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Фото надані Оксаною ГОРДЄЄВОЮ, завклубом села Халаїдове.

l ТІ, ЩО ТРИМАЮТЬ НЕБО

Канікули у тата:
6-річного ХЛОПЧИКА
ЛЕДЬ НЕ ЗАКАТУВАЛИ

Жителі Халаїдового стверджують, що «Слава Богу!» з уст
священика Миколи Богуславського звучить по-особливому.

«Якщо приїхали ображати
нашого батюшку, то я батога
маю замашистого…»
Влітку 2012-го мені довелося виконати одне зі своїх
найдивовижніших журналістських завдань. Працював
я тоді на Українському радіо. І якось пізно ввечері мені
зателефонувало високе керівництво (перестрибнувши
відразу через два щаблі редакційної «ієрархії») і сказало:
завтра на роботу можу не приходити, але позавтрому
із самісінького ранку мушу їхати у відрядження
в Монастирищенський район Черкащини, робити сюжет
про священика УПЦ (тієї, що МП).
На моє уточнювальне запитання, що такого особливого
в тому батюшці і про що має бути сюжет, високе
керівництво відповіло: пояснювати довго — на місці,
мовляв, я все зрозумію
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

«ПОГОВОРИШ ІЗ НИМ —
І РОЗВИДНЯЄТЬСЯ»
У визначений день ще вдосвіта виїжджаємо (керівництво
ще й надало свою службову
автівку з «персональним» водієм!). І десь по дев’ятій ми вже
на місці — в селі Халаїдове
Монастирищенського району.
Проте розчаруванню моєму немає меж — той священик встиг
чкурнути на престольний празник у сусіднє благочиння і повернеться аж увечері!
Ну от що ти будеш робити?!
Правильно — тинятися сільськими вулицями і винюхувати
інформацію про того «московського попа», заради якого ти

Прощалися зі своїм земляком-захисником жителі трьох сіл.

Р

На війні вцілів, удома вбила…
медицина
У січні в одній з лікарень Вінниці
зупинилось серце ветерана АТО —
49-річного Леоніда Міщука. Його рідні
та друзі звинувачують у цьому лікарів
Олена ГОРОБЧУК

2014-му чоловік пройшов
пекло війни на Сході, врятувавши життя не одному бойовому побратиму під Луганським
аеропортом. Повернувся додому,
працював водієм автобуса, піклувався про свою родину. При проходженні щорічного медичного огляду у військовому госпіталі в Леоніда

У

виявили новоутворення на печінці.
З районної лікарні його направили
в одну з приватних клінік, де чоловік
мав пройти обстеження на спіральному комп’ютерному томографі. Там
йому, не зробивши попередніх досліджень на алергічну реакцію, ввели у вену контрастну рідину, спровокувавши анафілактичний шок.
Леонід упав у кому, а коли його вивели з неї, уже не міг ні їсти, ні ходи-
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Священик
у нас такий…
дивовижний!

— Добрий день!
— Я кореспондент Українського радіо. Знаю, у вас церква
в селі є, і священик…
Жінка у відповідь… починає плакати! Навзрид!

Закінчення на с. 6
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Волинський санаторій
«Лісова пісня»

Не зробивши
попередніх досліджень
на алергічну реакцію,
ввели у вену
контрастну рідину,
спровокувавши
анафілактичний шок.

ти, ані говорити. Медики казали, що
є надія на відновлення функцій організму, і рідні звернулись до людей
по допомогу на лікування воїна.

Закінчення на с. 3

Е

приперся аж за кількасот кілометрів…
Першою мені трапляється
жінка років 30:
— Добрий день!

»

З 6 лютого 2019 року запрошуємо
на реабілітацію, оздоровлення
та відпочинок
ДЛЯ ВАС ПРИЄМНИЙ БОНУС:
ДІЄ МИНУЛОРІЧНА ЦІНА!
549 грн за добу
(один у номері – 609 грн)
Проживання в номерах
підвищеної комфортності, всі
процедури та клінічні аналізи,
консультації вузьких спеціалістів: терапевта, кардіолога,
невролога, отоларинголога,
ендокринолога, гінеколога,
травматолога БЕЗКОШТОВНІ.

Тел.: 0967983221,
0505428916, (03355) 95606.
Е-mail: infolp556@ukr.net

Сайт: http://www.lp.volyn.ua
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«Якщо більшість парафій перейдуть
до української церкви,
то і війна закінчиться»

Венесуельського
«Януковича» ніяк
не можуть вигнати
з посади

Фото dw.com.

Найрезонансніші події в країні та світі
очима наших журналістів

На Закарпатті в одному селищі
«розмосковилось» одразу дві церкви
Фото risu.org.ua.

9-тисячна Ясіня унікальна тим, що тут є
аж 8 храмів Московського патріархату
Точніше, уже 6, бо 2 перейшли
до Православної церкви України. Про зміну адміністративної
приналежності заявили віряни
Покровської церкви (176 — «за»,
1 — «проти») та церкви святого Георгія Побідоносця (70 — «за»,
14 — «проти»). У першому випадку
отець Володимир заявив: «З такою
підтримкою я готовий іти з вами,
народе Божий, аж до кінця!» У другому — настоятель залишився
у Російській православній церкві.
Отець Володимир каже, що
не сподівався такої одностайності
під час голосування. Він розчулився, навіть заплакав і подякував
за сміливість тому вірянину, який
проголосував проти.
Зазначимо, що Ясіня — легендарне поселення. Тут рівно
100 років тому постала знаменита
Гуцульська республіка, два делегати якої представляли Закарпаття у Києві 22 січня 1919 року, коли
було проголошено Акт злуки.
Водночас отець Володимир

каже, що не варто чекати масового переходу парафій до ПЦУ на Закарпатті. Причина, на його думку,
в загальній інертності церкви.
Крім того, священики, більшість
із яких навчалися в Москві, відмовляють людей від української
церкви, називають її «порошенківською». А 90% вірян «дивляться
на душпастиря» і не хочуть йому
перечити.
Батько отця Володимира,
до речі, теж священик Московського патріархату. Він не схвалив вибір сина, хоча сам у
1990-ті, на початку Незалежності, проводив богослужіння українською мовою, «дав людям надію», проте згодом зайняв іншу
позицію. «Ну а ми пройшли далі
і поставили таку жирну крапку
в нашій дорозі із визначенням.
Амінь!» — сказав отець Володимир. Він переконаний: «Якщо
більшість парафій перейдуть
Ще кілька років тому отець Володимир – єдиний з-поміж
до української церкви, то і війна восьми священиків Московського патріархату у селищі –
закінчиться».
перейшов на українську мову богослужіння.

Українка «вийшла Кого звільнити?
Того, хто НЕ бере хабарі!
заміж» за себе
У Дніпрі 23-річна Маргарита
Турчак прийшла отримувати
закордонний паспорт
і дізналася, що в її ІD-картці
(паспорті громадянина України)
є серйозна помилка у «сімейному
стані». Замість імені чоловіка там
вписано … її ж ім’я
«Виходить, що «Маргарита Турчак одружена з Маргаритою Турчак».
Це скоріш комічна ситуація. Помилка
не заважатиме мені, але виправити
її я ніяк не зможу. Поки що з мене сміється чоловік. Каже, що я вийшла заміж сама за себе», — розповідає жінка.
Безпосередньо на ID-картці сімейний стан не зазначають. Помилкова
інформація внесена в чип, тобто її будуть бачити лише державні установи
та власниця паспорта.

Судова заборона Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра
охорони здоров’я викликала в Україні ефект вибуху атомної
бомби
Деякі активісти вважають, що «продажний суд» перейшов червону лінію, і для
захисту Супрун ледь не на Майдан треба виходити. Бо вона чесно тягне важкий віз
медичної реформи (вже майже півдороги протягнула) і відганяє від корита мафію.
За пані Уляну вже заступились Президент Порошенко, прем’єр Гройсман та спікер
Парубій.
Претензії щодо того, як Уляна Супрун проводить реформу, звісно, можуть бути.
Але дорікнути в тому, що вона хабарниця, їй не посміють навіть закляті вороги. На відміну від багатьох інших міністрів, які їздять на крутих «джипах», ви запросто можете
зустріти цю жваву міністерку у київському метро із рюкзачком за плечима. Й іронія
в тому, що подав до суду на Супрун нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук, який
нещодавно був учасником гучного… корупційного скандалу!
Суд, до речі, знайшов два порушення: у Супрун є подвійне громадянство
(крім українського, ще й американське), а також — вона виконує обов’язки
міністра вже більш ніж місяць, що закон забороняє. Раніше різні в. о. теж цим
грішили, але до суду ніхто не подавав. Бо, певно, можна було домовитись.
А та клята американка нічого не бере — ще й здає тих, хто до неї приходить
з «конвертами». От і нарвалась.

Хуан Гуайдо оголосив себе в.о. президента у день
відзначення повстання 1958 року, що покінчило із
військовою диктатурою.

Все більше країн світу керівником цієї держави
визнають не Ніколаса Мадуро, а спікера
опозиційного парламенту Хуана Гуайдо, який
заявив, що тимчасово, до нових виборів, буде
виконувати обов’язки глави держави
Нагадаємо, у цій південноамериканській країні
встановилося двовладдя після того, як народ спробував скинути президента Мадуро, який довів державу
«до ручки», узурпувавши владу. Нового лідера Гуайдо
вже визнали США, багато держав ЄС, Південної Америки, а також Україна. Водночас Європейський Союз
не зміг прийняти спільного документа з цього приводу, оскільки його заблокувала Італія, де до влади прийшли радикали.
Одіозного Мадуро, як, втім, і всіх покидьків у світі, активно підтримує Росія, але навіть її мільярди
не врятували економіку Венесуели. Ця держава має
одні з найбільших запасів нафти у світі, однак популістська політика Мадуро зробила народ злиденним.
Хоча спочатку більшості подобалось те, що він робив.
Наприклад, вирішив, що продавці електропобутових
товарів завищують ціни, тому видав розпорядження
арештувати їх, а конфісковані товари продати за 10%
вартості (знизив ціни не вдвічі, а в 10 разів!). Результат не забарився — з прилавків зник навіть туалетний
папір, національна валюта обвалилася, заводи з іноземним капіталом закрились, а люди почали тікати
з країни.

l ПРЯМА МОВА
Мирослав МАРИНОВИЧ,
радянський дисидент, релігієзнавець, учасник
ініціативи «1 грудня», заявив, що голосуватиме
за Петра Порошенка:

«

Я щиро вдячний нинішньому керівництву за збереження держави. Скажете, що вона не ідеальна? А ви запитайте у пересічного
француза чи британця, чи вважають вони свої країни досконалими. Чи були помилки Порошенка як Головнокомандувача? Вочевидь, були. Та мене вражає наївна віра деяких виборців, що у Юлії
Тимошенко чи Володимира
ра Зеленського помилок у якості головнокомандувача не буде. Протягом
тягом першої каденції
доказів того, що Петро Порошенко
орошеннко докладав
титанічних зусиль ради збереження
збережеення держави, більш ніж достатньо.
о. Тому я готовий
довірити йому керування Україною
Україноою і на другу
каденцію. І якщо коротко: оскільки
ькки для Пуу
тіна Порошенко – ворог № 1, тоо я голосуватиму саме за нього. Крапка.
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На війні вцілів, удома
вбила…медицина
У січні в одній з лікарень Вінниці зупинилось серце
ветерана АТО — 49-річного Леоніда Міщука. Його рідні
та друзі звинувачують у цьому лікарів
Фото 33kanal.com.

»

Закінчення. Початок на с.1

Олена ГОРОБЧУК

днів за його життя боролись найрідніші люди,
друзі, знайомі, волонтери та побратими… Але кремезний фронтовик, який рятував
хлопців під Луганським аеропортом, пішов у Вічність … Із Героєм
війни, батьком 2-х дітей та дідусем трьох онуків прощалися під
прапором України із траурною
стрічкою жителі трьох сіл — Вінницькі Хутори, де жив, Медвеже
Вушко, де працював маршрутником, і рідної Морозівки із Погребищенського району… Від морозу в людей замерзали сльози.
— 12 років працював у нас
водієм — свята людина! А як пішов на війну, то всі ми за нього
молились — бо він голова великої
родини! Інакше як «наш Льоньчик»
його ніхто не називав на роботі,
в селі та серед друзів! Бо був дуже
добрим, — розповіла журналісту
видання «33 канал» жителька
Медвежого Вушка. — Він часто
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З фотографії на людей дивився красивий, дужий Леонід.

скаржився на головний біль після
війни, але виглядав цілком здоровим. Щось там шукали в його
печінці, але не могли знайти і послали на СКТ… Чого в лікарні
на Київській не взяли в нього пробу на алергію і вкололи той укол —
хай з’ясовують поліція і суд! Ми
збирали гроші на порятунок Льоні,
як могли — через газету, скриньки
в магазинах і маршрутках, ходили по хатах і молились в церкві…
Р

Е

К

І Льоня боровся! Ще 2–3 січня, вже
у військовому шпиталі, він відкрив
очі в реанімації, говорити не міг,
усе казав очима і плакав… По 3 тисячі на день йшло на його порятунок, але серце зупинилось…
Не стримували емоцій у цей
гіркий день і побратими Леоніда.
— Він воював у 2014-му в найстрашніші дні, коли з хлопцями
із 32-го полку реактивної артилерії прикривав нас у Луганську
Л
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в блокаді. Без нього і його підрозділу ми б ніколи не вийшли із того
оточення! — говорив капітан ЗСУ
Денис Семик. — Ще немає експертиз, але халатність лікарів тут
явна! Бо він просто пішов до лікарні перевірити стан здоров’я
та здати аналізи, а опинився в комі
та реанімації… Хто з цим має розібратись?
А відома вінницька волонтерка Олена Верлан розповіла,
як перед похороном Леоніда

“

Він просто
пішов до лікарні
перевірити
стан здоров’я
та здати аналізи,
а опинився в комі
та реанімації…

до 8-ї вечора в міському суді рідні «вибивали» довідку про смерть
атовця.
— Стільки сварок і стільки
неприємних слів, щоб отримати
один папірець — дозвіл на похорон! І лише о 17.04 напередодні
документи про смерть потрапили в суд, де нам пішли назустріч
і ухвалили це рішення…
Як так сталось, що ветеран війни помер у Вінниці через ймовірну
помилку медиків — нині розбираються відповідні органи. Відкрито
кримінальне провадження.
(За матеріалами видання
«33 канал»).

