Світлана Ковалевич
народила вже
19-ту дитину!
с. 2

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК
Фото Андрія БОРОДУЛІНА, belsat.eu.
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Цікава
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ГА З Е ТА +

Наталя на мітингу в Москві восени 2014 року була ще «сєпаркою».

на вих ідні

«Героїчна снайперка»
бойовиків:
«Мене принижували,
опускали, давали
наркоту…»
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l АртБАРИКАДА

«На
передвиборних
білбордах
мають бути такі
люди, як мій
кум, котрий
опікає два
дитячі будинки
і був учасником
АТО…»
Якщо ви бачили шеврон із зображенням українського кропу
(укропу) або Тараса Шевченка
в образі суперчоловіка Бетмена,
то знайте: це придумки Андрія
Єрмоленка. Мені хочеться називати його соціальним художником, бо він небайдужий до суспільно дражливого. Серед
його відомих у світі здобутків — серія протестних плакатів про Чемпіонат світу з футболу в Росії. Одна з основних
вимог до себе і земляків —
освіта, бо «неосвіченими
легше маніпулювати»

Білоруським журналістам вдалося взяти інтерв’ю
у 38-річної Наталії Красовської — найманки «ДНР»
із міста Борисова, яка влітку 2014-го слала з фронту
вітання Олександрові Лукашенку. «Хочу передати
привіт Батьку Григоровичу і сказати: «Бацька, твої
громадяни на цьому боці», — заявляла жінка
у військовій формі з георгіївською стрічкою і прапором
Білорусі на камуфляжі. Тоді в інтернеті з’явилося кілька
відеороликів за участю Красовської, з якої бойовики
намагалися «зліпити» пропагандистський образ
героїчної снайперки з позивним Сонечко. Але щось
пішло не так…

Фото styleinsider.com.ua.

Катерина АНДРЕЄВА,
belsat.eu

Оксана КОВАЛЕНКО
Окс

ндрій Єрмоленко (на фото) — киянин. Йому — 45 (24 січня). Батьки — науковці. Хотіли, щоб і син…
А він пішов
«на хіміка», хоча змалку малюпі
вав багато
і гарно. Ішов «нехудожньою» добаг
рогою довго
— аж до кандидатської! А под
тім озирнувся…
ози
«Коли
сидiв у лабораторiї i дивився
«Ко
на самописець,
а поруч у реакторi ковбасамо
сились бактерiї, зрозумiв, що так пройде
i моє життя. I я усвiдомив, що це менi
не подобається.
Наступного ж дня напипод
сав заяву
на звiльнення i пiшов малюваза
ти…»
ти… «Художник — це щось таке велике,
ке а я так — дизайнер-прикладник,
майстерило.
Бiльше хiмік, нiж художм
ник,
ни навiть за роботами, якi створюю.
В тому якась алхiмiя присутня: люблю
б змiшувати те, що не змiшується».

А

І Шевченко
у нього —
рокер!

Закінчення на с. 6

»

«Я ПРОКЛИНАЛА ЇХ
ДО ДВАНАДЦЯТОГО
КОЛІНА І КРИЧАЛА:
«ЩОБ ВИ ЗДОХЛИ
З ВАШОЮ НОВОРОСІЄЮ!»
Наприкінці 2014-го Красовська перебралася до Москви, а потім сліди її загубили-

“

віла, що навесні 2014 року,
надивившись російського телебачення, вирушила на Донбас — аби на власні очі побачити, що ж там відбувається.
«Раніше я завжди була такою
«дівчинкою-хіпушкою»: носила етносорочки, намиста-браслети саморобні… У такому
вигляді й поїхала, речей узяла мінімум у полотняну сумку. Рушила без єдиного гасла

Під час інтерв’ю мова у Наталії була
дуже нервова. Вона могла кілька разів
повторювати одне і те ж, зриватися на сміх
або проявляти агресію.

ся. Тільки зараз журналістам
удалося розшукати жінку, яка
розповіла свою багато в чому
повчальну історію. При цьому, зазначає belsat.eu, під час
інтерв’ю мова у Наталії була
дуже нервова. Вона могла
кілька разів повторювати
одне і те ж, зриватися на сміх
або проявляти агресію. Імовірно, такий слід залишили
переживання, що випали
на її долю.
Про себе жінка розпо-

в голові, чисто подивитися.
Третього травня я виїхала
з Борисова через Смоленськ
і далі на Ростов, — розповідала Красовська. — У Новошахтинську, на кордоні, росіяни
відвели вбік, запитують: «Куди
їдеш?» — «Медсестрою працювати», — кажу. — «А ви підтримуєте «ДНР»? — «Капець,
як підтримую!» — Пропустили».

Закінчення на с. 5
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Українка народила 19-ту дитину!
Найрезонансніші події в житті країни
та світу очима наших журналістів

Педагог потрапив у лікарню, а його
колеги готують масову акцію протесту
проти насилля

Тепер у них аж 8 синочків і 11 доньок!
Мамою-рекордсменкою стала жителька села
Глинне Рокитнівського району Рівненщини Світлана
Ковалевич

Фото Podrobnosti.ua.

Хлопчик, якого назвали Назаром, має вагу 3 кг 930 грамів
та зріст 62 см. Немовля почувається добре. Пологи минули без
ускладнень.
Маму лікарі характеризують як дисципліновану жінку, котра
виконувала всі їхні рекомендації під час вагітності. На пологах
дружини був присутній чоловік. Пан Петро весь час стояв біля
вікна, молився, а коли на світ з’явився синочок, то заплакав на радощах. Тепер у нього аж 8 синочків і 11 донечок!
У родині журналістам розповіли, що Назарчик — то подарунок батькові на день народження на Водохреще та мамі, яка
45-річчя відсвяткувала 22 січня. Пані Світлана Ковалевич —
не лише щаслива багатодітна мати, а й уже бабуся.
Завідувачка акушерсько-гінекологічним відділенням Рокитнівської ЦРЛ Людмила Коцюрубська каже, що у поліському районі звикли до багатодітних родин, де є 15–16 синів і доньок. Навіть
є 18. А от 19-та дитинка — то вперше.
Рокитнівський район — лідер в Україні за народжувані- Про пані Світлану чоловік сказав: «Якби мені ще одне життя, то я б хотів
прожити його зі своєю дружиною».
стю. Гарний рекорд!

Наймолодшому вітчизняному
мільйонеру — 7 років

Намісник КиєвоПечерської лаври
прокляв вагітну
Фото YouTube. com.

У 2018 році доходи у понад мільйон гривень задекларували
4,8 тисячі українців
У Державній фіскальній службі
повідомили, що найбільше багатіїв,
які подали декларації, налічується
у Києві — 2184 особи, або 45% від
загальної кількості мільйонерів.
Наймолодшому з них виповнилося
сім років, а найстаршому — 99. Дохід у понад мільярд гривень задекларувала одна людина, її прізвища
не називають.
Цікаво, що, згідно з дослідження-

Митрополит Павел (на фото) осипав
лиховісними побажаннями журналістку, яка
розслідувала його діяльність
Про це розповів релігієзнавець Андрій Ковальов.
«4–5 років тому настоятель лаври по телефону проклинав
кореспондентку, яка в той час була вагітною. І бажав їй,
щоб не народила. А вона якраз займалася розслідуваннями, пов’язаними з Києво-Печерською лаврою», — сказав
Ковальов.
Зазначимо, що нещодавно настоятель Павел ошелешив зізнанням, що… прокляв на смерть чотирьох людей!
Ще й вихвалявся цим. Це були музейники, які працювали
у майстернях на території лаври. Нібито після його «зичень» вони померли. За це, як повідомив Павел, його насварив колишній митрополит Володимир Сабодан.
«Я взагалі сумніваюся в тому, що настоятель Павел є православною людиною. Бо те, що він говорив
про прокляття, після якого загинули люди, — це більше схоже не на православну віру, а на магію», — додав Андрій Ковальов. Справді, це не вкладається в голові. Здається, йому більше пасувало б практикувати
якесь африканське вуду, ніж християнство.

ми міжнародних експертів, Україна
увійшла в десятку країн із найшвидшим зростанням кількості власників
статків від 1 до 30 мільйонів доларів.
Якщо, наприклад, у Китаї в найближчі 5 років число мільйонерів зросте
на 9,8%, то в Україні — на 9,2%.
Словом, багаті люди, які масово йдуть у депутати та президенти, непогано борються із зубожінням. Своїм.

Люди стрибали за борт:
у Керченській протоці затонуло
два кораблі
Загинуло 14 осіб, ще 6 зникли безвісти
Біда сталася із суднами під
прапором Танзанії «Кандій» і «Маестро» в нейтральних водах Чорного моря неподалік протоки. Їхні
команди складались із громадян
Туреччини та Індії. На одному із кораблів стався вибух під час перекачування пального, після чого
виникла пожежа. Полум’я перекинулося на інше судно. Щоб урятуватися, люди стрибали за борт,
дванадцятьох рятувальники витягнули з води живими.
В українському уряді стверджують, що потонулі кораблі є

Розібратися
з учителем батько
школяра прийшов
із пилкою-ножівкою

порушниками, бо раніше вони
заходили до закритих портів тимчасово окупованого Криму. Ці
танкери перевозили газ у Сирію,
не виключено, що і той, який росіяни видобувають на захоплених
у Чорному морі українських родовищах. Тож у цих контрабандистів
ніколи не було проблем із проходженням через Керченську
протоку.
Цікаво, яке пояснення буде
в Кремля і наскільки глибоку
стурбованість висловить Захід?

Резонансна подія сталася в елітному київському ліцеї № 157. На уроці фізкультури
в одному із четвертих класів викладач Ігор
Матвієнко спробував «приструнити» 9-річного Романа — той поводився зухвало та не відреагував на кілька зауважень вчителя. «Було
так, що я на нього нагарчав — крикнув, узяв
за руку, відвів до дверей», — визнав Матвієнко. Однак уже незабаром педагог попросив
вибачення у Романа та розповів про те, що
трапилося, його класному керівникові.
Після уроків обговорити інцидент приїхав батько хлопця Володимир Доценко. Але
замість розмови одразу ж накинувся на вчителя з кулаками і сильно побив його просто
на подвір’ї школи. Потім, за словами викладача, розлючений батько дістав із пакета спеціально принесену з собою пилку-ножівку.
«І каже мені: «Ти цією рукою чіпав мого Рому?
Я тобі зараз її відріжу, давай її сюди». Я протягую йому руку — тоді він опустив пилку», —
розповів вчитель. Він уже більш як тиждень
лежить у лікарні зі струсом мозку, надривом
легені та численними забоями.
Про те, що напад Доценка не був «криком
душі», як про це каже його дружина, а готувався заздалегідь, свідчить той факт, що нападник
просив іншого батька зняти побиття педагога
на камеру, щоб подарувати відео своєму синові на день народження. Щодо агресивного
чоловіка порушено кримінальну справу.
Подія викликала неабиякий резонанс.
На 4 лютого вчителі України готують велику акцію протесту із вимогою захисту їхніх
прав. Зокрема, ввести штатні посади охоронців у школах. Відчуття вседозволеності, низький рівень правосвідомості і криза цінностей — такі, на думку педагогів,
причини того, що сталося.

l ПРЯМА МОВА
Віталій КЛИЧКО, міський голова Києва, про кандидатуру
Володимира Зеленського на
посаду Президента:

«

Я читав цікавий коментар Дмитра
Яроша: дуже небезпечно бавитися долею країни. Коли один із кандидатів каже:
ми нашою групою людей, які жартують,
зможемо зробити якусь політичну партію. Ще більше мене роздратувало,
що він заявляє: давайте разом писати
зараз майбутнє,
є, те, яке ви хочете баба
чити. Це мені нагаду
нагадує
агадує
людину, котра сідаєє за
штурвал літака,
ка, поп
вертається до пас
пасасажирів і каже: хто
вміє
то вм
міє
літати, підказуйте,
азуйт
те,
зараз будемо летіти.
ти.
Це надзвичайно не-безпечно.

»
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l Я ТАК ДУМАЮ!

Гопачок на пузі

Фото glavred.info.

«Не вірте «лисам Микитам»!»

Ой! А шо сі стало? Ти диви — в «Голосі
країни» раптом українські пісні з’явилися!
І русскаязичні «какающі» звьозди теж на мові
заговорили. Правда, кострубато, але то таке.
Слава! Слава! От що квоти животворящі
дєлають!
Роботи Богдана Савлюка можна переглянути на сторінці «Теплих іграшок» у «Фейсбуці».

Ось вони — політичні
«Обідранці»!

“

Художник уявив, як баба
Юля продає на стихійному
ринку сир і молоко,
а кондитер Петро —
чоколядову самогонку…
Лія ЛІС

итець з Івано-Франківська Богдан Савлюк
створив із полімерної
глини нову колекцію «Теплих
іграшок», яку назвав «Обідранці». Ми пам’ятаємо зліплені ним
раніше фігурки воїнів УПА, популярних у країні серцеїдів…
Нинішні його персонажі
дуже вже нагадують наших політиків. Щоправда, вони постали перед нами не в розкішному
одязі, як ми звикли їх бачити,
а в злиденному, полатаному.
Богдан каже: політики себе асоціюють із народом, тому уявив,
чим би вони займались, якби
справді були народними.
Детальніше історію створення «Обідранців» він пояснив
у «Фейсбуці»: «Усі тварини рівні,
але деякі тварини рівніші» —

М

гасло з книги Джорджа Орвелла «Колгосп тварин» 1944 року.
У своїй алегоричній повісті
письменник показує прірву між
свиньми (владою) та іншими
свійськими тваринами (вірнопіданним народом). Останні
тяжко працюють, недоїдають,
заледве виживають, тоді як свині, що «перекладають папки»,
наживаючись на праці тварин,
непомірно товстіють.
Власне, нова тематична
колекція «Теплих іграшок» намагається усунути прірву між

Усі
«Обідранці»
в рівних
умовах —
без язика
та зубів, аби
ненароком
не могли
обіцянок
давати.

владою та народом. Уявімо собі:
якби кандидати в президенти
реально були народними кандидатами… До вашої уваги —
кілька вигаданих персонажів.
Усі «Обідранці» в рівних умовах — без язика та зубів, аби
ненароком не могли обіцянок
давати.
Включайте критичне мислення та здоровий глузд. Обирайте за вчинками та діями,
а не за словами та обіцянками», — наголосив Богдан Савлюк.

Сашко ЛІРНИК
(справжнє ім’я Олександр ВЛАСЮК),
казкар-лірник, інженер-будівельник
та кораблебудівник, колишній учасник
музичного гурту «Вій», сценарист, актор,
телеведучий, автор телепрограм (на фото)

Не тіште себе.
Ближче до виборів ми побачимо,
як всі «русскоязичні» на телебаченні
вишиванки натягнуть, а не тільки один
Рабінович.
Ми ще побачимо кандидата у червоних шароварах і віночку зі стрічечками.
«Мєні личить тває кахання!»
Он уже ватні кандидати «від апазіциї» в рекламному ролику волають
«Слава Україні!» Правда, якось приголомшено і не в акорді, але ж стараються. І «Героям слава!» поки «не получається» через зуби проштовхнути,
але ж пробують, пробують.
Вони вам у «тілівізорі» кожен і «віночок українських пісень» заспівають,
і гопачка на пузі станцюють.
А потім довго будуть рот полоскати віскарьом, щоб між зубами шматки
мови не залишилися.
Ще раз. Не тіште себе. НЕ ВІРТЕ ЇМ!
Які, в задницю, «квоти»?
Вони українців «в упор» не бачать
і вважають за бидло порепане.
Для них «краще бути зґвалтованим, ніж українізованим». Це не я сказав. Це давно так є.
Але заради «галочки» у виборчому
бюлетені чого не зробиш.
Чи «по приколу» ви голосуєте, чи
за обіцянки халяви, чи за удаваний
«патріотизм».
У них мета — ваші «галочки» зібра-

ти і до омріяної зміни влади дотягнути.
А потім знову чекайте кіркорових
і порєчєнкових у гості.
От Моторола і Гіві не дожили, а то б
пораділи…
І за своє вимушене «приниження»,
за «Слава Україні!» і «хуторянську вишиванку» на своєму благородному тілі
вони вам будуть мстити.

