємних «гостей» на власній
кухні?
ВИБІР
Перш за все, аби уникнути появи
у крупах жучків та черв’яків, не варто
надто ними запасатися, а розрахувати
приблизну кількість на місяць-два. Ви
цілком можете провести первинну перевірку продукту ще до покупки. Для цього
потрібно уважно ознайомитись із вмістом
упаковки (часто вони продаються в прозорих поліетиленових кульках), перевірити на наявність павутинок. Якщо крупа
фасується в паперові чи картонні коробки, тоді варто звернути увагу на дату її виготовлення і термін зберігання.

ОБРОБКА
Після покупки крупу можна обробити, особливо якщо плануєте
її тривале зберігання, — така
«процедура» допоможе

Фото vkusovarka.com.
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«Пишна ялиночка іграшками сяє…»
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запобігти появі небажаних «квартирантів». Продукт можна покласти на декілька
годин у морозилку чи винести на балкон
у холодні періоди року або ж трохи підсмажити на пательні. На смак це не вплине, а від жучків убереже.

ЗБЕРІГАННЯ
Крупу не варто тримати в поліетиленових кульках, щоб не спричинити неприємного запаху та присмаку. Краще користуватися скляними чи пластиковими
контейнерами із кришками, що щільно
прилягають. У пригоді можуть стати і звичайні банки, проте перед використанням
їх треба простерилізувати.
Кращому зберіганню крупи сприятимуть покладені в контейнер часник
(1–2 зубчики на кілограм), перець чилі,
лавровий лист, цедра лимона. Дехто використовує і плоди каштанів. Аби вберегти продукт від вологи, можна помістити
в ємність торбинку чи вузлик солі. Від
появи жуків може врятувати і кусочок
фольги або металева ложка. Оскільки
під дією світла продукти можуть псуватися, то зберігати контейнери краще
в шафках.
А рецепти смачних
страв із круп
шукайте
на с.14.

Щоб і на хвойних зелених лапах
засвічувались гірлянди…
Та головне тут — не дизайн, а безпека! Адже немалу частку новорічних пожеж
провокує саме святкова ілюмінація
Збираючись купувати цю прикрасу,
пам’ятайте: вона все одно буде китайською.
Але «Китай» дуже різний. На що ж звертати
увагу?

лянда китайського виробництва, але сертифікована для європейського ринку. Продавці
запевняють, що двох пальчикових батарейок
досить, щоб ілюмінація горіла цілодобово від
Нового року до Різдва. Втім, на ній є і вимикач.

ЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ
Перше, що вас має зацікавити, — вулична гірлянда чи хатня? Ілюмінацію для закритих приміщень у жодному разі не можна
використовувати надворі. Пластик, не розрахований
ований на холоди, лусне, у негерметичні
лампочки
мпочки потрапить волога, а в результаті — коротке замикання. І добре, якщо згорить
ть лише гірлянда.
Ілюмінацію для вулиці не варто використовувати
стовувати в закритому приміщенні.
Виробник
робник міг заощадити на екологічності
сті пластмаси: безпечна на холоді — у теплі від неї можуть бути шкідливі
ві випари.
Утім, гірлянди, придатні для застосування
сування і на вулиці, і в помешканні.
ні. Про це виробник вказує
в інструкції
струкції приблизно так: використання
стання внутрішнє і зовнішнє.
На упаковці має бути зазначено
класс захисту: ІР **. Чим вищі
цифри,
фри, тим краще гірлянда
захищена
ищена від пилу, вологи
і води.
оди. У вуличних гірлянд
класс захисту повинен бути
не нижчим за ІР 44.

ГІРЛЯНДИ НА БАТАРЕЙКАХ
Це новинка останнього часу. Бувають інтер’єрними і вуличними. Продавці пояснюють, що виробники дбають передовсім про
безпеку. Мовляв, через низьку напругу і нездатність світлодіодів до нагріву спричинити
спричин
займання така ілюмінація практично не зздатвіддана. Натомість можна освітити об’єкти, від
лені від електромережі. Поїхали до лісу
на шашлик, прикрасили найближчу
найбли
ялинку гірляндою — і святковий настрій забезпечено.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
Якщо маєте час і натхнення, попросіть у продавця сертифікат яякоотримаєте
сті. У 9 випадках із 10 ви отрима
відмову.
Отож роздивляйтесь уупаковку та читайте інструкцію.
інструк
довіри, ви
На товарі, вартому довіри
єврознайдете букви СЄ — це єв
якості.
пейський сертифікат яко
Він свідчить, що гірлянду ттаки
перевірили в сертифікованій
сертифікова
лабораторії — аналізували,
аналізув
плавили,
підпалювали,
плав
і дійшли висновку, що ввона
безпечна для людей,
люд
майна і довкілля.
Незвичайних ідей
для прикрашання будинку гірляндами дуже
д
багато. Ілюмінація перетворить
будь-яку
будь
трапезу в святкове
святк
застілля. АтмосфеАтмос
ра в будинку з ме-

ВИЛКА Й АДАПТЕР
Благенька
вилка
з тоненькими
оненькими штирями
через
рез поганий контактт із розеткою буде
грітися
тися і може навіть
зайнятися
нятися та спричинити
пожежу.
нити
Адаптер
аптер (невелика
прямокутна
ямокутна
коробочка,
бочка, на якій
монтують
кнонтують
пку перемикання
сценаріїв
наріїв ілюмінації) — надзвичайно
Фото Top-shop.ru.
важлива
жлива річ для безпеки
ки гірлянди. Він зменшує напругу.
Світлодіодам
тлодіодам на звичайній ялинковій
гірлянді досить напруги 5–6 вольт. А в розетці маємо 220. Бачите різницю? Обираючи
гірлянду, помацайте адаптер руками. Якщо
коробочка вгинається під пальцями — ненадійному пластику довіряти не варто.

ДРОТИ І КОНТАКТИ
Перевіряйте контакти — місця з’єднань
мають бути добре ізольованими і міцно закріпленими. Обов’язково зігніть дріт гірлянди
і легенько смикніть, щоб неякісний крам зламався ще в магазині. Виявилось, що у продажу з’явилися гірлянди з голими дротами: жмут
тоненького мідного дроту, у який впаяні світлодіоди. Вилки така гірлянда не має, бо живиться від батарейок, ті дають занадто малу
напругу, аби людину вдарило струмом. Гір-

“

Роздивляйтесь упаковку
та читайте інструкцію.
На товарі, вартому
довіри, ви знайдете букви
СЄ — це європейський
сертифікат якості.

рехтливими лампочками миттєво стане гостинною. Гірлянди можна розкласти прямо
на ошатну скатертину.
Діти будуть у захваті від чудового новорічного ліхтаря, який вкаже Дідові Морозу
шлях у будинок для вручення подарунків.
Його можна зробити за допомогою декількох гірлянд. Потрібно підібрати прозору
ємність зі скла і заповнити її міксом із них.
Туди ж можна покласти кілька кульок або
інших новорічних атрибутів, наприклад шишок, дзвіночків, сніжинок.
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l СІМ «Я»

Незнайомка

Н

один ефект гри, коли і ведмідь
стає неабияким авторитетом.
А поки я «працюю на
ефект», моя дитина працює
наді мною. Певна річ, несвідомо. Притягнув вантух з радісним вигуком: «Я знайшов
колосок!» У мене в цю мить у
серці — святковий салют, а в
голові — рій думок із полички
«Мій син наймудріший у світі».
У наступні дні той вантух слугуватиме йому ще коником та шапкою. Я знаю, що використання
речей не за прямим призначенням у такому віці — це круто. Це крок уперед творчого

“

Фото pressfoto.com.

Закінчення. Початок на с. 16

«Як тато з мамою перестали зовсім слухатися, то моя
онуця розсердилася, сіла на котика і поїхала далеко–
далеко, у ліс. І собачка Жук за нею побіг, бо не хотів без
неї жити…» — таку історію оповідав мені в дитинстві
мій дід Юзік. Ще й іграшковим котиком показував, як
везе… Далі вигадувати йому не доводилося, бо дуже
вже інтригував початок про неслухняних батьків — і
мусив відповідати на мої численні запитання…

на жаль, я
не встигла
дізнатися у діда, звідки
в нього прекрасна ідея, здатна
перетворити дитячий світ на
квітку із сімома чарівними пелюстками. Усе ж одне я засвоїла вповні: слухати історії і гратися з дорослими дуже цікаво!
Головне — щоб вони знайшли
для того час.
А психологія як наука —
сяду на свого улюбленого коника — стверджує, що бавитися з дітьми необхідно! Про гру
як провідну діяльність, котра
допомагає розвиватися, багато
писав білорус Лев Виготський.
Він казав, що змалечку дитина
вчиться граючись. От вона перебирає пальчиками дрібний
конструктор, скористалася маминою неуважністю і розсипала гречку — це не просто «чим
би дитя не тішилося, аби не
плакало» — у мозку вже створюються нові нейронні зв’язки. Схопила каструлі і вставляє
одну в другу — виникають ще
інші, що відповідають за просторове мислення. Мабуть,
коли розумієш надважливу
роль ось цих моментів, то легше відганяти думку про «скоріше би вже спало».
Мій Ромашик удосвіта тягне мені ведмедиків зі словами
«Давай говоити ведедьом!» Я
маю говорити за одного, а він
— за другого. Треба тримати
іграшку і ворушити лапами,
тож одночасно пити каву не
вийде. Але «бонуси» будуть! За
кілька днів бачу, що син назбирав ведмедів і розмовляє за
трьох одночасно! А яка багата
лексика! Фрази і мої, і татові, і з
мультиків, і з наших денних та
вечірніх казочок. «Мій» ведмедик минулого разу встиг розкидані іграшки у ящик зібрати,
якогось разу — і Романів кілька кинув. Малий використовує
мої ідеї, а поганого я не навчу!
Ось один ведмедик на іншого
впав і попросив вибачення,
розказав принагідно, що коли
битися, то дуже болить, і запитав у Романа, чи він Катрусі
випадково не вдарив. Вплітаю
«терапевтичні» моменти: це ще

www.volyn.com.ua

l ЖИТТЯ, ЯК СЕРІАЛ

«Поговорімо
ведмедиком!»

Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

Газета НА ВИХІДНІ»

Дитина
скористалася
маминою
неуважністю і
розсипала гречку
— це не просто
«чим би дитя
не тішилося,
аби не плакало»
— у мозку вже
створюються нові
нейронні зв’язки.