Ціна зради
Я люблю свою Україну. І ніколи не ухилявся
від бою за неї: ні за часів акції «Україна без
Кучми», ні в Помаранчеву революцію, ні
2,5 року тому, будучи політичним в’язнем,
ні в найважчі моменти Революції гідності.
Я ніколи не боявся взяти відповідальність
за себе і за свою країну
Юрій ЛУЦЕНКО,
Генеральний прокурор України,
блог на сайті «Українська
правда»

І сьогодні, коли Путін публічно оголосив
свої вимоги до майбутніх результатів виборів
для інтересів Кремля, я вважаю, що не маю права — ні як Генпрокурор, ні як громадянин своєї
країни — ухилитися від чергового бою за Україну.
Я дуже люблю історію, ту історію, яка мало
кого навчить, але карає тих, хто не знає її уроків. І тому пам’ятаю: все, що ми сьогодні проживаємо, — вже було. Не один, не два і навіть
не десять разів. І найближчий, найзрозуміліший
приклад був рівно сто років тому. В 1918 році ми
стояли перед тим самим вибором, перед тою самою вимогою з Кремля. Українська влада, якщо
вона хоче не жити в концтаборі, казали тоді, має
бути промосковською.
Як людина, що ініціювала кримінальне
провадження проти Віктора Януковича і довела це звинувачення в суді, отримавши вирок
за державну зраду і пособництво в агресії на території України проти екс-президента, я маю
право попередити всіх легковірних українців
про ціну зради. Ця ціна — не лише 13 років для
Януковича і не тільки ті майбутні вироки півтора десяткам його поплічників, які зараз знаходяться в судах або втікають і пересиджують
у Москві. Ціна зради має бути відома всім, хто
думає голосувати лише за себе, за свій інтерес,
відкинувши інтерес національний.
100 років тому хвороба «мілко гетьманщини», використання українськими політиками
популістично-більшовицьких гасел, зневага
до армії привели до падіння Української держави і мільйони українців, які не захотіли підтримати свою владу, а купилися на обіцянки миру
і дешевого хліба, уже скоро дізналися цю ціну
зради своєї держави.
Вони дізналися це мільйонами померлих
від голоду в 1930-ті роки; мільйонами убитих
на фронтах Другої світової війни; вони запам’ятали це сірим життям у довгих чергах за ковбасою у глухонімій, сліпій хохляндії, яку будували
в ті часи.
Тим, хто зараз хоче газ наполовину дешевше, м’ясо в три рази дешевше, автомобілі дешеві, взагалі без мита, я повинен нагадати — у своїй державі буде добробут. Без держави дешева
ковбаса і дешевий газ — шлях до чергового
Сибіру.
Знаю точно, що найкращий інструмент диявола — легковірні українці, які дивляться його
(диявола) телевізор. Але навіть диявол бере розписку за продану душу, підписану кров’ю того,
хто її продає. Наші достойники, кандидати в президенти, багато з них хочуть продати свою душу,
але підписатися кров’ю, яку сьогодні ллють
хлопці і дівчата на фронтах. Тою кров’ю, яка вже
лежить в Сандармоху, в якій за один день було
розстріляно 1111 українських діячів відродження. Ми маємо пам’ятати цю ціну, коли підійдемо
до виборів.
Кожен українець сам обере, за кого голосувати. Я прошу тільки про одне: пам’ятаючи про ціну зради, голосувати за того, хто
збереже Українську державу, її Збройні сили
та її курс до Європи.
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КРУТИй старт
Президент Петро Порошенко пішов на другий термін,
щоб перемогти бідність і прийти в ЄС
Фото president.gov.ua

«…Пане Президенте,
шановна громадо! Я коротко
скажу», — на перших словах
Леся Подерв’янського зал
Міжнародного виставкового
центру на Лівому березі
в Києві зайшовся щирим
сміхом і зааплодував
авансом. Подерв’янський —
автор таких популярних
у народі нецензурних п’єс —
виявився одним із багатьох
моральних авторитетів
та знаменитостей, хто
прийшов на форум «Від Крут
до Брюсселя» підтримати
Порошенка
Віктор ПОЛІЩУК

узиканти Тарас Чубай, Тарас Компаніченко, Фома
з «Мандрів» та Іван Леньо з «Козак систем», які заспівали «Марш нової армії» на мотив
гімну ОУН, митрополит Київський
ПЦУ Епіфаній, видавець Іван Малкович, письменники Юрій Щербак і Юрій Винничук, актриса Ірма
Вітовська, воїни — Герої України
Ігор Гордійчук і Олександр Порхун, професор Ігор Козловський,
звільнений із полону бойовиків,
лідер кримських татар Мустафа
Джемілєв, безліч інших знаних
облич сучасної України стали
на бік чинного глави держави.
Форум згуртував людей,
не байдужих до долі України
та загрози проросійського реваншу. «Вибори 2019 — або Порошенко, або Путін» — світилося
час від часу на плазмових екранах, і присутні погоджувалися
з таким визначенням. Це правда: військових та ветеранів АТО
на «з’їзд до Порошенка» збирали не за рознарядкою. Просто
кинули клич: «Є кілька сотень
місць», — і охочих виявилося
значно більше, ніж запрошень.
«…Є така північна лисичка,
з білим пухнастим хвостиком…
Вона може з’явитися на наших теренах, — продовжив «смалити»
Подерв’янський, маючи на увазі
«песця». — Щоб у неї було менше
шансів, я сьогодні тут».
«Круто сказав!» — перемовлялися присутні. «Круто» 29 січня
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«Ми маємо стати великою європейською державою щасливих людей».

було визначальним словом дня,
перегукуючись із героїчною риторикою річниці бою під Крутами.
«Так, я підтримую Порошенка, — пояснював у кулуарах
Іван Малкович, поет та очільник
видавництва
АБАБАГАЛАМАГА. — Його надзвичайна працездатність і вміння досягати поставленої мети — саме ті якості,

“

мандувача, або взагалі не уявляю», — розповів мотив вибору
на користь Порошенка академік
Володимир Горбулін.
«Сподіваюся, ми не повторимо помилок столітньої давнини
і не дамо зруйнувати Українську
державу», — підтримує Герой
боїв на Савур-Могилі генерал-майор Ігор Гордійчук, один із най-

Економіка лише відновила зростання після
затяжної кризи, пов’язаної з війною, і кількість
бідних людей тому все ще надто велика. Однак
найгірші часи позаду. Створено основу для наступу
на бідність — ворога не менш грізного, ніж Росія.

які потрібні в цей драматичний
час, щоб зміцнити країну. Знаєте, останнім часом я спілкувався
з добрим десятком найвідоміших
українських інтелектуалів, письменників, діячів культури, і всі
сходилися на кандидатурі Порошенка».
Інтелектуали зауважують: вибори президента — це вибори
Верховного головнокомандувача. «Навіть за своєї багатої фантазії я дуже погано уявляю інших
претендентів у ролі Головноко-

потужніших мотиваційних спікерів української армії.
Сам Петро Порошенко у програмній промові наголосив на євроатлантичному виборі України
та внесенні цього курсу до Конституції. Також він виступив
із амбітною обіцянкою на період
другої каденції: «У 2024 році ми
подамо заявку на вступ до Євросоюзу. Не маю жодного сумніву, що ми отримаємо і почнемо
виконувати план дій щодо членства в НАТО».
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Президент був щирим. Говорив про «успіхи і невдачі, точні
розрахунки і помилки, приємності і прикрощі, радості й печалі,
чесноти і недоліки». Згадав про
відроджену, збудовану фактично
з нуля армію, яка зупинила російського агресора, про здобуту
автокефалію для Української церкви, про безвіз, асоціацію і вільну
торгівлю з ЄС, про деякі успішні
реформи, зокрема децентралізацію. «Слава Богу, є чим пишатися
і, ніде правди діти, є за що вибачатися. Але жоден мій крок, вдалий чи ні, не суперечив стратегії
на повний розрив із колоніальним минулим, на цивілізаційний
союз із Європою», — наголосив
Порошенко.
Водночас Президент зосередився на стратегії здобуття економічних перемог, які вважає
такими ж досяжними, як безвіз
і Томос. «Ми маємо стати великою
європейською державою щасливих людей», — наголосив Порошенко. Наразі, визнає він, «економіка лише відновила зростання
після затяжної кризи, пов’язаної
з війною, і кількість бідних людей
тому все ще надто велика». Однак
найгірші часи позаду, що підтверджують оприлюднені Нацбанком
макроекономічні
показники
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за 2018 рік. Створено основу для
наступу на бідність — ворога
не менш грізного, ніж Росія.
«Відповідальна економічна
стратегія диктує нам необхідність чітко визначити пріоритети і акцентувати на тих секторах
економіки, де ми можемо вийти
на лідерські позиції», — пояснив
Порошенко. До таких проривних
напрямів в економіці він відніс
п’ять: агропромисловий комплекс, машинобудування, інфраструктуру й логістику, туризм, ІТ.
Під них реально залучати мільярди доларів інвестицій, створити
на їхній основі додаткові сотні
тисяч робочих місць, і як результат — наповнити державний
та місцеві бюджети, підвищити
зарплати бюджетникам, пенсії,
соціальні виплати.
Оратори виступали без папірців, іноді соромилися, але були
щирими, наче у великому родинному колі. Письменник і дипломат Юрій Щербак виділив дипломатичні перемоги Порошенка
над Путіним. Перший віце-спікер
українського парламенту Ірина
Геращенко нагадала, як паскудить нам «злобний карлик», і закликала 31 березня голосувати
за того, «хто скаже Путіну «ні»,
а не «хі-хі». Економіст Олександр
Пасхавер констатував, що Україна останнім часом із формально
незалежної стала реально незалежною державою і що в процесі реформ та боротьби кожному
з нас доведеться змінюватися
на краще. Власниця агрофірми
«Зоря» Ірина Костюшко, яка переїхала в село, продавши фармацевтичний бізнес, розповіла про
вигоди децентралізації для сіл.
Переваги цієї реформи оцінив
і мер Дніпра Борис Філатов. Також він наголосив на основоположному: «Ми повинні залікувати
рани колишніх образ і взаємної
хули та маємо зрозуміти, що настав час творити разом».
А «найважчою» артилерією
форуму став колишній генсек
НАТО Андерс фог Расмуссен —
той самий, чиє відео проти його
волі використала для агітації
Юлія Тимошенко. Підтримати Порошенка, його реформи
і курс на євроінтеграцію Расмуссен приїхав до Києва особисто.
«Якщо ви продовжите цей шлях,
ви отримаєте винагороду в Європі і ваша війна на Сході не буде
забутою. Адже якщо Росія припинить війну — не буде війни.
А якщо Україна припинить війну — більше не буде України», —
заявив Расмуссен.
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Рональд назвав ворожу
державу «імперією зла»,
а Володя свою — проституткою
Чи може Зеленський стати нашим Рейганом?
Фото espreso.tv.

Василь УЛІЦЬКИЙ

-й президент США, як і лідер
«95 кварталу», був коміком й
актором. Знявся у 77 фільмах.
Але у президентське крісло вскочив
не одразу зі сцени, як задумав Зеленський, а добряче попрацювавши «в
полях»: Рональд Рейган (1911–2004)
очолював профспілку голлівудських
акторів, був членом Республіканської
партії, двічі від неї вигравав вибори
на посаду губернатора Каліфорнії, двічі
безрезультатно балотувався на посаду
президента і посів омріяне головне
крісло країни лише з третього разу.
Словом, пройшов усі потрібні щаблі.
Мав чітку позицію і щодо економічної політики (його підхід назвали рейганомікою), і щодо міжнародних справ.
Щиро ненавидів комунізм та Російську
імперію, яка в той час мала назву СРСР.
Саме жартівник Рейган назвав цього
монстра «імперією зла». І так, жартуючи, поборов її — обвалив ціни на нафту,
полякав зоряними війнами, і за кілька
років Радянський Союз «загнувся».
На жаль, не до кінця, — змінивши свою
назву на Російська Федерація, ця зла
імперія і далі залишається найзлішою
для українців.
На президентській посаді Рональд
Рейган збирав анекдоти про СРСР. І часто розповідав їх. Кажуть, його колекція нараховувала аж 15 тисяч. Кілька
його улюблених ми сьогодні переповімо. А ще нагадаємо про декілька
моментів, коли чудове почуття гумору
Рональда Рейгана додавало йому балів
в очах американців.
А!.. Зеленський… Вони, звісно, трохи схожі із Рейганом. Люблять, наприклад, давати афористичні назви різним
країнам. Щоправда, Рональд назвав
ворожу державу «імперією зла», а Володя свою — проституткою. Ну і в російському кіно Рейган не знімався,
на відміну від Зеленського. І субвенцію
міг відрізнити від субсидії, і… словом,
навіть порівнювати не хочеться.
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Коли Рейган був при владі, Америка сміялась, а Росія плакала.
А хто сміятиметься, якщо до влади прийде Зеленський?

ОТЖЕ, НАЙВІДОМІШІ ЖАРТИ ВІД 40-го ГЛАВИ БІЛОГО ДОМУ:
1. У своїх мемуарах Рональд Рей- не «Раз-два-три-чотири-п’ять —
ган згадував, що в 1980 році став вийшов зайчик погулять», а виголопрезидентом, коли був… у чому сив: «Мої співвітчизники американці!
мати народила: «Я був у душі, коли Я радий вам повідомити сьогодзателефонували з Білого дому. Нен- ні, що підписав указ про оголошенсі покликала мене до телефону. ня Росії поза законом на вічні часи.
Це був Джиммі Картер (його супер- Бомбардування розпочнеться через
ник на виборах. — Ред.). Він сказав: 5 хвилин!» Цей жарт не потрапив
«Вітаю, ви стали президентом в ефір, але плівка із записом розлетіСполучених Штатів Америки». Цієї лась по всьому світу.
З цього приводу в СРСР було опмиті я стояв у чому мати народила. Через кілька секунд Ненсі (дру- рилюднено спеціальну заяву і нібито
жина. — Ред.) поклала мені на плечі навіть приведено в підвищену бойову готовність війська. Газета «Ізвєсрушник…»
2. Рональда Рейгана обра- тія» написала: «Рейган, пробуючи
ли на найвищу посаду США в січні голос, зволів пожартувати. Жарт
1981-го, а вже в березні на нього виявився не стільки з перцем, скільки
скоїли замах. Він дивом залишився з попелом. Радіоактивним».
До речі, виходить, що тезу про
живим. На операційному столі Рон
звернувся до лікарів, які обступили радіоактивний попіл російський
його: «Сподіваюсь, ви всі республікан- пропагандист Кисельов украв у своїх
ці?» (Рейган був членом саме Респу- радянських колег?..
4. Рейган не був відмінником
бліканської партії. — Ред.).
3. 11 серпня 1984 року прези- ні у школі, ні у коледжі. Коли через
дент США Рональд Рейган готувався роки на одній із зустрічей студенти
до традиційного суботнього радіо- запитали його, яка користь у тому,
звернення. Він не знав, що мікрофон щоб бути президентом, він відповів:
увімкнено, і щоб перевірити голос, «Я можу віддати ФБР наказ суворо
заради жарту вимовив не традицій- засекретити мої шкільні оцінки!».

УЛЮБЛЕНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ АНЕКДОТИ:
У СРСР черга на автомобілі
10 років. Приходить громадянин
купити машину. Дає гроші.
— Ну, приходьте через
10 літ.
– Зранку чи після обіду?
– А яка різниця, це ж буде
аж через 10 років!
– А зранку сантехнік має прийти.
:)) :)) :))
Росіянин з американцем сперечаються про свободу. Американець каже, що може прийти
в Білий дім, стукнути по столу
і сказати:

– Містере президенте! Мені
не подобається дорога, якою ви
ведете країну!
– Та я теж можу прийти
в Кремль до генсека, стукнути по столу і сказати, що мені
не подобається, як Рейган керує
Америкою!
:)) :)) :))
Громадянин
приходить
у КДБ. Каже, що в нього зник папуга.
– То ж чому ви не звернетесь
у міліцію? Навіщо нас турбувати через таку дрібницю?
– Просто хотів, щоб ви зна-

ли, що я не згоден з тим, що цей
папуга говорить.
:)) :)) :))
Під час відвідування Ніагарського водоспаду в Брежнєва
та Ніксона виникла суперечка:
у кого охоронці відважніші. Американському охоронникові наказали стрибнути з водоспаду.
– Ні, я не стрибну!
– Чому?
– Ну, в мене ж дружина, діти!
Наказують стрибнути радянському охоронцеві, той без
розмов розбігається і скаче. Пізніше його запитують:
– Чому ви стрибнули?
– Ну, у мене ж дружина, діти!

Військовий експерт
Олексій Арестович:
«Порошенко переможе
на виборах Президента»
Армійська проблематика
перекриває всі інші питання
Орест ПЕТРЕНКО

ідомий військовий експерт та аналітик Олексій
Арестович (на фото) вважає, що чинний глава Української держави Петро Порошенко не тільки вийде у другий тур
президентських виборів, але
й переможе на них. В інтерв’ю
одному з телеканалів він підкреслив, що прийнято вважати
більшою зацікавленість людей
у вирішенні економічних питань.
І, мовляв, під час обрання Президента потрібно керуватись
тим, хто з кандидатів запропонує кращий економічний курс,
а не військову доктрину. «Насправді таких людей меншість.
Військові питання завжди важливіші за економічні. Саме тому
зміни Президента України не відбудеться», — наголосив він.
Олексій Арестович підкреслив, що тут не стоїть питання
його особистих симпатій до чинного Президента. «Така думка базується на навичках оцінювати
військово-політичну обстановку.
Якби я вів мову про якусь іншу
країну, у якій не жив би, то все
одно сказав би, що чинний Президент залишиться біля керма», — сказав експерт.
За його словами, проблема
у тому, що ніхто не може сказати, яку політику здійснювали б
на посаді Президента той же
Анатолій Гриценко чи Юлія
Тимошенко. «А яку політику
буде проводити Порошенко, ми
знаємо точно. Вона може нас
не влаштовувати. Наприклад,
щодо темпів боротьби з корупці-

В

єю чи щодо темпів економічного
розвитку. Але військова проблематика перекриває всі інші питання», — переконаний Олексій
Арестович.

“

Військові питання
завжди важливіші
за економічні.
Саме тому зміни
Президента України
не відбудеться.

Нагадаємо, раніше керівник
Служби зовнішньої розвідки
України Єгор Божок в інтерв’ю
Укрінформу заявив, що Росія
додатково виділила 350 млн доларів для втручання в українські
вибори, зокрема, на продукування фейкових новин, кібератаки, а також підкуп і організацію
провокацій.
«Мета — хто завгодно,
тільки не Порошенко. Перезавантаження влади паралізує
держапарат як мінімум на три
місяці. А біля кордонів стоїть
48-тисячна російська армія.
І тут три місяці роздолля», —
зазначив він.
Також Єгор Божок додав, що Росія і надалі прагне
повернути Україну у сферу
свого впливу. І має для цього три варіанти — перемога
більш піддатливого кандидата,
ніж Порошенко, дестабілізація
України, а також — пряма агресія.
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«Якщо приїхали ображати
нашого батюшку, то я батога маю
замашистого…»

Фото надані Оксаною ГОРДЄЄВОЮ, завклубом села Халаїдове.