“

Для них «краще бути
зґвалтованим, ніж
українізованим».

Люто і безжально.
Так що це не вони, а ви, українці,
будете для них гопачка на пузі танцювати.
І не по приколу, а насправді.
Не до приколів вам тоді буде і не до
газу «по піісят».
Ну, хіба що в Польщу встигнете
втікти.
Та то не страшно. На ваше місце
є кому в телячих вагонах приїхати
і на боїнгах прилетіти.
На яснії зорі, на чистії води…
P. S. Це не пророцтво Касандри,
яка віщувала тільки погане. Це —
пряма інструкція до дії, щоб цього
«поганого» не сталося! До ВАШОЇ
дії!
І тут той щасливий випадок,
коли вам не треба брати до рук автомати, чи волонтерити, чи взагалі
щось робити. Тут треба якраз НЕ
РОБИТИ!
Просто НЕ ВІРТЕ цим «лисам Микитам» і НЕ ГОЛОСУЙТЕ за них!
Джерело: site.ua.
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l КОЛЕСО ІСТОРІЇ
Фото svyat.kyivcity.gov.ua

Цю карту французькою мовою у 1919 році українська делегація надала учасникам Французької мирної конференції, яка вирішувала долю країн та
народів після Першої світової війни. До Української держави тут включено Кубань, Крим, Холмщину та Берестейщину. Однак фактично українські землі
були розділені між чотирма державами – більшовицькою Росією, Польщею, Чехословаччиною та Румунією.

Як сьогодні не втратити те, що загубили
століття тому?
Рівно 100 років тому об’єдналась Україна. Це справді було грандіозно та унікально.
Але закінчилося розбратом і утопленням новоствореної країни в крові
Василь УЛІЦЬКИЙ

т стоїть у центрі Києва вперше у своєму
житті західняк —
гуцул з-під Чорногори на прізвище
Шекерик-Доників. Він захоплений
красою Софії Київської та її мазепинської дзвіниці. А барвистий,
багатий народний одяг цього чоловіка не може не привертати уваги,
і «всі кияни задивляються на цього
красеня-легіня — очей не можуть
відвести»… Тільки вдумайтесь:
предки цих, таких різних людей,
сотні (сотні!) років жили в різних
державах, але як тільки випала нагода 100 літ тому, ці українці з двох
берегів Збруча твердо та добровільно заявили, що вони — один
народ! І що Західноукраїнська
Народна Республіка, яка постала
на руїнах Австро-Угорської імперії,
та Українська Народна Республіка,
яка вирвалась із зубів Російської,
творять єдину соборну Україну!
22 січня 1919 року на Софійській площі надзвичайно урочисто
в присутності тисяч людей проголошено Злуку УНР та ЗУНР. Це не був

…О

Цікава
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на вих ідні
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www.volyn.com.ua

формальний акт десь поза людськими очима, а була яскрава подія,
яку готували не один місяць.
Ще 1 грудня 1918-го у Фастові
представники двох українських
держав уклали попередній договір про Злуку. Через місяць, 3 січня
1919 року, її ратифікував парла-

“

оплесків, що тривав кілька хвилин. Чимало членів Ради і слухачів
на галеріях плакало, а всі — старі,
парламентарні бувальці — мали
сльози в очах. Хтось із членів Ради
зачав «Ще не вмерла Україна». Вся
зала і галерії підхопили гімн єдиними устами і єдиним серцем. Ніколи

Акт Злуки підписувала Директорія Винниченка
та Петлюри, яка прийшла до влади, скинувши
гетьмана Скоропадського. Прийшла
на популістських, соціалістичних гаслах.

мент Західноукраїнської Народної
Республіки (ЗУНР) — Національна
Рада. Це сталось у Станіславові
(тепер — Івано-Франківськ) і відбулось абсолютно одностайно
та натхненно. Спогади про ці дні
залишив державний секретар закордонних справ ЗУНР Лонгин
Цегельський. Ось як він описує атмосферу в залі після одноголосного схвалення угоди: «З грудей усіх
присутніх залунало грімке «Слава!»,
а потім зірвався дійсний ураґан

в житті не чув і не співав я разом
з іншими так грімко, так урочисто
«Ще не вмерла».
А потім у Станіславові вперше
відбувся великий державний парад
українських військ! Уже через кілька днів від Західної України було
обрано 65 делегатів для поїздки
в Київ задля проголошення Об’єднання та участі в роботі першого
спільного парламенту — Трудового
Конґресу. З них 57 представляли
Галичину, 6 — Буковину, 2 — За-
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карпаття, тобто були делегати з усіх
західних земель, що ще донедавна належали Австро-Угорщині. Ці
двоє закарпатців, до речі, — представники невеликої, але завзятої
Гуцульської республіки зі столицею
у селищі Ясіня, яка від самого початку своє майбутнє бачила з Великою Україною.
Приймали західняків у столиці
на найвищому рівні, з шиком — поселили в найкращому готелі, надали автомобілі та охорону із Січових
Стрільців. Більшість із них вперше
були княжому місті і, як згадує Цегельський, що очолював делегацію,
вони були «одушевлені Києвом».
«До Києва їхали галичани; з Києва
вертали все-українцями. Під чаром
соборности вони залишилися ними
назавжди. Чар Києва — матері всіх
городів українських, символу всієї
України — був надзвичайний, —
пише він і продовжує: — А з другого боку, кияни залюбилися були
в галичанах, особливо в селянах.
Вони були сенсацією цих днів. Уся
преса вітала їх; щодня писала щось
про них… Оця гостина 65-ти визначних представників Галичини,
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Буковини та Закарпаття у «матері
руських городів» мала свою колосальну психологічну вагу. Їх поява на вулицях Києва, їх розмови
із стрічними людьми, їх інтерв’ю
у часописах, навіть їх ориґінальна
ноша та діялект, мали величезне
значення для пробудження всеукраїнської, соборницької ідеї серед
киян та придніпрянців узагалі».
А потім було 22 січня — проголошення Злуки на вщерть заповненій Софійській площі, над
якою багаторазово неслося «Слава
Україні!». Це було «щось могутнє
і незабутнє», коли «Україна ликувала». Наступного дня розпочав
роботу Трудовий Конгрес — перший парламент, у якому спільно
засідали східні та 65 західних українців! Уперше херсонець із південних степів та гуцул із Карпат разом
будували спільне майбутнє. Але
пропрацював Конгрес, хоч і дуже
інтенсивно, лише тиждень. І то під
звуки канонади — зі сходу сунули
російські більшовицькі орди…
Основною силою, яка тоді
боронила Україну, був кількатисячний корпус Січових Стрільців.
Вони воювали відчайдушно, але
не змогли стримати навали. Ще й
тому, що значна частина війська,
яке ще 22 січня браво крокувало
київською бруківкою на святковому параді, розійшлась по своїх селах та хуторах, дехто і зброю прихопив. А що — більшовики пообіцяли
землю…
Лонгин Цегельський згадував, що під час проголошення
Злуки його охоплювали двоякі
почуття. З одного боку, ейфорія,
бо вже тоді усі усвідомлювали, що
є учасниками події, яка залишиться у віках. З іншого — він бачив, що
на відміну від ЗУНР, де владі твердою рукою швидко вдалось установити порядок та створити армію,
УНР все більше скочувалась у хаос.
Акт Злуки підписувала Директорія
Винниченка та Петлюри, яка прийшла до влади, скинувши гетьмана
Скоропадського. Прийшла на популістських, соціалістичних гаслах.
Цегельський бачив, як замість того,
щоб утверджувати державу та військо, вони тонуть у чварах, суперечках, хто більший революціонер,
нездійсненних, наївних планах.
А різного роду отамани та отаманчики, або просто бандити, в цей час
деруть Україну на шматки, помагаючи загарбникам…
Це вже, звісно, інша історія,
не така радісна. Але її треба вчити
не менш уважно, ніж вікопомну подію Злуки. Бо дуже не хочеться, щоб
ця історія повторилась.
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l ОТАКОЇ!

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК
Фото Андрія БОРОДУЛІНА, belsat.eu.

Після нічної
прогулянки собака
принесла господарям
7 тисяч доларів
Ця дивовижна історія трапилася в місті Бердичів
на Житомирщині

З неї хотіли зробити героїню для російської пропоганди.

Так Наталія Красовська виглядає зараз.

«Героїчна снайперка» бойовиків:
«Мене принижували, опускали,
давали наркоту…»
Закінчення початок на с.1
Катерина АНДРЕЄВА,
belsat.eu

травня на блокпосту бойовиків
у Черевковці, на околиці окупованого тоді Слов’янська, Красовську затримали. «Відвозять із речами
на слов’янську «СБУшку» (будівля
УСБУ в Слов’янську. — Ред.). Заводять
всередину, я побачила крісло і дуже
захотіла присісти. Тільки сідаю —
на мене хором як гаркнуть кілька
озброєних чоловіків: «Руки за спину!»
Зав’язують очі й відводять у підвал».
«Ополченці» кинули її на дерев’яні дошки і почали бити. «Я лежала
зі зв’язаними ногами, ходила під себе,
а мене пи *** ли (били. — Ред.) без
кінця, — згадує Красовська. — Пацанчик, молодший за мене років на десять,
пухкенький такий, над вухом електрошокером клацав. Позивний у нього був
Берія. Коли вони йшли, я підповзала
до дверей, билася об них плечем і проклинала їх до дванадцятого коліна.
Кричала: «Ненавиджу, щоб ви здохли
з вашою Новоросією!» Це тривало дві
доби».
9 травня Наталію Красовську відвезли на той же блокпост у Черевковці
й передали медикам. У Слов’янський
міський шпиталь її госпіталізували
з діагнозом «зміщення міжхребцевого
диска» і «опущення лівої нирки». Жінка
стверджує, що це наслідки побоїв.

7

«СОНЕЧКО», ЯКОМУ
ДОВОДИЛОСЬ… «УБИВАТИ
ЛЮДЕЙ»
«Як прийшла в себе, командир
із позивним Єгер сказав: «Усе, ти тепер

у списках нашого загону». — До кордону з Росією не встигнеш добігти.
До українців сунешся — передамо
відомості, що ти воювала. Так я залишилася на Черевковці як дівчинка для
биття. Всі мене принижували, опускали…», — згадує Красовська.
За її словами, вона фактично
виявилася в становищі заручниці. Під
час інтерв’ю belsat.eu жінка не раз натякала, що страждала від сексуальних

“

Але зізнається,
що «людей вбивати
теж доводилося».
За яких обставин —
уточнювати
категорично
відмовилася.

домагань із боку «ополченців».
На початку червня, перебуваючи
вже в «підпорядкуванні» в бойовика
Мотороли (командир так званого
батальйону «Спарта», убитий у жовтні
2016 року. — Ред.), Красовська познайомилася з «військкором» бойовиків
Геннадієм Дубовим, який в одному
з відеоінтерв’ю назвав її снайпером.
Сьогодні вона стверджує, що ніколи не була снайпером, а виконувала
різні доручення типу подачі боєприпасів. Але зізнається, що «людей вбивати
теж доводилося». За яких обставин —
уточнювати категорично відмовилася.
Особлива історія — зйомки пропагандистського сюжету кореспондентами «Комсомольської правди». «Стешин
і Коц (спецкори «Комсомольської

правди». — Ред.) мені просто сказали: говори на камеру, що тут багато
іноземних громадян, багато білорусів,
дістань паспорт. Відмовитися від цього
«інтерв’ю» було просто неможливо.
Спробуй заперечити, то теж спитають:
«Ти що, за Україну?» Здихати не хотілося», — розповіла Наталя.
При цьому під час зйомки Красовська перебувала в не зовсім адекватному стані. «Це були чарівні речовини
і сто–п’ятсот дублів. Нам давали
заспокійливі таблетки, якусь наркоту. Просили роздавати бійцям, щоб
не боялися снарядів. Від них ходиш
спокійним, як удав», — каже жінка
Журналісти belsat.eu зазначають, що «двічі намагалися зв’язатися
з Дмитром Стешиним, щоб запитати, чи справді він використовував
такі методи, але той не відреагував
на повідомлення».
Ймовірно, з Красовської хотіли
зліпити героїню для російської пропаганди: мовляв, жінка воювала «проти
фашистів», до того ж приїхала із «братньої Білорусі». Саме цим прагненням
можна пояснити численні відеоінтерв’ю з нею і те, що Наталію залучили
на мітинг у Москві восени 2014-го.
«Снайпер Сонечко» була найбільш
популярним у ЗМІ персонажем з усіх
білорусів — бойовиків «ЛДНР». Але
щось пішло не так — і про неї забули.
У грудні 2014 року Красовська
покинула Донбас назавжди і за допомогою деяких екс-бійців перебралася
жити до Москви. Сьогодні вона не працює «за станом здоров’я» і перебуває
на утриманні «коханого чоловіка».
У Службі безпеки України belsat.
eu повідомили, що на сьогодні
Наталія Красовська не є фігуранткою
жодної кримінальної справи.

Проживаючи в приватному секторі райцентру,
в мікрорайоні Загребля, молода сім’я для захисту
і спокою завела сторожову німецьку вівчарку. Тримали її на вулиці у вольєрі, де було встановлено утеплену собачу будку. На ніч вівчарку випускали гуляти
у двір будинку, передає Бердичів BIZ.
Оскільки собака молода, то й має веселий характер і потяг до пригод — перестрибує паркан і гуляє
по вулиці або в сусідів. Але на світанку вона завжди
поверталася додому. Отож у власників чотирилапої
не раз були конфлікти, які зрештою вдавалося залагоджувати.
Ранок 4 січня 2019 року в хазяїв вівчарки почався
з гостей: прийшла сусідка і запитала, чи не знаходили
вони газетний згорток, перетягнутий гумкою, біля
хвіртки їхнього будинку. Під час розмови з’ясувалося, що вчора пізно ввечері сусід «злегка під шафе»
повертався від кумів із грошима, які позичив на покупку автомобіля. А вранці їх у куртці не виявив.
Розглядалося дві версії втрати: забув у салоні таксі,
яким чоловік добирався додому, або випали, коли він
виходив із машини, приїхавши додому.
Півдня із сусідського двору чулися крик, плач і докори: загубити 7 тисяч доларів — це все-таки сьогодні
серйозна втрата для більшості бердичівських сімей.
Життєва драма закінчилася в обід — і дуже несподівано. Господиня пішла годувати вівчарку у вольєр
і виявила там… погризений газетний згорток, у якому
виднілися папірці зеленуватого кольору. Як гроші
опинилися у вольєрі, можна тільки здогадуватися —
їх принесла з прогулянки вівчарка.
Продовження історії ще цікавіше, ніж знахідка баксів у собачій «хатині» — власники вівчарки повернули
усю знайдену суму. Вечір закінчився застіллям. Собака
отримала в подарунок мішок елітного корму, а сусіди
дізналися, що живуть поряд із хорошими і чесними
людьми. Сьогодні це так важливо!

l ПРЯМА МОВА
Юрій БУТУСОВ,
військовий журналіст, про рейтингового шоумена Володимира Зеленського, який заявив, що йде у президенти:

«

Це найсмішніший номер «Кварталу 95»! Кандидат Голобородько в реальному житті виявився не скромним і кришталево чесним шкільним
учителем, а просто чудовим актором, який їздить на дорогому джипі з мікроавтобусом охорор бреше
р
р відсутність
у
ни. У першому ж інтерв’ю
про
ить журнабізнесу в Росії, грубіянить
а прості
лістам у відповідь на
льно зазапитання, максимально
и, щоб
кривається від преси,
го, бо
не бовкнути зайвого,
ке і просказати щось глибоке
думане з політичнихх питань йому насправді нічого...