начала, фантазії (чеснот, які
педагоги та психологи радять
плекати і розвивати).
Є ще один ефект від гри
«поговорити ведмедиком». Затамований подих, сяйво в очах
і привідкрите ротеня. Боже, як
йому цікаво, що наступної секунди скаже ведмедик! (Усе, що
я озвучую, сприймається, як геніальність). А який блиск очей!
Моя дитина як мінімум перебуває в якомусь чудесному краї!
І щоб спостерігати таке прекрасне видовище — не треба
кудись мандрувати, витрачати
гроші, думати, як вбратися…
Просто «поговорити ведмедиком»! Певно, мій дідусь знав,
що робив, коли розповідав про
неслухняних батьків.
Пишіть, якщо знаєте щось
особливе про дітей, на електронку: okovalenko74@gmail.
com або ж tsikava.gazeta@
gmail.com.

Sandra OLEK

Я рвонув слідом, не вгледівши,
як із-за рогу будинку назустріч мені
вийшла, точніше, вишкандибала,
дівчина на милицях, і з розгону налетів на неї. Збив із ніг. За інерцією
рушив у напрямку знову втраченої
незнайомки і тут же, лаючи себе за
безголів’я вголос, а дівчину на милицях подумки, повернувся до збитої.
Вона безпомічно лежала на асфальті
і плакала, не реагуючи на бажання
перехожих допомогти їй підвестися.
Тож я присів поруч і вибачився.
І тут вона зайшлася ще більше. Довідався, що дівчина тільки-но після
важкої операції, а тепер — це падіння, тож невідомо, як складеться, чи
зможе ходити. Почувався злочинцем
і відповідальним за її долю.
Приїхала «швидка». Я допоміг
внести постраждалу до машини і вирушив з нею в лікарню, сказавши, що
є братом потерпілої. Мусив же дізнатися, в якій палаті лежатиме. Щодня
відвідував хвору.
Її звали Орися. Від неї я дізнався, що було причиною переломів
ніг дівчини. Виявилося, що взимку,
коли батьки пішли на роботу, вона,
одинадцятикласниця, залишилася
вдома, бо ще напередодні ввечері
почувалася погано, тож мати сказала бути в хаті, бо надворі ще й дуже
морозно.
Орися дрімала, коли у шпаринці
вхідних дверей почулося шарудіння. Ні мати, ні батько не відчиняли
дверей так крадучись, але спочатку
дівчина вирішила, що це повернувся
хтось із них і заходить тихенько, щоб
не розбудити її, хвору. Вона усміхнулася, подумки дякуючи за увагу,
але тут же кинулася з ліжка, наче
зляканий звір: в коридорі почулися
приглушені чужі чоловічі голоси:
— Бачиш, казав же, що цієї пори
їх ніколи нема вдома.
— Так-то воно так. Але щось не
видно було їхньої шмаркачки. Вона
ж іще ходить до школи?
— Еге ж. Але йде на півгодини
раніше від батьків. Їй же на восьму
тридцять, а їм — на дев’яту. Ми її
просто не помітили, бо стали слідкувати о восьмій п’ятнадцять.
— А якщо вона вдома?
— Придушимо. Не вперше ж.
— Ну, тоді почнемо з цієї кімнати, — чоловіки звернули до вітальні і
почали нишпорити у шухлядах.
У квартирі було дуже жарко. Кожен, хто потрапляв сюди, міг отримати точнісінько такий же тепловий
удар, як у Сахарі. Тому балконні двері восени і взимку майже цілий день,
незважаючи на погоду, не зачинялися наглухо, просто торкалися рами,
беручи знадвору холодне повітря і
передаючи його маленькими порціями в кімнату.
Орися не стала приречено чекати, доки злодії зайдуть до спальні. Не
побігла вона і в коридор, у якому б

Зимова пригода Орисі перетворилася на снігову казку.

не розминулася з ними. А швиденько одяглася у найтепліше, що знайшлося у шафі, і вирішила прорватися
через рятівний балконний отвір.
Налякана дівчина намагалася не
думати про те, що живе (ще живе! і,
дай Боже, житиме й далі, якщо поталанить) на п’ятому поверсі, а згадувала рятівні снігові замети, які втягли
будинок у блокадне кільце, утворивши «майданчики для приземлення».
Вона причаїлася і чекала, доки зловмисники перейдуть до наступної
кімнати, у яку були відчинені двері.
У свідомості мигнуло: «У коридор, на
сходи», але розум заперечив: «Там
тобі з ними не розминутися». І не
помилився, бо, як виявилося, двоє
грабували квартиру, а третій чатував
при вході.

“

В моїх очах вона
ставала маленькою
героїнею: нема страху
— нема подвигу,
безстрашний той, хто
поборов страх.

Добре, що Орися причаїлася за
дверима, бо бандити зайшли саме
до неї, а не туди, куди очікувала. Як
тільки ті наблизилися до шафи, кинулася у вітальню, не давши їм оговтатися. Рвучко відчинила балконні двері і кинулася в замет. Це врятувало
їй життя, але забрало силу молодих
гарних ніг, які довелося лікувати півроку.
Почуте викликало в мене почуття захоплення вчинком дівчини, бо
ніколи не відзначався особливою рішучістю і хоробрістю. На її місці, напевно, заліз би в шафу і тихенько помер би там від розриву серця, бо ще
коли був маленьким, то часто уявляв
собі: якщо почнеться війна, пересиджу її в шафі. Мені подобалося й те,
що Орися не приховувала свого тодішнього страху, не розповідала цю
пригоду з почуттям зверхності, мовляв, подумаєш, зайшли грабіжники, а

я собі, не поспішаючи, до балкону і в
найбільшу кучугуру — стриб.
Ні, під час розповіді тіло дівчини
тремтіло так, неначе все відбувається
з нею знову. І від цього в моїх очах
вона ставала маленькою героїнею:
нема страху — нема подвигу, безстрашний той, хто поборов страх.
Якось Орися поцікавилася, куди
ж я так тоді поспішав, мов оглушений,
що не бачив нічого навколо себе? Почав розповідати їй про незнайомку і
з подивом відчув, що в моєму голосі
нема того ентузіазму, з яким говорив про неї друзям, не знаходив тих
романтичних слів, котрими колись
змальовував її портрет: каштанове
волосся, прямий ніс, вузькі щілинки
очей. Було ж чим захоплюватися? Тепер я зрозумів, чому чоловіки не дивляться їй услід. Вони бачили її очима правди, я ж колись кинув на неї
погляд поета, а тепер так дивився на
Орисю, яка з кожним днем здавалася
мені все гарнішою.
Але одного разу, коли я вийшов
із машини, вже звично прямуючи до
лікарні, незнайомка ще раз потривожила мою душу. Вона з’явилася
переді мною у блискучому «золотому» платті, і вся її постать нагадувала
продовгувату бурштинову краплину.
Я осатаніло махнув пакетом — той
тріснув, і до ніг жінки поцілунками
покотилися апельсини, які я ніс Орисі. «Золоті плоди золотій жінці?» —
незнайомка запитально глянула на
мене. «Так», — підтвердив я, бо побачив, як до мене повільно, але без
милиць (!) наближається Орися.
— Дівчинко, — звернувся я до неї
зворушений, уже не реагуючи на жінку, яка розгублено дивилася на нас
обох. — Смілива, люба дівчинко, ці
гарячі кулі впали тобі до ніг, вітаючи
з одужанням!
— Це була твоя незнайомка?
— трохи ревниво, узявши мене, як
шкодливе кошеня, за вухо, запитала Орися, коли жінка, гордо піднявши голову, відійшла від огорожі. — Чому ж ти не познайомився?
— Бо на те вона й незнайомка,
щоб з нею не знайомитися, — відповів, ніжно цілуючи дівчину.

www.volyn.com.ua
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l ГІРКО!

За весілля доньки віддав…
100 мільйонів доларів!
Фото telegraf.com.ua.

12 грудня відгриміло святкування,
що цілком може позмагатися за титул
події року з одруженням британського
принца Гаррі
Лія ЛІС

айбагатша, за висновком «Forbes»,
людина Індії, бізнесмен Мукеш Амбані видав заміж свою 27–річну дочку Ішу за сина мільярдера Аджая Пірамала
— 33-літнього Ананда, який теж у рейтингу
цього бізнес-журналу.

Н

Весільні запрошення розсилалися
в позолочених коробочках із
трояндовим принтом від Dolce
& Gabbana, всередині яких були
вишукані листівки з деталями
5-денного святкування.

За підрахунками Bloomberg, свято, де
лише на «вечірці–розігріві» для наречених у
палаці в Удайпурі співала сама Бейонсе, татко
Мукеш, який очолює холдинг Reliance Industries
Limited, виклав 100 мільйонів доларів…
Іша з Анандом, який займається нерухомістю, знайомі з дитинства. Проте, як пише Elle,
лише цьогоріч у травні молодик освідчився
спадкоємиці бізнес–імперії та випускниці
Єльського університету. Сталося це у старовинному високогірному храмі.

l ДО РЕЧІ

«Антилія» —
не дім, а рай

Іша та Ананд знайомі з дитинства.

А вже їхня весільна церемонія відбулася в
резиденції Амбані — «Антилії». 27–поверхова
будівля в Мумбаї вважається однією з найдорожчих осель світу, поступаючись лише Букінгемському палацу.
Як стало відомо The Daily Mail, весільні
запрошення розсилалися в позолочених коробочках із трояндовим принтом від Dolce &
Р
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Gabbana, всередині яких були вишукані листівки з деталями 5–денного святкування.
Найзірковіших гостей, а серед них були
двоє екс–держсекретарів США — Гілларі
Клінтон та Джон Керрі, зірки індійського кіно,
король Боллівуду Шахрух Хан, Айшварія Рай
та її чоловік Амитабх Баччанан, російська
модель Наталія Водянова — привезли по-

Найдорожчим
і одночасно
найбільшим
приватним житлом
у світі володіє
індійський бізнесмен
Мукеш Амбані (на фото)
Будинок розташований в Мумбаї (Бомбеї). Це 27–поверховий дім заввишки
173 метри. Його зведення обійшлося в 70
мільйонів доларів, проте ринкова вартість
на сьогодні становить близько 2 мільярдів!
Хмарочос отримав назву «Антилія» на
честь міфічного острова в Атлантичному
океані. Проект створювала архітектурна
фірма із Чикаго Perkins & Will. Жоден із поверхів не повторює інший ні за висотою, ні
за площею, ні за призначенням.
Сім’я Амбані займає верхні поверхи. У
нижніх шести — гараж і парковка. На сьомому міститься особиста автомайстерня.
На восьмому — театр із залом для глядачів
на 50 осіб. Ще вище — плавальні басейни
і спа–салон, висячі сади, бальний зал. На
даху — три вертолітні майданчики. Будівля спроектована так, що може витримати
землетрус магнітудою до 8 балів за шкалою
Ріхтера. Сходів як таких у будинку немає. Всі
переміщення здійснюються за допомогою
дев’ятьох ліфтів. Загальна площа внутрішніх
приміщень — 37 тисяч квадратних метрів.