Закінчення. Початок на с. 1
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

–Щ

о сталося?! Чого ви
плачете?! — я, відверто
кажучи, просто наляканий таким поворотом нашого спілкування.
— Бо в нас такий священик… Такий…
— Який «такий»?! Він що, ображає
вас?!
— Хто ображає?! Священик у нас
такий… дивовижний!
— Це як — дивовижний?!
— Він у нашому селі з’явився
10 років тому. Оселився у старенькій
хаті, яка належить церкві. І досі в ній
живе — іншої навіть не думає будувати. Одержує тільки невеличку зарплату, все інше — строго в церковну
касу. З матушкою так виховують своїх
трьох дітей, що кожній сім’ї хочеться
брати з них приклад. Буває, страшенно
важко на душі… А поговориш із ним —
і розвидняється! Ще у перший рік ми
зібрали гроші й купили отцю Миколаю
подарунок до дня народження. Але
він розсердився, сказав завезти назад
у магазин і здати, а гроші повернути
людям. Бо вже знав, що у багатьох із нас
часом і хліба немає за що купити —
а священик не повинен бути багатшим
за свою паству…
Проте
одна
думка
—
то ще не думка!
Тож згодом я спілкуюся з десятками людей і в самому Халаїдовому,
і в сусідніх Терлиці та Тарнаві, які теж
окормлялися Миколою Богуславським (саме так звали того дивовижного священика). Моїми співрозмовниками були чоловіки та жінки,
молодь і люди вже зовсім старшого
віку. І всі вони твердили мені щось
дуже суголосне зі словами тієї першої жінки…

«У НАС КОЖЕН ХЛОПЧИК
ІЗ САМІСІНЬКОГО ДИТИНСТВА
МРІЄ СТАТИ ПАЛАМАРЕМ»
До речі, церква у Халаїдовому —
Різдва Пресвятої Богородиці — абсолютно видатна як для невеличкого села. Мурована (початок ХХ
століття), з п’ятьма банями та ще й
прибудованою дзвіницею. Одним
словом, гарна, добротна і простора — кількасот вірян вміститься
без жодних проблем! Щоправда,
були часи, коли на недільні служби
приходили лишень десяток-другий
старших сільських жінок…
Натомість з появою Миколи Богуславського ситуація буцімто почала потроху змінюватися. «Тепер якщо

А ще «московський піп» Микола Богуславський ще тоді —
2012-го — правив українською мовою. Хоча не так: у церкві він чергував служби церковнослов’янською
та українською, а ось хрестини,
вінчання, відспівування проводив
тією мовою, якою хотіли люди.
А вони (ви собі тільки уявіть таку
дивовижу!) хотіли якраз українською…
Такі дії не схвалювалися ані керівництвом єпархії, ані керівництвом благочиння (з яким я того
дня теж поспілкувався). Але Микола Богуславський посилався
на дозвіл предстоятеля УПЦ, митрополита Київського і всієї України Блаженнішого Володимира.
Той мудрий чоловік (як його бракує зараз!) ще в середині 1990-х
років висловився за те (і передбачливо зафіксував це у церковних
документах), щоб за бажанням
парафіян у будь-якому храмі УПЦ
можна було правити українською
мовою.

ТАКІ ОСЬ АБРИКОСИ!

«Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни...» – панотець із захисниками нашої Батьківщини різних поколінь.

Храм Різдва Пресвятої Богородиці
у Халаїдовому має величний вигляд.

«Нова радість стала, яка не бувала. Над вертепом звізда ясна на весь світ
засіяла». Щоб у такому селі, з такою церквою і таким священиком – та й не
вміли заколядувати?! Чудесно це роблять!!!

хочеш втиснутися в церкву — мусиш
за годину до служби прийти!» — запевняв мене один із халаїдівчан.
Який ще й, пам’ятаю, напівжартома
мене «попередив» на випадок, якщо
я раптом приїхав з наміром «ображати їхнього батюшку». Мовляв, він
сам дядько хоч і не надто грамотний,
і вже не молодий, але батога вдома
має замашистого — коли що, запряже свого коника і дорогу на той Хрещатик, 26 знайде!
А ще мене неабияк дивували
тамтешні діти: всі як один зі мною
(абсолютно не знайомою для них
людиною!) чемно віталися. Проте
коли третій з хлопчаків, з якими
я розговорився, сказав, що він паламар церкви Різдва Пресвятої Богородиці, моя кореспондентська натура таки не витримала:

— Скільки ж тих паламарів у цій
церкві — десять?!
— Чого ж десять? Сімнадцять!
У нас кожен хлопчик із самісінького дитинства мріє стати паламарем.
Для цього треба слухатися батьків,

“

Отець Микола
вважає, що священик
не повинен бути
багатшим за свою
паству.

добре вчитися, не лихословити,
не курити…
Але не був би я журналістом,
якби таки не знайшов на тому сонечку та й чорну пляму!

ЧОМУ «МОСКОВСЬКИЙ»
СВЯЩЕНИК НЕ ЗАХОТІВ
ОСВЯЧУВАТИ РОЗП’ЯТТЯ?
Детальніше розпитуючи селян,
дізнався, що є в Халаїдовому одна
сім’я… Вони нетутешні. Приїхали
у ці краї кілька років тому десь здалеку. Люди не надто відкриті, але
дуже богомільні — навіть фігуру
(хрест-розп’яття) у себе на подвір’ї
встановили. І ось вони улюбленого всіма батюшку… начебто на дух
не переносять!
Дізнаюся, на якій вулиці живуть, — і вирушаємо. Виявляється,
вся сіль якраз у тій фігурі. Встановивши її, господарі покликали священика, аби освятив. А той прийшов,
подивився на розп’яття — і сказав,
що… не освячуватиме його!!!
Бо була в тій фігурі (як і загалом
у богомільності тих приїжджих людей) одна особливість: на розп’ятті
був не Ісус Христос, а російський імператор Микола ІІ…

Вже маючи про священика силу-силенну інформації, надвечір
я таки зустрівся з Миколою Богуславським. Редакційний водій,
який цілий день був за кермом,
мріяв хоч до опівночі повернутися
в Київ — тож розмовляли якихось
20 хвилин, просто на вулиці, стоячи
біля автівки.
Звичайний тобі священик: на той
момент років 38–40, інтелігентний,
з тихим голосом і стриманою манерою говорити. Як з’ясувалося, його
шлях до Бога не був аж таким прямим. Після школи вступив до аграрного університету в Києві. Одержавши диплом агронома, пішов
в аспірантуру. Одружився, написав
і захистив дисертацію… з вирощування абрикосів.
Після чого усвідомив, що його
покликання — священство…
Щоправда, абрикосам він таки
не зрадив — уже на той момент
навколо старенької церковної хатини буяв розкішний сад цих фруктових дерев!
Той «московський піп» і те, що
він зробив за 10 років зі свідомістю
ввіреної йому пастви, справили
на мене глибочезне враження.
Тож після проведення об’єднавчого Собору, створення Православної церкви України, одержання
Томоса та початку переходу парафій до ПЦУ я чи не щодня відкривав
електронну карту, на якій ті переходи фіксуються. З надією побачити
там назви саме тих кількох сіл Монастирищенського району далекої
Черкащини…
І абрикоси у моїй душі таки зацвіли!
15 січня парафіяни церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Халаїдове, храму Святого Димитрія села
Терлиця та церкви Архангела Михаїла села Тарнава ухвалили рішення
приєднатися до ПЦУ! Разом зі своїм
настоятелем Миколою Богуславським!
До речі, голоси «проти» теж
були — десять на всі три села…
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У другий тур виходять Порошенко
та… Коломойський

Розстріляв невинних
чи вчинив самосуд
під прицілами камер?

Таємниці свіжої вітчизняної соціології
Фото nk.org.ua

Марина КОЗАЧЕНКО

ещодавно були оприлюднені
спільні дані трьох авторитетних соціологічних служб
(КМІС, Центр Разумкова, СОЦІС)
щодо рівня електоральної підтримки кандидатів на виборах президента. Згідно з їхніми результатами,
найбільшу підтримку серед тих, хто
візьме участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, наразі
отримує… Володимир Зеленський.
Друге місце посідає чинний Президент України Петро Порошенко —
16,4%. За Юлію Тимошенко готові
віддати свої голоси 15,7% респондентів.
Таким чином, Тимошенко втратила лідерство в кампанії, яке тримала
майже рік, і перестала бути кандидатом з найбільшим рейтингом. Натомість у другий тур виборів замість
неї виходить український комік
(він же — російський кінопродюсер)
Зеленський, якого вважають ставлеником олігарха-втікача екс-власника ПриватБанку Ігоря Коломойського.
Діючий Президент кампанію
лише починає. Його рейтинг упродовж останніх місяців поступово
зростає. А після того, як висунення
Петра Порошенка на другий термін
підтримала велика кількість громадських діячів та суспільних авторитетів, ця тенденція лише посилюватиметься.
Самі соціологи сплеск популярності Зеленського пояснюють
добре зрежисованою потужною
медійною підтримкою його висунення у президенти з боку каналу
«1+1», який належить олігарху-втікачу Коломойському. Як відомо,
Зеленський почав свою передвиборчу кампанію в новорічну ніч,
коли «Плюси» надали йому ефір
у найкращий час, за кілька хвилин
до півночі. Тобто в момент, коли,
за традицією, громадян вітає Президент України. Натомість глядачі
«1+1» у цей час дивилися на актора
Володимира Зеленського, який, копіюючи стиль звернення глави держави, оголосив, що починає свій
похід у президенти.
У цілому ж канал Коломойського
«1+1» з грубим порушенням журналістських стандартів систематично
оббріхує Порошенка, бо Коломойський не приховує, що його головна
мета — повалити чинного Президента. Він мститься йому, зокрема
за націоналізацію ПриватБанку,
якою Порошенко врятував гроші десятків мільйонів вкладників. Однак,
на думку соціологів, вихід на перше
місце Зеленського, який відзначився цілою низкою антиукраїнських

Н

«Позичай людям стільки грошей, скільки готовий
їм подарувати», – така проста усім відома
формула здатна вберегти здоров’я вашої психіки,
а, можливо, і врятувати життя. В цьому наочно
переконалася вся країна, коли ледь не в прямому
ефірі спостерігала за розстрілом подружжя
поблизу суду у Миколаєві, що трапився саме через
давні борги
Леонід ОЛІЙНИК

цій історії є дві версії розвитку подій і спільний для обох фінал. От із нього й почнемо: 30
січня близько 15.00 в Інгульському районі Миколаєва біля приміщення суду місцевий мешканець
Герасим Багірянц смертельно поранив із вогнепальної зброї подружжя Бєлових з Одеси. Дружина Тетяна загинула відразу, а її чоловік Михайло – у кареті
«швидкої» допомоги. Стрільця затримали співробітники поліції.
Того ж дня, коли трапилася трагедія, у ЗМІ з’явилося відео з місця злочину. Камери зафіксували, як
убивця з мисливським карабіном підходить до подружжя, стріляє впритул у чоловіка, а потім – у жінку.
Та втікає, але нападник натискає на курок іще раз...
Поруч із Бєловими стояв адвокат, та він залишився
неушкодженим.
Далі про події, що передували цій неймовірній
жорстокості. 10 років тому одесити позичили знайомому під відсотки 40 тисяч доларів, проте той досі їх
не повернув. Принаймні так вирішив суд. Феміда ще

У

жартів, може справити так званий
«протверезний» ефект на частину
виборців і приведе до консолідації
державницьких сил саме навколо
Порошенка.
Втім, Ігор Коломойський, який
уже немало вклав у розкручуван-

“

— Зеленський
використовує ресурс
Коломойського. А той
сподівається через
Зеленського потім
впливати на політику.
Вони співпрацюють, цей
факт не приховується, —
сказав Сергій Лещенко
в ефірі телеканалу «ZІК».

ня політичного бренду «Володимир
Зеленський», схоже, не бажає поступатися. А тому нарощуватиме
підтримку свого ставленика. Таким
чином корумпований олігарх-утікач планує посилити вплив в українському політикумі, щоб уникнути
відповідальності за величезні суми
незаконно виведених з України коштів. Насамперед, йдеться про гроші
вкладників ПриватБанку. Як відомо,
щоб не допустити фінансової катастрофи в державі внаслідок обвалу
найбільшого комерційного банку,
влада наприкінці 2016 року була змушена рятувати його грошима платників податків. Зараз виведені з банку
кошти намагаються повернути державі, а Україна судиться з Коломойським в міжнародних судах.
Сам Зеленський також є доволі
багатим бізнесменом. Як виявило
журналістське розслідування про-

грами «Схеми», він має спільні підприємства з росіянами та одержує
значні доходи від кінобізнесу в РФ.
Цікаво також, що юридичні структури Зеленського, який прагне стати
Верховним головнокомандувачем
України у час війни з Росією, отримують гроші на свої кінофільми з…
бюджету ворожої країни.
Утім, навіть тих чималих коштів, які заробляє лідер «Кварталу-95» в Україні та РФ, на ведення
повноцінної передвиборчої кампанії — тим паче із залученням
каналу «1+1» та інших недешевих
медіамайданчиків — відверто замало. Проте витрачатися йому й
не доведеться — не випадково ж
рекламу Зеленського крутять саме
телеканали імперії Коломойського.
На думку економічного експерта Бориса Кушнірука, олігарх має намір
«влити» в розкрутку Зеленського
від 70 до 100 мільйонів доларів. Які,
звісно, потім сподівається повернути — шляхом лобіювання політичною силою Зеленського бізнесових
та юридичних інтересів Коломойського.
«Той мистецький продукт, який
виробляв Зеленський, дивовижним
чином збігався з позицією пана Коломойського, — це слова ведучої
телеканалу «ZІК» Тетяни Даниленко у розмові з народним депутатом
Сергієм Лещенком. — Коли Коломойський дружив з Януковичем,
Зеленський робив мультфільми,
як ваш колега Мустафа Найєм зображений у вигляді собачки, яка намагається крутитися під ногами всіх
персонажів. Коли Коломойський посварився з Януковичем, Зеленський
зайняв іншу позицію. Словом, щоразу, коли у Коломойського є певні
стосунки з владою, це автоматично
відображається на творчому доробку пана Зеленського».

“

Душогуб сидітиме за ґратами.
Тут шокує інше – як легко в
центрі українського міста
озброєний чоловік зумів
позбавити життя двох наших
співвітчизників.

у 2016-му зобов’язала компетентні органи стягнути
з Багірянца 2,5 мільйона гривень, а напередодні трагедії підтвердила своє рішення. Так от, за основною
версією подій, боржник у відповідь на таку постанову холоднокровно розстріляв своїх кредиторів.
Щоправда, у ЗМІ з’явився ще один варіант цієї
історії, який, звісно, не виправдовує вбивцю, втім пояснює його мотиви. Йдеться про те, що позичальник
віддавав частинами свій борг Бєловим, але не забрав у них розписки, адже був їхнім далеким родичем і не очікував підступу. А ще стрілець переконаний, що саме подружжя одеситів «навело» на нього
грабіжників у 2013 році. Тоді він зателефонував їм і
пообіцяв, що невдовзі віддасть гроші, бо на днях має
отримати 100 тисяч доларів. Нападники підстерегли
Герасима Багірянца з готівкою, поранили його і забрали всю суму.
У будь-якому випадку душогуб сидітиме за ґратами. Тут шокує інше – як легко в центрі українського
міста озброєний чоловік зумів позбавити життя двох
наших співвітчизників.
Ця трагедія спровокувала чергові дискусії в інтернеті щодо легалізації вогнепальної зброї в Україні. Наприклад, Віктор Шендибило у Facebook написав: «Якби хтось з оточуючих (зокрема, адвокат, який
стояв поруч) мав при собі зброю для самозахисту,
він міг би запобігти біді і зупинити стрільця. У таких
ситуаціях вирішують саме воля до життя і долі секунди...» Щоправда, інші користувачі припустили, що з
такими законодавчими нововведеннями «Багірянців» на наших вулицях може стати ще більше...
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Велика сторінка для Пані
l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

Газета НА ВИХІДНІ»

«Ні про що у житті не треба шкодувати. Сталося щось
оссь
ліі».
неприємне — зроби висновок і йди далі».
Моніка БЕЛУЧЧІ,,
італійська актриса і модель.

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

«На білу постіль снігову
зимовий вечір ліг...»

Лідія КОМПАНІЄЦЬ.