»
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l АртБАРИКАДА

«На передвиборних білбордах мають бути такі
люди, як мій кум, котрий опікає два дитячі будинки
і був учасником АТО…»
Оксана КОВАЛЕНКО

ндрій Єрмоленко — автор шевронів
для активістів Майдану, гербів українських міст. Хлопці із сотень просили
створити для них логотип їхніх добровольчих загонів і нашивку. Єрмоленко взявся
за це із задоволенням. У якийсь момент з’явилося і зображення кропу, що з часом стало
символом новоствореної українськлї партії
(разом із назвою). Художник каже, що вибачення за експропрійоване отримав, а грошей
не захотів. А потім йому запраглося зробити
нову геральдику міст — дуже хотів показати, що Україна — єдина.
45-річний Єрмоленко створив серію картин із Тарасом Шевченком, щоб зняти з нього
«забронзовілість». Повертав його людям своєрідно — садив на мотоцикл, одягав у вбрання
Будди, рокера і Бетмена. Намагався дистанціювати улюбленого поета і художника від
постаментів та бруду, вилитого на нього покійним Олесем Бузиною, автором книги «Вурдалак Тарас Шевченко».
«Він учитель-пророк. Я надзвичайно
люблю його поезiю, перечитую iї постiйно — i лiричні, i патрiотичнi вiршi. Я люблю
його творчiсть як художника. Шевченкові
акварелi, як на мене, — генiальнi. Мене дiстало, що його зображають «забронзовiлим»
дядьком у шапцi i з вусами. Так, Шевченко був
гульвiсою, випивав, та попри це вiн був i залишається генiєм».
Людей, які не знають жодного вірша Шевченка, Андрій називає жлобами. У категорії
таких — і народні депутати. Про феномен
українського жлобства (несмаку і вад вдачі)
він разом з іншими митцями розповів у проекті «Жлоб-арт». Зокрема, зобразив горезвісного
Вадима Тітушка та свиню-чиновника у владному кріслі.
«Майдан — це антижлобська революція, дуже креативна, коли досвідчені люди
вийшли проти йолопів і жлобів. Чому захлинувся партійний майдан? Тому що там
було багато жлобів. Вони не витримали

А

Місячний посівний календар
ар
на І півріччя 2019 року с. 19

Коровай-коровай
у боремельської
майстрині
вибирай!

»

Читанка
для всіх

ли через хакерську атаку у зв’язку з його особистою
ст кампанією проти участі іноземців у Чемпіонаті
он світу-2018 у Росії. Він графічно зобразив
анексію
Криму, збитий над Донбасом «Боїнг»…
ан
Найпопулярніше
зображення (з черепом) наНа
віть
віт показав рейтинговий російський телеканал,
на не кажучи про європейські ЗМІ.
«Це — мій «одиночний пікет» проти тих
великих
державних сил, які нічого не роблять».
ве
«Я відчуваю, що українці втомилися від війни, що вони варяться у власному соку. А до Європи треба апелювати мовою, яку вона розуміє. Наприклад, потрібно виходити на акції…
в Україні з англомовними, франкомовними
плакатами…»

Фото adiosvoboda.org.

Закінчення. Початок на с. 1

“
«Поки людина не при владі, вона наче нормальна, …а щойно потрапляє туди — змінюється,
мовби її там хтось кусає й інфікує».

Єрмоленко: «Якби Шевченко жив зараз,
то він виглядав би саме так. Він не ходив би
у вишиванці й не займався б «покладанням
квітів».

навантаження. А ті, хто був не на партійному, лишилися стояти на холоді й морозі».

Чемпіонат світу–2018 з футболу – на крові.

«Ми зараз фактично єдина країна, де люди
розуміють, що ті, хто зараз стоять «над
нами», повинні сидіти в тюрмах. Причому
за кримінал, а не за політику».
Сторінку Єрмоленка у «Фейсбуці» закрива-

Майдан —
це антижлобська
революція, дуже
креативна, коли досвідчені
люди вийшли проти
йолопів і жлобів.

Андрій узявся за цю тему, щоб підтримати
Олега Сенцова. Якби лідери інших держав сказали: «Випускайте на волю політичних в’язнів
з України, а тоді дамо вам можливість провести чемпіонат», — то, можливо, все було б інакше. «Я зрозумів, що втрачається час. І захотілося привернути увагу, не тільки показати, що
цей чемпіонат — на крові, але й зробити щось
для хлопців у застінках», – каже митець.
А ще Андрій Єрмоленко має серію картин
про Нестора Махна, про якого розповідала
йому бабуся. Він хоче, щоб і політики, і пересічні
українці позбулися комплексу меншовартості.
«Я хочу, щоб українці вірили в себе, говорили, що в нас найкращі люди, найкраща країна.
Тоді буде соромно робити погані дороги, давати хабарі, погано виконувати свою роботу!»
«…І взагалі, на передвиборних білбордах мають
бути такі люди, як мій кум, котрий опікає два
дитячі будинки і був учасником АТО…»
За матеріалами
dt.ua, theinsider.ua,
radiosvoboda.org, ukrinform.ua
Більше картин на сайті volyn.com.ua.
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Фото tet.tv.

«Володька, не позор мене!»
l ІСТОРІЯ НОМЕРА

Їхній гумор вартий патенту, як французькі
коньяк
оньяк чи шампанське

Фото youtube.com.
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Як обігріти оселю
і не піти з торбами?
l НА
НАРОДНА АРИФМЕТИКА

Це запитання
вз
взимку непокоїть багатьох. Життя
зм
змушує рахувати гроші, розумно їх
ви
н опал
опалення
витрачати, зокрема й на

«ЧИТАНКА
ДЛЯ ВСІХ»
ЗА 24 СІЧНЯ ВЖЕ У ПРОДАЖУ!
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с.. 3—4

»

Читайте в іншій нашій газеті «ЧИТАНКА ДЛЯ ВСІХ» за 24 січня:
Чому
Танька
говорить
до
Володьки:
«Не позор
мене!»

Як обігріти оселю
і зекон
номити гроші?
зекономити

Золоті поради
від Папи
Римського Івана
Павла ІІ, якого
ще за життя
вважали святим

А на сайті volyn.com.ua
ua — ще більше неймовірних історій!
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l ЇЖА — ЛІКИ

Фото lt.ogo.ua.

Замість картоплі
зі шкварками — земляна
груша
Поживні і лікувальні властивості топінамбура
незаслужено призабуті. А «розжитися» корисним овочем
можна навіть узимку під час відлиги
Василь ГОЛЮК

бульбах цієї рослини
міститься 18–26% полісахаридів
інсуліну,
який, потрапляючи в організм
людини, розщеплюється і перетворюється на фруктозу,
конче потрібну хворим на цукровий діабет. Земляна груша
знижує концентрацію глюкози
в крові, нормалізує вуглеводний і жировий обмін. У коренеплодах багато вітамінів групи
В і С, фосфору, заліза. Сік сирого топінамбура нормалізує
кислотність шлункового соку,
регулює функцію органів травлення при розладах і дисбактеріозі, зменшує прояви закрепів
і нудоти.
Овоч сприяє очищенню
крові та її розрідженню. Корисний він для осіб, які страждають на недокрів’я, залізодефіцитну анемію, мають недуги
нирок і печінки. Рекомендують
поліартриземляну грушу при поліартри
ті, променевій хворобі, гіпертонії,

У
Як «зарядитися» енергією
і нікому не нашкодити
Після свят і тривалого застільного марафону повернулися у будні. Але
робота не клеїться, почуваємося розбитими, виснаженими. Можливо,
справа у порушенні енергетичного балансу? Чи можна його відновити?
Оксана КРАВЧЕНКО

Кожен із нас час від часу почувається так, наче батарейки «сіли», організм
потребує поповнення життєвих сил.
Якщо вірити найдавнішій медичній системі Аюрведі, відчуття нестачі енергії —
це перша ознака наближення нещасть
і хвороб. Тому людина інтуїтивно шукає
можливості її відновлення.
Найпростіший і найпоширеніший
спосіб —їжа. Але таким чином отримуємо енергію «грубу», фізичну, забираючи
її на внутрішньому рівні. Не випадково
люди, які періодично утримуються від
харчування, набагато енергійніші, ніж ті,
хто їсть багато. Тому здавна відомо, що
у піст організм очищається і набирається сил.
Але найбільше джерело енергії —
безперервне відчуття любові. Тому одне
з перших правил здоров’я — це любити
світ з усіма недоліками, себе (яким би
я не був), свою долю у всіх ситуаціях,
за будь-яких життєвих обставин.
Нашій психіці потрібні тонкі енергії, які є основою для творчої та духовної роботи над собою, стверджує Рамі
Блект у книзі «10 кроків на шляху до щастя, здоров’я і успіху». Їх ми отримуємо,
коли періодично хоча б добу голодуємо,
виконуємо дихальні вправи, усамітнюємося, гуляємо, споглядаємо красиві пейзажі природи, займаємося творчістю,
сміємося від душі, радіємо. Важливо безкорисливо допомагати іншим, не вихваляючись своїми вчинками. Наші предки
не випадково починали день з молитви,
молилися перед сном, перед їжею. Це —
потужне джерело енергії.
У меню повинні бути натуральні злаки, каші, пряжене масло, мед, фрукти,
овочі. Аби відновити сили, рано лягайте спати. Із 21–22-ї години вечора до 2-ї
ночі сон найкорисніший. Вранці спробуйте обливатися холодною водою.

А на роботі і в різних життєвих ситуаціях
важливо навчитися спокійно сприймати
несправедливість, бачити у всьому божественну волю.

А МОЖЕ, ПОРУЧ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ
ВАМПІР?
Біоенергетики стверджують, що
люди обмінюються енергією завжди,
навіть коли сплять або мовчать. Якщо
вам з кимось легко і приємно — ви «підживлюєте» одне одного, і обоє від цього
виграєте. Але якщо відчуваєте роздра-

“

У нападі гніву ви самі
вихлюпнете емоції
і з ними — більшу
частину енергії.

тування, різку втрату сил, тривогу або
навіть раптовий біль — поруч із вами
поглинач енергії.
Ніщо так не виснажує нас, як негативні емоції: роздратування, гнів, жадібність, злість, почуття провини, ревнощі.
Саме вони створюють «дірки» в нашому
енергетичному полі, і саме через них
«втікає» сила. А втративши багато своєї
енергії, людина намагається поновити
її запаси.
У спокійних, щасливих людей біополе врівноважене, захищене. Тому голодний «вампір» постарається вивести
потенційну жертву з рівноваги, образити, розлютити. У нападі гніву ви самі
вихлюпнете емоції і з ними — більшу
частину енергії. Так само діє і переляк,
і спілкування з друзями та колегами, які
мають звичку скаржитися, плакатися,
нарікати на життя. Вислухаєш — і відчуваєш страшенну втому та байдужість
до всього.
Мимовільного вампіра ви можете

виявити і в родині. Ніхто з близьких
не ставить собі за мету нашкодити.
Це відбувається на підсвідомому рівні. Вас у чомусь звинувачують, ви себе
картаєте — і страждаєте. Але найбільш
ш
безвідмовний спосіб витягнути з лююдини якомога більше життєвої енерргії — сварка. Спустошеність, яку згодом
м
відчуваєш, викликана аж ніяк не обміном образливими словами, а втратою значної кількості сил, що пішли
и
на підживлення «вампіра». І якщо самее
ви є регулярним винуватцем сканндалів, то можна сміливо стверджуваати, що «харчуєтеся» за рахунок чолові-іка, сина, батька і т. д.
У багатьох сім’ях сварки стають чаастим явищем через те, що подружжя
жя
не знає іншого способу обмінюватися
енергією. А між тим він є — у розмові,
коханні, спільних справах.
Також до втрати енергії призводять: невдоволення долею, жаль,
страх, неприйняття майбутнього, егоїзм; їжа, приготована людиною з негативними емоціями; харчування поспіхом і на ходу; порожні розмови, осуд;
секс без бажання і без любові до партнера; сон після 7 ранку… Відвикаймо
пред’являти претензії, ображатися,
скаржитися, заздрити, проявляти
агресію. В цьому випадку, незалежно
від того, скільки у людини грошей,
вона буде нещасною і похмурою.
І з кожним днем енергії буде все менше і менше. Для того, щоб її десь взяти,
необхідні будуть штучні стимулятори:
сигарети, алкоголь, з’ясування стосунків. Усе це дає спочатку полегшення,
але в підсумку призводить до повного
руйнування.
Отож, культивуймо в собі тільки
позитивні емоції, намагаймося перетворити своє життя на красиве яскраве сяйво, повне любові. І тоді питання,
де взяти енергію, вже не виникатимуть …

КОРИСНІ ЗВИЧКИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ
ПРОФ
ГРИПУ

Фото 24ua.ua.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ РЕЦЕПТ —
ГОЛОД, ЛЮБОВ І МОЛИТВА…

атеросклерозі, тромбофлебіті.
Після щедрих застіль корисно перейти на легкі й смачні
страви з додаванням топінамбура — супи, салати.
Використовують земляну
грушу і в народній медицині.
Варені бульби є сечогінним
і послаблювальним засобом.
З лікувальною метою готують
настоянки на вині та вживають їх при захворюваннях
серцево-судинної
системи,
а також як заспокійливий засіб
(150–200 г подрібнених бульб
залити 0,5 л сухого вина, настояти 15–20 діб, процідити,
вживати по 15–20 крапель тричі на день, увечері за 2 години
до сну).
Свіжий сік п’ють при печії.
Це один із перевірених засобів
проти головного болю, зокрема при гіпертонії. Також його
рекомендують хворим на виразку шлунка і дванадцятипалої кишки.
Для лікування діабету п’ють
Дл
топінамбура по 30–100 місік то
лілітрів тричі на день перед
лілітр
їжею. Корисно щодня з’їдати
натщесерце 2 свіжі бульби. Для
натще
хворої підшлункової залози піхворо
дійде відвар земляної груд
ші (5–7 бульб залити 1 л
води і варити 10–15 хвиллин). Пити упродовж дня
і ггарячим, і холодним.
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«Брехня – це кінець довіри. Кінець довіри –
то кінець любові. Не брешіть людям, яких любите».

l ВАРТО ЗНАТИ

Граційна хода — ознака
чарівності

«Змініть свій настрій якістю білизни. Затратно, та зросте
самооцінка. Це смішно, а спрацьовує… для жінки»
Фото creu.ru.