А

У Мумбаї
всі знають,
чий це дім.

Фото dom.dp.ua.

“

над 100 чартерними рейсами та розселили в
5–зіркових готелях.
Мешканцям Удайпура за їхню гостинність
родина Амбані традиційно подякувала щедрим частуванням, пожертвувавши харчів,
яких вистачить, щоб тричі на день упродовж
чотирьох днів нагодувати понад 5000 людей.
Тим часом сама Іша поділилася світлинами із весільного торжества в Instagram.
«Весілля — це початок спільного життя…
Прогулянок під дощем, блаженства під сонцем, спільних трапез, взаємного піклування і
відчуття кохання, яке приносить шлюб. Сьогодні ми пообіцяли одне одному бути назавжди пов’язаними любов’ю…», — зазначила
вона, подякувавши всім за добрі побажання.
А ще Іша дуже зворушливо написала про
своїх братів: «Сім’я. Мої двоє братів. Ми —
дивна «банда» персонажів, що йдуть життям,
ділячи хвороби та зубну пасту, зазіхають на
десерти один одного, ховають шампунь, позичають гроші, замикають одне одного в кімнатах і намагаються розгадати, що то за спільна ниточка зв’язала всіх нас разом».
Ниточка ж не проста, а золота — на ім’я
Мукеш Амбані.
За матеріалами інтернет-видання
«Українська правда. Tablo ID».

ПОНЕДІЛОК, 24 ГРУДНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

24 — 30 грудня

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

l ЗІРКОВЕ ЖИТТЯ

Чи довго Влад Яма приховуватиме
свого сина?
Уже майже три роки, як відомий хореограф став
татом, але разом із дружиною ретельно оберігають
первістка від надмірної уваги

“

Якщо ми покажемо Леона,
то заздрісників стане ще більше.

соцмережах Влад і Ліліана якщо і викладають фото
із сином (дивіться світлину), то його обличчя закривають. У коментарі «ТСН» танцівник розказав,
чому не хоче показувати маленького Леона. «Вважаємо,
що йому так комфортніше, і ми спокійні. Ви знаєте, у нас
настільки все добре, що нам багато хто заздрить. А якщо
покажемо його, то заздрісників стане ще більше», – вважає
Яма. На запитання, чи довго ще він приховуватиме Леона,
Влад пожартував: «Ні, не довго, років до 17».

У
Усі його танці тепер присвячені Ліліані.

ВІВТОРОК, 25 ГРУДНЯ
1+1

СТБ

06.30, 07.10, 08.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09.10 Х/ф «СЛУЖБОВИЙ РОМАН.
НАШІ ЧАСИ» (16+)
11.00 Т/с «Родичі» (12+)
20.15 Х/ф «САМ УДОМА - 2»
22.45 Х/ф «8 ПЕРШИХ
ПОБАЧЕНЬ» (16+)

05.30 Т/с «Коли ми вдома»
06.20, 15.25 «Все буде добре!»
08.30, 19.00, 23.45 Т/с «Коли ми
вдома. Нова історія»
09.30, 20.00, 22.35 «МастерШеф»
(12+)
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 «Один за всіх» (16+)

ІНТЕР

ICTV

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
02:35, 20:00 «Подробиці» 03:40
«Орел і Решка. Шопінг» 05:00 «Top 08.45 Факти. Ранок
Shop» 05:25, 06:05, 22:05 «Слідство 09.15, 20.40 М/ф «Три богатирі на
далеких берегах»
вели... з Леонідом Каневським»
11.10 М/ф «У пошуках Жар-птиці»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини 07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з 12.35, 13.05 М/ф «Добриня
Микитович і Змій
Інтером» 10:20 Х/ф «Я БОЯЗКИЙ,
Горинович»
АЛЕ Я ЛІКУЮСЯ» 12:35 Х/ф
12.45 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
«ВІЗЬМИ МЕНЕ ШТУРМОМ»
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
14:50, 15:50, 16:45 «Речдок» 18:00,
14.05 М/ф «Олешко Попович і
19:00, 01:45 Ток-шоу «Стосується
Тугарин-змій»
кожного» 21:00 «Речдок. Особливий
15.35 М/ф «Іван Князевич і Сірий
випадок» 23:50 Х/ф «ЦЯ ВЕСЕЛА
Вовк»
ПЛАНЕТА»
17.15 М/ф «Іван Князевич і Сірий
Вовк-2»
УКРАЇНА
18.45 Факти. Вечір
07.00, 19.00 Сьогодні
19.10 М/ф «Три богатирі і
08.00 Зірковий шлях
Шамаханська цариця»
10.00 Реальна містика
21.55 Х/ф «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»
15.15 Т/с «Принцеса-жаба» (12+)
(16+)
20.00 Х/ф «ПІРАТИ
НОВИЙ КАНАЛ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТТЯ ЧОРНОЇ
06.39, 07.55 Kids Time
ПЕРЛИНИ» (16+)
06.40 М/с «Том і Джеррі шоу»
22.50 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСІНГ» (16+) 08.00 Київ вдень та вночі (16+)

07.40 М/с «Каспер»
08.10 М/с «Таємна служба
Санта-Клауса»
08.35 М/ф «Учень Санти»
10.10 Х/ф «12 РІЗДВЯНИХ
СОБАК 2»
ICTV
12.10 Х/ф «КРАСУНЯ І
ЧУДОВИСЬКО»
05.00 Т/с «Відділ 44» (16+)
05.50 Громадянська оборона 14.15 «Орел і Решка.
06.40 Факти тижня. 100
Навколо світу»
хвилин
15.15, 22.00 «Орел і Решка.
08.45 Антизомбі
Морський сезон»
10.40, 13.00 Х/ф «АНГЕЛИ І 16.15, 21.00 «Орел і Решка.
ДЕМОНИ» (16+)
Перезавантаження.
12.45 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
Америка»
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
17.15 Т/с «Доктор Хаус»
13.20 Х/ф «ІНФЕРНО» (16+)
(16+)
15.40 Х/ф
23.00 «Орел і Решка. Рай та
ТРАНСФОРМЕРИ-5:
пекло 2»
ОСТАННІЙ ЛИЦАР»
ІНТЕР
2+2
(16+)
06:05, 22:05 «Слідство
18.45 Факти. Вечір
06.00 Мультфільми
вели... з Леонідом
19.10 Х/ф «П’ЯТИЙ
08.00 «Помста природи»
Каневським» 07:00, 08:00,
ЕЛЕМЕНТ» (16+)
09.20, 18.15 «Спецкор»
09:00, 12:00, 17:40 Новини
21.40 Х/ф «ХЕЛБОЙ-2:
10.05, 18.50 «ДжеДАІ»
07:10, 08:10 «Ранок з
ЗОЛОТА АРМІЯ»
10.40 Т/с «Стоматолог»
Інтером» 09:20 «Ранок з
(16+)
Інтером» 09:25, 18:00, 19:00, 23.45 Х/ф «ОДІССЕЯ» (16+) 14.45 Х/ф «ЧИСЛОВА
РАДІОСТАНЦІЯ»
01:50 Ток-шоу «Стосується
(16+)
кожного» 11:20, 12:25 Т/с
НОВИЙ
КАНАЛ
«Побачити океан» 15:50
16.20 Х/ф «СПІЙМАТИ І
«Чекай мене. Україна» 20:00 06.34, 07.49 Kids Time
ВБИТИ» (16+)
«Подробиці» 21:00 «Речдок. 06.35 М/с «Том і Джеррі шоу» 19.25, 20.30 Т/с «Ментівські
07.50
М/ф
«Індики:
Назад
у
Особливий випадок» 23:50
війни. Харків» (16+)
майбутнє»
Х/ф «КНИЖКОВИЙ КЛУБ»
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-4»
09.40 Х/ф «ПІВНІЧНИЙ
(16+)
УКРАЇНА
ПОЛЮС»
11.30
Х/ф
«ПІВНІЧНИЙ
06.30 Сьогодні. Підсумки з
ZIK
ПОЛЮС:
Олегом Панютою
07:00
Перші
про головне.
ВІДКРИТИЙ
НА
07.30 Зірковий шлях
Ранок. Дайджест 07:20
РІЗДВО»
10.00 Реальна містика
Вижити в Україні 08:00,
13.30 Х/ф «ВИХОДИТЬ,
15.10 Т/с «Мама для
09:00, 11:00 Перші про
Снігурки» (12+)
ВІЙНА» (16+)
головне. Ранок. Новини
19.00 Сьогодні
15.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
08:20, 09:10 Д/ф «Дзеркало
20.00 Концерт Олега Вінника 17.45 Таємний агент
історії» 09:55, 11:20, 13:20,
22.10 Т/с «Щоб побачити
19.00 Ревізор
16:15, 17:20, 18:15 Перші про
веселку» (16+)
головне. Коментарі 12:05
МЕГА
Докаz 13:00, 15:00 Перші
СТБ
06:00 Бандитський Київ
про головне. День. Новини
05.55 Т/с «Коли ми вдома»
07:10 Містична Україна
15:20 Між своїми 16:00
06.55, 15.25 «Все буде
07:55, 18:30 Прихована
Перші про головне. День.
добре!»
реальність 09:40
Дайджест 17:00, 19:00
09.00, 19.00 Т/с «Коли ми
Фантастичні історії 10:30
Перші про головне. Вечір.
вдома. Нова історія» Таємнича світова війна
Новини 18:00 Перші про
10.00 «Зважені та щасливі» 12:30, 21:00 Історія світу
головне. Вечір. Дайджест
(12+)
14:30 Планета Земля 16:30 19:15 VOX POPULI 20:00
13.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС
Дивовижний Сінгапур 23:00 HARD з Влащенко 21:00,
ТА НЕЗВИЧАЙНИЙ У пошуках інновацій 00:00
06:20 Перші про головне.
КРОС»
Полювання на рибу-монстра Підсумки 21:40 Гра Z вогнем
13.30 Х/ф
00:55 Теорія змови
22:30 Гра в класику з Сергієм
«САМОГОННИКИ»
Рахманіним 23:30 Історична
13.50 Х/ф «ВЕЧОРИ НА
К-1
правда з Вахтангом Кіпіані
ХУТОРІ ПОБЛИЗУ
03:05 Художній фільм
06.30 «TOP SHOP»
ДИКАНЬКИ (НІЧ