Набридло витирати «сльози»
вікнам?
Узимку на них з’являється волога. Іноді її буває так багато, що краплі
стікають, утворюючи калюжі на підвіконні. Особливо ця проблема
актуальна для власників пластикових вікон
Чому з’являється конденсат? Передусім тому, що в повітрі завжди є
певний відсоток водяної пари. При
зниженні температури частина її перетворюється на крапельки води.
Забагато конденсату буває на дуже
холодному склі. А недостатньо
воно нагрівається при встановленні
неякісних віконних профілів.
Інша причина — тонкі одинарні склопакети. Запотівають вікна
й тоді, коли в приміщенні дуже
вологе повітря — під час приготування їжі, прийому ванни… Якщо
нормально функціонує вентиляція, вода швидко випаровується.
Приплив повітря можна створити

з допомогою спеціальних клапанів,
умонтованих у вікно. Локальний
повітряний обмін біля нього забезпечують батареї опалення чи тепла
підлога.
Щоб нагріте повітря безперешкодно піднімалося до вікна, слід
позбутися довгих щільних штор
і зайвих предметів на підвіконні.
Зверніть увагу на рулонні штори
в опущеному вигляді, розташовані
впритул до скла, вони перешкоджають повітряному обміну.
Контроль вологості в приміщенні повинен бути постійним, а під
час приготування їжі увімкнута
витяжка.

Помилки жінок, які повертаються
до колишніх чоловіків
Фото images4.cosmopolitan.ru.

Якщо ви вирішили
розлучитися, то, думається,
рішення було зваженим
і обдуманим. Чим керується
більшість, коли повертається
до колишніх, і чому цього
здебільшого робити не варто?
«Не можна двічі увійти в одну
і ту ж річку», — каже народна мудрість. Якщо ви з партнером розлучилися, а через певний час вирішили почати все з початку, дуже
мало шансів, що у вас щось вийде.
Правда, буває, що пара погарячкувала і зробила помилку, розлучившись, але це, швидше, виняток. Тож
про що думає жінка, повертаючись
до колишнього?
Усе буде інакше. Звісно, пройшов час, багато чого змінилося,
передовсім ви, а от чи стануть
інакшими ваші стосунки — спірне
питання. Статистика говорить про
те, що пари, які відновили їх, загострюють увагу на минулих образах,
тому найчастіше взаємини не поліпшуються.
Він змінився. Будьте реалісткою і сприйміть той факт, що люди
не змінюються. А якщо це і відбувається, то в результаті важкої праці над собою. Ви упевнені, що чоловік заради вас здатний змінити
своє життя, особливо коли раніше
цього не робив?
Не знайду кращого за нього.
Якщо так вважаєте, то згадайте,
чому ви розлучилися — і все стане на своє місце. Звісно, поверта-

l НА ЗАМІТКУ

Посивіли – не означає, що постаріли
Колір волосся визначається рівнем меланіну: при вищому воно темніше.
Індивідуальності кожному відтінку надають пігменти: еумеланін (чорно-коричневий
колір) і феомеланін (жовто-червоний)

Фото schwarzkopf.ua.

Причини появи сивини можуть бути
фізіологічні (генетика) та набуті, пов’язані
з різними порушеннями в організмі, внаслідок яких активність клітин, що виробляють пігмент, знижується, тож волосся стає
сивим.
Аби уникнути цього, боріться зі стресами, депресією, розладами нервової
системи, авітамінозом, дисфункцією щитоподібної залози, із запальними явищами, зміцнюйте свій імунітет.
Ранню сивину можна попередити, а

в деяких випадках, усунувши причини,
нормалізуючи порушені функції, природне забарвлення волосся можна відновити.
Для профілактики появи сивини подбайте, щоб в організмі було достатньо
міді, заліза, марганцю, особливо цинку.
Нестача саме цього мікроелемента трапляється найчастіше, адже він входить до
складу великої кількості ферментів і виконує багато функцій. Варто подбати про
достатню кількість йоду, що часто супро-

воджується дисфункцією щитоподібної
залози, а також вітамінів групи В, фолієвої
та пантотенової кислот.
Тож у щоденному раціоні повинні бути
яйця, нежирні сорти м’яса, риба, цільні
злакові зерна (особливо корисно вживати рис, ячну крупу), молоко, свіжі фрукти
та овочі, морквяний сік, печінку, сир, креветки, лисички, кисломолочні продукти,
білокачанну капусту, горіхи і бобові. А
от крохмаль, цукор, сіль, алкогольні напої, жирні, смажені страви призводять до
раннього старіння організму. Зневоднює і
окислює наші клітини також кава або чай
більше двох чашок на день або по одному
кожного.
І пийте воду: чим більше наші клітини
отримують рідини, тим вони молодші.

Нанесіть засіб на плями від губної помади, жиру, кетчупу, чорнила чи кольорових олівців на стінах, потріть
трохи і залиште на кілька хвилин, потім вберіть м’якою
губкою. Якщо це одяг, краще його випрати. Тільки не використовуйте зубну пасту з відбілювальним ефектом
на кольорових речах. А коли знімаєте наслідки «творчості» ваших дітей зі шпалер — переконайтеся, що вони
водостійкі, мийні або з матеріалу, який можна фарбувати.

“

Цей гігієнічний засіб відмінно видаляє
наліт із чашок від чаю і кави.

Зубну пасту також можна застосовувати замість
шпаклівки, закривши нею дрібні пошкодження в стінах:
замажте нею отвори, дочекайся, поки вона висохне, і затріть нерівності дрібною наждачкою. Затим можна стіни
фарбувати.
Також гігієнічний засіб відмінно видаляє наліт із чашок від чаю і кави.
Протріть зубною пастою поверхню металевих,
хромових аксесуарів на кухні або у ванній і залиште

“

Майже 50 %
партнерів після
розлучення рано
чи пізно опиняються
в одному ліжку.

тися в комфортні та звичні умови
зручно, але чи вартує воно того?
Навколо ж багато чоловіків, які
не поступаються вашому колишньому.
Ми переспали. Майже 50 %
партнерів
після
розлучення
рано чи пізно опиняються в одному ліжку. Найчастіше ініціатором
є чоловік, якому такий «дружній»
секс дуже зручний. Не варто ув’язуватися в такі стосунки і дозво-

ляти себе використовувати, адже
ви втрачаєте час і віддаляєте своє
щасливе майбутнє з новим партнером.
Не зможу знайти нового чоловіка. Якщо перестати зациклюватися на колишньому, зайнятися
собою і своїми інтересами, то залицяльники не змусять себе довго чекати. Навколо ж не так уже й
мало чоловіків, які шукають своїх
половинок.
Я до нього звикла. Але звичка іноді заважає правильному
вибору. Багато жінок роками живуть принижені, терплять образи
і навіть фізичне насилля тільки
тому, що звикли. «Поганий, зате
рідний» — це життєвий принцип
не для тих, хто знає собі ціну й поважає себе.

l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!

Зубна паста для чистих
зубів і… блискучих кранів
Засіб, завдяки якому даруємо чарівну
усмішку, дивує великою кількістю прихованих
можливостей. Переконайтеся, використовуючи
його в побуті
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l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ

l ВАРТО ЗНАТИ

Фото Logopedd.gallary.ru.
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на кілька хвилин,
хвил
илин після чого змийте водою.
водою Це не тільки
видалить забруднення, а й надасть їм блиску і знищить
бактерії.
Засіб також допоможе швидко позбутися запаху
часнику, риби, цибулі з рук та кухонних інструментів —
дощок, ножів, терток тощо. Протріть їх невеликою кількістю пасти і змийте водою. Крім того, вона допоможе
видалити неприємний запах із пляшечок для годування
немовлят: змажте нею йоршик для миття і потріть посудину, особливо на дні, де іноді скупчуються залишки їжі,
та ретельно сполосніть її.
Згодиться паста і для видалення слідів від води
з меблів, залишених запітнілими келихами з напоями.
М’якою ганчіркою обережно увітріть її в дерево. Потім
протріть поверхню вологою ганчіркою, дайте висохнути
і покрийте поліролем для меблів.
Інгредієнти, що містяться в зубній пасті, чудово підходять для полірування та очищення ювелірних виробів, нанесіть її на них, після чого змийте теплою водою.
Щоб почистити підошву праски, потрібно змастити
її тонким шаром зубної пасти і протерти вологим рушничком. Це можна зробити і з праскою для волосся.
А ще паста зробить привабливою білу підошву взуття. Протріть її засобом, нанесеним на стару зубну щітку, і
побачите вражаючий результат.

Чотири ідеї
для пуховика
У зимовий сезон м
модні широкі й вузькі
пояси, з допомогою
яких можна
допом
створити чуд
чудовий образ. Найбільш
ефектно ремінь
рем лежить поверх
пуховика завдовжки
до середини
за
стегна
З пальтом. Коли
К
на вулиці холодно, накиньте теплий пуховик
пух
поверх легкого пальта.
Головне, щоб вони
во поєднувалися за кольопід
ром, або були підібрані
тонально.
спортивн костюмом. Його давно
Зі спортивним
п фітнес-клубом, зокрема,
можна носити поза
коли він склада
складається з трикотажних штанів
джоггінгів і «тол
«толстовки». Поєднавши пуховик зі спортивним костюмом, можна створити
допо
стильний образ, доповнивши
його довгим шарфом.
З вельветовими штанами. Модний образ
у стилі 1970-х допомо
допоможе створити пуховик, коли
надягнути його під роз
розкльошені вельветові штани.
поєдн
Важливо, щоб він поєднувався
з гамою сумочки.
Пу
З максі-сукнею. Пуховик
чудово замінить манто. Для цього вдягніть укорочену куртку і носіть
її з поясом або ж вибир
вибирайте пуховик майже до п’ят.
ма
За матеріалами
сайту «Жінки».
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l СІМ «Я»

l АВТОРИТЕТНА ДУМКА

Колюча троянда

Щоби потім не нарікали:
«І в кого ж ця дитина вдалася!?»

Моя майже 10-річна мала раптом почала наспівувати
«Миллион алых роз». Що за дежавю? Це ж хіт мого (!)
дитинства. Як з’ясувалося, «цю пісню вся школа слухає і
кліп дивиться». Донечці дуже сподобалася моя непідробна
цікавість до «інтересів школи». Якийсь молодий співак Єгор
Крід із далекої російської Пензи співає про троянди і про
«все забыть? Не вопрос…» на тлі відеоісторії, як заробляти
для коханої гроші грабунком. Це образ Романтики? Вкотре
я шукаю відповідь на риторичне питання, «як та мелодійна
гидота потрапляє до дітей» і одночасно обговорюю з
донькою сюжет. У цьому порятунок – у «давай поговоримо»

Усі батьки мріють, аби їхні нащадки були розумними, здоровими
і успішними. Від чого це залежить? Відповідь дає Дік Свааб (на фото),
голландський нейробіолог, професор, директор Нідерландського
інституту головного мозку
Фото polymus.ru.

Оксана КОВАЛЕНКО,
мама

оки дитина «дається» на ближчі
стосунки (поки вона ще геть
дитина), треба ткати більш
надійну нитку спілкування,
бо потім почнеться повсюдне
відстоювання себе, своєї незалежності, навіть на порожньому місці, — і доведеться спиратися на заготоване. Отож,
я обережненько висловилася про те, що якось не дуже
приємно, коли коханий дарує
прикраси і квіти за вкрадені
гроші, хай як це романтично
виглядає у кліпі. Чому обережно? Бо її майже 10 років — це вступ у підлітковий
вік, у вік, коли друзі нарощують свій авторитет, а батьки
аби втримали здобутий раніше. Спілкуватися з такою
дитиною — це як уміти насолоджуватися прекрасною
трояндою, що при кожному
необережному русі впивається у тебе колючками. Треба
усвідомлювати, що деякі з тих
колючок є наслідком нашої
(дорослої) поведінки. Упевнена, їх можна пом’якшити,
а то й позбутися.
Якось я «начиталася Юлії
Гіппенрейтер», яка спеціалізується на порадах про складне
спілкування зі своїми нащадками. Її опис типових батьківських помилок — приголомшливий з точку зору точності
і масовості. Таких найпоширеніших помилок у спілкуванні
мама-науковець побачила 12.
На поверхні — накази і команди типу «ану, перестань»,
«негайно в ліжко». Що читає
у такому зверненні дитина?
«Ти — ніхто, а головна — я».
Ясно як день, що вона буде
опиратися. (Командирський
тон можна оминати, якщо зібратися з думками і почати
з іншого — «у тебе 10 хвилин
на завершення гри, через 5 я
тобі нагадаю, а далі — в ліжечко». Я особисто практикую
попередження і це дійсно хороший метод, бо твоє чадо
готується до зміни діяльності).
Ще одна дуже відома помилка спілкування — попередження і погрози. «Ще раз
це повториться..», «не при-

П

йдеш вчасно, то…» Кажеш —
і самому неприємно від свого
гніву… Коли погрожувати часто, дитина перестає це сприймати. А ще ж може бути, що
ми — з погрозами, а син чи
донька саме втрапили в халепу. Тоді це заганяє її в глухий
кут. Коротше, варто постаратися зібрати такі фразочки
у сміттєву торбину. Таким же
чином треба вчинити і з «читанням лекцій» (ти повинен, ти
маєш). Що повинна і мусить —
дитина засвоює з того, що
бачить у сім’ї. Якщо ж вона
«витворяє», настанови мало
допоможуть — треба шукати

“

Якщо обійняти
дитину, тихенько
підсумувати, що
вона сьогодні – не в
настрої, певно, щось
неприємне сталося,
то потроху та відтане
і відкриється сама.

іншу причину її емоційного неспокою.
Не хочу описувати усіх
12 помилок (можна підчитати у самої Юлії Гіппенрейтер,
у книзі чи у тому ж інтернеті),
та згадаю ще про дві, які часто
спостерігаю (у себе теж): розпитувати-розслідувати, коли
дитина розчарована чи засмучена і мовчить, та давати готові рецепти, що робити… Отакі
старі, як світ, реакції батьків,
за висновком психологів, є непомічними, часто шкідливими.
Бо якщо обійняти дитину, тихенько підсумувати, що вона
сьогодні — не в настрої, певно, щось неприємне сталося,
то потроху та відтане і відкриється сама (розкаже набагато
більше, аніж збиралася, якщо
мама або тато щиро співчуватимуть і не питатимуть невчасно).
Про те, як бути з «трояндою», всипаною колючками, написано тисячі книг,
але відкриття відбуваються
й досі. Маєте свої? Пишіть
нам: okovalenko74@gmail.
com або ж tsikava.gazeta@
gmail.com.

Оксана КРАВЧЕНКО

А У ВАС НА СТОЛІ СІЛЬ ЙОДОВАНА?
Мозок важить півтора кілограма
рама
ейроі складається із 100 мільярдів нейротеро
нів та гліальних клітин, яких вдесятеро
атерібільше. Це той «будівельний матеріність,
ал», що формує нашу духовну сутність,
стверджує Дік Свааб у своїй книзі
зділи
«Ми — це наш мозок». Деякі розділи
окрейого грунтовного дослідження, зокреалежма ті, які стосуються створення належтини
них умов для розвитку мозку дитини
иття,
під час вагітності та в перші роки життя,
с.
особливо актуальні й цікаві для нас.
еленНаприклад, на Волині населенстачу
ня віддавна страждає через нестачу
ипусйоду у продуктах харчування, припускають, що й назва краю походитьь від
слова «воло» — хворобливо збільшеної щитоподібної залози. Цей мікроелемент необхідний людині протягом
усього життя, починаючи із моменту
зачаття. Більшість українців щодня споживає лише 40–80 мкг йоду. Добова ж
його потреба для жінок становить 150
– 300 мкг, для чоловіків — до 300 мкг,
для дітей — 90 мкг — 120 мкг.
Пiд час вагiтностi та в першi роки
пiсля народження людський мозок
розвивається з неймовiрною швидкiстю. У цiй фазi мозковi клiтини є особливо чутливими до різних впливiв.
Запорукою їхнього нормального
функціонування є хороше живлення.
Крiм того, повинна добре працювати
щитоподібна залоза дитини, бо вона
стимулює розвиток мозку. Зменшення
числа патологій залежить від достатньої кількості йоду, доводить Дік Свааб.
Ось уривок із його книги:
«Пiсля того, як у Швейцарiї почали додавати йод у кухонну сiль, там
закрилися всi заклади для глухих. Такого роду порушення менi довелося
спостерiгати вже навiть у ХХІ столiттi
в Китаї у горах Аньхой. Жiнка-кретинка
iз «зобом», величезною набряклою щитовидкою, змiтала на купи листя біля
храму. Коли мiй товариш, професор
iз Чехiї, запитав її, чи зверталася вона
до лiкарів, то у вiдповiдь почув тiльки
мукання…
На свiтi живуть 200 мiльйонiв людей, чиї дiти зростають у середовищi,
де бракує йоду. У цих мiсцевостях
у малюків через погану роботу щитоподібної залози виникають порушення розвитку мозку i внутрiшнього
вуха. У гiршому випадку через дефiцит
йоду виникає так званий кретинiзм:
дiти карликового зросту, глухi, з розумовим вiдставанням. Ендокринолог iз
Лейдена професор Керiдо лiтав у новогвiнейську долину Мулiа, яка тодi

“

Якби всi вагiтнi відмовилися від сигарет, кiлькiсть
передчасних пологiв скоротилася б майже
на третину.