Њ Правильна постава і гарна хода невіддільні одна від одної. Щоб
випрямити спину, але
не виглядати при цьому
як гуска, виконайте такий
алгоритм: опустіть руки —
підніміть плечі на максимальну висоту — відведіть їх назад і опустіть.
Голову тримайте прямо.
Ќ Крок. Він має дорівнювати 1–1,5 довжини
вашої ступні. Спершу рухається вперед саме нога
зі стопою, а тоді тіло, причому спочатку на землю
опускається п’ята, а потім пальці. Важливо, щоб
стопа стояла на поверхні
рівно, тобто носок і п’ятка
були на одній лінії, носок
можна навіть трохи розвернути назовні.
Ћ Стегна. Розрізняють ходу «від коліна» і «від
стегна». Останнє не означає, що треба виляти стегнами з боку в бік, у цьому
є щось вульгарне. Однак,
коли робиш крок від стегна, невелике погойдування тазом все-таки
залишається, головне —
не переборщити.
Џ Руки. Не варто
дуже розмахувати ними.
Гарний вигляд матимуть
плавні рухи з невеликою
амплітудою, при яких
ліва рука рухається в такт
із правою ногою, а права рука — з лівою ногою.
Руки слід трохи зігнути
в ліктях.
Серед найпоширеніших помилок — напівзігнуті ноги. Це проблема
тих, хто починає вчитися
ходити на підборах. Пам’ятайте: крок має бути від
стегна з прямими ногами, що характерно і для
ходи у взутті на пласкій
підошві. Прагнення зігнути коліна обумовлено
підсвідомим
бажанням
залишатися на звичній
висоті. Хочете впевнено
ходити на підборах —
збільшуйте висоту каблуків поступово, починаючи
з 4 см. Не додає привабливості і важкий крок,

А щоб уникнути помилок при виборі цих предметів гардеробу, пам’ятайте
про такі моменти:
Фактура
Не варто одягати мереживну білизну
під штани або облягаючу водолазку, особливо світлого кольору. Вибирайте безшовну і гладку. Контурний бюстгальтер
буде відмінним рішенням.
Склад
Одяг зі 100% бавовни зручний і безпечний для вашого здоров’я, проте він
швидко розтягується, втрачає форму
і рветься. Кращий варіант для білизни —
із додаванням 20% лайкри або еластану.
Колір
Під світлий тонкий одяг варто обирати білизну тілесного кольору.
Коригувальна білизна
Її часто купують на один-два розміри
меншу. Це не тільки неправильно, а й небезпечно. Адже такі моделі можна носити
не більше як 6 годин, інакше порушується

кровопостачання, особливо якщо вбрання затісне. Важливо вибирати м’яку коригувальну білизну тільки свого розміру.
Розмір бюстгальтера
Помилкова думка, що на розмір
менший (або більший) ліфчик створить
ефект пишних грудей: занадто великий їх
не підтримує, що спричиняє біль у спині,
а маленький порушує кровообіг. У відповідного бюстгальтера бретельки не повинні спадати, а чашечки — натирати.
Для ефекту пишних грудей є моделі з поролоновими вкладками.
Улюблена модель
Не варто носити невидимі під одягом
стрінги щодня (штучна тканина не дає
шкірі дихати, може викликати її подразнення і розмноження бактерій в зоні
бікіні). Якщо ви не можете відмовитися
від цих трусиків, то хоча б чергуйте їх
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l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

Богдан СТУПКА, український актор театру і кіно,
лауреат Шевченківської премії.

l СЕКРЕТИ КРАСИ

Навряд чи знайдеться жінка, яка б не хотіла, щоб її рухи були легкими й
невимушеними, адже це привертає увагу, додає шарму. При цьому рівна
постава й гарна хода є ще й важливими складовими здоров’я. Комусь усе
це дається від природи, а хтось довго й наполегливо працює над собою, щоб
досягти бажаного результату. Але ж воно того варте!

24 січня 2019 Четвер

із більш зручними моделями. Ідеальна
білизна на щодень — труси-сліпи.
пи. Вони
добре сидять, зроблені з якіснихх матеріалів і підходять кожному типу фігури.
ігури.
Для дому
Це спортивні топи вашого розміру.
Вони дають змогу шкірі дихати, підтримують груди і не створюють дискомфорту.
мфорту.
Поєднання верху і низу
Комплект — найкращий варіант:
по-перше, його частини пошитіі з однакових тканин та ідеально підходять
ять одна
одній. По-друге, білизна різних фасонів і забарвлення поєднуються
ся
негармонійно.
Фігура
Якщо у вас пишні форми,
ми,
то ліпше носити високі трусики.. Білизна із заниженою талією підходить
одить
далеко не всім і незручна, оскільки
скільки
часто скручується. Для ефектуу «довгі
ніжки» варто обирати не трусики-шорти,
и-шорти,
а більш вузькі моделі.
Фото vslinge.ru.

“

Хочете впевнено ходити
на підборах — збільшуйте висоту
каблуків поступово, починаючи з 4 см.

особливо якщо при цьому
лунає глухий звук. Проте
підстрибувати теж не варто. Завжди важлива золота
середина. Спостерігайте
за собою в дзеркало, тренуючись у ходьбі. Як можна гарно йти у незручному
взутті (надто велике або
тисне й натирає мозолі)?
Маєте відчувати себе комфортно — без цього красивої ходи не домогтися.

ВПРАВИ
ДЛЯ ПОСТАВИ
Відразу
виправити
ходу, до якої звикали
протягом багатьох років,
непросто. Рухайтеся назустріч ідеалу поступово,
потроху змінюючи своє
тіло на новий лад. Для
цього підійдуть вправи,
на які потрібно всього 15–
20 хвилин на день.
Стінка. Станьте біля
стіни, притиснувши до неї
потилицю, лопатки, поперек, литки і п’яти. Постійте
в такому положенні деякий час, щоб звикнути,
і переходьте до наступної
вправи.

Книга. Ця техніка, мабуть, найвідоміша. Необхідно взяти книгу середнього розміру, покласти
її на голову і пройтися, щоб
вона не впала. Чим довше
ви походите з книгою, тим
швидше ваша спина і шия
звикнуть до правильного
положення.
Техніка
моделейпочатківців.
Зв’яжіть
ноги на 15 см вище колін і спробуйте походити
деякий час. При цьому
правильна хода виробляється сама по собі: для
збереження
рівноваги доведеться тримати
спину прямою, а корпус трохи відхиляти назад. До того ж мотузка
не дасть змоги робити
великі кроки.
Контроль
стегон.
Щоб вони під час ходьби
залишалися нерухомими,
робіть вправу з палицею
(можна й зі шваброю).
Притримуючи її за спиною руками, пройдіться
в такому положенні і стежте, щоб стегна не відхилялися від палиці.

l НА ЗАМІТКУ

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯЯ

l ТАК ПРОСТО!

Сережки
не загубляться!

Паперові
рушники —
не лише для
чистоти

Виручить
кулька
з фольги

Напевно, вам також доводилося вивертати
все зі шкатулки, шукаючи ці дрібні
аксесуари, а вони, як на зло, без пари
Вирішити цю проблему, як виявилося, дуже
просто. У пригоді стануть великі ґудзики, на яких
можна зберігати прикраси попарно. Особливо
зручно закріплювати на них сережки-«цвяшки».
Спробуйте — і ваші кульчики завжди будуть
на місці.

Цей чудовий винахід
можна використати
не тільки за прямим
призначенням. Звісно,
маючи такий рулон на кухні, легко підтримувати порядок і при цьому
не потрібно постійно прати. Але часто господині знаходять йому й
незвичне застосування
lОлія не стікатиме по пляшці і не забруднить стіл, якщо обгорнути ємність складеним у кілька шарів паперовим рушничком і закріпити його гумкою — він вбере в себе зайві краплі. До того ж жирну пляшку складно втримати в руках, а такі забруднення непросто відтерти від поверхонь.
lПерш ніж подавати на стіл, викладайте на паперові рушники страви, що готувалися у великій кількості жиру (картоплю-фрі, пончики, деруни
тощо), щоб позбавити їх надміру олії чи смальцю. Тоді вони матимуть хрумку
скоринку, а не будуть, як губка, просочені жиром.
lПрофесійні кулінари листя й овочі для салату закладають у спеціальні
сушки, щоб вода після миття не потрапляла у страву. Однак вдома окремий
кухонний прилад не кожна господиня може собі дозволити. А просушити
листя і овочі зовсім не складно: візьміть друшляк, покладіть туди паперовий
рушник і викладіть овочі, згодом переверніть і струсіть їх.
lУ більшості рецептів приготування стейків їх радять просушити, перш
ніж покласти на сковорідку, щоб вийшла хрустка смажена скоринка. Паперовий рушник — ідеальний засіб, що допоможе забрати всю зайву вологу.
lЩоб зберегти свіжим листя салату, загорніть його в сухий паперовий
рушник і покладіть у пакет. Рушник поглине зайву вологу, яка спричиняє
швидке псування. Трави (м’яту, кріп, чебрець), навпаки, загорніть у вологий
паперовий рушник і тримайте в холодильнику — так ви продовжите термін
придатності зелені на кілька днів.
lНемає фільтра? Є рушник! Він допоможе відфільтрувати каву чи трав’яний настій. Усе зайве залишиться на папері й не потрапить у напій.

Виробники щороку випускають
нові моделі пральних
машин, однак іноді на одязі
залишаються плями чи
розводи від ополіскувача. Як
цьому зарадити?
Господині бідкаються, що
прання і полоскання пальта чи
куртки не завжди ефективні з
першого разу. Якими б доро-

“

Вихід є: звичайна
кулька з алюмінієвої
фольги.

гими не були кондиціонери
для білизни, нема гарантії, що
вдасться досягти чистоти одягу. Але вихід є: звичайна кулька з алюмінієвої фольги. Вам,
напевно, відомо, що алюміній
зменшує статистичну електрику, внаслідок чого посилюється
дія мийного засобу. Тож радимо
скачати щільні кульки з фольги
і покласти в барабан. Краще раз
перевірити і переконатися в надійності способу, як витрачати
гроші на дорогі, але ненадійні
хімічні засоби.

«Пішов кіт зрання на полювання.
Не хоче кашки — хоче вже пташки...»
Ігор КАЛИНЕЦЬ.

10

«ЦІКАВА

24 січня 2019 Четвер

l СІМ «Я»

Газета НА ВИХІДНІ»

www.volyn.com.ua

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Фото kalynivka.sity.

Виховні відсотки
— Більш як 80% рис у дитині уже
задано, — заявила нещодавно одна
з моїх подруг.
— Та ні, ти перебільшуєш… —
я заперечувала не зовсім упевнено,
бо у цей час подумки оцінювала відсотки
своїх дітей.
— Точно тобі кажу! Ще десять з лишком
процентів списуємо на вплив середовища
і приблизно 5% — на виховання у сім’ї, —
вона була непохитною.
Оксана КОВАЛЕНКО, мама.

ені, чесно кажучи, навіть не хотілося порпатися
у
якихось
нау кових дослідженнях на цю тему. Заважали мої
спогади: ми стільки вкладаємо у своїх дітей,
ними живемо — і що, це можна виміряти відсотками, та ще й такими мізерними!? Правда,
мої діти такі різні за вчинками і реакціями.
Задано? Хоча кожному з них дісталися «різні»
батьки: дуже важко порівняти молодих недосвідчених тата з мамою (котрі мріють про своє
житло, шукають підтримки у бабусь і дідусів),
які «дісталися» старшому синові, з нами нинішніми, самодостатніми, досвідченими, за руки
яких тримає найменшенький. Кожен із наших
чотирьох видавався і видається нам особливим
і унікальним, але розуміємо, що їхні чесноти —
то не суто наші вкладення.
Хтось зробив набагато раніше перший крок,
зате інший раніше склав хатку з конструктора… Я рада, що записую їхнє «перше», їхні
спотикання, перемоги й образи, що сьогодні
скидаються на довгий веселковий сімейний
шарф. Мої «історичні» зошити — і терапевтичні,
бо дають змогу повернути рівновагу у моменти, коли наша батьківська вченість не допомагає. Гортаю перші записи з 1997 року і ревниво думаю про 5%. Так багато хвилювань, болю
і радості, що не закінчуються, вміщаються у так
мало… Наші діти, приходячи у цей світ, мають справді дуже багато. Перші прояви вдачі
у немовляти — це неймовірно! 9 років тому
записала, як 3-місячна доня заплакала, коли
тато втомився її носити і присів на диван. «Збіг
і не більше», — вирішили ми тоді з чоловіком.
Та що нам заважало перевірити? Він вставав
і сідав ще 6 разів — і щоразу крихітка реагувала плачем, що її не хочуть носити. Вона і тепер
настирлива у своїх бажаннях. Її старший брат
почав ходити у 9 з лишком місяців і з тих пір
навіть засинав, рухаючись по щось своє.
У кожного з батьків є тисячі прикладів про
дуже різних дітей і, напевно ж, не усе пояснюється вродженим темпераментом. Є така
теза, що ми, батьки, є супутниками своїх чад.
А це означає, не наповнювати їх своїм життям,
не заповнювати ними усе своє життя, а бережливо підтримувати вогник їхніх устремлінь
і можливостей. Виконати таке бездоганно неможливо, але, думаю, люди нагадують час від
часу у різних інтерпретаціях цю теорію самим
собі, щоб не перегинати палицю у спілкуванні
двох світоглядів на момент становлення молодшого, але нічим не гіршого. І теорія 5% — це теж
на ту тему. Хай там як, у кожної людини своє
призначення і «клунки» батьківських уявлень
і вимог не мусять обтяжувати. Усе, що може,
маля всотає з молоком і зі щодення родини.
У свої кризові моменти вона робитиме чимало безглуздого, та як минеться — житиме,
озираючись на атмосферу з сімейного буття.
Знаєте щось про виховні «відсотки»? Пишіть на електронку okovalenko74@gmail.
com або ж tsikava.gazeta@gmail.com.
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Учитель Михайло Розкошенко вміє зацікавити учнів
історією.

Той, хто мешкає
у шкільній
бібліотеці

Ліжко педагога поряд зі стелажами.

Він, звісно, любить читати, особливо історичні книжки,
але не настільки, щоб їсти, митись і спати у їх оточенні. Певна річ, його
обурює 4 тисячі 200 гривень зарплатні, але він же мріяв стати вчителем!
Очевидно, йому мало подобається бути «наочністю» у розмовах про
становище освіти на селі, але поки що він готовий терпіти. Поки що…
Оксана КОВАЛЕНКО

-літній Михайло Розкошенко закінчив істфак й аспірантуру Вінницького педуніверситету з відзнакою. Історію
любив і був готовий навчати любити
її своїх учнів. Та молодим учителям
без зв’язків і без досвіду роботи ось
уже який десяток років в Україні
важко знайти достойну роботу.
В обласному центрі у конкурсі на кілька педагогічних годин
він програв, йому запропонували
спробувати сили у сільській школі.
«А чому б і ні? Матиму неабиякий
досвід», — подумав собі молодий
спеціаліст і за підтримки бабусі,
теж педагога, вирушив у село Пиків
Калинівського району, що на Вінничині (десь і мав рацію, бо про його
неабиякий досвід сьогодні активно
пишуть ЗМІ).
Михайла Розкошенка прийняли
з радістю: молодих і завзятих учителів дуже потребували. Восени,
навідуючись у шкільну бібліотеку,
він ще не знав, що незабаром тут
житиме… Спочатку Михайло зрозумів, що обіцяне службове житло
на звання «службове» не тягне. Але
проїзд із дому до села — це півзарплатні щомісяця. Отож він погодився на хату без зручностей
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(і зі зручностями надворі). Тим більше, відчував приязнь і в педагогічному колективі, і в учнівському.
Усе зіпсував осінній холод. Директор школи Петро Волосенко
не приховував, що в тому будинку
добре, коли надворі тепло: «Господар побоявся, що міський хлопець

“

Улітку бібліотеку
перенесуть і зроблять
у колишній книгозбірні
йому житлову кімнату.

спалить хату, як розтопить грубу.
Не дозволив. Вирішили вчителя поселити в бібліотеці. Так утримали
його, бо хотів звільнятися».
Був ще один варіант — будинок
колишнього голови колгоспу, у якому треба було платити лиш за світло і газ. Але це теж півзарплатні.
У школі ж Михайло Розкошенко
за «зручності» не платить. А ключ
від бібліотеки його колега віддає
йому справно, як тільки відпрацює свої півставки… Перспектива,
за словами директора, теж є: улітку
бібліотеку перенесуть і зроблять
у колишній книгозбірні йому житлову кімнату.