1+1

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.30, 11.20, 12.20
«Одруження наосліп»
13.15 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
(12+)
17.10 Т/с «Величне століття.
Нова володарка»
20.15 Х/ф «САМ УДОМА»
22.15 Х/ф «ДВИГУН
ВНУТРІШНЬОГО
ЗГОРЯННЯ»

ПЕРЕД РІЗДВОМ)»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 «Один за всіх» (16+)
20.00, 22.45 «Хата на тата»
(12+)

СЕРЕДА, 26 ГРУДНЯ

09.00, 22.00 Т/с «Чаклунки» (16+)
09.50 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки» (16+)
17.00, 19.00 Вар’яти (12+)
21.00 Т/с «Будиночок на щастя»
(12+)
23.00 Х/ф «ЛЕГІОН» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 07:25,
00:55 Містична Україна 08:10,
18:40 Прихована реальність 09:45
Фантастичні історії 10:40 Таємнича
світова війна 12:40, 21:00 Історія
світу 14:40 Планета Земля 15:40
Дивовижний Гібралтар 16:40
Африканські річки: дари дощів
17:40 Дивовижний Сінгапур
23:00 У пошуках інновацій 00:00
Полювання на рибу-монстра 01:45
Там, де нас нема

17.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Терра Нова» (16+)
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАІ»
10.55 «Загублений світ»
12.55 Відеобімба
14.05 Х/ф «ВІРУС ДЛЯ
СОЛДАТІВ» (16+)
15.55 Х/ф «ВІДДАЧА» (16+)
17.50 Х/ф «ВЦІЛІЛА» (16+)
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські війни.
Харків» (16+)
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-4» (16+)

ZIK

07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:20, 08:20, 09:20,
К-1
11:20, 13:20, 16:20, 17:20, 18:20
Перші про головне. Коментарі
06.30 «TOP SHOP»
08:00, 09:00, 11:00 Перші про
07.40 М/с «Каспер»
головне. Ранок. Новини 12:10 Гра
08.35 М/с «Таємна служба СантаZ вогнем 13:00, 15:00 Перші про
Клауса»
головне. День. Новини 15:20 Між
09.00 М/ф «Таємна місія Санти»
своїми 16:00 Перші про головне.
10.20 М/ф «Барбі з Лебединого
День. Дайджест 17:00, 19:00
озера»
Перші про головне. Вечір. Новини
12.10 Х/ф «КОЛИ САНТА ВПАВ НА 18:00 Перші про головне. Вечір.
ЗЕМЛЮ»
Дайджест 19:15 VOX POPULI 20:00
14.15 «Орел і Решка. Навколо світу» Хард-ток-шоу «DROZDOV» 21:00,
15.15, 22.00 «Орел і Решка.
06:20 Перші про головне. Підсумки
Морський сезон»
21:40 Ток-шоу «Злий дім» 23:00
16.15, 21.00 «Орел і Решка.
Громадська прокуратура 23:45
Перезавантаження.
Історична правда з Вахтангом Кіпіані
03:00 Художній фільм
Америка»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30, 11.15, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.10 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
17.10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
20.15 Х/ф «САМ УДОМА - 3»
22.15 Т/с «Родичі» (12+)

ІНТЕР
02:30, 20:00 «Подробиці» 03:25
«Орел і Решка. Шопінг» 05:00 «Top
Shop» 05:25, 06:05, 22:05 «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
07:00 «Новини» 07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Інтером» 08:00, 09:00,
12:00, 17:40 Новини 10:25 Х/ф
«ЗАМОРОЖЕНИЙ» 12:35 Х/ф
«МИТНИЦЯ ДАЄ ДОБРО» 14:50,
15:50, 16:45 «Речдок» 18:00, 19:00,
01:45 Ток-шоу «Стосується кожного»
21:00 «Речдок. Особливий
випадок» 23:50 Х/ф «БЕРЕЖИСЬ
АВТОМОБІЛЯ»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
09.30 Зірковий шлях

11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 «Черговий лікар» (12+)
16.00 Історія одного злочину -4
(16+)
18.00 Т/с «Виходьте без дзвінка»
(12+)
19.50 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
СКРИНЯ МЕРЦЯ» (16+)
22.50 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТТЯ ЧОРНОЇ
ПЕРЛИНИ» (16+)

СТБ
06.05, 15.25 «Все буде добре!»
08.10, 19.00, 23.15 Т/с «Коли ми
вдома. Нова історія»
09.10 «МастерШеф» (12+)
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 «Один за всіх» (16+)
20.00 «МастерШеф. Оголошення
переможця» (12+)
22.35 «МастерШеф. Невідома
версія» (12+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 20.15 Багач-бідняк
11.10, 13.15 Х/ф «ДЖЕК І
БОБОВЕ ДЕРЕВО» (16+)
12.45, 15.45 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
15.15, 16.20, 21.20 Дизель-шоу
(12+)

18.45, 21.00 Факти. Вечір

НОВИЙ КАНАЛ
06.44, 07.59 Kids Time
06.45 М/с «Том і Джеррі шоу»
08.00 Київ вдень та вночі (16+)
09.00, 22.00 Т/с «Чаклунки» (16+)
10.00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки» (16+)
17.00, 19.00 Екси (16+)
20.50 Т/с «Будиночок на щастя»
(12+)
22.50 Х/ф «ВИМИРАННЯ» (18+)

МЕГА
02:05, 06:00 Бандитський Київ
07:50, 13:50 Правда життя 08:55
Дивовижний Сінгапур 09:55,
17:50 Шалена подорож 10:50 У
пошуках інновацій 11:50 Юрій
Нікулін 12:40, 19:40 Речовий доказ
14:50, 23:35 Таємнича світова війна
15:50 Полювання на рибу-монстра
16:45 Дика Арктика 18:40, 20:45
Фантастичні історії 21:45 Битва
рибалок 22:40 Планета Земля
00:35 Містична Україна

Перезавантаження.
Америка»
17.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Терра Нова» (16+)
10.40, 17.15 «Загублений світ»
12.40 «Помста природи»
15.15 Х/ф «ЗНАК ПОШАНИ» (16+)
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські війни.
Харків» (16+)
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-4» (16+)

ZIK

07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:20, 08:20, 09:20,
11:20, 13:20, 16:15, 17:20, 18:20
Перші про головне. Коментарі
08:00, 09:00, 11:00 Перші про
головне. Ранок. Новини 12:05,
20:00 HARD з Влащенко 13:00,
15:00 Перші про головне. День.
Новини 15:20 Між своїми 16:00
К-1
Перші про головне. День. Дайджест
06.30 «TOP SHOP»
17:00, 19:00 Перші про головне.
07.40 М/с «Каспер»
Вечір. Новини 18:00 Перші про
головне. Вечір. Дайджест 19:15
08.00 Т/с «Дорогий доктор» (16+)
VOX POPULI 21:00, 06:20 Перші
09.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
14.15 «Орел і Решка. Навколо світу» про головне. Підсумки 21:40 Гра
Z вогнем 22:30 Перші другі 23:30
15.15, 22.00 «Орел і Решка.
Історична правда з Вахтангом Кіпіані
Морський сезон»
03:00 Художній фільм
16.15, 21.00 «Орел і Решка.

П’ЯТНИЦЯ, 28 ГРУДНЯ

ЧЕТВЕР, 27 ГРУДНЯ
1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30, 11.20, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.15 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
17.10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
20.15 Х/ф «САМ УДОМА 5»
22.10 Т/с «Родичі» (12+)

ІНТЕР
02:30, 20:00 «Подробиці» 03:25
«Орел і Решка. Шопінг» 05:00 «Top
Shop» 05:25, 06:05, 22:00 «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини 07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Інтером» 10:20 Х/ф «ЧЕРНИЦІ
В ПЕРЕГОНАХ» 12:35 Х/ф
«ОПЕРАЦІЯ «ТУШОНКА» 14:50,
15:50, 16:45, 01:20 «Речдок» 18:00,
19:00 Ток-шоу «Стосується кожного»
21:00 Спецпроект «Жовті жилети»
23:40 Х/ф «ЖІНКА, ЯКА СПІВАЄ»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 «Черговий лікар» (12+)
16.00 Історія одного злочину -4 (16+)
18.00 Т/с «Виходьте без дзвінка»
(12+)
19.50 Х/ф «ПІРАТИ КАРИБСЬКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ СВІТУ»
(16+)
23.10 Х/ф «ПІРАТИ КАРИБСЬКОГО
МОРЯ: СКРИНЯ МЕРЦЯ»
(16+)

СТБ
05.50, 15.25 «Все буде добре!»
07.55, 19.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
08.55 «МастерШеф» (12+)
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 «Один за всіх» (16+)
20.00 «Зважені та щасливі» (12+)
22.45 «Зважені та щасливі.
Оголошення переможця»
(12+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 20.10 Багач-бідняк
11.05, 13.20 Х/ф «ПОДОРОЖ
ЄДИНОРОГА»
12.45, 15.45 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
15.00, 16.25, 21.25 Дизель-шоу
(12+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір

НОВИЙ КАНАЛ
06.39, 07.59 Kids Time
06.40 М/с «Том і Джеррі шоу»
08.00 Київ вдень та вночі (16+)
09.00, 22.00 Т/с «Чаклунки» (16+)
10.00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки» (16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Т/с «Будиночок на щастя»
(12+)
23.00 Х/ф «НОВА ЕРА Z» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 07:45,
13:45 Правда життя 08:40
Дивовижний Сінгапур 09:40, 17:45
Шалена подорож 10:35 У пошуках
інновацій 11:35 Володимир Басов
12:35, 19:40 Речовий доказ 14:55
Таємнича світова війна 15:55
Полювання на рибу-монстра
16:50 Дика Арктика 18:40, 20:50
Фантастичні історії 21:45 Битва