ще була нiдерландською колонiєю,
де близько 10 вiдсоткiв людей мали
слабоумство, глухоту i страждали
на тяжкi неврологiчнi захворювання.
Вчений довiв, що цi вади були спричиненi нестачею йоду».
Отож, не завжди треба нарікати
на долю. Дещо можна зробити й самим. Зокрема, під час приготування їжі
користуватися йодованою сіллю.

ОСЬ ТОБІ, МАЛЕНЬКИЙ, «КОКТЕЙЛЬ»
З... ОТРУТ
Наші діти приречені жити в умовах
забрудненого довкілля. Важкi метали
серйозно шкодять розвитку дитячого мозку. Свинець, який додають
у бензин, потрапляє iз повітря в матку
до плоду i пiдвищує ризик майбутніх
проблем iз інтелектом та поведінкою.
Про небезпеки, якi таїть в собi
ртуть, вперше довiдалися в 1950-тi
роки, коли довкола японської бухти
Мiнамата коти в селах почали дивно
поводитися i несподiвано здихати. Рибалки продавали свої найкращi улови,
а для сiм’ї залишали гiршу рибу. Через
високий вмiст у ній органiчно зв’язаної
ртутi, яка потрапила в довкiлля iз місцевої фабрики пластику, шiсть вiдсоткiв дiтей ще до свого народження зазнали тяжких ушкоджень мозку. Ртуть
гальмує утворення нервових клiтин
i розвиток нервових волокон, чим викликає розумову вiдсталiсть. Сьогоднi
в екологiчному парку Мiнамата стоїть
пам’ятник жертвам цiєї катастрофи.
Але кількість фабрик пластику все
одно зростає.

Дік Свааб доводить, що і порушення у розвитку сексуальної диференцiації — теж наслідок «технічного прогресу». Вiд 10 до 20 вiдсоткiв випадкiв
атипового розвитку статевих органiв
спричиненi не хромосомами. За цi випадки вiдповiдають хiмiчнi препарати.
ДДТ, полiхлорованi дифенiли, дiоксини та багато iнших речовин, що потрапляють у довкiлля, калічать дітей, тож
цілком виправдано їх сьогоднi називають «ендокринними пiдривниками».
Мiкроскопiчнi аномалiї мозку,
спричиненi хiмiчними сполуками, іноді проявляються не відразу. Новонароджений виглядає цiлком здоровим,
але згодом, коли системи мозку зазнають функцiональних навантажень,
вилазять дефекти. Наприклад, жiнка,
яка курить пiд час вагiтностi, пiдвищує
у дитини ризик труднощiв із навчанням у школi, проблем із поведiнкою
у пiдлiтковому вiцi, а згодом і з продовженням роду. Якби всi вагiтнi відмовилися від сигарет, кiлькiсть передчасних пологiв скоротилася б майже
на третину, дiтей iз надто малою вагою
при народженнi — на 17 вiдсоткiв,
каже вчений.
Ще за декiлька столiть до Христа,
у фiнiкiйському Карфагенi, турбувалися, щоб алкоголь не зашкодив ненародженим дiтям, тому законодавчо
забороняли вживати спиртне у день
весiлля. Уже тоді знали, що алкоголь зумовлює повiльнiший рiст мозку i тяжке
розумове вiдставання дитини. Але правильних висновків люди не зробили й
досі, а розплачуються їхні нащадки.

«ЦІКАВА

www.volyn.com.ua
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Фото ГУ ДСНС у Миколаївській області.
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l ЛЮБОВ ЗЛА…

Фото istmird.com.

Вийти заміж
за коханого… нелюда

Таміла Чернюк: «Головне — мені вдалося врятувати життя Данилкові й Ані».

»

Закінчення. Початок на с. 16

«Було страшно. Але коли діти
в біді, не думала про те,
чи я готова…»
24-річна Таміла Чернюк
із райцентру Снігурівка, що
на Миколаївщині, —
мама двох малюків,
тож, за її словами, саме
материнський інстинкт
змусив блискавично
зреагувати і кинутися
на порятунок чужих хлопчика
і дівчинки, які опинилися
у крижаній воді і благали про
допомогу
Надія АНДРІЙЧУК

едільного дня 27 січня 8-літній Данилко та його 10-річна сестра Аня разом із двоюрідним братом Андрієм гуляли
на березі Інгульця, згодом вийшли
на кригу. Дівчинка кинула братову
шапку, він побіг за нею, тонкий лід
проломився — і хлопчина впав
у воду. Аня стрибнула за ним, щоб
допомогти вибратись, Андрієві ж
наказала кликати дорослих.
У цей час Таміла Чернюк, яка
мешкає неподалік річки, на своєму
подвір’ї розмовляла з тіткою по телефону. Десь далеко чула крики
дітей, але спершу думала, що вони
просто галасують граючись. Та невдовзі навіть тітка зауважила шум
і, довідавшись від племінниці, що
малеча кричить на березі, порадила викликати рятувальників. Однак Таміла пішла сама.
Трохи наблизившись, зрозуміла, що потрібна поміч. До річки
було метрів 700, жінка бігла туди
щодуху. Побачивши у воді двох
дітей, які трималися за кригу,
бо не вміли плавати, не вагаючись,

Н

В управлінні ДСНС Миколаївщини вчинок самовідданої жінки
відзначили грамотою.

“

Даня так замерз,
що не міг іти, жінка
взяла його на руки
і побігла до них додому.

кинулася до них і несподівано також провалилася під лід. Але їй пощастило: дістала ногами дна.
Дівчинка просила спочатку витягти її брата. Таміла виштовхнула
Данилка, потім — Аню, наказала їм
повзти по кризі до берега. Тоді почала вибиратися сама, але лід провалювався, халат намок і став дуже
важким, тож мусила його скинути,
щоб урятуватися.
За її словами, Даня так замерз, що не міг іти, жінка взяла його
на руки і побігла до них додому.
Незабаром приїхали МНС, поліція
і «швидка». Таміла попросила сусідського хлопчика, аби сходив до неї
додому і сказав чоловікові, що
з нею все гаразд. Але з переляку
він наплутав і повідомив її близь-

ким, що вона потонула разом
із дітьми. Чоловік, приголомшений,
побіг до річки, аж там зрозумів, що
з дружиною все в порядку. Пізніше
він сказав їй, що не можна так ризикувати, треба було гукати когось
на допомогу чи викликати рятувальників. На зауваження журналістів про її безстрашність Таміла
Чернюк відповіла: «Звісно, було
страшно. Але коли така біда сталася з дітьми, не думала про те, чи
я готова… Тепер, напевно, купатимусь на Водохреще…»
У ДСНС нагородили відважну
жінку грамотою. А батьки дітей подякували їй за спасіння їхніх кровиночок і пообіцяли купити новий
телефон, адже її ґаджет, що був
у кишені халата, потонув. Однак Таміла відмовилася: «Головне — мені
вдалося врятувати їм життя. І коли
вони виростуть, можливо, теж комусь допоможуть».
За матеріалами m.znaj.ua,
vgolos.com.ua, ukrinform.uа,
styler.rbc.ua

Оксана КОВАЛЕНКО

У подальшому Гітлер забезпечив Єву із сестрою квартирою
в Мюнхені, а згодом перевіз
у свою резиденцію в горах —
у розкішний Берггоф із прислугою та охороною. (На той час,
у 1936-му, фюрер був багатієм —
заробив на своїй книзі «Майн
кампф» та на монопольній публікації портрета на поштових
німецьких марках. Отож, утримував маєток і Єву.) Іменитим
гостям і колегам Гітлер представляв жінку як особистого секретаря, хоч на важливих зустрічах
її не було.
Упродовж багатьох років Єва
прагнула і не могла стати єдиною
його жінкою. Більше того, її свідомо тримали в затінку: Гітлер поводився так, що про ці стосунки
німецьке суспільство дізналося
аж після смерті пари. А йдеться
про взаємини в 15 років! Згадують лише про одну їхню спільну
публічну появу — на Олімпійських іграх 1936-го.
Утім, Гітлер подбав про Єву,
пишучи заповіт, турбувався про
неї, коли після перелому в Другій
світовій заборонив їй приїздити
в Берлін. Та вона не послухалася раз, а потім вдруге — навідріз
відмовилася залишати підземний
бункер. У той момент він захотів віддячити їй… Єва виходила заміж у чорній сукні (як хотів
він), італійських туфлях, а з прикрас мала годинник із діамантами. У реєстраційній книзі вона
підписалася «Єва Гітлер». У ніч
на 29 квітня здійснилася її мрія,
а 30-го вона прощалася з життям.
Поруч нього.
Їх сучасники не раз задавалися питанням, розділяла чи ні вона
інтереси і погляди свого обранця,
несе чи ні вона відповідальність
за його злодіяння. Багато дослідників її і його біографій зійшлися
на тому, що Єва Браун була особою аполітичною, їй було справді

Фото istmird.com.

Він приховував їхні стосунки: вимагав, щоб Єва заходила
у рейсхканцелярію з чорного входу.

«.. Однак мені здається, що
кінець усе ближче. Менше
з тим, я щаслива, так як Адольф
зі мною», — писала Єва за 11 днів
до смерті.

“

«Вона до петлі
знала, що
відбувається.

байдуже кожне наступне коло
світогляду, яке лежало за отим
малим, що обмежувало її особисті
потреби. Начебто їй усього лише
хотілося бути законною дружиною чоловіка, якого вона любила.
Так це чи ні? Одна з дослідниць
життя Єви стверджує, що вона
просто не могла бути аполітичною
в такому середовищі. Німецький
історик Хайке Гертемакер 3 роки
вивчала архіви і знайшла документальні свідчення, що Єва особисто була присутня на зустрічах
Гітлера з високопоставленими нацистами. За словами історика, жінка знала про всі поворотні моменти політики нацистів і не зробила
жодної спроби заявити про своє
неприйняття Голокосту та інших
злочинів гітлерівської Німеччини:
«Вона до петлі знала, що відбувається. Вона не була простою спостерігачкою».
Стаття підготовлена за матеріалами
сайтів osvita.org.ua,
megasite. in.uа, kulturologia. ru,
was. media. uk,
factruz.ru, historytime.ru,
globallookpress.com, aif.ru.

ПОНЕДІЛОК, 11 ЛЮТОГО

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

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, 10.55, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.00 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже життя»
(12+)
19.20 «Секретні матеріали 2019»
20.45, 21.45 Т/с «У неділю рано
зілля копала» (16+)
22.45 «Гроші 2019»

11 — 17 лютого

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

l ФАТУМ

Помер відомий маг
із «Битви екстрасенсів»
Андрій Сатаненко 6 років боровся з пухлиною
мозку, продовжуючи активно працювати
Петро МАКАРУК

“

Батьки Андрія —
віруючі люди. Вони
не схвалили вибір
сина, але попри
це зберігали з ним
добрі стосунки.

російського чорнокнижництва.
Через це він поміняв своє прізвище Рудик на Сатаненко.
Батьки Андрія — віруючі
люди. Вони не схвалили вибір
сина, але попри це зберігали
з ним добрі стосунки.

Сатаненко
відмовився
від участі
у російській «Битві
екстрасенсів»,
бо вважав Кремль
ворогом.

ВІВТОРОК, 12 ЛЮТОГО
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, 10.55, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.15 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже життя»
(12+)
19.20 «Секретні матеріали 2019»
20.45, 21.45 Т/с «У неділю рано зілля
копала» (16+)
22.45 «Одруження наосліп 5»

ІНТЕР
02:20, 04:15, 20:00 «Подробиці»
03:05 «Три сестри» 05:00 «Top Shop»
05:30, 23:50 «Склад злочину» 06:05,
23:00 «Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07:00, 08:00, 09:00,
12:00 «Новини» 07:10, 08:10, 09:20
Ранок з Інтером 10:10, 12:25 Т/с
«Згадати молодість 2» 12:40 Х/ф «ГРА
В ЧОТИРИ РУКИ» 14:50, 15:50, 16:45
«Речдок» 17:40 Новини 18:00, 19:00,
01:35 Ток-шоу «Стосується кожного»
21:00 Т/с «Захоплення» 21:50
«Речдок. Особливий випадок» 00:40
Т/с «Голос з минулого»

13.20, 15.30 Агенти справедливості
(16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с «Таємниці» (12+)
19.50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Дорога додому» (12+)
23.20 Без паніки

СТБ
06.10 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08.00 Містичні історії з Павлом
Костіциним (16+)
09.50 МайстерШеф (12+)
13.35 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси
(16+)
20.00, 20.55 Т/с «Ніщо не трапляється
двічі» (12+)
22.50 Детектор брехні (16+)
23.45 Т/с «Закохані жінки» (16+)

ICTV

05.40, 20.15 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Прорвемось!
11.45, 13.20 Х/ф «ЄЛЕНА
ТРОЯНСЬКА»
12.45, 15.45 Факти. День
УКРАЇНА
16.15, 21.25 Т/с «Розтин покаже»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00
17.15 Антизомбі. Дайджест
Сьогодні
18.45, 21.05 Факти. Вечір
09.30 Зірковий шлях
22.20 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
11.20 Реальна містика

Фото sovet.kidstaff.com.ua.

В

ін — з Івано-Франківська,
брав участь у 15-му сезоні
«Битви екстрасенсів» на СТБ
і був експертом у програмі «Слідство
ведуть екстрасенси». Його дружина
Тетяна Носенко розповіла, що у чоловіка виявили пухлину мозку, яка
не піддавалась видаленню. Про це Андрій нікому не повідомляв, продовжуючи активно працювати і допомагати
людям — і в рамках телевізійних проектів, і особисто. На жаль, не знайшлося того, хто б міг допомогти самому
магу.
Андрій Сатаненко близько восьми
років пропрацював інспектором дорожнього руху в Івано-Франківську.
Під час цієї роботи він почав помічати
пов’язані з магією моменти, які йому
допомагали. Це й стало серйозним по-

штовхом до подальшого вивчення окультних практик, зокрема,

18.00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
20.00, 20.55 Т/с «Ніщо не
трапляється двічі» (12+)
22.50 Один за всіх (16+)

ICTV

05.00 Т/с «Відділ 44» (16+)
05.40 Громадянська оборона
06.35 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.45, 13.20 Х/ф
«АМЕРИКАНСЬКІ
ДРАКОНИ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.20 Х/ф «300
ІНТЕР
СПАРТАНЦІВ» (16+)
06:10, 23:00 «Слідство вели... з
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦІВ:
Леонідом Каневським» 07:00,
ВІДРОДЖЕННЯ
08:00, 09:00, 12:00 «Новини»
ІМПЕРІЇ» (16+)
07:10, 08:10 Ранок з Інтером
09:20, 18:00, 19:00, 01:35 Ток-шоу 18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Прорвемось!
«Стосується кожного» 11:10,
12:25 Х/ф «ЧОРНИЙ ТЮЛЬПАН» 21.25 Т/с «Розтин покаже» (16+)
22.20 Свобода слова
14:00 Х/ф «Я СОРОМЛИВИЙ,
АЛЕ Я ЛІКУЮСЯ» 15:50 «Чекай
НОВИЙ КАНАЛ
на мене. Україна» 17:40 Новини
20:00 «Подробиці» 21:00 Т/с
06.10 Х/ф «БІЛИЙ ПОЛОН»
«Захоплення» 21:50 «Речдок.
08.40 Х/ф «13-Й ВОЇН»
Особливий випадок» 23:50
10.40 Х/ф «ВІЙНА БОГІВ:
«Склад злочину» 00:40 Т/с «Голос
БЕЗСМЕРТНІ» (16+)
з минулого»
12.50 Х/ф «РОБІН ГУД: ПРИНЦ
ЗЛОДІЇВ»
УКРАЇНА
15.50 Ревізор
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
18.15 Страсті за Ревізором
Україною
21.00 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
АКАДЕМІЯ 4:
23.00 Сьогодні
КВАРТАЛЬНА
09.30 Зірковий шлях
ОХОРОНА ПОРЯДКУ»
11.20 Реальна містика
(16+)
13.20, 15.30 Агенти
22.45 Х/ф «СНІГОВІ ПСИ»
справедливості (16+)
МЕГА
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с «Таємниці» (12+)
06:00 Бандитська Одеса 08:25,
19.50 Ток-шоу «Говорить Україна» 13:55 Правда життя 09:20, 22:35
21.00 Т/с «Дорога додому» (12+) Невідомий океан 10:20, 17:55 Азія
23.30 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
класу люкс 11:10 Прихована
ПАТРУЛЬ» (16+)
реальність 12:00, 00:30 Містична
Україна 12:50, 19:40 Речовий
СТБ
доказ 15:00, 23:30 Секрети
Другої світової 16:00, 21:45
06.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
Річкові монстри 16:55 Дивовижна
історія»
Індія 18:45, 20:50 Секретні
08.00 Містичні історії з Павлом
території 01:20 Ілюзії сучасності
Костіциним (16+)
09.55 МайстерШеф (12+)
К-1
13.40 Хата на тата (12+)
06.30 «TOP SHOP»
17.30, 22.00 Вікна-Новини

07.40 М/с «Каспер»
08.00 «Дай Лапу»
08.20 Х/ф «ПЕРШИЙ ПЕС
ДЕРЖАВИ»
10.15 Х/ф «ДИЯВОЛ І ДЕНІЕЛ
ВЕБСТЕР»
12.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14.50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15.45 «Орел і Решка. Морський
сезон»
16.45, 21.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23.00 Х/ф «НАЙКРАЩА
ПРОПОЗИЦІЯ»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 «Помста природи»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 19.25, 20.30 Т/с «Опер за
викликом-4» (16+)
14.50 Х/ф «МАШИНА» (16+)
16.40 Х/ф «ГРА НА
ВИЖИВАННЯ» (16+)
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-6» (16+)

ZIK
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»
10:00, 11:20, 13:20, 16:15, 17:20,
18:15 Перші про головне.
Коментарі 12:00 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 03:00 Художній
фільм

СЕРЕДА, 13 ЛЮТОГО

23.35 Х/ф «12 РОКІВ РАБСТВА»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 08.45 Kids Time
06.50 Х/ф «ПІТ ТА ЙОГО ДРАКОН»
08.50 Т/с «Хроніки Шаннари» (16+)
12.10 Т/с «Загублені» (16+)
17.30 Суперінтуїція (12+)
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ 5: ОПЕРАЦІЯ
МАЯМІ БІЧ» (16+)
22.50 Х/ф «КРУТИЙ ХЛОПЕЦЬ»
(16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:30, 14:00
Правда життя 09:25 Невідомий океан
10:20, 17:55 Азія класу люкс 11:10
Прихована реальність 12:00, 00:30
Містична Україна 12:50, 19:40
Речовий доказ 15:00, 23:30 Секрети
Другої світової 16:00, 21:45 Річкові
монстри 16:55, 22:35 Дивовижна Індія
18:45, 20:50 Секретні території 01:20
Єврорабині 02:05 Ліліпути 02:55
Історія Києва 03:45 Історія українських
земель 04:30 Потойбіччя. Сни 05:20
Шосте відчуття. Дар чи прокляття?