Петро Волосенко чіпляється за будь-яку соломинку: «Розкошенку ще вертаємо за проїзд
30 відсотків вартості квитків.
Проблема з учителями небувала
по всіх селах». У райвідділі освіти
кажуть, що дефіцит кадрів відчувають упродовж двох останніх років.
Це не просто сумна історія про
Михайла Розкошенка (за іронією
долі, навіть за прізвищем молодому чоловіку годився б інший
рівень «розкошів») — це історія
про молодого фахівця, вивченого
за державні кошти, дуже потрібного державній школі, але покинутого в побутовій трясовині з мізерною оцінкою його праці. …Старші
люди розповідали про «підйомні»,
а сучасні мусять розказувати про
«принизливе»…
Моя свекруха на зорі свого вчителювання колись у селі винаймала кімнатку. Десь так, як у кіно
«Весна на Зарічній вулиці». Тепер
стільки фільмів про «як у житті»… Певна річ, це не вихід. Якісь
висновки «здаля» робити важко,
та все ж хочеться спитати людей
з того села: «Мешканці Пикова, ви
справді вважаєте, що якщо чиновники не беруться допомогти вчителю історії, то це і не ваша справа?!»

www.volyn.com.ua
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l ПСИХОЛОГІЯ ВЗАЄМИН
Фото ukr.media.

Любіть того, хто вас веде за собою, а не їде на ваших зігнутих шиях.

«Жінко, їсти давай!»
Закінчення. Початок на с. 16
Олена ОТТ

ому що «вона повинна». А він «не повинен». Він же на роботу ходить... Я не
стала розповідати їй про те, що мій
чоловік, та й будь-який справжній чоловік
зазвичай допомагає.
І не чекає, поки дружина попросить. І не
робить ласку. І береться за посуд і пилососить сам, прийшовши з роботи і переодягнувшись. І дітей відвозить увечері в басейн,
щоб дружина відпочила. І любить, і не дивиться з докором. І що це – нормально!
Я мовчала. І дякувала Богові за те, що
живу в світі, де це – нормально. Там, де чоловік є главою сім’ї, що несе левову частку
домашніх обов’язків, не чекаючи похвали.
Він не тільки фізіологічно чоловік.

Т

Він – сильний, надійний, повноцінний
партнер у сімейній рутині. Він ходить на роботу, їздить по продукти і допомагає готувати вечерю. Він звично миє посуд, а потім
грає з дітьми в комп’ютерні ігри.
Він – батько, чоловік, стіна. А я можу
в цей час загорнутися в махровий халат і
писати чергову статтю. Тому що я — теж людина, у мене є хобі і життя, крім памперсів. І
ніхто не вимагає від мене пирогів і швабри,
тому що поважає і любить. І дорожить, і головне — оберігає. Тому що він – справжній
чоловік…
Так, мене розпестила Америка з її рівноправністю і свободою думки. Так, я люблю
бути жінкою, а не домашнім роботом. І мені
подобається те, що мої сини виростуть
партнерами своїх дружин, а не користувачами, які сидять у розтягнутих «треніках»
і байдуже спостерігають за метушнею свої
половинки, яка падає з ніг…
Р
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l З ВИСОТИ ДУШІ
Тому що «вона повинна».
А він «не повинен». Він же
на роботу ходить…

«Підкаблучники» — скажуть більшість мужиків, котрі зависають у барах
зі склянкою пива, тоді як їхні дружини
сушать старі черевики і поспіхом чистять
картоплю на вечерю.
А я знаю, що саме вони і є стадом невдячних «не мужиків», що сидять на згорблених жіночих спинах, захлинаючись
від гордості, що вони — сильна половина людства. Де вже там…
«Жінко, їсти давай!» — чую голос
нізвідки. Різкий вигук вивів мене з моїх
роздумів. Це наш гравець прокинувся —
зголоднів, бідний.
Подруга втомлено піднялася, мовчки
налила супу і поставила перед «чоловіком». Він, не сказавши «спасибі», почав
хлебтати. «Хліба дай!» — наказав, не зрушивши з місця… «Чоловік?!» — подумалося мені. «Та ні, просто… (самі придумайте слово) »
Дівчатка, дівчата, жінки! Любімо
себе! Навчімося відрізняти «ось таких» від «нормальних мужиків»!
Є ще хороші чоловіки, турботливі, котрі за все дбають! Є вони, ті, що
не вважають вас прислугою!
Шукайте, дивіться — і не потрібно
компромісу. Життя у нас одне, любіть
і поважайте того, хто вас веде за собою, а не їде на ваших зігнутих шиях.
(За публікацією
на сайті ukr.media).

«Коли ти востаннє
танцювала без одягу?»
Закінчення. Початок
на с. 16
Ші МУР,
оповідання із серії
#покирозчиняєтьсяцукор

— Ти добре знаєш.
— Я пам’ятаю його,
так, — він простягає мені
руку. — І ти відтоді теж
знаєш, що той, з ким із насолодою танцюєш голою,
зазвичай стає відповіддю
на багато твоїх запитань…
Ми танцюємо, і я чомусь думаю, що творець
цієї музики був закоханий.
І жив там, де сонце і море.
Його кохана носила квіти
в кучерявому волоссі, ходила босою, дзвінко сміялася.
Але кохала іншого. І лиш
на схилі життя, випивши
свої сім чаш горя, приносила іноді іриси на могилу
цього дивака, який колись
присвячував їй пісні. Дивно,
чому я думаю про таке. Я ж
не люблю мелодрам…
— Як він помер? Той,

хто написав цю музику? —
питаю в демона.
— Нічого особливого.
Втопився у морі. І якщо ти
хочеш почути, що він кинувся в море зі скелі через
нещасливе кохання — то ні.
Просто одного вечора випив забагато вина.
— Якось прозаїчно.
— Якщо це втішить
твою вразливу душу, я можу
пафосно зауважити, що
ким би він не був чи як би
не помер — його пісня залишилася жити. Хоч і як народна.
— І під неї досі танцюють, цілуються, п’ють вино
і ром, і, може, навіть убивають із ревнощів, — сміючись, я відпускаю руку
демона і йду допивати каву.
За вікном зима. Падає сніг — легкий і білий,
як пір’їнки із крил ангелів.
Крізь віконне скло світ
нагадує велику снігову
кулю, яку щойно струсила
рука Бога.
Наступного разу хочу
танцювати без одягу…

А

l ФОТОФАКТ

Фото champion.com.ua.

«Ти дуже добре зіграла, але ще така молода. Не плач».

«Сльози Ястремської
розбили мені серце»
Легендарна Серена Вільямс зворушливо
прокоментувала свою перемогу над 18-річною
українкою
Петро ПАС

Юна надія нашого тенісу Даяна Ястремська не змогла
стримати сліз після того, як поступилася у третьому раунді Australian Open знаменитій американці з рахунком —
0:2 (2:6 і 1:6). Проте 37-літня зірка, коли це побачила, одразу
рушила до українки її підбадьорити.
«Коли я підійшла до сітки, то зауважила, що Даяна плаче. Це свідчило про те, що вона вийшла на матч не для
того, щоб показати хороший теніс, а для того, щоб перемогти. Її сльози розбили моє серце. Думаю, що Ястремська — великий талант, приємно бачити таке ставлення
до справи… — розповіла потім на прес-конференції
Вільямс-молодша. — Чи плакала я раніше після матчів?
Так, звісно. Одного разу я програла старшій сестрі Вінус на «Вімблдоні» і так розревілась біля сітки, бо нічого
не могла з цим вдіяти».

ПОНЕДІЛОК, 28 СІЧНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

28 січня — 3 лютого

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

l ОТАКОЇ!

97-річний принц Філіп за кермом
Land Rover потрапив в аварію
Фото bbc.com.

На щастя, загрози життю постраждалим немає
Чoловік
британської
королеви Єлизавети принц
Філіп (обоє на фото), який
у свої 97 досі самостійно
керує автомобілем, скоїв дорожньо-транспортну
пригоду неподалік від Сандрінгемської
резиденції.
Land Rover, у якому їхав
герцог Единбурзький, перевернувся. У другій автівці —
Kia — перебували дві жінки.
Їх доправили до лікарні.
В однієї з них поверхневі
порізи, в другої — травма
руки. Сам принц, хоч і пережив сильне потрясіння,
фізично в аварії не постраждав. Але, враховуючи його
поважний вік та ймовірність
відтермінованих наслідків,
за його станом упродовж
кількох днів ретельно спостерігатимуть медики.
За словами очевидців
ДТП, які помогли Філіпові
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Фото The Telegraph.co.uk.

Лія ЛІС

Він був
притомний,
але в шоці, його
трусило.

вибратися з понівеченого
легковика, він був притомний, але в шоці, його трусило.

Світлина з місця пригоди
облетіла всі провідні ЗМІ
світу.

Поліція графства Норфолк перевірила обох воді-

ВІВТОРОК, 29 СІЧНЯ
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, 11:00, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:10 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже життя»
17:10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45 Т/с «Маршрути долі»
21:45 Т/с «Шлях у порожнечу»
22:45 «Одруження наосліп 5»

ІНТЕР
02.15 «Три сестри» 03.35, 18.00,
19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
04.20, 20.00 «Подробиці» 05.05
«Top Shop» 05.35, 22.45 «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 10.10 Х/ф «ВІРНА РУКА ДРУГ ІНДІАНЦІВ» 12.25 Х/ф «007:
ВОСЬМИНІЖКА» 15.00, 15.50,
16.45, 01.30 «Вещдок» 21.00 Т/с
«Мереживо долі» (16+) 00.30 Т/с
«Плата за порятунок» (12+)

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях

11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Черговий лікар»
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Найкращий чоловік»
23:20 Без паніки

СТБ
06:05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08:10 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
10:05 МастерШеф 12+
13:40 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
22:50 Т/с «Закохані жінки»
23:55 Давай поговоримо про секс
16+

ICTV
05:35, 20:15 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:00 Прорвемось!
10:55, 17:15 Антизомбі. Дайджест
11:15, 13:15 Х/ф «НІКІТА»
14:00 Т/с «Бібліотекарі»
16:15, 21:25 Т/с «Розтин покаже»
22:20 Скетч-шоу «На трьох» 16+
23:30 Х/ф «ЛЕЙК ПЛЕСІД: ОЗЕРО
СТРАХУ»

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, 11:00, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:05 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже життя»
17:10 Т/с «Величне століття.
Нова володарка»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45 Т/с «Маршрути долі»
21:45 Т/с «шлях у порожнечу»
22:45 «Гроші 2019»

ІНТЕР

їв на алкоголь, результати
виявилися
негативними.
Правоохоронці з’ясовуватимуть причини аварії.
Як зазначив The Mirror
голова Спілки невідкладної
медичної допомоги доктор
Нік Скрівен, найближчих
кілька днів принц Філіп
перебуватиме під цілодобовим наглядом лікарів,
бо існує ризик утворення
субдуральної
гематоми
в мозку. «Для людини, якій
97 років, це не дрібна пригода», — сказав він. Одначе
госпіталізації принц наразі
не потребує.
Як відомо, з 2017-го Філіп перебуває «на пенсії»
та вкрай рідко бере участь
у офіційних заходах. Торік
чоловік королеви переніс
операцію із заміни суглоба.
Як нагадує «Українська
правда. TABLOID», сама королева Єлизавета, якій 92,
не лише досі водить авто,
а й не відмовляє собі у прогулянках верхи на коні.

02.30 «Три сестри» 03.40 «Орел і
решка. Морський сезон 2» 05.10
«Top Shop» 05.40, 22.45
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10
Ранок з Інтером 09.20, 18.00,
19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 11.10, 12.25 Х/ф
«ЛЮДИНА-ОРКЕСТР» 13.30
Т/с «Абатство Даунтон» (16+)
15.50 «Жди меня. Україна» 20.00
«Подробиці» 21.00 Т/с
«Мереживо долі» (16+) 00.30 Т/с
«Плата за порятунок» (12+) 01.30
«Вещдок»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Черговий лікар»
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Найкращий чоловік»
23:30 Х/ф «ВОДНИЙ СВІТ»

17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 21:00 Т/с «За вітриною»
22:50 Т/с «Закохані жінки»
23:55 Давай поговоримо про
секс 16+

07:40 М/с «Каспер»
08:00 Х/ф «СИЛАЧ
САНТА-КЛАУС»
09:50 М/ф «Астерікс і Обелікс:
Велика бійка»
11:15 М/ф «Астерікс і Обелікс
підкорюють Америку»
12:50 Х/ф «ОСІНЬ У
ICTV
НЬЮ-ЙОРКУ»
14:50 «Орел і Решка. Морський
05:00 Т/с «Відділ 44»
сезон»
05:45 Громадянська оборона
06:35, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 15:50 «Орел і Решка. Навколо
21:05 Факти
світу»
09:15, 19:20 Надзвичайні новини 17:40 Т/с «Доктор Хаус»
10:10 Антизомбі. Дайджест
21:00 «Орел і Решка.
11:05 Секретний фронт
Перезавантаження.
13:15 Х/ф «ВІДЧИНІТЬ,
Америка»
ПОЛІЦІЯ - 3»
23:00 Х/ф «7 ДНІВ І НОЧЕЙ З
15:20, 16:20 Х/ф
MЕРИЛІН»
«ПОВЕРНЕННЯ
СУПЕРМЕНА»
2+2
20:15 Прорвемось!
06:00 Мультфільми
21:25 Т/с «Розтин покаже»
08:00, 11:00 Т/с «Стоматолог»
22:30 Свобода слова
09:40, 18:15 «Спецкор»
НОВИЙ КАНАЛ 10:20, 18:50 ДжеДАІ 2018 г.
12:50 «Помста природи»
05:59, 07:09 Kids Time
14:55 Х/ф «ПЕРЛИНИ
06:00 М/с «Луні Тюнз шоу»
ДРАКОНА»
07:10 Х/ф «КУР’ЄР»
16:25 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
09:10 Х/ф «КРУТІ СТВОЛИ»
ЧЕТВІРКА-2.
11:30 Х/ф «АТОМНА БІЛЯВКА»
ВТОРГНЕННЯ
14:00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
СРІБНОГО СЕРФЕРА»
15:50 Ревізор
19:25 Т/с «Ментівські війни.
18:10 Страсті за Ревізором
Харків»
21:00 Х/ф «БІЛЯВКА В ЗАКОНІ» 21:30, 23:15 Т/с «Кістки-5»
23:00 Х/ф «БІЛЯВКА В ЗАКОНІ
2»
ZIK

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса 08.05,
13.55 Правда життя 09.10
Природа сьогодення 10.00,
17.45 Незвичайні культури 10.55
Код доступу 11.55 Ілюзії
сучасності 12.50, 19.40 Речовий
доказ 15.00, 23.25 Секрети
Другої світової 15.55 Річкові
монстри 16.45 Таємнича
Латинська Америка 18.45, 20.45
Секретні території 21.40 Короп:
полювання на монстра 22.30 За
межами Землі 00.20 Містична
СТБ
Україна 01.55 Зворотний бік
06:30 Т/с «Коли ми вдома. Нова Місяця 02.35 Таємниці дефіциту
історія»
04.55 Історія українських земель.
08:30 Містичні історії-4 з Павлом Одеса
Костіциним 16+
К-1
10:25 МастерШеф 12+
13:35 Хата на тата 12+
06:30 «TOP SHOP»

07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.20 Вижити в Україні
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
головне. Ранок. Новини 08.20,
09.10 Д/ф «Дзеркало історії»
09.55, 11.20, 13.20, 16.15, 17.20,
18.15 Перші про головне.
Коментарі 12.05 Докаz 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 HARD з Влащенко 21.00,
06.20 Перші про головне.
Підсумки 21.40 Гра Z вогнем
22.30 Гра в класику з Сергієм
Рахманіним 23.30 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 03.05
Художній фільм