рибалок 22:40 Дивовижний
Гібралтар 23:40 Наслідки 00:40
Містична Україна

К-1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Каспер»
08.00 Т/с «Дорогий доктор» (16+)
09.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
14.15 «Орел і Решка. Навколо світу»
15.15, 22.00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
16.15, 21.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 «Орел і Решка. Рай та пекло 2»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Терра Нова» (16+)
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.55 «Облом.UA.»
15.15 Х/ф «ТРАНС» (16+)
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські війни.
Харків» (16+)
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-4» (16+)

ZIK
07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:20, 08:20, 10:00, 11:20,
13:20, 16:20, 17:20, 18:20 Перші про
головне. Коментарі 08:00, 09:00,
11:00 Перші про головне. Ранок.
Новини 09:10 Добрий ZIK 09:45 Сім
чудес України 12:10 Гра Z вогнем
13:00, 15:00 Перші про головне.
День. Новини 15:20 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 Докаz 21:00,
06:20 Перші про головне. Підсумки
21:40 Прямим текстом з Остапом
Дроздовим 23:00 Стежками війни
23:30 Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 03:00 Художній фільм

СУБОТА, 29 ГРУДНЯ
1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
07.00 «Гроші 2018»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.15, 23.35 «Світське життя 2018»
12.20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЕ ТАКОЮ»
(12+)
16.30 «Жіночий квартал»
18.30 «Розсміши коміка 2018»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 Х/ф «ОДИН ПЛЮС ОДИН
УДОМА»

ІНТЕР
03:00, 20:00 «Подробиці» 03:30
Ток-шоу «Стосується кожного» 04:15
«Готуємо разом» 05:00 «Top Shop»
05:30 Д/п «Подорожі в часі» 05:55
«Чекай мене. Україна» 07:50 Х/ф
«ІГРАШКА» 09:40 Х/ф «ПРИГОДИ
ЕЛЕКТРОНІКА» 13:40 Х/ф
«БЕЛЛЬ І СЕБАСТЬЯН» 15:40 Х/ф
«БЕЛЛЬ І СЕБАСТЬЯН: ПРИГОДИ
ТРИВАЮТЬ» 17:30 Х/ф «У ДЖАЗІ
ТІЛЬКИ ДІВЧАТА» 20:30 Х/ф
«ДЖЕНТЛЬМЕНИ УДАЧІ» 22:15 «Шоу
Ані Лорак «DIVA» 01:05 Х/ф «ЯЛИНКА,
КРОЛИК І ПАПУГА»

УКРАЇНА
07.00, 19.00 Сьогодні
08.00 Зірковий шлях
08.50 Т/с «Мама для Снігурки» (12+)
12.30 Т/с «Помилковий лист» (12+)
16.10, 20.00 Т/с «Строк давнини» (12+)
21.00 Новорічне шоу Братів Шумахерів

СТБ
06.00 Т/с «Коли ми вдома»
07.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.05 «Все буде смачно!»
10.00 Т/с «Список бажань» (16+)
14.15 Х/ф «НОВОРІЧНИЙ ЯНГОЛ»
16.15 «Хата на тата» (12+)

19.00 «Х-Фактор. Гала-концерт.
Оголошення переможця»
22.55 «Цієї миті рік потому» (12+)

ICTV
05.25 Скарб нації
05.35 Еврика!
05.40 Факти
06.00 Більше ніж правда
07.40 Я зняв!
09.35 Дизель-шоу (12+)
10.45, 10.50 Особливості національної
роботи-2
12.45, 15.20 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
13.00 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
14.05 М/ф «У пошуках Жар-птиці»
17.00 Х/ф «ПОДОРОЖ-2:
ТАЄМНИЧИЙ ОСТРІВ» (12+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ТІЛООХОРОНЕЦЬ
КІЛЕРА» (16+)
21.25 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПЕРЕВІЗНИК» (16+)
23.05 Х/ф «ХЕЛБОЙ-2: ЗОЛОТА
АРМІЯ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Лунтик і його друзі»
06.29 Kids Time
06.30 Київ вдень та вночі (16+)
07.20 Т/с «Чаклунки» (16+)
08.20 Заробітчани
10.20 Топ-модель (16+)
13.00 Вар’яти (12+)
15.00 Хто зверху? (12+)
17.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦЬ»
19.00 М/ф «Крижане серце»
21.00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ»
23.10 Х/ф «ХТО В БУДИНКУ ТАТО»
(16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 07:00, 00:50
Містична Україна 07:55, 18:15 Брама
часу 09:45 Фантастичні історії 10:40
Наслідки 12:35 Найекстремальніші
15:35 Дика Арктика 17:25 Битва

1+1

СТБ

К-1

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30, 11.15, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.10 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
17.10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
20.15 «Ліга сміху 2018»
22.15 «#Гуднайтшоу Валерія Жидкова
2018»
23.00 «Розсміши коміка»

05.10 Т/с «Коли ми вдома»
06.05 «Хата на тата» (12+)
13.10 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА ІНШІ
ПРИГОДИ ШУРИКА»
15.10 Х/ф «ДІАМАНТОВА РУКА»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 «Один за всіх» (16+)
19.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
20.00 «Цієї миті рік потому» (12+)
22.45 «Ультиматум» (16+)

06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Каспер»
08.00 Т/с «Дорогий доктор» (16+)
10.40 Т/с «Пригоди Геркулеса»
14.15 «Орел і Решка. Навколо світу»
15.15, 22.00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
16.15, 21.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 «Орел і Решка. Рай та пекло 2»

ІНТЕР
02:40, 18:00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 03:20, 20:00 «Подробиці»
04:05 «Орел і Решка. Шопінг» 05:15
«Top Shop» 05:45 «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»
10:15 Х/ф «ІГРАШКА» 12:35
Х/ф «БЛИЗНЮК» 14:50, 15:50,
16:45, 00:30 «Речдок» 20:30 Х/ф
«ОХОРОНЕЦЬ ДЛЯ ДОНЬКИ» 22:40
Х/ф «НІЧ ЗАКРИТИХ ДВЕРЕЙ»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 «Черговий лікар» (12+)
16.00 Історія одного злочину -4 (16+)
18.00 Т/с «Виходьте без дзвінка»
(12+)
19.50 Х/ф «ПІРАТИ КАРИБСЬКОГО
МОРЯ: НА ДИВНИХ
БЕРЕГАХ» (16+)
22.20 Х/ф «ПІРАТИ КАРИБСЬКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ СВІТУ»
(16+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 20.15 Багач-бідняк
11.10, 13.20 Х/ф «ОДІССЕЯ» (16+)
12.45, 15.45 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
15.10, 16.20, 21.25 Дизель-шоу (12+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір

НОВИЙ КАНАЛ
05.59 Kids Time
06.00 Київ вдень та вночі (16+)
07.00, 21.40 Т/с «Чаклунки» (16+)
08.00 Ревізор
11.00 Страсті за ревізором
13.10 Т/с «Будиночок на щастя» (12+)
16.15, 19.00 Топ-модель (16+)
22.30 Екси (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 07:50, 13:40
Правда життя 08:55 Дивовижний
Сінгапур 09:55, 17:45 Шалена
подорож 10:50 У пошуках інновацій
11:50 Два Миронових 12:40, 19:40
Речовий доказ 14:50, 23:35 Наслідки
15:50 Полювання на рибу-монстра
16:50, 22:40 Дика Арктика 18:40,
20:50 Фантастичні історії 21:45 Битва
рибалок 00:35 Містична Україна
02:05 Таємниці кримінального світу

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Терра Нова» (16+)
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55 «Загублений світ»
12.55 Відеобімба
15.25 Х/ф «ГЕРОЙ У РОЗШУКУ»
(16+)
17.15 «Цілком таємно»
19.25 Т/с «Перевізник-2» (16+)
23.20 «Змішані єдиноборства. UFC
№227»

ZIK
07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:20, 08:20, 09:20, 11:20,
13:20, 16:15, 17:20, 18:15 Перші про
головне. Коментарі 08:00, 09:00,
11:00 Перші про головне. Ранок.
Новини 12:05 HARD з Влащенко
13:00, 15:00 Перші про головне.
День. Новини 15:20 Між своїми
16:00 Перші про головне. День.
Дайджест 17:00 Перші про головне.
Вечір. Новини 18:00 Перші про
головне. Вечір. Дайджест 18:30
Джокери 20:00 FACE 2 FACE з
Тетяною Даниленко 21:00 Перші про
головне. Підсумки 21:30 Політичне
ток-шоу «Народ проти!» 00:00
Історична правда з Вахтангом Кіпіані
03:00 Художній фільм 06:15 Shift
06:30 Європа у фокусі

НЕДІЛЯ, 30 ГРУДНЯ
рибалок 21:00 ТОП 10: Таємниці та
загадки 01:50 Ризиковане життя

К-1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Каспер»
08.10 «Дай лапу»
08.45 Т/с «Пригоди Геркулеса»
12.25 «Ух ти show»
13.30 Х/ф «ЛЮДИНА-ЕЛЬФ»
15.10, 21.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18.00 М/ф «Балто 2: У пошуках вовка»
19.20 М/ф «Балто 3: Крила змін»
22.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23.00 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»

2+2
06.00 Мультфільми
08.05 «102. Поліція»
09.00 ДжеДАІ 2018
10.00 «Загублений світ»
15.05 Х/ф «ГЕРОЙ У РОЗШУКУ» (16+)
16.55 Х/ф «ПІД ПРИЦІЛОМ» (16+)
18.50 Х/ф «ОСТАННІЙ КОРДОН» (16+)
20.40 Х/ф «ЗАХИСНИК» (16+)
22.15 Х/ф «ЧУЖІ ПРОТИ ХИЖАКА-2»
(18+)

ZIK
07:00, 09:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:20, 09:10 Перші про
головне. Коментарі 09:35 Вижити в
Україні 10:00, 22:30 Перша передача
10:35 Громадська прокуратура 11:25
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 12:25, 23:00
Добрий ZIK 13:10 Ток-шоу «Злий дім»
14:35 Джокери 16:05, 17:10 Політичне
ток-шоу «Народ проти!» 17:00, 19:00
Перші про головне. Вечір. Новини 18:45
Місто 19:20 VOX POPULI 20:00 Докаz
21:00 Перші про головне. Деталі 22:00
Стежками війни 23:30 Історична правда
з Вахтангом Кіпіані 03:30 Художній
фільм 06:00 Євромакс 06:30 Завтра
вже сьогодні