К-1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Каспер»
08.00 «Дай лапу»
08.10 Т/с «Дорогий доктор» (16+)
09.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13.10 Т/с «Мисливці за реліквіями»

14.50 «Орел і Решка. Навколо світу»
15.45 «Орел і Решка. Морський сезон»
16.45, 21.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження. Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Пляжний коп» (16+)
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
13.00 Відеобімба
15.25 Х/ф «МЕДАЛЬЙОН» (16+)
19.25, 20.30 Т/с «Опер за
викликом-4» (16+)
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-6» (16+)

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, 10.55, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.15 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже життя»
(12+)
19.20 «Секретні матеріали 2019»
20.45, 21.45 Т/с «У неділю рано зілля
копала» (16+)
22.45 «Світ навиворіт - 10: Бразилія»

ІНТЕР
02:20, 04:15, 20:00 «Подробиці»
03:05 «Три сестри» 05:00 «Top
Shop» 05:30, 23:50 «Склад злочину»
06:05, 23:00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 17:40 Новини 07:10,
08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
10:10, 12:25 Т/с «Згадати молодість
2» 12:50 Х/ф «НЕ ВИПУСКАЙ З
УВАГИ» 14:50, 15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00, 01:30 Ток-шоу
«Стосується кожного» 21:00 Т/с
«Захоплення» 21:50 «Речдок.
Особливий випадок» 00:40 Т/с
«Голос з минулого»

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 Агенти справедливості
(16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с «Таємниці» (12+)
19.50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Дорога додому» (12+)
23.20 Гучна справа

СТБ
07.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08.55 Містичні історії з Павлом
Костіциним (16+)
10.45 МайстерШеф (12+)
13.50 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00, 22.50 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
20.00, 20.55 Т/с «Ніщо не
трапляється двічі» (12+)
23.55 Т/с «Закохані жінки» (16+)

ICTV
05.40, 10.10, 17.25 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.40, 13.25 Х/ф «ПОВСТАННЯ
СВІТУ»
12.45, 15.45 Факти. День
16.15, 21.25 Т/с «Розтин покаже»
(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.25 Скетч-шоу «На трьох» (16+)

23.40 Х/ф «МІЛЬЙОНЕР ІЗ
НЕТРІВ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 08.45 Kids Time
06.55 М/с «Майлз з майбутнього»
08.50 Т/с «Хроніки Шаннари» (16+)
12.10 Т/с «Загублені» (16+)
17.30 Суперінтуїція (12+)
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ: МІСТО В
ОБЛОЗІ» (16+)
22.45 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ 7» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:05,
13:55 Правда життя 09:05, 16:55,
22:35 Дивовижна Індія 10:05, 17:55
Азія класу люкс 11:05 Прихована
реальність 11:55, 00:30 Містична
Україна 12:45, 19:40 Речовий доказ
15:00, 23:30 Секрети Другої світової
16:00, 21:45 Річкові монстри 18:45,
20:50 Секретні території 01:20
Брама часу

К-1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Каспер»
08.00 «Дай лапу»
08.10 Т/с «Дорогий доктор» (16+)
09.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13.10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14.50 «Орел і Решка. Навколо світу»
15.45 «Орел і Решка. Морський

сезон»
16.45, 21.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Пляжний коп» (16+)
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.55 «Помста природи»
15.20 Х/ф «РОЗПРАВА» (16+)
19.25, 20.30 Т/с «Опер за
викликом-4» (16+)
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-6» (16+)

ZIK
07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:20, 08:20, 09:20, 11:20,
13:20, 16:15, 17:20, 18:20 Перші про
головне. Коментарі 08:00, 09:00,
11:00 Перші про головне. Ранок.
Новини 12:05, 20:00 HARD з
Влащенко 13:00, 15:00 Перші про
головне. День. Новини 15:20 Між
своїми 16:00 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, 15 ЛЮТОГО

ЧЕТВЕР, 14 ЛЮТОГО
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, 10.55, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.15 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
19.20 «Секретні матеріали 2019»
20.40 «Чистоnews 2019»
20.45, 21.45 Т/с «У неділю рано зілля
копала» (16+)
22.30 «Право на владу 2019»

Костіциним (16+)
11.05 МайстерШеф (12+)
14.10 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси
(16+)
20.00, 20.55 Т/с «Ніщо не трапляється
двічі» (12+)
22.50 Вагітна, 16 вип. (16+)
23.50 Т/с «Закохані жінки» (16+)

ICTV

05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
ІНТЕР
11.45, 13.25 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ
«ВАЛЬКІРІЯ» (16+)
02:15, 04:20, 20:00 «Подробиці» 03:00
«Три сестри» 05:05 «Top Shop» 05:30, 12.45, 15.45 Факти. День
23:50 «Склад злочину» 06:05, 23:00
13.35 Х/ф «ГРА В ІМІТАЦІЮ» (16+)
«Слідство вели... з Леонідом
16.15, 21.25 Т/с «Розтин покаже» (16+)
Каневським» 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17.20 Антизомбі. Дайджест
17:40 Новини 07:10, 08:10, 09:20
18.45, 21.05 Факти. Вечір
«Ранок з Інтером» 10:10, 12:25 Т/с
20.15 Інсайдер
«Згадати молодість 2» 12:40 Х/ф «АС
22.20 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
ІЗ АСІВ» 14:50, 15:50, 16:45 «Речдок» 23.35 Х/ф «МІЙ ХЛОПЕЦЬ - ПСИХ»
18:00, 19:00, 01:35 Ток-шоу
(16+)
«Стосується кожного» 21:00 Т/с
«Захоплення» 21:50 «Речдок.
НОВИЙ КАНАЛ
Особливий випадок» 00:40 Т/с «Голос з
05.50,
07.05 Kids Time
минулого»
05.55 М/с «Майлз з майбутнього»
07.10 Х/ф «ШКІЛЬНИЙ МЮЗИКЛ»
УКРАЇНА
09.10 Х/ф «ШКІЛЬНИЙ МЮЗИКЛ 2»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
11.20 Х/ф «ШКІЛЬНИЙ МЮЗИКЛ:
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00
ВИПУСКНИЙ»
Сьогодні
13.45 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД»
09.30 Зірковий шлях
16.00 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД 2:
11.20 Реальна містика
ВУЛИЦІ»
13.20, 15.30 Агенти справедливості
17.50 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД 3»
(16+)
20.00 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД:
16.00 Історія одного злочину (16+)
РЕВОЛЮЦІЯ»
18.00 Т/с «Таємниці» (12+)
22.00 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД: ВСЕ АБО
НІЧОГО»
19.50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Дорога додому» (12+)
МЕГА
23.20 Контролер
06:00 Бандитський Київ 08:00, 13:45
СТБ
Правда життя 09:05, 16:45, 22:35
07.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія» Дивовижна Індія 10:05, 17:45 Азія класу
люкс 11:00 Прихована реальність
09.15 Містичні історії з Павлом

11:50, 00:30 Містична Україна 12:35,
19:40 Речовий доказ 14:55 Секрети
Другої світової 15:55, 21:45 Річкові
монстри 18:45, 20:50 Секретні
території 23:30 Заборонена історія

К-1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Каспер»
08.00 «Дай лапу»
08.10 Т/с «Дорогий доктор» (16+)
09.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13.10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14.50 «Орел і Решка. Навколо світу»
15.45 «Орел і Решка. Морський сезон»
16.45, 21.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження. Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Пляжний коп» (16+)
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.55 «Облом.UA.»
14.30 Х/ф «ЧУЖІ» (16+)
19.25, 20.30 Т/с «Опер за викликом-4»
(16+)
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-6» (16+)

ZIK
07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:20, 08:20, 10:00, 11:20,
13:20, 16:20, 17:20, 18:20 Перші про
головне. Коментарі 08:00, 09:00, 11:00
Перші про головне. Ранок. Новини
09:10 Добрий ZIK 09:45 Сім чудес
України 12:10 Гра Z вогнем 13:00,
15:00 Перші про головне. День. Новини
15:20 Між своїми 16:00 Перші про
головне. День. Дайджест 17:00, 19:00
Перші про головне. Вечір. Новини
18:00 Перші про головне. Вечір.
Дайджест 19:15 VOX POPULI 20:00
Докаz 21:00, 06:20 Перші про головне.
Підсумки 21:40 Прямим текстом з
Остапом Дроздовим 23:00 Стежками
війни 23:30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 03:00 Художній
фільм

СУБОТА, 16 ЛЮТОГО
1+1

ICTV

05.20 Скарб нації
05.30 Еврика!
05.35 Факти
05.55 Більше ніж правда
07.35 Я зняв!
09.30 Дизель-шоу (12+)
10.50, 11.50 Особливості національної
роботи
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Розтин покаже» (16+)
16.00 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ: У ВОГНІ»
(16+)
21.55 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ:
ІНТЕР
ПЕРЕСПІВНИЦЯ. ЧАСТИНА
02:45 «Подробиці тижня» 04:25 «Орел і
ПЕРША» (16+)
Решка. Морський сезон 2» 05:10 «Top
Shop» 05:40 «Готуємо разом» 06:25
НОВИЙ КАНАЛ
«Чекай на мене. Україна» 08:15 «Слово
Предстоятеля» 08:20 Д/п «Острів
05.50 Ревізор
Фіделя» 09:30 Х/ф «ЛЮДИНА08.15 Страсті за Ревізором
АМФІБІЯ» 11:40 Х/ф «ВЕРШНИК БЕЗ 11.00 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
ГОЛОВИ» 13:40 Х/ф «СІССІ» 15:50
АКАДЕМІЯ 4: КВАРТАЛЬНА
Х/ф «СІССІ - МОЛОДА
ОХОРОНА ПОРЯДКУ» (16+)
ІМПЕРАТРИЦЯ» 18:00 Х/ф
12.50 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
«АНЖЕЛІКА І КОРОЛЬ» 20:00
АКАДЕМІЯ 5: ОПЕРАЦІЯ
«Подробиці» 20:30 «Концерт Ірини
МАЯМІ БІЧ» (16+)
Білик» 22:10 Х/ф «ПРИГОДИ ВІРКИ
14.45 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
СЕРДЮЧКИ» 23:55 Х/ф «ДВОЄ ПІД
АКАДЕМІЯ: МІСТО В
ДОЩЕМ» 01:45 «Добрий вечір на
ОБЛОЗІ» (16+)
Інтері»
16.30 М/ф «Корпорація монстрів»
18.00 Х/ф «СКЕЛЯ»
УКРАЇНА
21.00 Х/ф «ВОРОГ ДЕРЖАВИ» (16+)
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
23.45 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
07.15 Зірковий шлях
АКАДЕМІЯ 7» (16+)
08.50, 15.20 Т/с «Дорога додому» (12+)
16.50, 20.00 Т/с «Вір мені» (12+)
МЕГА
22.00 Т/с «Ключі від щастя» (16+)
06:00 Бандитський Київ 07:10
Містична Україна. Таємниці фортець та
СТБ
замків 08:00, 18:20 У пошуках істини
05.55, 17.05 Хата на тата (12+)
09:50 Заборонена історія 11:50
07.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
Секретні території 12:45 Турки-османи.
історія»
Мусульманські володарі Європи 15:30
09.40 Т/с «Ніщо не трапляється двічі»
Дивовижна Індія 17:20, 23:55 Річкові
(12+)
монстри 21:00 Останній день Помпеї
19.00 Євробачення 2019 Національний
22:00 Мисливці за скарбами
відбір
21.25 Євробачення 2019 Національний
К-1
відбір. Підсумки голосування
06.30
«TOP
SHOP»
22.25 Х/ф «УРОКИ ЗВАБИ»
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06.45 «Гроші 2019»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.15 «Світське життя 2019»
12.15 Т/с «У неділю рано зілля копала»
(16+)
16.30, 21.40 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 2018»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Українські сенсації 2019»
23.30 «Світське життя. 2019»

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, 10.55, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.05 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже життя»
(12+)
19.20 «Секретні матеріали 2019»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35, 23.30 «Ліга сміху 2018»
22.30 «Ігри приколів 2019»

ІНТЕР
02:20, 04:20 «Подробиці» 03:05 «Три
сестри» 05:05 «Top Shop» 05:30
«Склад злочину» 06:05, 23:10
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини 07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером» 10:10, 12:25 Т/с «Згадати
молодість 2» 12:00 «Новини» 13:00
Х/ф «ЦЕ НЕ Я, ЦЕ - ВІН!» 14:50, 15:50,
16:45, 00:00 «Речдок» 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується кожного» 20:00
«Подробиці тижня» 22:00 Д/п «Листи з
Афгана» 00:55 Х/ф «АС ІЗ АСІВ»

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
11.00 Реальна містика
13.10, 15.30 Т/с «Невідправлений
лист» (12+)
18.00 Т/с «Таємниці» (12+)
19.50 Ток-шоу «Говорить Україна»
22.00 Т/с «На краю кохання» (12+)
23.20 Слідами

СТБ
06.05 Хата на тата (12+)
07.50 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ В ЕДЕМ»
13.20, 20.00 Х/ф «ЗАГАДКА ДЛЯ

ГАННИ»
15.20, 22.50 Х/ф «ДІАМАНТОВА
РУКА»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси
(16+)

ICTV
05.40, 17.15 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Інсайдер
11.00, 13.25 Х/ф «ЗАГІН «МОРСЬКІ
КОТИКИ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Х/ф «АМЕРИКАНСЬКІ
ДРАКОНИ» (16+)
16.15 Т/с «Розтин покаже» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 07.35 Kids Time
06.45 М/с «Майлз з майбутнього»
07.40 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД»
09.45 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД 2:
ВУЛИЦІ»
11.45 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД 3»
14.00 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД:
РЕВОЛЮЦІЯ»
15.50 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД: ВСЕ АБО
НІЧОГО»
18.00 Х/ф «ПРАВДИВА БРЕХНЯ»
(16+)
21.00 Х/ф «РЕД 2» (16+)
23.15 Х/ф «ОСТАННІЙ БОЙСКАУТ»
(16+)

22:35 Дивовижна Індія 23:30
Заборонена історія 01:20 Скептик

К-1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Каспер»
08.00 «Дай лапу»
08.10 Т/с «Дорогий доктор» (16+)
09.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13.10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14.50 «Орел і Решка. Навколо світу»
15.45 «Орел і Решка. Морський сезон»
16.45, 21.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження. Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Пляжний коп» (16+)
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.55 Відеобімба
15.20 Х/ф «НЕСТЕРПНИЙ БІЛЬ»
(16+)
19.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.20 Х/ф «ВИСОТА» (16+)
23.05 Х/ф «ЧУЖИЙ-3» (16+)