СЕРЕДА, 30 СІЧНЯ
НОВИЙ КАНАЛ
06:09, 07:19 Kids Time
06:10 М/с «Луні Тюнз шоу»
07:20 Київ вдень та вночі 16+
08:20 Т/с «Меліса та Джой»
11:10 Х/ф «ВИБУХ З МИНУЛОГО»
13:10 Х/ф «МОЛОДЯТА»
15:10 Х/ф «ПРИГОДИ У ВЕГАСІ»
17:10 Суперінтуїція 12+
19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Вар’яти 12+
23:00 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ ПОГРОМ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.10,
13.55 Правда життя 09.15 Природа
сьогодення 10.05 Азія класу люкс
11.05 Код доступу 12.05 Легендарні
замки Закарпаття 12.55, 19.40
Речовий доказ 15.00, 23.30 Секрети
Другої світової 16.00 Короп:
полювання на монстра 16.50
Таємнича Латинська Америка 17.50
Незвичайні культури 18.40, 20.50
Секретні території 21.45 Річкові
монстри 22.35 Чужинці всередині
нас 00.25 Містична Україна. Київ.
Територія нерозгаданого 01.55
Скептик

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:00 Т/с «Дорогий доктор»
10:30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:50 «Вірю не Вірю»
14:50 «Орел і Решка. Морський
сезон»

15:50, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 ДжеДАІ 2018
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 Відеобімба
14:50 Х/ф «ЯНГОЛ-ОХОРОНЕЦЬ»
19:25 Т/с «Ментівські війни. Харків»
21:35, 23:20 Т/с «Кістки-5»

ZIK
07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.20, 08.20, 09.20, 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 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 Хард-ток-шоу
«DROZDOV» 21.00, 06.20 Перші про
головне. Підсумки 21.40 Ток-шоу
«Злий дім» 23.00 Вижити в Україні
23.45 Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 03.00 Художній фільм

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, 11:00, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:05 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже життя»
17:10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45 Т/с «Маршрути долі»
21:45 Т/с «Шлях у порожнечу»
22:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Черговий лікар»
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Найкращий чоловік»
23:20 Гучна справа

СТБ

06:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08:05 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
10:00 МастерШеф 12+
13:30 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
ІНТЕР
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
02.15 «Три сестри» 03.35, 18.00,
19.00 Ток-шоу «Стосується кожного» 20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
22:50 Т/с «Закохані жінки»
04.20, 20.00 «Подробиці» 05.05
«Top Shop» 05.35, 22.45 «Слідство 23:55 Давай поговоримо про секс
16+
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
ICTV
Новини 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.10 Х/ф «БРАТИ ПО
05:35, 10:05, 17:15 Громадянська
КРОВІ» 12.25 Х/ф «007: ВИД НА
оборона
ВБИВСТВО» 15.00, 15.50, 16.45,
06:30 Ранок у великому місті
01.30 «Вещдок» 21.00 Т/с
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
«Мереживо долі» (16+) 00.30 Т/с
Факти
«Плата за порятунок» (12+)
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
12:00, 13:15 Х/ф «ЛЕЙК ПЛЕСІД:
УКРАЇНА
ОЗЕРО СТРАХУ»
14:00 Т/с «Бібліотекарі»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
16:15, 21:25 Т/с «Розтин покаже»
Україною

20:15 Секретний фронт
22:20 Скетч-шоу «На трьох» 16+
23:30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХУ - 3»

НОВИЙ КАНАЛ
05:10 Абзац
06:59, 08:09 Kids Time
07:00 М/с «Луні Тюнз шоу»
08:10 Київ вдень та вночі 16+
09:20 Т/с «Меліса та Джой»
11:50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ»
13:40 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ 2»
15:20 Х/ф «МАНДРИ ГУЛЛІВЕРА»
17:10 Суперінтуїція 12+
19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Вар’яти 12+
23:00 Х/ф «ПРИГОДИ У ВЕГАСІ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.55,
13.50 Правда життя 09.00 Природа
сьогодення 09.50 Азія класу люкс
10.50 Код доступу 11.50 Історія
Києва 12.45, 19.40 Речовий доказ
15.00, 23.30 Секрети Другої
світової 16.00, 21.45 Річкові
монстри 16.50, 22.35 Таємнича
Латинська Америка 17.50
Незвичайні культури 18.45, 20.50
Секретні території 00.30 Містична
Україна 02.05 Брама часу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:00 Т/с «Дорогий доктор»
10:30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:50 «Вірю не Вірю»

14:50 «Орел і Решка. Морський
сезон»
15:50, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 ДжеДАІ 2018
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Помста природи»
15:25 Х/ф «ВІДСІЧ»
19:25 Т/с «Ментівські війни. Харків»
21:35 Т/с «Кістки-6»
23:20 Т/с «Кістки-5»

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 Перші про головне.
День. Дайджест 17.00, 19.00 Перші
про головне. Вечір. Новини 18.00
Перші про головне. Вечір. Дайджест
19.15 VOX POPULI 21.00, 06.20
Перші про головне. Підсумки 21.40
Гра Z вогнем 22.30 Перші другі
23.30 Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 03.00 Художній фільм

П’ЯТНИЦЯ, 1 ЛЮТОГО

ЧЕТВЕР, 31 СІЧНЯ
1+1

СТБ

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, 11:00, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:05 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже життя»
17:10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:35 «Чистоnews 2019»
20:45 Т/с «Маршрути долі»
21:45 Т/с «Шлях у порожнечу»
22:30 «Право на владу 2019»

06:05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08:05 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
10:05 МастерШеф 12+
13:30 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
22:50 Т/с «Закохані жінки»
23:55 Давай поговоримо про секс 16+

ІНТЕР
02.15 «Три сестри» 03.35, 18.00,
19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
04.20, 20.00 «Подробиці» 05.05 «Top
Shop» 05.35, 22.45 «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» 09.50
Х/ф «ОЦЕОЛА: ПРАВА РУКА
ВІДПЛАТИ» 12.25 Х/ф «007: ІСКРИ
З ОЧЕЙ» 15.00, 15.50, 16.45, 01.35
«Вещдок» 21.00 Т/с «Мереживо долі»
(16+) 00.30 Т/с «Плата за порятунок»
(12+)

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Черговий лікар»
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Найкращий чоловік»
23:20 Контролер

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Секретний фронт
11:55, 13:15 Х/ф «ПРОКЛЯТТЯ
ФАРАОНА ТУТА»
14:00 Т/с «Бібліотекарі»
16:15, 21:25 Т/с «Розтин покаже»
17:15 Антизомбі. Дайджест
20:15 Інсайдер
22:20 Скетч-шоу «На трьох» 16+
23:30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХУ - 4»

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Абзац
06:39, 08:49 Kids Time
06:40 М/с «Луні Тюнз шоу»
08:50 Т/с «Меліса та Джой»
11:25 Х/ф «БІЛЯВКА В ЗАКОНІ»
13:20 Х/ф «БІЛЯВКА В ЗАКОНІ 2»
15:15 Х/ф «ПАЛКІ ВТІКАЧКИ»
17:05 Суперінтуїція 12+
19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Вар’яти 12+
23:00 Х/ф «СЕРЦЕЇДКИ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.00, 13.50
Правда життя 09.10 За межами Землі
10.05 Незвичайні культури 11.00 Код
доступу 12.00 Історія українських
земель 12.40, 19.40 Речовий доказ
15.00, 23.35 Секрети Другої світової

16.00, 21.45 Річкові монстри 16.50
Чужинці всередині нас 17.45 Азія класу
люкс 18.45, 20.50 Секретні території
22.35 Таємнича Латинська Америка
00.35 Містична Україна 02.15
Бандитська Одеса

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:00 Т/с «Дорогий доктор»
10:30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:50 «Вірю не Вірю»
14:50 «Орел і Решка. Морський сезон»
15:50, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження. Америка»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 ДжеДАІ 2018
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Облом.UA.»
15:45 Х/ф «ПЕРЛИНИ ДРАКОНА»
19:25 Т/с «Ментівські війни. Харків»
21:35, 23:20 Т/с «Кістки-6»

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, 2 ЛЮТОГО
1+1

ICTV

06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07:00 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 10:35 «Їмо за 100»
11:15 «Світське життя. Дайджест»
12:15 Т/с «Маршрути долі»
16:30, 21:30 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка 2018»
20:15 «Чистоnews 2019»
20:25 «Українські сенсації 2019»
23:30 «Світське життя. 2019»

05:20 Скарб нації
05:30 Еврика!
05:35, 12:45, 18:45 Факти
05:55 Більше ніж правда
07:40 Я зняв!
09:30 Дизель-шоу 12+
10:45, 10:50 Особливості
національної роботи
13:00 Скетч-шоу «На трьох» 16+
15:05 Т/с «Розтин покаже»
19:10 Х/ф «ВІКІНГИ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ»
21:15 Х/ф «ОСТРІВ ГОРЛОРІЗІВ»
23:45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХУ - 3»

ІНТЕР

02.10, 01.00 «Добрий вечір на
НОВИЙ КАНАЛ
Інтері» 03.40 «Подробиці тижня»
05.20 «Школа доктора
05:10 Ревізор
Комаровського. Невідкладна
07:30 Страсті за Ревізором
допомога» 05.45 «Готуємо разом» 10:20 Хто зверху? 12+
06.45 «Чекай мене. Україна» 08.30 16:15 М/ф «Бебі-бос»
«Слово Предстоятеля» 08.40 Х/ф 18:10 Х/ф «КАРАТЕ КІД»
«МІЖ ВИСОКИХ ХЛІБІВ» 10.10
21:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПІСЛЯ
Х/ф «БАЛАМУТ» 12.00 Х/ф
НАШОЇ ЕРИ»
«ВЕСІЛЛЯ В МАЛИНІВЦІ» 13.50
23:00 Х/ф «ПОХМУРІ НЕБЕСА»
Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
15.45 Т/с «Таїсія» (12+) 20.00
МЕГА
«Подробиці» 20.30 Х/ф «007:
06.00
Бандитський
Київ 07.30,
ПОМРИ, АЛЕ НЕ ЗАРАЗ» 23.10
00.55 Містична Україна 08.15
Х/ф «ВІЙНА» (16+)
Володимир Івасюк 09.10 Богдан
Ступка 10.10 Секретні території
УКРАЇНА
11.05 Секрети Другої світової
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
13.05 Морські гіганти 15.50
07:15 Зірковий шлях
Таємнича Латинська Америка
08:50, 15:20 Т/с «Найкращий
16.50 Чужинці всередині нас
чоловік»
17.45, 23.55 Річкові монстри
16:45, 20:00 Т/с «Несолодка
18.45 Юрій Нікулін 19.30 Два
помста»
Миронових 20.20 Мерилін Монро
22:15 Т/с «Білий налив»
21.10 Велетні льодовикової ери
01.45 Правда життя

СТБ

06:55 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
09:00 Т/с «За вітриною»
16:55 Хата на тата 12+
20:40 Х/ф «БУДЕ СТРАШНО
- ПОСМІХАЙСЯ»
22:45 Х/ф «МАЧУХА»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:10 «Дай Лапу»
08:50 М/ф «Земля до початку
часів 7: Камінь Холодного
Вогню»

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, 11:00, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:05 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже життя»
17:10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:25 «Чистоnews 2019»
20:35, 22:35 «Ліга сміху 2018»

ІНТЕР
02.15 «Три сестри» 03.35, 18.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
04.20 «Подробиці» 05.05 «Top
Shop» 05.35, 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» 09.50 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
12.25 Х/ф «007: ЛІЦЕНЗІЯ НА
ВБИВСТВО» 15.00, 15.50, 16.45,
23.45 «Речдок» 20.00 «Подробиці
тижня»

УКРАЇНА
06:00, 09:30 Зірковий шлях
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
11:20 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Доля обміну не
підлягає»
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
22:00 Т/с «Все ще буде»
23:20 Слідами

СТБ
15:30 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини

18:00 Слідство ведуть екстрасенси 10:30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
16+
13:50 «Вірю не Вірю»
20:00, 22:50 Х/ф «ЗАГАДКА
14:50 «Орел і Решка. Морський
ДЛЯ АННИ»
сезон»
15:50, 21:00 «Орел і Решка.
ICTV
Перезавантаження.
Америка»
05:35, 11:00, 17:15 Громадянська
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
оборона
23:00 «Орел і Решка.
06:30 Ранок у великому місті
Навколосвітня подорож»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
2+2
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Інсайдер
06:00 Мультфільми
11:50, 13:15 Х/ф «ПРОКЛЯТТЯ 08:00 Т/с «Безсмертний»
ФАРАОНА ТУТА»
09:35, 18:15 «Спецкор»
14:00 Т/с «Бібліотекарі»
10:15, 18:50 ДжеДАІ 2018
16:15 Т/с «Розтин покаже»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
20:15 Антизомбі
12:55 Відеобімба
21:25 Дизель-шоу 12+
15:20 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО У ГАМБУРГ»
НОВИЙ КАНАЛ
19:25 Х/ф «ІНФЕРНО»
06:09, 07:29 Kids Time
21:15 Х/ф «ЗАКЛЯТІ ВОРОГИ»
06:10 М/с «Луні Тюнз шоу»
22:55 Х/ф «ЧУЖИЙ»
07:30 Суперінтуїція 12+
13:00, 21:00 Вар’яти 12+
ZIK
19:00 Хто зверху? 12+
07.00 Перші про головне. Ранок.
23:00 Х/ф «ПАЛКІ ВТІКАЧКИ»
Дайджест 07.20, 08.20, 09.20,
11.20, 13.20, 16.15, 17.20, 18.15
МЕГА
Перші про головне. Коментарі
06.00 Бандитська Одеса 07.30,
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
13.55 Правда життя 08.35, 22.35
головне. Ранок. Новини 12.05
Таємнича Латинська Америка
HARD з Влащенко 13.00, 15.00
09.35 Незвичайні культури 10.30
Перші про головне. День. Новини
Код доступу 11.30 Історія
українських земель 12.45, 19.40 15.20 Між своїми 16.00 Перші
про головне. День. Дайджест
Речовий доказ 15.00, 23.35
17.00 Перші про головне. Вечір.
Секрети Другої світової 16.00,
Новини 18.00 Перші про
21.45 Річкові монстри 16.50 За
головне. Вечір. Дайджест 19.15
межами Землі 17.45 Азія класу
VOX POPULI 20.00 FACE 2 FACE з
люкс 18.45, 20.50 Секретні
території 00.35 Містична Україна Тетяною Даниленко 21.00 Перші
про головне. Підсумки 21.30
02.10 Україна: забута історія
Політичне ток-шоу «Народ
К-1
проти!» 00.00 Історична правда
з Вахтангом Кіпіані 03.00
06:30 «TOP SHOP»
Художній фільм 06.15 Shift
07:40 М/с «Каспер»
06.30 Європа у фокусі
08:00 Т/с «Дорогий доктор»

НЕДІЛЯ, 3 ЛЮТОГО
10:10 Т/с «Пригоди Геркулеса»
11:50 «Ух ти show»
13:20 М/ф «Воруши ластами,
Семмі»
14:50, 21:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:40 «Вірю не Вірю»
19:40 М/ф «Астерікс та вікінги»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
08:05 «102. Поліція»
09:00 ДжеДАІ 2018
10:00 «Загублений світ»
15:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА-2.
ВТОРГНЕННЯ СРІБНОГО
СЕРФЕРА»
16:50 Х/ф «ХРАМ ЧЕРЕПІВ»
18:45 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО У ГАМБУРГ»
20:40 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
22:15 Т/с «Ділянка лейтенанта
Качури. Фільм 2.
Мережева загроза»

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,
23.30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 11.25
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 12.25,
23.00 Добрий ZIK 13.10 Ток-шоу
«Злий дім» 14.55 Між своїми
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 03.30 Художній фільм
06.00 Євромакс 06.30 Завтра
вже сьогодні

1+1
06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:50 Мультфільм
07:00 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
11:05 «Світ навиворіт - 8»
12:05 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ»
14:55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
16:45 Х/ф «САХАРА»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 9»
23:25 Концерт «Музасфера»

ІНТЕР
02.50, 00.20 «Вещдок» 05.00
«Великий бокс. Елейдер Альварес
- Сергій Ковальов» 09.00 «Готуємо
разом» 10.00 «Орел і Решка.
Морський сезон 3» 11.00 «Орел і
Решка. Морський сезон 2» 12.00
«Орел і Решка. Мегаполіси» 13.00
Х/ф «007: ПОМРИ, АЛЕ НЕ
ЗАРАЗ» 15.45 Т/с «Фалько»
20.00 «Подробиці» 20.30 Ток-шоу
«Стосується кожного» 22.25 Х/ф
«КІЛЬКА ПРИМАРНИХ ДНІВ»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:30 Т/с «Несолодка помста»
12:50 Т/с «Все ще буде»
17:00, 21:00 Т/с «Референт»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «ШУКАЮ ТЕБЕ»

СТБ
06:10 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
09:20 Все буде смачно!