10.05 «Караоке на Майдані»
Арктика 17:25 Битва рибалок 21:00
ТОП 10: Таємниці та загадки 01:50
11.10 Т/с «Рецепт кохання»
15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ УДАЧІ» Скептик
17.00 Х/ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
К-1
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
19.00 «Битва екстрасенсів. Фінал»
06.30 «TOP SHOP»
(16+)
07.40 М/с «Каспер»
21.00 «Один за всіх» (16+)
08.30 «Ух ти show»
22.15 «Х-Фактор. Гала-концерт.
09.30 М/ф «Барбі і Лускунчик»
Оголошення переможця»
11.00 М/ф «Ніко: Шлях до зірок»
12.35 Х/ф «МІЙ ДРУГ ДІД МОРОЗ»
ICTV
14.10, 21.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
05.20 Скарб нації
18.00 «Вірю не Вірю»
05.30 Еврика!
22.00 «Орел і Решка. Незвідана
ІНТЕР
05.40 Факти
Європа»
06.05 Інсайдер
02:40, 20:00 «Подробиці» 03:20
23.00 «Орел і Решка. Навколосвітня
07.55 Т/с «Відділ 44» (16+)
«Орел і Решка. Зірки» 04:55
подорож»
11.25, 13.00 Факти. День
«Top Shop» 05:25 Орел і Решка.
12.45, 13.20 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
Зірки 06:10 Х/ф «ЧЕРНИЦІ В
2+2
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
ПЕРЕГОНАХ» 08:00 «Правила
15.00 Х/ф «ПОДОРОЖ-2:
06.00 Мультфільми
виживання. Спецвипуск» 09:00
ТАЄМНИЧИЙ ОСТРІВ»
«Готуємо разом» 10:00 «Орел і
08.10 «102. Поліція»
(12+)
Решка. Морський сезон 2» 11:00
09.05 «Загублений світ»
16.35 Х/ф «ТІЛООХОРОНЕЦЬ
«Орел і Решка. Перезавантаження.
11.00 «Шалені перегони»
3 сезон» 12:05 «Орел і Решка.
КІЛЕРА» (16+)
12.30 Т/с «Перевізник-2» (16+)
Перезавантаження» 13:00 Х/ф
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
16.15 Х/ф «ЕКСПЕДИЦІЯ «НОЇВ
«БЕЛЛЬ І СЕБАСТЬЯН: ДРУЗІ
20.30 Х/ф «МАСКА» (16+)
КОВЧЕГ» (16+)
НАЗАВЖДИ» 14:40 Х/ф «У ДЖАЗІ
22.25 Х/ф «СИН МАСКИ»
19.00 Х/ф «ВУЛКАН»
ТІЛЬКИ ДІВЧАТА» 17:10 Х/ф
21.00 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА» (16+)
«007: КАЗИНО РОЯЛЬ» 20:30 Х/ф
НОВИЙ КАНАЛ
23.05 «Змішані єдиноборства. UFC
«КОРОЛЬОВА» 22:30 «Ювілейний
№227»
06.00 Стендап-шоу
вечір Софії Ротару» 00:30 Х/ф «ЦЕ Я» 06.59, 09.14 Kids Time
ZIK
07.00 М/с «Том і Джеррі шоу»
УКРАЇНА
09.15 М/ф «Балерина»
07:00 Перші про головне. Ранок.
06.30 Сьогодні
11.00 М/ф «Феї і легенда загадкового Дайджест 07:20 Громадська
07.30 Зірковий шлях
звіра»
прокуратура 08:00 FACE 2 FACE з
09.00 Т/с «Строк давнини» (12+)
12.40 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦЬ»
Тетяною Даниленко 09:00, 05:30
12.50 Т/с «Серце слідчого» (12+)
14.45 Х/ф «КАЗКИ НА НІЧ» (16+)
Докаz 10:00, 22:30 Перша передача
17.00, 21.00 Т/с «Смак щастя»
16.45 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ»
10:35 Стежками війни 11:00 Перші
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
19.00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ 2»
другі 12:00, 20:10 Гра Z вогнем 13:00
Панютою
21.00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ: СЕКРЕТ
Добрий ZIK 13:30 Політичне ток-шоу
20.00 Головна тема
ГРОБНИЦІ» (16+)
«Народ проти!» 16:15, 17:10 Прямим
23.00 Т/с «Все буде добре»
23.00 Х/ф «ЛЮБІТЬ КУПЕРІВ» (16+) текстом з Остапом Дроздовим 17:00,
19:00 Перші про головне. Вечір.
СТБ
МЕГА
Новини 17:50 Джокери 18:30, 00:30
05.40 Т/с «Коли ми вдома»
06:00 Бандитський Київ 07:10, 00:55 Історична правда з Вахтангом Кіпіані
06.40 Т/с «Коли ми вдома. Нова
Містична Україна 07:55, 18:15 Брама 19:20 HARD з Влащенко 21:00 Перші
історія»
часу 09:45 Фантастичні історії 10:45 про головне. Деталі 22:00 Вижити в
07.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНА НІЧ»
Японія: падіння імперії 11:40 Наслідки Україні 23:00, 03:30 Художній фільм
09.05 «Все буде смачно!»
12:35 Найекстремальніші 15:35 Дика 06:30 Хард-ток-шоу «DROZDOV»

1+1

06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.45 М/ф «Маша і ведмідь»
09.55, 11.05, 12.10, 13.05, 14.10 «Світ
навиворіт - 10: Бразилія»
15.30 Х/ф «ДІВЧАТА»
17.30 Х/ф «ДІАМАНТОВА РУКА»
20.15 Х/ф «ШУКАЮ ЖІНКУ З
ДИТИНОЮ» (16+)

Що віщують зорі
Гороскоп на 24–30 грудня
ОВЕН. Ви можете стати популярною особистістю, опинившись
у центрі подій. Відкриваються нові
перспективи та можливості на роботі. Можуть відбутися радісні події,
які поліпшать ваш настрій. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — субота.
ТЕЛЕЦЬ. Вам необхідно твердо
встати на ноги й почати активно
діяти на всіх «фронтах». Підтримка
начальства допоможе позбутися ворожнечі та інтриг колег. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — вівторок.
БЛИЗНЮКИ. Може надійти інформація, яка відкриє перед вами
нові перспективи та обрії. Ніщо
не повинно відволікати вас від наміченого плану, і ви доб’єтеся мети.
Будьте терплячіші до помилок інших. Сприятливий день — четвер, несприятливий — п’ятниця.
РАК. На вас чекають успіх і популярність. Опинившись в скрутному
становищі, довіртеся голосу інтуїції.
У вихідні не потрібно впадати у відчай через чиюсь порожню балаканину. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — вівторок.
ЛЕВ. У глибині душі ви розумієте, що самі себе вводите в оману.
Придивіться більш уважно до ділових партнерів: чи не занадто ви їм
довіряєте? Незважаючи на труднощі,
вам удасться рухатися вперед. Сприятливий день — четвер, несприятливий — п’ятниця.
ДІВА. Вам буде необхідно втриматися на високому професійному
рівні, навіть якщо ваші думки спрямовані зовсім в інше русло. Ви будете в гарній формі і зможете успішно
завершити початі раніше справи. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий —
понеділок.
ТЕРЕЗИ. Ви можете виявитися
об’єктом підвищеної уваги, не дозволяйте зайвій скромності перешкодити вам витягти з цього всю
можливу вигоду. Але не намагайтеся
вказувати іншим, що їм робити. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — середа.
СКОРПІОН. Може різко зрости
ваша активність. Постарайтеся всі
завдання заздалегідь розпланувати.
Не втягуйтеся в коловерть чужих
проблем. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Не варто плутати роботу і дружбу: можна легко залишитися і без бізнесу, і без друзів. Постарайтеся не спілкуватися з людьми,
які не викликають у вас симпатії.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
КОЗЕРІГ. Початок тижня може
бути досить напруженим, тому
не вживайте ніяких рішучих кроків.
Зараз сприятливий час для зав’язування нових знайомств. Великий
шанс знайти засоби для реалізації своїх ідей.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — субота.
ВОДОЛІЙ. Може з’явитися шанс
вирішити деякі протиріччя, які тривожили вас. Але для цього буде
потрібний розумний компроміс
з вашої сторони. Варто показати свої
таланти та здібності. Сприятливий день — середа, несприятливий — четвер.
РИБИ. Небажано метушитися
та поспішати, ви тільки даремно витратите сили. На роботі ведіть справи грамотно, продумуйте кожний
дріб’язок, і тоді все вийде. Краще не показуватися на очі начальству, щоб уникнути
конфлікту. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!
Фото chask.net

Без каші
обід – сирота

Фото Ivona - bigmir)net.

БАНОШ

Інгредієнти: 1,5 скл. дрібної кукурудзяної крупи, 500 г нежирних
вершків або рідкої сметани, сіль, копчене сало або бекон, бринза.
Приготування. Бекон чи сало порізати на смужки й обсмажити на сковороді до шкварочок. Сметану (вершки)
залити у чавунний казан і довести до
кипіння. При потребі розвести водою.
Кукурудзяну крупу засипати тоненькою цівкою, помішуючи, у сметану й
готувати на повільному вогні до загустіння (тістоподібної консистенції,
схожої на манну кашу). Зменшити
вогонь до мінімуму і розтирати кашу
дерев’яною ложкою, доки на поверхні не виступлять крапельки масла. Як
заблищить, знімаємо з вогню. Цей етап
дуже важливий, банош треба добре
збити, аби сметана чи вершки в ньому
перетворилися на масло. Викласти на
велику тарілку, додати бекон і подрібнену бринзу. Подавати банош гарячим
із малосольними огірочками.
До речі. Зважайте на те, що зі сметаною банош виходить кислуватий,
якщо такий не любите, обов’язково беріть вершки.