ZIK

07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:20, 08:20, 09:20, 11:20,
13:20, 16:15, 17:20, 18:15 Перші про
головне. Коментарі 08:00, 09:00, 11:00
Перші про головне. Ранок. Новини
12:05 HARD з Влащенко 13:00, 15:00
Перші про головне. День. Новини
15:20 Між своїми 16:00 Перші про
головне. День. Дайджест 17:00 Перші
МЕГА
про головне. Вечір. Новини 18:00
06:00 Бандитська Одеса 08:20, 13:55 Перші про головне. Вечір. Дайджест
19:15 VOX POPULI 20:00 FACE 2 FACE
Правда життя 09:20, 15:50, 21:45
Річкові монстри 10:15, 17:45 Азія класу з Тетяною Даниленко 21:00 Перші про
головне. Підсумки 21:30 Політичне
люкс 11:05 Прихована реальність
11:55, 00:30 Містична Україна 12:45, ток-шоу «Народ проти!» 00:00
Історична правда з Вахтангом Кіпіані
19:40 Речовий доказ 15:00 Секрети
03:00 Художній фільм 06:15 Shift
Другої світової 16:50 Диво з острова
Борнео 18:45, 20:50 Секретні території 06:30 Європа у фокусі

НЕДІЛЯ, 17 ЛЮТОГО
07.40 М/с «Каспер»
08.10 «Дай лапу»
08.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
12.00 «Ух ти show»
13.00 Х/ф «РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА»
15.00, 21.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18.00 М/ф «Земля до початку часів 10:
Міграція Довгошиїв»
19.30 М/ф «Земля до початку часів 11:
Вторгнення Крихтозаврів»
22.00 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»

2+2
06.00 Мультфільми
08.05 «102. Поліція»
09.00 ДжеДАІ-4. Найкраще 2018
10.00 ДжеДАІ. Дайджест 2018
11.00 «Загублений світ»
15.00 Х/ф «НЕСТЕРПНИЙ БІЛЬ»
(16+)
16.55 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК» (16+)
18.45 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК-2»
20.15 Х/ф «МАСКА НІНДЗЯ» (16+)
22.10 Т/с «Ділянка лейтенанта Качури.
Фільм 4. Чорна павутина»
(16+)

ZIK
07:00, 09:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:20, 09:10 Перші про
головне. Коментарі 09:35, 23:00
Вижити в Україні 10:00, 22:30 Перша
передача 10:35, 23:30 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 11:00 FACE
2 FACE з Тетяною Даниленко 12:00
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 13:00
Добрий ZIK 13:30 Ток-шоу «Злий дім»
14:50 Між своїми 15:40 Сім чудес
України 16:00, 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 03:00 Художній фільм
06:00 Євромакс 06:30 Завтра вже
сьогодні

1+1
06.00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06.35 Мультфільм
06.45 «Українські сенсації 2019»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.45 «Світ навиворіт - 10: Бразилія»
11.00 Т/с «У неділю рано зілля
копала» (16+)
15.00 Т/с «Слуга народу» (12+)
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 9»
23.25 «Концерт Дана Балана. Allegro
ventigo»

ІНТЕР
03:10, 20:00 «Подробиці» 03:40,
10:00 «Орел і Решка. Морський сезон
3» 04:30, 12:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси» 05:20 Х/ф
«ЛЮДИНА-АМФІБІЯ» 07:00 Х/ф
«МІО, МІЙ МІО» 09:00 «Готуємо
разом» 11:00 «Орел і Решка.
Морський сезон 2» 13:00 «Орел і
Решка. Перезавантаження. 3 сезон»
14:00 Х/ф «007: КВАНТ
МИЛОСЕРДЯ» 16:00 Х/ф «СІССІ:
ВАЖКІ РОКИ ІМПЕРАТРИЦІ» 18:15
Х/ф «НЕПРИБОРКАНА АНЖЕЛІКА»
20:30 Ток-шоу «Стосується кожного»
22:25 Т/с «Нехай говорять» 01:50
«Речдок»

УКРАЇНА
06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.50 Т/с «Вір мені» (12+)
13.00 Т/с «На краю кохання» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «Я тебе знайду» (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
20.00 Головна тема
23.10 Х/ф «НАРЕЧЕНА МОГО
НАРЕЧЕНОГО» (16+)

СТБ
06.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

07.55 Все буде смачно!
09.55 Хата на тата (12+)
19.00, 20.00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
21.00 Один за всіх (16+)
22.15 Я соромлюсь свого тіла (16+)

Мусульманські володарі Європи
00:50 Гордість України

К-1

06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Каспер»
08.10 «Ух ти show»
ICTV
08.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
05.00 Еврика!
10.30 М/ф «Земля до початку часів
05.05 Факти
10: Міграція Довгошиїв»
05.35 Громадянська оборона
12.00 М/ф «Земля до початку часів
07.20 Т/с «Відділ 44» (16+)
11: Вторгнення
11.00, 13.00 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ»
Крихтозаврів»
(16+)
13.35, 21.00 «Орел і Решка. Навколо
12.45 Факти. День
світу»
13.55 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ: У ВОГНІ» 19.00 Х/ф «ЩУРЯЧІ ПЕРЕГОНИ»
(16+)
22.00 «Орел і Решка. Навколосвітня
16.45 Х/ф «ТЕРМІНАТОР» (16+)
подорож»
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф «ТЕРМІНАТОР-3:
2+2
ПОВСТАННЯ МАШИН»
06.00
Мультфільми
(16+)
08.05 «102. Поліція»
22.45 Х/ф «ТЕРМІНАТОР-5:
09.00 ДжеДАІ-4. Найкраще 2018
ЕНЕЗА» (16+)
10.00 «Загублений світ»
13.00 «Шалені перегони» (16+)
НОВИЙ КАНАЛ
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
05.05 Стендап шоу
15.55 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК-2»
06.00, 07.45 Kids Time
17.25 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
06.05 М/ф «Корпорація монстрів»
20.00 Х/ф «МАЛАВІТА» (16+)
07.50 Х/ф «ВОРОГ ДЕРЖАВИ»
22.05 Х/ф «ЧУЖИЙ-3» (16+)
(16+)
10.40 Х/ф «СКЕЛЯ»
ZIK
13.30 Х/ф «ПРАВДИВА БРЕХНЯ»
07:00
Перші
про
головне. Ранок.
(16+)
Дайджест 07:20 VOX POPULI 08:00
16.30 Х/ф «РЕД 2» (16+)
FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
18.40 Х/ф «РУЙНІВНИК» (16+)
09:00, 05:30 Докаz 10:00, 22:30
21.00 Х/ф «СУДДЯ ДРЕДД»
Перша передача 10:35 Стежками
22.50 Х/ф «КІНЕЦЬ СВІТУ» (16+)
війни 11:00 Перші другі 12:00, 20:10

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 06:55
Містична Україна 07:45, 18:20 У
пошуках істини 09:35 Заборонена
історія 11:35 Секретні території
12:35 Останній день Помпеї 13:30
Мисливці за скарбами 15:30
Дивовижна Індія 16:25 Дикий
Індокитай 17:20, 23:45 Річкові
монстри 21:00 Турки-османи.

Гра Z вогнем 12:50 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 11—17 лютого
ОВЕН. Варто стримати бажання видавати критичні коментарі
з будь-якого приводу. Вашу уїдливість запам’ятають надовго, і в
потрібний момент ви можете залишитися без підтримки. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — середа.
ТЕЛЕЦЬ. Вам знадобиться
сприяння впливових знайомих і
надійних друзів. Будьте активні в
професійних справах. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий
— вівторок.
БЛИЗНЮКИ. При мінімумі
зусиль ви зможете змінити своє
життя на краще, причому як особисте, так і професійне. Вас чекає
виконання багатьох бажань. Сприятливий день — четвер, несприятливий —
п’ятниця.
РАК. Бажання почнуть здійснюватися, якщо вони не зовсім
фантастичні. Спокій і тільки спокій, що б не трапилося, не дратуйтеся. Сприятливий день — середа,
несприятливий — вівторок.
ЛЕВ. Перед вами можуть відкритися нові обрії. Можливі якісь
проблеми юридичного плану, джерела яких перебувають у недавньому минулому. Сприятливий день
— понеділок, несприятливий — четвер.
ДІВА. Щоб уникнути ускладнень на роботі, не намагайтеся
перекласти свої справи на інших.
Постарайтеся не впадати у депресію. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — п’ятниця.
ТЕРЕЗИ. Настає цікавий час,
багатий на різноманітні події.
Роботи непочатий край, є місце
для реалізації нових і старих ідей.
Сприятливий день — середа, несприятливий — субота.
СКОРПІОН. У роботі добре б
зайнятися новими та невивченими
напрямками. Уникайте радикальних рішень. Сприятливий день —
вівторок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Змагання з раптовими конкурентами можуть поглинути всі ваші думки. Вам нічого
не треба нікому доводити, головне
– упевненість у собі. Сприятливий
день — середа, несприятливий — понеділок.
КОЗЕРІГ. Не варто багато балакати, особливо про особисте.
Прекрасний час для творчості й
кар’єри. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — середа.
ВОДОЛІЙ. Ви, як ніколи раніше,
близькі до того, щоб досягти вершини в кар’єрі. Море вам буде не
вище коліна, труднощі тільки розохотять і будуть стимулом до розвитку. Можуть відбутися важливі події в сімейному житті. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — понеділок.
РИБИ. Зміни, яких ви так довго
чекали, не настануть без вашої активності. Дуже корисно радитися
з колегами. Якщо будете впевнені
у власних силах, то можете розраховувати на щастя й удачу. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — четвер.
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Майстер-клас

l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Фото olesinrecept.pp.ua.

Все буде в шоколаді!

Фото mywishboard.com.

Агов, чи є хтось, кому не до вподоби цей ароматний
десерт, хто не любить поласувати шматочком цієї
дивовижної плитки з чаєм або кавою, хто не пробував
поліпшити ним настрій чи зняти втому, стимулювати
роботу мозку? Але це не тільки смачний і поживний
продукт, а й основа для багатьох кондитерських
виробів. З нього можна і приготувати чудові десерти,
й урізноманітнити, змінити і навіть виправити смак
деяких страв. Однак при роботі з ним варто пам’ятати,
що це ще й дуже делікатний продукт, чутливий до
коливань температури і вологості повітря, він легко
вбирає сторонні запахи і втрачає свій приємний
аромат. У нинішній добірці пропонуємо вам кілька
рецептів солодощів із шоколадом або какао
ЦУКЕРКИ
«П’ЯНА ВИШНЯ»

«КРАПЛИНКИ»

АЖУРНІ ПРИКРАСИ
ДЛЯ ТОРТІВ І КАПКЕЙКІВ

ШОКОЛАДНЕ МАСЛО

Мабуть, не знайдеш ласуна,
котрий би не любив цих чудових
солодощів. Зробити їх у домашніх
умовах не так уже й складно
Інгредієнти: 100 мл коньяку,
100 г чорного шоколаду, 200 г вишень без кісточок, білий шоколад (за
бажанням).
Приготування. Дрильовані вишні залити коньяком і поставити в
Фото gotyemo.pp.ua .
холодильник на 10–12 годин (або на
4—5 годин, якщо хочете отримати цукерки лише з легким коньячним відтінком).
Відкинути ягоди на друшляк, щоб добре стекли. Плитку шоколаду подрібнити
і розтопити в мікрохвильовці або на водяній бані. За допомогою дерев’яної
шпажки кожну вишню занурити в шоколадну масу, трохи обтрусити і перекласти на рівну поверхню, застелену пергаментом. Скориставшись кондитерським
шприцом, можна декорувати цукерки розтопленим білим шоколадом.

Десерт із
чудовим смаком
та оригінальним
оформленням. Ну
чим не ресторанна
страва?
Інгредієнти:
100 г шоколаду, 1 ч. л.
сметани; для крему –
1 яйце, 2 ст. л. цукру,
2 ст. л. крохмалю,
150 мл молока, 1 ч. л.
лимонної цедри, 50 г
шоколаду, 1 ст. л. лікеФото cooсorama.net .
ру, 80–90 мл вершків.
Приготування. Нарізати пластикові смужки (наприклад, із пластикових пляшок) завширшки 3 см і завдовжки близько 20 см. Розтопити шоколад зі сметаною,
нанести його на смужки, дати трошки підсохнути, згорнути смужки крапелькою, скріпити прищепкою на краях і поставити в холодильник на 20 хвилин. Після цього
прищепки зняти, смужки легко відійдуть від шоколаду –
отримаєте солодкі формочки без дна. Для крему добре
розмішати молоко з цукром, яйцем, крохмалем, цедрою
і шоколадом. Заварити, поки не загусне, охолодити. Додати лікер і збиті вершки. Отриманим кремом заповнити шоколадні форми. За бажанням на дно «краплинок»
можна покласти шматочки готового бісквіту, а зверху –
крем. Притрусити какао. Перед подачею на стіл потримати в холодильнику.

www.volyn.com.ua

Фото coocorama.net .
Смачна намазка буде
чудовим доповненням
до ранкового чи вечірнього чаювання
Інгредієнти: 250 г
вершкового масла, 50 г
шоколаду, 1 ст. л. сметани,
3 ст. л. какао, 4 ст. л. цукрової пудри, 3 ст. л. посічених
горіхів.
Приготування. Масло
збити з цукровою пудрою,
додати какао і ретельно
розтерти. Шоколад розтопити зі сметаною, охолодити до кімнатної температури і додати в масло, всипати подрібнені горіхи і добре розмішати. Сформувати «стіжком» і поставити в холодильник на 30–40 хвилин.

ГАРЯЧИЙ ШОКОЛАД
Зігрітися в зимову холоднечу чашкою цього ароматного напою – справжня насолода
Інгредієнти: 6 ст. л. какао, 8 ст. л. цукру, 2 скл. молока, 100 мл вершків, 2 ст. л.
цукрової цудри, горіхи.
Приготування. У невеличкій каструльці змішати какао і цукор. Постійно
Фото yandex.ua.
помішуючи, влити молоко, ретельно розтерти і довести до кипіння. Швидко зняти з вогню і розлити в чашки. Зверху
покласти збиті з цукровою пудрою вершки, посипати горіхами..

А ви знали, що…
▶ Батьківщиною шоколаду є
Центральна і Південна Америка. У
Європі він відомий приблизно з
1480 року.
▶ Свого часу какао-боби слугували індіанцям засобом платежу. За
100 зернин, наприклад, можна було
купити раба.
▶ Давні ацтеки вважали, що
шоколад є афродизіаком (підвищує
сексуальну енергію), а також стимулює духовний розвиток.
▶ Тривалий час лідером із виготовлення цього десерту в Європі
була Франція.
▶ У XVI столітті рецепт шоколаду

становив державну таємницю, за
її розголошення стратили кількох
людей. Продукт був доступний
лише вельможам через складність
виробництва та високу вартість
інгредієнтів.
▶ Шоколад значно сильніше
впливає на жінок, аніж на чоловіків,
бо містить речовини, які діють на
жіночу гормональну секрецію.
▶ Повне виключення цього
продукту з раціону тих, хто вживав його надмірно, може зумовити
характерні симптоми відвикання від
наркотичних препаратів.

Часто в магазинах можна побачити торти, оздоблені тонким шоколадним мереживом. На перший
погляд здається, що такі візерунки
неможливо повторити
Однак технологія створення такої
краси зовсім не складна. Підійде різний шоколад: білий, молочний, чорний — головне, щоб у ньому не було
начинки та добавок (фруктів, горіхів).
Отож знадобляться 1–2 плитки шоколаду, пергаментний папір та багата
фантазія.
Поламайте шоколад на шматочки,
покладіть у суху ємність і поставте
на водяну баню. Важливо, щоб у каструлю з шоколадом не потрапила
вода, інакше він може згорнутися. Періодично помішуйте, поки отримаєте
однорідну еластичну масу. З пергаментного паперу зробіть маленький
кульочок (такий собі саморобний
кондитерський олівець), акуратно
вилийте в нього охолоджений рідкий
шоколад, зріжте куточок (чим тонший
отвір, тим красивішими будуть ажурні
малюнки).
Якщо ви впевнені у своїх художніх здібностях, то, злегка натискаючи
і видавлюючи тонку цівку шоколаду,
малюйте узори на гладенькій поверхні
торта. Тим, хто не вважає себе художником, варто спершу нанести візерунок
на пергаментний папір, а тоді по лініях
малювати шоколадом. Папір покладіть
у холодильник, щоб шоколад застиг.
Потім акуратно за допомогою тонкого ножа зніміть оздобу з пергаменту й
обережно перемістіть на торт.
Ще один ефектний трюк — виготовлення шоколадного листя. Розтопіть плитку на водяній бані, за допомогою пензлика розтоплений шоколад
нанесіть на вимиті й протерті насухо
свіжі листочки (бажано брати щільні
і рельєфні). Заготовки покладіть на годину в холодильник, а потім акуратно
зніміть листочки. Чудовий вигляд матиме комбінування листя з різних видів
шоколаду.
Зверніть увагу. При роботі з білим
шоколадом будьте дуже уважні: якщо
його перегріти, в ньому утворюються крупинки, тому розплавляйте його
тільки на водяній бані і до половини,
потім зніміть з плити і, постійно помішуючи, доводьте до однорідного стану.
Фото tak-prosto.info.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

Канікули у тата: 6-річного
Іванка ледь не закатували

Три танкісти
і… хлопчик
Фото 33kanal.com.