11:20 Хата на тата 12+
16:55 Х/ф «БУДЕ СТРАШНО
- ПОСМІХАЙСЯ»
19:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21:05 Один за всіх 16+
22:20 Я соромлюсь свого тіла 16+

ICTV
05:15 Скарб нації
05:25 Еврика!
05:30, 12:45, 18:45 Факти
05:55 Громадянська оборона
06:50 Антизомбі. Дайджест
08:45 Т/с «Відділ 44»
10:30, 13:00 Х/ф «ЄЛЕНА
ТРОЯНСЬКА»
14:10 Х/ф «ОСТРІВ
ГОРЛОРІЗІВ»
16:25 Х/ф «ВІКІНГИ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ»
20:35 Х/ф «ОСТАННІЙ РУБІЖ»
22:40 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМІСІВ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Стендап Шоу
06:59, 08:44 Kids Time
07:00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ»
08:45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ 2»
10:30 М/ф «Бебі-бос»
12:30 Х/ф «КАРАТЕ КІД»
15:10 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПІСЛЯ
НАШОЇ ЕРИ»
17:05 Х/ф «ВОЛОДАР СТИХІЙ»
19:00 Х/ф «ПРОРОК»
21:00 Х/ф «СІМ СЕСТЕР»
23:30 Х/ф «ТРИКУТНИК»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.05
Містична Україна 08.00 Два
Миронових 08.50 Юрій Нікулін
09.40 Секретні території 10.35
Секрети Другої світової 12.35
Велетні льодовикової ери 15.20
Таємнича Латинська Америка
17.20, 23.55 Річкові монстри
18.25 Володимир Басов 19.15

Богдан Ступка 20.15 Володимир
Івасюк 21.10 Морські гіганти
00.55 Теорія Змови

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:10 «Ух ти show»
09:35 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:00 М/ф «Астерікс та вікінги»
14:20, 21:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
18:10 «Вірю не Вірю»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
08:05 «102. Поліція»
09:00 «Загублений світ»
13:00 «Шалені перегони»
15:00 Х/ф «ІНФЕРНО»
16:50 Х/ф «ЗАКЛЯТІ ВОРОГИ»
18:20 Х/ф «СТРАХОВЩИК»
20:25 Х/ф «КОДЕКС ЗЛОДІЯ»
22:20 Х/ф «ЧУЖИЙ»

ZIK
07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.20 VOX POPULI
08.00 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 09.00, 05.30 Докаz
10.00, 22.30 Перша передача
10.35 Стежками війни 11.00
Перші другі 12.00, 20.10 Гра Z
вогнем 13.00 Добрий ZIK 13.30
Політичне ток-шоу «Народ проти!»
16.15, 17.10 Прямим текстом з
Остапом Дроздовим 17.00, 19.00
Перші про головне. Вечір. Новини
17.50 Джокери 18.30, 00.30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 19.20 HARD з Влащенко
21.00 Перші про головне. Деталі
22.00 Вижити в Україні 23.00,
03.30 Художній фільм 06.30
Хард-ток-шоу «DROZDOV»

Що віщують зорі
Гороскоп на 28 січня — 3 лютого
ОВЕН. Не впадайте у крайнощі.
Прислухайтеся до інтуїції при вирішенні складних проблем. Зосередьтеся на роботі, начальство оцінить вашу
старанність. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Вдалий час для кар’єри
або пошуку більш оплачуваної
роботи. Не нав’язуйте рідним
свою думку — уникнете конфліктів.
Вихідні проведіть удома в тиші і спокої.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
БЛИЗНЮКИ. Тиждень принесе
бадьорість і можливості для самореалізації. Будьте уважні, не пропустіть
цікавих ідей. У вихідні відпочиньте
в родинному колі. Сприятливий день —
вівторок, несприятливий — четвер.
РАК. У вас вдалий період, ви
легко впораєтеся з усіма справами,
порозумієтеся з будь-яким співрозмовником. У вихідні не забувайте про
відпочинок. Сприятливий день — четвер, несприятливий — п’ятниця.
ЛЕВ. Бажано знизити темпи
ділової активності. Не бійтеся змін
в особистому житті, хоча розраховувати можете тільки на власні сили.
Вихідні принесуть зміни до кращого.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — понеділок.
ДІВА. Настає час сумнівів. Будьте
обачними в рішеннях, від них залежатиме й доля інших людей. Займіться
саморозвитком. Розраховуйте сили,
реально оцінюйте можливості. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ТЕРЕЗИ. Не замикайтеся в собі.
Обговоріть з близькими те, що вас
хвилює. Можете опинитися в незвичній ситуації, постарайтеся передбачати прикрощі та обходити їх. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — субота.
СКОРПІОН. Ваш оптимізм буде
основою душевного спокою для
вас і вашої родини. Не допускайте
зневіри — і ви все зможете. У вихідні
ймовірна цікава ділова пропозиція.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
СТРІЛЕЦЬ. У подоланні перешкод
допоможуть розум і працьовитість.
Постарайтеся не давати волі емоціям.
Вихідні — вдалий момент для змін
в інтер’єрі. Сприятливий день — субота,
несприятливий — середа.
КОЗЕРІГ. Час нових поглядів,
нових ідей. У ваших силах змінити
на краще взаємини з близькими.
Уникайте інтриг та суперечок. Поїздки
і відрядження будуть успішними. Сприятливий день — понеділок, несприятливий —
субота.
ВОДОЛІЙ. Тиждень вимагатиме
від вас максимальних моральних
та фізичних зусиль. Спрямуйте свою
енергію не на руйнування, а на творчість. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — середа.
РИБИ. Постарайтеся стримувати
свої амбіції. На роботі грядуть зміни,
спробуйте адекватно оцінити ситуацію та знайти конструктивні методи
для її поліпшення. Сприятливий день —
вівторок, несприятливий — четвер.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Універсальна здоба, яку
приготує навіть школяр!

Фото teremno.com.ua

КАПКЕЙКИ

Кекс – смачний та ситний кондитерський виріб. Ним можна
поласувати не лише в кафе чи вдома, а й узяти на роботу,
в дорогу. Цю солодку випічку подають до чаю, готують на
сніданок і навіть для урочистих подій з особливої нагоди. За
багато віків такий десерт зазнав безлічі змін, має неймовірну
кількість варіантів, адже в різних місцевостях вносили в його
рецептуру свої особливості, випікали кекси усіляких розмірів,
з багатьма інгредієнтами й начинками, додаючи цукати,
сухофрукти, шоколад, горіхи...
КУРЯЧІ МАФІНИ ІЗ СИРОМ
ТА СОУСОМ РАНЧ

ШОКОЛАДНІ КЕКСИ

Інгредієнти: 4 маленькі курячі грудки,
200 г шампіньйонів, склянка натертого сиру,
0,5 скл. соусу Ранч, 0,5 скл. борошна, 0,5 скл.
молока, 3 яйця, зелень; для соусу Ранч: 1 скл.
кефіру, 3–4 ст. л. майонезу, 1 зубок часнику,
1 ч. л. зелені петрушки, 1 ч. л. свіжої зеленої
цибулі, 1 ч. л. свіжого кропу, 1 ч. л. лимонного
Фото Світлани ЯСЬКОВОЇ ye.ua
соку, 0,5 ч. л. гірчиці, 0,5 ч. л. солі, суміш перців мелена, 0,5 ч. л. паприки.
Приготування. Спочатку слід приготувати соус Ранч: усі інгредієнти збити в
блендері, поки вони не стануть однорідною масою (приблизно хвилину). Поступово додати майонез, а потім кефір. Зберігати в холодильнику в щільно закритій банці
або пляшці.
Куряче філе відварити в підсоленій воді, охолодити, порізати шматочками довільної форми. Гриби помити й нарізати маленькими скибочками. Змішати разом
до однорідної консистенції молоко, соус Ранч, борошно і яйця. Порізати зелень
(наприклад, базилік — зелений і фіолетовий). Потерти на тертці сир. Змішати разом
курку, гриби, сир, базилік і молочно-яєчно-борошняну суміш (трішки тіста залишити). Формочки для випікання кексів злегка змастити вершковим маслом і присипати панірувальними сухарями. Ложкою викласти фарш. Зверху полити тістом, яке
залишилося.
Випікати в духовці до готовності (приблизно 20 хвилин) при температурі 180°С.
Охолодити й можна подавати. Мафіни гарно смакують і холодними, і гарячими.

Фото tenditna-journal.com
Інгредієнти:
1 скл. борошна,
1 яйце, 0,5 скл.
цукру, 1 скл. молока, 1 ст. л. олії
без запаху, невелика щіпка соди,
лимонний сік,
щоб погасити
соду, 2 ст. л. какао-порошку, сіль, трохи яблучного
чи полуничного варення або джему для начинки.
Приготування. В окремому посуді збити цукор і
яйце. Не припиняючи збивати, поступово вливати молоко, додати гашену соду і сіль. В отриману масу всипати просіяне борошно і какао. Замісити тісто. Наостанок додати олію і ще раз вимісити. Змастити формочки
для кексів олією, розподілити в них 2 третини тіста, в
центр кожного кекса покласти по 0,5 ч. л. начинки і
накрити рештою тіста. Пекти близько півгодини до готовності при температурі 180°С.
Така випічка ідеально поєднується з гарячим
чаєм, кавою, какао або ж просто з теплим молоком
з медом.

ТРИШАРОВИЙ КЕКС «ТРИ СМАКИ»

Фото zp.cibo.in.ua.

МАКОВІ ПІСНІ КЕКСИ
Інгредієнти: 1 скл. цукру, 320 г
борошна, 8 ст. л. олії без запаху, 1 ч. л.
соди, погашеної оцтом, 6 ст. л. маку,
2 скл. води.
Приготування. У велику ємність
всипати борошно та цукор, трохи перемішати, тоді влити воду й олію і вимішати до однорідності. В окремій посудині погасити соду оцтом і додати в
тісто. Насамкінець всипати сухий мак.
Готове тісто на пісні кекси виходить
досить густим, повільно стікає з ложки.
У підготовлені формочки влити по 1,5
столові ложки тіста, заповнюючи їх не
більш як на 2/3. Духовку попередньо
прогріти до 180 градусів і випікати
кекси 30 хвилин, потім вийняти з формочок, за бажанням можна присипати
цукровою пудрою.

Інгредієнти: 1 скл.
цукру (з чубком), 6 яєць,
200 г вершкового масла, 2
скл. борошна
пшеничного,
1 ч. л. розпушувача
(з
чубком),
Фото povarenok.ru
дрібка солі,
75 г маку, 2 ст. л. какао-порошку, 50 г кокосової стружки, 2 ч. л. куркуми.
Приготування. Натерти масло на тертці і ретельно вимішати з цукром (для зручності можна
перемолоти його на пудру). Відділити жовтки від
білків і поступово ввести в суміш по одному жовтку,
постійно перемішуючи. Додати просіяне борошно та
розпушувач, дрібку солі. Білки збити до густої піни і
поступово вводити їх в тісто, акуратно перемішуючи
лопаткою. Розділити тісто на три частини і в кожну
додати наповнювач: в одну – мак, у другу – какао,
в третю –кокосову стружку й куркуму (для забарвлення). В силіконову форму викласти шар тіста з маком, зробити в ньому заглиблення і заповнити його
тістом з какао. Тоді в коричневому пласті зробити заглиблення і викласти в нього жовте тісто. Поверхню
розрівняти і випікати кекс у духовці при 180 градусах
упродовж 45–50 хвилин (готовність перевіряйте зубочисткою). Готовий кекс прикрасити на свій смак.

CИРНИЙ
КЕКС
Інгредієнти: 120
г маргарину, 1 скл.
цукру, 250 г жирного
сиру, 2 курячі яйця,
1 пакетик ванільного
цукру, 300 г пшеничФото edim.com.ua
ного борошна, 75 г
родзинок, 1 пачка розпушувача.
Приготування. Маргарин завчасно
дістати з морозилки, щоб трохи розм’як.
У глибоку миску висипати цукор, ванілін
і сир, вимішати. Розім’яти маргарин виделкою і перетерти його із сирною масою.
За допомогою блендера або міксера збити отриману масу до однорідного стану,
додати яйця, перемішати і ще раз збити.
Акуратно всипати борошно, промитий
ізюм і вимісити тісто лопаткою. Воно повинно вийти в’язким і густим.
Змастити форму для випічки олією і
розподілити в ній тісто. Розігріти духовку
до 200 °С і випікати кекс близько години.
Не забувайте перевіряти його на готовність дерев’яною шпажкою. Як тільки тісто перестане до неї прилипати, дістати
випічку і перекласти на тарілку. Можна
прикрасити цукровою пудрою, подрібненими волоськими горіхами і шоколадною
крихтою.

Інгредієнти: для тіста – 110 г вершкового масла, 110 г цукру, 2 яйця, 1 ч. л. ваніліну, 110 г борошна, 1–2 столові ложки
молока; для крему – 140 г масла, 280 г
цукрової пудри, 1–2 ст. л. молока, кілька
крапель харчового барвника.
Приготування. Розм’якшене масло
викладіть у велику ємність, додайте цукор
і розітріть до однорідного стану. Додайте
яйця і ванілін, збийте. Вилийте суміш у
просіяне борошно, вимішайте. Поступово вливайте молоко, доки тісто не буде
повільно стікати з ложки. Розкладіть його
у заздалегідь підготовлені формочки, заповнюючи їх наполовину. Випікайте приблизно 20 хвилин. Готові тістечка вийміть
з духовки і дайте охолонути. Підготуйте
крем: до м’якого масла додайте цукрову
пудру, а потім молоко. Кількість молока
можна збільшити на власний розсуд. Головне, аби суміш набула кремоподібного
стану. Додайте барвник і мішайте, доки не
досягнете однорідного кольору. За допомогою кулінарного шприца нанесіть крем
на капкейки. Краще обрати насадку з наконечником у формі зірки. Зверху можна
прикрасити тістечка ягодами, горіхами,
шоколадними крихтами.