Крупи надзвичайно поживні,
багаті вітамінами та складними
вуглеводами, які забезпечують
організм силами й енергією.
З них можна приготувати
молочну кашу з медом чи
родзинками на сніданок,
повноцінний обід або вечерю,
смачні закуски і десерти. Не
обійтися без страв із круп і під
час посту. У нинішній добірці
пропонуємо рецепти на всі
смаки
ГРЕЧКА, ЗАПЕЧЕНА
З ГРИБАМИ

Інгредієнти: 1 жменя сушених грибів, 2 скл. перебраної гречки, 1 велика цибулина,
4 ст. л. олії, 2 лаврові листки,
сіль.
Приготування. Гриби проФото kolyba.org.ua
миваємо і замочуємо заздалегідь на кілька годин у 4 – 5 склянках води. Потім їх відварюємо протягом 30 – 40 хвилин. Дрібно січемо цибулю і підсмажуємо її на олії
до прозорості у чавунному казані або товстостінному керамічному
чи скляному горщику для запікання. Гречку (не миту, але дуже добре
перебрану) додаємо до цибулі й обсмажуємо протягом 2–3 хвилин до
золотистості. Заливаємо її грибами (разом із рідиною), солимо, додаємо улюблені приправи. Закриваємо кришкою і ставимо в розігріту
духовку на 40 хвилин (180 градусів, конвекція). Якщо страва не пісна,
безпосередньо в тарілки додаємо по шматку вершкового масла.

БАБКА РИСОВА
З ЯБЛУКАМИ

Інгредієнти: 1 скл. рису,
1 яйце, 1 велике яблуко, 2
ст. л. цукру, 20 г вершкового
масла, 60 г сметани, кориця.
Приготування. Зварити
в’язку кашу, додати масло,
яйця, посолити й вимішати.
Яблука дрібно нарізати та
пересипати цукром із корицею. Третину каші викласти у
змащений маслом сотейник,
Фото dreamfood.ua
перекласти шаром із половини нарізаного яблука,
зверху – ще третину рису і пласт яблук, далі розподілити кашу, що
залишилася, поверхню розрівняти й полити сметаною. Запекти в
духовці. Подавати зі сметаною або фруктовим соусом.

КАША ПШОНЯНА З ГАРБУЗОМ

Фото bestrecept.in.ua

ПЛОВ ІЗ ГРИБАМИ

Інгредієнти: 200 г грибів, 300 г рису,
2 ст. л. масла, сіль, перець, зелень – за
смаком.
Приготування. Свіжі гриби почистити, помити і проварити в підсоленій
воді протягом 15–20 хвилин (якщо використовуєте печериці, то цей етап можна
пропустити). Затим дрібно порізати їх і
спасерувати на маслі, всипати відварений до напівготовності рис, додати масло, сіль, перець, закрити щільно кришкою і в духовці довести до готовності.

Інгредієнти: 2 скл. пшона, 1 л молока,
0,5 кг гарбуза,
2 ст. л. цукру,
1 ст. л. масла
вершкового,
сіль за смаком.
Приготування. Свіжий гарбуз
Фото versal-online.com.ua
порізати на
шматки, очистити від зернят, волокон і шкірки, промити, нарізати невеликими кубиками і, додавши трохи
води, зварити до м’якості, після чого розтерти на пюре.
Пшоно перебрати і кілька разів промити в теплій воді.
У каструлю з киплячим молоком покласти гарбузове
пюре і пшоно, посолити, підсолодити за смаком, додати масло і варити при слабкому кипінні до загустіння
(15–20 хвилин). Потім накрити каструлю кришкою, поставити в духовку і витримати 50 хвилин, щоби пшоно
«впріло». Перед подачею до столу кашу в тарілках заправляють вершковим маслом або посипають цукровою пудрою..

ПІСНІ ПШОНЯНІ
КОТЛЕТИ З ГРИБАМИ

Інгредієнти: 0,5 скл. пшона, 1 цибулина середньої величини, 1 велика
морквина, 200 г печериць, 2 ст. л. борошна, зелень, сіль, мелений перець
– за смаком.
Приготування. Пшоно добре
промити, залити водою (1,5 склянки), довести до кипіння. Як тільки
закипить, злити воду (щоб забрати
гіркоту з пшона). Знову залити такою
ж кількістю води, посолити, зварити
до готовності й трохи охолодити. Підсмажити порізану кубиками цибулю,
натерту на великій тертці моркву, покраяні пластинками гриби. Перекрутити через м’ясорубку смажені гриби
з цибулею і морквою, додати пшоняну кашу, посолити і поперчити за
смаком, всипати борошно, добре перемішати. Змочуючи руки холодною
водою, сформувати котлети. Обкачати їх у панірувальних сухарях або в
борошні і смажити на сковороді до
золотистої скоринки з обох боків.

Фото yandex.com

ПЛОВ ІЗ РОДЗИНКАМИ

Інгредієнти: 1 скл. рису, 2 скл.
води, 3 ст. л. вершкового масла,
4 ст. л. родзинок, ванілін, сіль, цукор
– за смаком.
Приготування. Рис перебрати,
промити і замочити на 30–40 хвилин.
Після цього відкинути на сито, обсушити і трохи прогріти на маслі. Далі
всипати рис у киплячу воду, додати
сіль, цукор, ванілін, перебрані й промиті родзинки і, помішуючи, варити
до готовності. Подавати гарячим.

Фото receptystrav.com.ua
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

КР О СВ ОРД

«Мирослава — перша
кляса! Але лЮблю вже
Орисю…»

1

ле насамперед нагадаємо,
звідки ж взялася ця Мирослава (Орися з’явиться
трішки пізніше). Тобто повторимо
запитання туру, яке вже почали
обговорювати.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
49 (2018)
Якось мій приятель Юрко —
великий поціновувач і знавець дівочої краси — пішов на здибанку.
Так у славному Львові називають
побачення. Звісно, крім запитань,
яке враження на нього справила Мирослава («Перша кляса!»),
навчається чи працює («І то,
і друге»), було й банальне: «То скіко
їй літ»? Тут Юрко хитро посміхнувся і відповів: «У наступному
році виповниться вже 24, хоча
позавчора було лише 21».
Яку дату нашої розмови
з Юрком ми заховали в гарбузі?
Перед тим, як оголосити
правильну відповідь, не можу
втриматись, щоб не почати з листа нашої відданої шанувальниці
Лариси Семко (дякуємо за Любов!) із села Лобачівка Волинської
області:
Живе у Львові на Підзамчі
Парубок Юрко.
Має друга на Волині,
Це — Гарбуз Грицько.
У кав’ярні хлопці стрілись,
Мову завели
про життя, здоров’я, бізнес,
чого досягли.
— Як дівчата в древнім Львові? —
це Грицько пита.
— Всі львів’янки — гонорові!
— А твоя ж яка?
— Мирослава — перша кляса!
На всі сто панянка!
І красива, і розумна,
Ну справжня львів’янка!
Ще хвалив Юрко дівчину —
калиновий цвіт.
А Грицько все, знай, питає:
— А скіко їй літ?
Та Юрко не в тім’я битий —
Хитро мружить очі:
— Друже, ти посидь, подумай,
Як такий охочий.

Звісно, наш Грицько Гарбуз
Впорався з секретом.
Та нехай ще поміркують
Читачі газети…
На цьому, на жаль, справді
щиро — на жаль, ми припиняємо
цитування, бо далі пані Лариса втрапила на манівці, чомусь
повважавши, що «сьогодні дівчині
23 роки» — хоч у запитанні про
це не сказано ні слова! — які й завели її до хибної дати «1 березня».

“

А перед тим,
як оголошу нове
завдання, все ж один
секрет розкрию.
Телефонує вчора
Юрко зі Львова і каже:
«Мирослава — перша
кляса! Але лЮблю вже
Орисю…»

А правильна відповідь: «1 січня»!
Бо Мирославі 31 грудня виповнилося 22 роки.
Її і вказали 19 учасників нашого конкурсу. Але оскільки переможців має бути лише 2, то шляхом жеребкування, яке цього разу
провів я сам, по 100 гривень
отримають володарі телефонних
номерів: 068–3231254 і 098–
7134100. Більше того, вони мають
шанс ще на один приз від Грицька
Гарбуза! Який? Поки що — це секрет. Розкрию його наступного
разу, коли поспілкуюсь із переможцями, які мають обов’язково
мені зателефонувати. Отож, прямий номер до Грицька Гарбуза, на який у наступних турах
не треба буде надсилати відповіді, бо не будуть враховуватись:
097–6475563. Чекаю на дзвінок!
А перед тим, як оголошу нове
завдання, все ж один секрет
розкрию. Телефонує вчора Юрко
зі Львова і каже: «Мирослава —
перша кляса! Але лЮблю вже
Орисю…» Що тут скажеш — вели-
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Такі історії можуть народитися «тільку
тількку ві
ві
анняя пр
ро
Львові». А ось хитромудні запитання
про
них — лише на сторінках «Цікавої
ої газети
газети
ькуу, ддрукується
рукується
на вихідні», яка видається в Луцьку,
в Тернополі й розходиться вже по всій Україні.
Ви ще сумніваєтесь? Тоді ми йдемо
мо до вас!
Грицько ГАРБУЗ

15


23


24


25

26


27


28


29


30


31


32


33


34


35

кий поціновувач і знавець дівочої
краси — бо були вже в нього Соломія, дві Христини, три Дарини,
Єва, Марта, Ангеліна, Злата, Яна
і Мар’яна…
Що ж, друже Юрку, твої пригоди надихнули мене на нове
запитання…

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
52 (2018)
Ще якихось шість-сім століть тому Папи Римські суворо
забороняли використання цього
предмета, бо вважали його богохульством над Божою Матір’ю.
Сьогодні його теж не схвалює
Московська церква Кирила.
Проте переконаний, цей маленький за розмірами предмет
уже є чи не в кожній нашій оселі.
Хоч більше потрібен для вулиці.
Використовується і для краси,
і для оздоровлення. Наші пращурі сто років тому знаходили йому
замінники із дарів поля. Хоча переважно він не їстівний. Та, незважаючи на це, протягом життя жінки
приблизно втричі його з’їдають
більше, як чоловіки. Але представники так званої сильної статі
нині теж є різні. Ви зрозуміли, що
не тільки про новітніх Казанов
натякаю…
Що за предмет ми заховали
у гарбузі?
Відповідь треба надіслати
до 2 січня 2019 року тільки у вигляді sms-повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775 (наприклад: «М’яч», «Три богатирі»,
«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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По горизонталі: 5. Початок шахової партії, у якій білі
жертвують фігуру. 6. Українська чемпіонка світу з фехтування
2017 року. 9. Біг на довгі дистанції. 11. Людина, яка контролює хід спортивних змагань. 12. Спосіб відбору м’яча у футболі. 16. Командна гра з м’ячем. 18. Один із голкіперів збірної
України з футболу. 19. Гра з м’ячем і ракеткою. 20. Гра з м’ячем
у вигляді дині. 21. Англійський футбольний клуб. 24. Другий
склад футбольної команди. 25. Відомий португальський футбольний клуб. 26. Український футболіст, півзахисник донецького «Шахтаря» і збірної України. 30. Мистецтво ударів руками і ногами. 33. Бельгійський футбольний клуб. 34. Гра на
влучання важкою кулею у кеглі. 35. Півзахисник у футболі. 36.
Один із найвідоміших німецьких футбольних клубів.
По вертикалі: 1. Досягнення популярності у спорті.
2. Заключна частина спортивних змагань. 3. Трав’яний покрив
футбольного поля. 4. Одна гра в шахи. 7. Легкий спортивний човен. 8. Рівнянка, чемпіонка Європи з легкої атлетики
2012 року. 10. Український футбольний клуб із Сімферополя.
13. Спортивна гра з воланом і ракеткою. 14. Один із найвідоміших українських боксерів. 15. Колишня футбольна команда
УПЛ з Ужгорода. 17. Спортивна гра з м’ячем і битою. 22. Те
саме, що й міні-футбол. 23. Спортивний снаряд важкоатлета. 27. Французький футбольний клуб з однойменного міста.
28. Таку назву від команди одержав кожний український
боксер. 29. Гра, під час якої намагаються загнати м’яч палицями у ворота суперника. 31. Командна спортивна гра на льоду.
32. Італійський футбольний клуб.
Склав Микола ДЕНИСЮК,
с. Щитинська Воля Ратнівського району.