На Вінниччині небайдужі люди
побачили в електричці малюка,
голівка якого розпухла від
побоїв, а личко було фіолетовосинім через гематоми. Дорослі,
з котрими він їхав, воліли,
аби цього ніхто не помітив.
Та приховати сліди злочину було
неможливо. Люди викликали
поліцію та «швидку». Хто ж так
познущався з дитини?

Друзі, не знаю як молодше покоління, а старше точно пам’ятає пісню про трьох
танкістів, трьох веселих
друзів… А ми ж пропонуємо вам згадати знаменитий
вірш часів Другої світової
війни, який в СРСР вивчали
в школі, про трьох танкіс-

ГОРЕ-БАТЬКІВ ВІН
«НЕ ЗДАВАВ»

Поруч з батьком та його новою дружиною
Іванко виглядає зляканим горобеням.

“

І соціальні служби нарешті
звернули увагу на сім’ю,
в якій малюк мав відпочити
від навчання, набратися сил,
а натомість ледь не загинув.

— Ми познайомилися з ним через інтернет. Казав, що служив в АТО.
У липні приїхав до нас у село, тоді й
почали жити разом. Питав, чи я не проти, що він візьме свою дитину. Ваню він
бив, але не часто, — розповіла 26-річна Людмила. — Того дня, коли ми
прийшли зі станції додому, у Вані вже
було трохи червоне обличчя. Він хотів
дістати котика і впав з тумбочки на дошку біля груби. Руслан почав на мене
кричати, бив ногами по нирках. А потім — і малого. А в поліції розказав, що
то я все зробила. Бо в нього вже є судимість, ще один суд перенесли на березень. Тому я написала на нього заяву.

З ДИТБУДИНКУ — У СПЕЦШКОЛУ
ДЛЯ СЛАБОЗОРИХ…
Судячи з усього, ні батько, ні мачуха Іванка не жалували. І не важливо,
хто з них понесе більше покарання.
Кажуть, якщо вину чоловіка буде доведено, йому загрожує до п’яти років
позбавлення волі. Можливо, це послужило б уроком для інших батьків-деспотів.
Найважливіше, як складеться доля
малюка, чи не буде негативних наслідків для його здоров’я. Дитячий нейрохірург Володимир Волощук розповів, що спочатку симптоми вказували
на можливий крововилив у головний
мозок, згодом з’ясували, що підстав
для хірургічного втручання нема. Стан
хлопчика швидко покращився. Він насторожено спілкувався з лікарями, але
на контакт ішов.
Педагог-методист Вінницької об-

Фото naparise.com.

Потерпілого хлопчика спочатку
доправили до Козятинської лікарні,
де встановили, що в нього закрита
черепно-мозкова травма, забій головного мозку, масивна підшкірна гематома на голові, забій потиличної кістки,
параорбітальна гематома… «Прошу
вибачення, але голова була як банячок», — не міг стримати емоцій заступник головного лікаря Ігор Грубеляс.
Коли поліцейські почали з’ясовувати, що сталося, 6-річний Іванко, захищаючи батьків-нелюдів, шепотів, що
винен сам. Утім, казав щоразу по-іншому: то — наче впав із тумбочки, то —
з ліжка, а то — побіг за котом. Малюк,
який ріс без маминої любові й турботи,
боявся втратити, незважаючи на його
жорстокість, ще й тата.
Слідчі почали розслідувати справу
за статтею 127 Кримінального кодексу — катування. Однією з перших версій було те, що травми хлопчику наніс
батько. Втім, невдовзі затримали його
співмешканку, яка, до речі, теж була
із синцями. Вона своєї провини не визнавала, стверджувала, що у всьому
винен чоловік.
Журналісти видання «20 хвилин» зустрілися з Русланом, батьком побитого
Іванка, в обласній дитячій лікарні, куди
перевезли малого.
— Я віз сина у лікарню, — пояснював Руслан, як вони опинилися в електричці. — Люди викликали поліцію
та зняли нас із поїзда. Ваня взагалі
живе у своєї бабусі у Липовецькому районі. До мене він приїхав тільки на канікули. Я вирішив з’їздити туди, щоб
взяти для сина деякі речі. Повернувся
ввечері. Зателефонував співмешканці,
щоб вийшла, зустріла мене, бо сумки
не міг донести. Заходимо в хату: у дитини вся ліва частина обличчя синя.
Я — до малого, питаю: «Хто тебе бив?»
Він мовчить. Відвів його в іншу кімнату,
тоді сказав, що це мама. Я розізлився
на жінку. Вдарив її. Та сина не чіпав…
Також чоловік розповів про те, що
рідну матір Івана два роки тому позбавили батьківських прав. Де вона перебуває зараз, він не знає. Але чув від
соцпрацівників, що у в’язниці.
Колеги з іншого видання, «Вінниця
інфо», спілкувалися з мачухою Іванка.
Жінка запевняла, що Руслан і раніше
піднімав руку на неї та малого. До того
ж має судимість.

У зв’язку з тим, що Грицько Гарбуз заблукав десь
між Малою і Великою Глушами Любешівського
району, виконуючи там творче завдання, сьогодні
ми оголошуємо лише запитання конкурсу. А підсумки
попередніх підіб’ємо наступного разу.
Для тих, хто вперше до нас приєднався, нагадуємо:
треба відгадати, що ми заховали у гарбузі —
своєрідному «чорному ящику» від «Цікавої газети
на вихідні»
«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
6 (2019)

Оксана КРАВЧЕНКО

У лікарні дитині надали допомогу.

ласної лікарні Олена Вдовиченко прокоментувала психологічний стан Іванка. Дитина розвивається відповідно
до свого віку. Вміє рахувати, знає кольори. Коли заходить мова про батька
та його нову жінку, замовкає, закривається. Однаково реагує на обох.
Де житиме Іванко після лікарні? Начальниця служби в справах дітей Козятинської райдержадміністрації Євгенія Вітко
розповіла, що Ваня навчається у першому класі Самгородоцької спецшколи.
У нього — серйозні проблеми із зором.
До цієї школи він потрапив за направленням Липовецької райдержадміністрації.
А раніше разом із сестричкою Іванко був
влаштований до спеціалізованого будинку дитини в Хмельницькому, коли їхню
рідну маму за рішенням суду позбавили
батьківських прав.
На зимові канікули адміністрація школи віддала хлопчика батькові.
Тоді і трапився цей випадок. І соціальні служби нарешті звернули увагу
на сім’ю, в якій малюк мав відпочити від
навчання, набратися сил, а натомість
ледь не загинув. Коли обстежили умови проживання, то з їжі виявили тільки
близько кілограма цукру, літр смальцю,
десять картоплин і десять цибулин.
Пічне опалення, але на той момент
дров не було. У хаті — жодної іграшки.
Тепер і Руслана позбавлять батьківських прав. Можливо, дитину влаштують у прийомну родину. Зійдуть
з тіла хлопчика синці, але кривава
рана у його серденьку навряд чи колись загоїться…
(За матеріалами вінницьких ЗМІ).
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ба надіслати до 20 лютого тільки у вигляді
sms-повідомлення
на номери: 0501354776
і 0672829775 (наприклад:
«Відро», «Три яблука»).
Увага: з одного номера
можна відправляти лише
одне sms! Цей номер і братиме участь у жеребкуванні в розіграші призових

Пропонуємо вам згадати знаменитий
вірш часів Другої світової війни, який
в СРСР вивчали в школі.

тів і… хлопчика. З книгою
та фільмом «Чотири танкісти і собака» — не плутати. Так-от: під час бою хлопчина підказав військовим,
де стоїть ворожа гармата.
Запитання: як звати того
малого з вірша? До речі,
цим ім’ям часто називають пам’ятники солдатів
по всьому світі.
Яке слово-ім’я ми заховали у гарбузі?
Слово-відповідь
тре-

200 гривень, якщо правильних відповідей буде більше
двох.
А ще спеціальний
приз — 150 гривень —
отримає той, хто в листі
на поштову адресу
(43 025, Луцьк,
просп. Волі, 13)
чи електронну
tsikava.gazeta@gmail.com
найяскравіше опише,
як шукав чи шукали
правильну відповідь.

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
24 січня
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l ЛЮБОВ ЗЛА…
Фото filmix.co.

l ШПАРГАЛКА ДЛЯ ДВОХ

У щоденнику вона писала, що у фюрера завжди не вистачає для неї часу, проте він зміг встановити над нею
повний контроль: заборонив курити, танцювати і перебувати у компаніях інших чоловіків.

Фото bbc.com.

Вийти заміж
за коханого… нелюда
Її особливість у тому,
що дуже-дуже кохала
антилюдину-античоловіка.
Навіть тоді, коли мільйони
проклинали його ім’я. Любила
до безтями, не хотіла дихати
без нього. Нею цікавилися
як доповненням до його
портрета, як до одного з ключів
до психологічного образу
монстра в людській подобі.
Навіть майже сто років по тому
аж настільки сліпа любов
видається щонайменше дивною

Багато біографів вважали Гітлера нездатним на людські почуття.

“

дочки. Час «ікс» для неї настав, коли
влаштувалася помічницею у фотоательє Гофмана, який зумів стати особистим фотографом Гітлера. Там вони
і познайомилися: 17-літня дівчина
і 40-річний Адольф. Начальник-фотограф так описував Єву: «Вона зберігала певну дитячу наївність. Блакитні
очі та кругле обличчя в обрамленні
темно-русявого волосся давали підстави назвати її гарненькою — така
собі безособова миловидність ніби зійшла з коробки шоколадних цукерок».
Сама Єва Браун закінчила монастирську школу, інститут англійських фрейлейн (вивчала фран-

Гітлер поцікавився
походженням Єви
(національністю
її предків). Звісно, щоб
убезпечити себе від
стосунків із єврейкою.

вражений не менше за мене, коли чоловік і двоє провідників цілеспрямовано
пройшли повз нас. «Хто ж це все-таки
був?» — запитав я Хенчеля. Той відповів: «Службовець рагсу». Так я дізнався
про майбутнє весілля Гітлера і Єви
Браун. …За дверима кабінету Єва
дала Гітлеру згоду. Борман і Геббельс,
мабуть, виконували обов’язки свідків
при одруженні. Приблизно о пів на другу справу було завершено».
Приятелі пізніше міркували, що
Гітлер захотів зробити Єву «фрау Гітлер» передусім через її батьків. Брауни
не повинні були соромитися, що їхня
дочка померла «співмешканкою». Набагато раніше Єва аж двічі намагалася
вкоротити собі віку, не остання роль
тут належала сімейним принципам.
Вона народилася 6 лютого
1912 року у відносно заможній сім’ї
(мали прислугу та гроші на навчання
дітей). Крім Єви, у Браунів було ще дві

Фото istmird.com.

Євою Гітлер ця жінка пробула
дуже мало — один день. А далі вона
взяла з рук законного чоловіка ампулу
з ціаністим калієм… Хоча у свої 33 могла ще багато років купувати улюблені
туфлі й пити безтурботну каву: приїхала в бункер Гітлера попри його волю,
усвідомлюючи подих смерті.
До 30 квітня 1945-го Єву знали
як фройлен Браун. Хоча більшість про
неї не відала. Лідер нацистів не псував
собі репутацію людини, для якої головна «наречена — Німеччина», а тому
Єва спочатку була для нього однією
з багатьох милих закоханих у нього
німкень, а потім — близькою жінкою,
яка, однак, не має права на «головну
лінію життя».
Спогадів сучасників Єви — небагато. Це, зокрема, свідчення особистого фотографа Гітлера, в ательє
якого познайомилися ці двоє, а ще є
згадка вкрай здивованого служаки
з бункера (місця шлюбу і смерті) про
незвичного гостя.
Зі спогадів Рохуса Міша, телефоніста та військовослужбовця команди
супроводу фюрера: «Незабаром після
півночі я помітив у бункері людину,
якої ніколи не бачив раніше. Хенчель
(машиніст бункера), здається, був

цузьку, бухгалтерію, домоведення),
цікавилася кіно, спортом (займалася
легкою атлетикою) і модою. Все. Жодної політики і партійного життя. Зате
вона гарно й охоче фотографувала.
Завдяки їй залишилися унікальні кінокадри та знімки Гітлера і його посіпак.
Отож, 1930 рік. Після знайомства
Єва, придумавши собі палке взаємне
кохання, за 5 наступних літ двічі намагалася накласти на себе руки. Спочатку зважилася вистрілити в себе. Фотограф Генріх Гофман у книзі спогадів
«Гітлер був моїм другом» пригадує
таку розмову:
«Лікарю, прошу вас сказати
правду, — допитувався Гітлер. — Ви
не думаєте, що панна Браун стріляла
лише для того, щоб покрасуватися
в ролі пацієнтки і привернути до себе
мою увагу? — Постріл був спрямований прямо в серце, — відповів той.
Коли лікар пішов, Гітлер став ходити кімнатою туди-сюди. Раптом він
зупинився і подивився на мене. — Ви
чули, Гофмане, — сказав він схвильовано. — Дівчинка зробила це через любов
до мене. Але я не давав їй жодних підстав для такого вчинку. — Схоже, —
продовжував він, більше звертаючись
до самого себе, ніж до мене, — тепер
мені доведеться її доглядати. Але
це не означає, що я з нею одружуся!»
Гітлер поцікавився походженням
Єви (національністю її предків). Звіссунків
но, щоб убезпечити себе від стосунків
рйозіз єврейкою. Це свідчило про серйозність його намірів.

Поводься
з чоловіком,
як із царем, —
і станеш
царицею!
Кожна жінка бажає знати, як
бути ідеальною дружиною.
Як зробити так, щоб чоловік
її обожнював і як поводитися
зі своїм коханим в тій чи іншій
ситуації? Ще у 1620 році рабин
із Познані Іцхак Бен Еліяким
написав для своєї доньки
книгу «Добре серце», в якій
містилися «10 заповідей гарної
дружини». Скажемо правду:
рабин був не дурень. Усім
дівчатам варто ці правила
завчити напам’ять
10 ЗАПОВІДЕЙ ІДЕАЛЬНОЇ
ДРУЖИНИ ВІД ІЦХАКА БЕН
ЕЛІЯКИМА:

1. Не буди його, коли він спить.
2. Не примушуй свого чоловіка чекати на їжу. Голод — батько гніву.
3. Не заперечуй і не доводь
йому, що твоя порада краща, ніж
його.

«ПЕРЕБУВАЛА В ПЕКЛІ», БО…
…
ОЛА
НЕ МОГЛА ЖИТИ БЕЗ ДИЯВОЛА

Оксана КОВАЛЕНКО

ПРО НЕЇ ПИСАЛИ: «БЕЗОСОБОВА
МИЛОВИДНІСТЬ НІБИ ЗІШЛА
З КОРОБКИ ШОКОЛАДНИХ
ЦУКЕРОК…»

www.volyn.com.ua

Отож, Єва Браун таки виграла
грала
— наблизила до себе Гітлера, який
бство
ще був у депресії через самогубство
лі Райого коханки — племінниці Гелі
убаль. Однак жінки все одно були
оювана другому місці після планів завоювати світ. І чаша жіночого чекання знову
оденпереповнилася. Єва нарікала в щоденранця:
нику на постійну відсутність обранця:
«Чому я повинна все це переживати??
Краще б мені ніколи його не бачити!
Я така нещасна. Піду куплю ще снодійного і занурюся в напівдрімоту».
Коли Єву допекло вдруге — вона
наковталася пігулок. (Тоді Гітлер уже
був на чолі Німеччини.) Врятувала
рідна сестра, яка прийшла неочікувано. Сучасники жінки говорили на цьому фоні про її самотність і про її батьків, людей набожних, які засуджували
«неоформлені» стосунки.

»

Закінчення на с. 11

Фотограф
Гофман казав,
що найбільше
Гітлер боявся
опинитися
в смішному
становищі.
Одного разу
забракував
свій знімок
із шотландським
тер’єром Єви
Браун. За його
словами, великий
державний
діяч не міг
дозволити собі
фотографуватися
з маленьким
песиком.

“

Фото b17.com.
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Не хвали його ворогів
і не ненавидь його
друзів.

4. Не говори нічого такого, що зачіпало б його. Якщо ти будеш поводитися з ним, як із царем, він
буде ставитися до тебе, як до цариці!
5. Не хвали його ворогів і не ненавидь його друзів.
6. Не чекай від нього неможливого.
7. Будь обережна з його грішми.
Не приховуй від нього своїх грошових справ.
8. Бережи його таємниці. Якщо він
хвалиться, тримай і це в таємниці.
9. Якщо будеш уважною до його
прохань, то він стане твоїм рабом.
10. Стань обережною, коли твій
чоловік сердиться. У цей момент
не будь ні веселою, ні сварливою — усміхайся і говори тихо.
Джерело: uduba.com.