ЗАКУСОЧНИЙ КЕКС
ІЗ ДОМАШНІМИ
КОВБАСКАМИ, СУЛУГУНІ
ТА МАРИНОВАНИМ
ОГІРКОМ
Інгредієнти: 200 г печеної домашньої ковбаси (можна брати шинку, балик, грудинку, мисливські ковбаски
тощо), 3 маленькі мариновані огірочки,
пучок зеленої цибулі, 150 г сиру сулугуні, 250 г пшеничного борошна, 1 пакетик
сухих дріжджів, 4 яйця, 1 ст. л. французької гірчиці, 100 мл молока, 1 ч. л. цукру,
1 ст. л. олії, перець мелений, сіль, італійські трави.
Приготування. Борошно перемішати з дріжджами. Яйця збити, додати сіль,
перець, гірчицю, молоко, олію, цукор,
збити все разом. В отриману масу всипати борошно, добре перемішати (тісто виходить як густа сметана). Додати ковбаски, огірки та сулугуні, нарізані кубиками,
подрібнену цибулю, ретельно вимісити.
Викласти тісто у форму для кекса, змащену маслом та посипану панірувальними сухарями. Пекти в духовці 15 хвилин
при 200ºС, потім температуру знизити
до 180ºС і запікати ще півгодини. Охолодити у формі, вийняти, нарізати кекс порційними шматками та подати до столу.
До речі. Начинка для кекса може
бути будь-яка: шинка із зеленими оливками без кісточок; гриби з болгарським
перцем та печеними баклажанами тощо.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

КР О СВ ОРД

Хотіла б я піснею
стати…
Цей поетичний рядок Лесі Українки зі збірки
ки
ше
«Думи і мрії» якнайкраще характеризує наше
слово-відповідь. Не просто слово, а словолітеру, яке ми й назвали мрією
Грицько ГАРБУЗ

ле спочатку маємо нагадати запитання, відгадку на яке, по суті,
вже й надрукували. Але, підозрюю, що не всі ще й досі здогадалися.
Бо завдання навіть із другої спроби —
ми його спеціально повторили в цьогорічному першому номері — стало
знову майже для всіх нездоланним.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 1 (2019)
Друзі, у ці зимові за календарем
і осінні за погодою дні мені, як і неймовірній Ліні Костенко, так захотілося:
Простору
простору
простору
і щоб ніяких травм
і чогось такого простого
як проростання трав
і чогось такого дивного
як музика
без блазенств

і слова
хоча б єдиного
що має безсмертний сенс…
Ох, це слово-слово… Слова. Для
багатьох — мрія. Мрії. Недарма ж іще
геній Шевченко підмітив, що «серце
б’ється — ожива, як їх почує…» А є і літера-мрія. Особливо коли виступає в парі
з іншим словом. Її ми й написали на листочку, а листочок заховали у… (Ви самі
знаєте де). Хоча так хотіли під високим
дубом — майором Шервудського лісу,
який був штаб-квартирою Робін Гуда.
Що за слово міститься в гарбузі?
Сьогодні я навмисне перед повторенням запитання вжив слово «майже».
Бо майже — не рахується. Адже знайшлася-таки одна-єдина людина на всю країну із 17 600 наших читачів, яка справилася із завданням. Це — представниця
сонячної і чарівної Черкащини, жителька села Сидорівка Корсунь-Шевченківського району Варвара Канівченко.
— Прочитала — і одразу здо-
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:)) :)) :))
— Куме, що з вами трапилось?
— Мене жінка кинула!
— Теж мені біда! Хіба варто через це з
третього поверху стрибати?
— Куме! Ви не зрозуміли. Вона мене
кинула, а не пішла від мене…
:)) :)) :))
Подружжя посварилося і спілкується
тільки записками. Чоловік пише дружині: «Розбуди мене завтра о 9.00». Наступного ранку прокидається об 11–й, а на
тумбочці записка: «Вставай!»




















“

Справді — цікава, назва
відповідає змісту! Тому
матимете в моїй особі
ще одного передплатника!

гадалася, що відгадка, тобто літера-мрія чи слово-мрія — це умовна
частка «Б». Коли ще тільки хочеться
щось здійснити… Наприклад, виписала б вашу газету раніше — і вже давно
грала б у «Гарбуза»! — сміється. — Річ
у тім, що я працюю листоношею в селі,
і в нас уже є три ваші передплатники.
Одна з них і дала почитати «Цікаву
газету на вихідні». Справді — цікава,
назва відповідає змісту! Тому матимете в моїй особі ще одного передплатника! — пообіцяла нам колоритною
черкаською говіркою пані Варвара.
Переможниці кажемо «Віват!» —
вона отримає від нас чесно зароблені 200 гривень, але для цього треба
надіслати на адресу редакції копії
першої та другої сторінок паспорта
та ідентифікаційного коду.
А нам час оголошувати нове
завдання.

3

:)) :)) :))
Опитування громадської думки проводяться для того, щоб населення знало,
що воно думає.
:)) :)) :))
Народна прикмета: якщо ввечері ліг
спати в черевиках, на ранок обов’язково
болітиме голова.
:)) :)) :))
Таксист підвозить заможного чоловіка. Той розплачується рівно за лічильником. Таксист:
— Я учора вашого сина підвозив, він





Якщо ви правильно розшифруєте цей ребус, то його відгадка одразу асоціюватиметься з людиною, яка змогла у вас
вкрасти час, котрий, зрештою, ви проводили із задоволенням. Світлину цієї особи ми і заховали.
Чиє фото міститься у гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати до 6 лютого тільки
у вигляді sms-повідомлення на номери:
0501354776 і 0672829775 (наприклад:
«Відро», «Три яблука»).
Увага: з одного номера можна
надсилати лише одне sms! Цей номер і братиме участь у жеребкуванні в 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
ше опише,
опиш як шукав чи шукали правильну відповідь.
До зустрічі

Усміхніться!
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мені 100 гривень на чай залишив.
— Так у нього тато — мільйонер, а я
— сирота.
:)) :)) :))
— Цілими днями я щось говорю
своєму чоловікові, а він у відповідь — ні
словa. Лікарю, може, це серйозне психічне захворювання?
— Це не хвороба, а тaлaнт.
:)) :)) :))
Iдуть дві собаки на вибори. Один в
другого запитує:
— Ти за кого голосувати будеш: за Герасима чи за Павлова?




























По горизонталі: 5. Країна казкових багатств і чудес. 8. Національний верхній одяг японців. 9. В античній міфології – напій
богів, що зберігав їм вічну молодість і безсмертя.12. Крій, модель,
зразок, за яким шиють одяг. 13. Господар у гуцулів. 14. Небесне
світило. 17. Змагання з бігу на велику дистанцію. 18. У грецькій
міфології – бог шлюбу. 19. Одне з найбільших міст Туреччини.
21. Нестача чого-небудь порівняно з потребою. 25. Прісноводна
хижа риба. 26. Супутник Марса. 27. Невеликий болотяний птах із
довгими ногами та довгим дзьобом. 30. Сильний гарячий вітер у
Південній Європі, що дме з пустель Африки. 31. Крайнє, незвичайне виявлення чого-небудь. 32. Скульптурна прикраса над кутами
будівлі або на вершині фронтону споруди.
По вертикалі: 1. Друга назва Трої. 2. Юрист, який захищає обвинуваченого у суді. 3. Іспанський футбольний клуб з однойменного міста. 4. Дуже важливий указ верховної влади в різних державах. 6. Човен індіанців-карибів. 7. Штани, що обтягують коліна і
дуже розширені на стегнах. 10. Космічна система із зірок. 11. Грошовий документ, що являє собою наказ одного банку іншому про
виплату певної суми власнику документа. 15. Геометричне тіло.
16. Дрібне різнокольорове скляне намисто, що використовують
у вишиванні. 20. Парадний або буденний одяг певної форми.
22. У православній церкві – управитель чоловічого монастиря.
23. Витягнутий у трубку ротовий апарат деяких членистоногих.
24. Бельгійський футбольний клуб. 28. Одиниця дачної площі.
29. Дуже твердий метал, що добувається з платинових руд.
Склав Микола ДЕНИСЮК,
с. Щитинська Воля Ратнівського району.

Відповіді — у наступному номері
ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД ВІД 17 СІЧНЯ
1–2. Богоявлення. 2–3. Яків. 3–4. Вертеп. 4–5. Предтеча. 5–6. Архідиякон. 6–7. Назарет. 7–8. Тимофій.
8–9. Йордан. 9–10. Небо. 10–11. Омофор. 11–12. Рівноапостольна. 12–13. Антимінс. 13–14. Семисвічник. 14–
15. Катехізис. 15–16. Схима. 16–17. Аврора.

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

Відповіді
на кросворд
SUDOKU,
опублікований
17 січня
Відповіді –
у наступному номері
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l З ВИСОТИ ДУШІ

l ПСИХОЛОГІЯ ВЗАЄМИН

Фото pinterest.com.

Фото ukr.media.

Отаке воно — звання «дружини»!

«Жінко, їсти давай!»
Я прилетіла з Америки і зайшла до подруги.
Не повірила своїм очам, коли побачила,
як вона живе…
Олена ОТТ

ісля розлучення я присягнула
собі, що більше ніколи в житті
не зв’яжуся з нашим чоловіком. Хочу Джона, Хосе, Карла — тільки
не Івана. Не тому, що всі Івани — погані… а тому, що зазнались.
Розпестилися. Зіпсувалися… Очікування часом розміром з Говерлу,
а можливості — завбільшки з мурашник. І це тенденція.
Так, мені добре говорити —
я з Америки, де чоловіки гуляють
з дітьми, катають їх на гойдалках і забирають на весь день у вихідні, даючи
коханій сходити на манікюр.
Вони так само, як і дружина, встають до дитини ночами і змінюють
памперси. Вони не соромляться відмовитися від бару після роботи, коли
вдома чекає сім’я. І вони не вважають
це подвигом. Це нормально! Це правильно!
Назвалися сильною статтю —
будьте сильними! Ваша сила в тому,

П

ніхто
ТАК
не КОХАВ

Що відчувають
жінки
в цивільному
шлюбі?
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l ЗІРКОВЕ КОХАННЯ

«Не ревную і не даю
приводів для ревнощів»

»

Фото telegraf.com.ua.

с. 10—11

l ЕКСКЛЮЗИВ

Улюбленець публіки
Петро ПАНЧУК:
«Коли моя Людмила
народжувала сина,
ми вдвох співали
«Гуцулку Ксеню»

Фото з архіву сім’ї ВЕРЕТКИ-КАЗЬМІРЧУКІВ.

с. 7—9
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

l НЕЙМОВІРНИЙ СЮЖЕТ Одного дня дівчина

вирішила: «Хто перший підійде й
освідчиться мені, за того й піду заміж.
Я буду знати, що ця людина послана
мені Всевишнім»
Всевиш

»
«ТАК НІХТО
НЕ КОХАВ»
с. 12—13

ЗА 24 СІЧНЯ ВЖЕ У ПРОДАЖУ!
У!

“

Хочу Джона, Хосе,
Карла — тільки
не Івана.

дить у розтягнутих штанях і грається
на комп’ютері…
Я присіла на диван, подруга заметушилася з чаєм, віддавши мені
на кілька хвилин дитину. Вона металася по маленькій кухні, збираючи чашки і блюдця, одночасно помішуючи
суп на плиті і годуючи кота.
Чоловік, що сидів за грою, навіть
не поворухнувся, хоча маля у мене
на руках почало плакати і вигинатися.
Я, намагаючись заспокоїти дівчинку,
стрибала по кімнаті, люлюкала і кривлялася, а її батько, байдуже глянувши

Закінчення на с. 11

»

«Вбивали з ревнощів. Звучить романтично...»

«Коли ти востаннє
танцювала без одягу?»
Поки розчиняється цукор у моїй каві, я прислухаюся
до дивної мелодії, яка звучить у кухні, наповнюючи
її якимись неймовірно солодкими і проникливими
ритмами…
Ші МУР,
оповідання із серії
#покирозчиняєтьсяцукор

— Ти перебирав свої
платівки? — запитую у демона. Він відволікається
від програвача і дивиться
на мене трішки поблажливо з висот свого всезнання. У густій темряві його
очей — озеро ностальгії.
— Тобі подобається?
Дуже популярна була пісня
в одному з моїх улюблених
борделів у невеличкому
містечку на березі теплого
моря. Забув його назву, сім
життів уже минуло… —
зітхає демон. — Під неї танцювали, цілувалися, пили
вино і ром та навіть убивали
з ревнощів. Гарні були часи.

— Вбивали з ревнощів.
Звучить романтично. Хоч
виглядало, мабуть, не дуже?
— Ну, в насильницькому завершенні життя взагалі мало естетики, — зауважує демон. — Хоча меч
у грудях супротивника для
мене виглядає романтичніше за кухонний ніж. А тому,
кому встромили в серце
те чи те, — загалом однаково. Потанцюємо?
— Нічого, що я в піжамі? — сміюся.
— Автор музики, може,
й образився б. Я не ображуся. А хочеш — можеш
скинути. Коли ти востаннє
танцювала без одягу?

Закінчення на с. 11

»

»

Чому коханий
Олени Кравець опинився
за лаштунками
«Кварталу 95»?

І Бог послав Ірині чоловіка —
священика з Парагваю

щоб розуміти нашу слабкість. А не користуватися нею.
Пам’ятаю, як одного разу зайшла
до подруги. Вона була в декреті, з маленькою донькою на руках. Забігана,
втомлена жінка… А її чоловік си-

на це дійство, продовжував «стрілянину».
«От козел!» — подумала я, вся мокра від стрибання з дитиною. Хотілося підійти і тріснути так, щоб він угруз
у той монітор своєю нахабною фізіономією… Але чоловік, слава Богу,
не мій, тому бити не можна. А треба…
Подруга поставила чай на стіл
і взяла з моїх тремтячих рук заплакану
дочку.
Тільки зараз я помітила дрібні
зморшки на її молодому обличчі і недбало зібране в пучок волосся. Завжди радісна і доглянута, зараз вона
була схожа на загнаного коня, вся «в
милі» і до смерті втомлена.
«Як ти?» — запитала вона, не доторкнувшись до чаю.
Ми давно не бачилися, я прилетіла
з Америки через кілька років і новин
було багато…
Вона вийшла заміж, народила.
Чоловік працював дрібним менеджером, грошей було мало. Тож у декретній відпустці намагалася підробляти
перекладами, сиділа ночами і бігала з дитиною по лікарях. То застуда,
то грип. То щеплення. То зуби…
Я слухала і волосся ворушилося
на голові. «А чоловік? Допомагає?» —
несміливо поцікавилася я, заздалегідь
знаючи відповідь.
Вона тихо зітхнула й опустила очі:
«Звичайно, він інколи глядить доньку, поки я прибираю. Вона пилососа
боїться… Він з нею в іншій кімнаті сидить».
Я відвела погляд до вікна. Тихий,
сльотавий вечір, брудний сніг на тротуарі, втоптаний мільйонами ніг таких же нещасних жінок, що штовхають
застряглу в підталих калюжах коляску.
Тьмяні ліхтарі і черевики, що протікають.
Вони дбайливо підстеляли теплі
ковдри під сплячих дітей, хлюпочучи
у мокрому взутті додому, поспішаючи
приготувати вечерю так званим чоловікам.
Тягнуть сумки з базару, штовхають
коляску в під’їзд без пандуса. А вдома,
розриваючись на частини, куховарять, пилососять і сушать мокрі черевики, не спускаючи з рук малюка.
І це все для того, щоб нести звання
«дружини». І ніхто їх за це не похвалить. Не обійме, не притисне до грудей і не оцінить.

»

Читайте в іншій нашій газеті «ТАК НІХТО НЕ КОХАВ» за 24 січня:
Улюбленець
публіки Петро
Панчук: «Коли
моя Людмила
народжувала сина,
ми вдвох співали
«Гуцулку Ксеню»

Чому коханий
Олени
Кравець
опинився
за лаштунками
«Кварталу
95»?

Молилася – і Бог
послав Ірині чоловіка –
священика з Парагваю

А на сайті volyn.com.ua
a — ще більше неймовірних історій!