Відповіді — у наступному номері
ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ВІД 13 ГРУДНЯ

По горизонталі: 5. Пікадор. 6. П’ятачок. 8. «Арока».
10. Склад. 12. Карат. 14. Конституція. 17. Опора. 18. Пріам. 19. Лівша. 22. Сюрприз. 23. Потвора.
По вертикалі: 1. Гідрія. 2. Іон. 3. Лящ. 4. Богара.
7. Вернигора. 9. Корогва. 11. Колібрі. 12. Кусто. 13. Труба.
15. Бурдюк. 16. Муштра. 20. Тир. 21. Сож.

Усміхніться!
Зустрічаються двоє друзів. Один скаржиться на
безсоння.
— І що ти приймаєш від нього?
— Склянку вина кожні дві години.
— І після цього засинаєш?
— Ні, але після вина веселіше не спати.
:)) :)) :))
Прийшла бабця в ЖКГ платити за «комуналку»
радянськими грішми. Їй кажуть:
— Вони ж старі.
— Вашi труби теж.
:)) :)) :))
Дружина — чоловікові:
— Ти знову лежиш на дивані.
— Зате ти знаєш, де завжди мене можна знайти.
:)) :)) :))
Гардероб для жінки — це ліки, а на здоров’ї економити не можна.
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Фото zabavnik.club.

Я один такий, якого ощасливила…
зрада дружини?

Фото Fishki.net

Розповім вам історію
про особисту
драму, яка мене
не розчарувала,
а навпаки —
порадувала
дружився я з великої любові. Вона — красива, струнка
брюнетка, яка одразу «вбила
мене наповал». Домагався її довго, всіляко намагаючись завоювати, та вона була
холодна і недоступна — шанувальників
довкола море, куди їй поспішати. І мене
це ще більше розохочувало: буде моя —
і крапка. І ось щаслива мить — вона моя
дружина. Але чи знав я, що буквально через 7 років буду радіти тому, що вона мені
зраджує?
Далі розпочалося сімейне життя —
моя дружина красувалася всюди, куди ми
доволі часто виходили. Я — для того, щоб
світ побачив, яку жінку відхопив, вона —
щоб «вигуляти» чергову сукню, сумочку
і зачіску. Правду кажуть, що любов сліпа — я захоплювався тим, як вона годинами намащувала себе всякими кремами,
фарбувала нігті, міряла панчішки і бігла
до мене з новою парою взуття. «Пахав»
як проклятий і був неймовірно щасливий, що можу дати своїй коханій можливість причепуритися, вийти на люди, відпочити. Був гордий від того, що чоловіки
дивляться услід нам, жадібно оглядаючи
її з ніг до голови. Я пишався, коли на черговій вечірці подруги пищали від її нової
сукні, а їхні половинки кидали фрази типу:
«На такій жінці й мішок буде виглядати
прекрасно!»
Та й удома як господиня вона була
непоганою — чистота і завжди приготовлена їжа. Хоча й спочатку побоювався,
коли друг сказав, що «красуні не мають
часу ні на що, крім себе». Правда (це я
почав помічати значно пізніше) — страви
були одноманітні, інтер’єр — чистий, але
якийсь нудний, секс такий самий — я намагався, мої старання приймали, раділа
вона лише після нових покупок та поїздок. Мене слухала, постійно пиляючи нігті
або роблячи маску, мовляв, «я ось присутня, скажи за це спасибі, а ти говори-говори». Усе спілкування зводилося до купівлі
шмоток і розваг.
Через 5 років спільного життя мене
жахливо дратували подруги, які волали
від захоплення, і їхні скривджені чоловіки,
мужики на вулицях, які обертаються —
моє життя перетворилося на нескінчен-

Пишне волосся під модним капелюшком встиг
де-не-де поцілувати...

Незнайомка

Нарешті я знову побачив цю жінку, на зустріч
з якою очікував щодня протягом кількох місяців.
Уперше вона з’явилася переді мною на засніженій
вулиці, сідаючи в крутий автомобіль. У неї був
тонкий і прямий ніс, як у давньоєгипетської красуні
Нефертіті, гарно заокруглені чутливі вста, трохи
розкосі видовжені очі, які нагадували витончену
перламутрову мушлю. Пишне волосся під модним
капелюшком встиг де-не-де поцілувати сніг, який
і блищав на локонах діамантовими краплинами.
Довгі пальчики її правої руки були в перснях,
нагадуючи крильця золотого метелика. Вона
здавалася осучасненою копією єгипетської богині
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Не все те золото, яке блищить.

“

Був гордий від того, що чоловіки дивляться услід нам,
жадібно оглядаючи мою кохану з ніг до голови. Пишався,
коли подруги пищали від її нової сукні, а їхні половинки
кидали фрази типу: «На такій жінці й мішок буде виглядати
прекрасно!»

ну череду — зароби, віддай, захоплюйся
(зачіскою, сукнею, трусами і т. д.), їж, що
дали, і можеш бути вільний. Важко описати весь цей клубок роздратувань, що
склався, здавалося б, із дрібниць. Жив поруч із дуже красивою, але холодною жінкою. Десь глибоко в душі розумів, що її холодність від краси не залежить, але саме
вона мене найбільше й злила — я бачив,
як свердлять її очима, і розумів, що вона
«пустушка» в красивій обгортці — було
шкода навколишніх, які заздрили, не знаючи, як є насправді …
Одного разу трапилося усе, як в анекдоті — у мене зірвалося відрядження,
у напарника померла мама, він рвонув
додому, я — до себе, перевдягнутися,
залишити валізу і мчати до нього на допомогу. Залетівши в квартиру, застав
там картину — вона і якийсь товстий
мужик перекидалися на нашому ліжку.
Не повірите, спочатку в мені все закипіло, але буквально за хвилину від п’ят
пішла хвиля полегшення, поки нарешті
не переросла в посмішку. Тут вони мене
й помітили. Поки стрибали, плутаючись
у простирадлах, я кинув сумку, поміняв
костюм і помчав до напарника — ловлячи
себе дорогою на думці, що, згадуючи про
горе друга, — сумую, а згадуючи «танці»
на своєму ліжку — радію.

Два дні пробув із товаришем, вирішуючи питання похорону і просто підтримуючи його. Два дні дружина не дзвонила
ні мені, ні я — їй. Потім приїхав додому, а
вона, ніби нічого не сталося (мабуть, обрала таку тактику), пиляла нігті.
Витягнув валізу, мовчки почав збирати її речі. Були істерика, сльози, благання,
прохання про прощення — поки вона
«танцювала» навколо мене, я методично закидав усе, що потрапляло під руку,
у сумку.
Не буду розповідати про суди, про
всяку гидоту, скажу лиш одне — потім я зустрів жінку. Звичайну, на яку ніхто особливо не оглядається і не пищить від захвату,
але я ніколи не думав, що в будинку може
пахнути не лише духами, а й пирогами, що
у мене будуть питати, чого я хочу на вечерю, що мене будуть вислуховувати, радити і підказувати, що мені будуть віддавати,
а не віддаватися, і з обожнюванням заглядати в очі, а не чекати обожнювання. Для
всіх зрада — горе, а я згадую той день
як один із найщасливіших у моєму житті.
Ніякої особливої моралі немає в цьому оповіданні, окрім того, що не все те золото, яке блищить. Дурень був, що сам усе
не розірвав, але щасливий, що доля допомогла…»
Джерело: fishki.net
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Sandra OLEK

Побачивши її тоді, взимку, я не міг під хвилювання зробити жодного кроку їй назустріч, бодай
обізватися словом. Уже й по від’їзді незнайомки
кілька хвилин отупіло дивився на сліди автомобіля,
який вкрав у мене чудове видиво, не здогадуючись
сісти в свій і поїхати слідом, а стояв серед тротуару,
викликаючи сердиті окрики перехожих, які, сварячись, обминали мою притрушену снігом постать,
і подумки лаяв себе за вайлуватість.
І ось майже через півроку, у травні, знову неспо-

“

Жінка повільно йшла вулицею,
гордо несучи високо підняту голову.

дівано її зустрів. На ній була довга спідниця з зеленкуватого шовку і біла кофтинка. Шию прикрашало
нефритове намисто, довершуючи схожість зі статуеткою. Білі взимку, руки незнайомки тепер набули
кольору підсмаженої шкоринки і злегка відсвічували ледь вловимим золотим полиском. На них вже
не було дорогих прикрас, від чого вони здавалися
легкими і невагомими. Жінка повільно йшла вулицею, гордо несучи високо підняту голову. Я був
страшенно здивований, чому перехожі чоловіки
не проводжають її поглядами, і сам підбирав слова,
з якими зараз звернуся до неї, а ті, ніби відчуваючи моє душевне сум’яття, забавляючись, хаотично
крутилися в голові, не бажаючи скластися в закінчену думку, яка була мені так потрібна, щоб вразити
цю гарну кралю. Заглиблений у роздуми, не помітив, що дама прискорила крок і вже знаходилася
на протилежному боці вулиці, а багатолюдний натовп (центр же) поглинув її.
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