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Зустрінемо Масляну
суперсмачними
млинцями!
с. 14
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на вих ідні

А вас, Даля, я попрошу…
зізнатися
Які шпигунські секрети із власної
біографії приховує президент Литви?
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Щоб успішно керувати нехай і невеликою Литвою з населенням
менше ніж три мільйони чоловік, Далі Грибаускайте часто
доводиться вдаватися до радикальних методів.

Фото із сімейного архіву родини ТЕРНОВЕЦЬКИХ.

Інна ПІЛЮК

З ОСОБОВОЇ СПРАВИ
ЗНИКЛИ АЖ 11 СТОРІНОК
Коли 10 років тому Даля
Грибаускайте вперше очолила Литву, недоброзичливці
не могли оминути такого задоволення, як попорпатися
у життєписі політика. Шукали

“

Наталя любить, коли поряд батьки і племінниця Іванка.

Такою пам’ятають дівчину у селі.

22 РОКИ БЕЗ СВІДОМОСТІ
Навесні 1996-го в селі Чорнолізці, що
в Тисменицькому районі на ІваноФранківщині, п’яний мотоцикліст збив
3-літню дівчинку. Два місяці вона перебувала
в комі. Через значне пошкодження
центральної нервової системи дитя мало
прожити недовго. Максимум рік
Наталія МОСТОВА

анси — 50 на 50. Місце,
де сталася страшна аварія, називають нещасли-

Ш

вим. Там подібне траплялося не раз.
31 березня 1996-го Мирослава Терновецька пішла до сусідів допомагати з приготуванням до весілля.
Взяла із собою і донечку Наталочку.

В якийсь момент дівчинка зникла
з-під маминого нагляду і вирішила
повернутися додому. Маля йшло
узбіччям дороги. Цієї миті невідомо звідки вискочив мотоцикліст —
і дитина злетіла у повітря. Хтось
закричав: «Води!» Батько Григорій,
котрий повертався додому і був
свідком трагедії, забіг на сусіднє подвір’я і приніс звідти відро з водою.
— Кров була тільки у кутику
рота, — пригадує чоловік. — І невеличкі подряпини на руці й голові.
Малу хутко занесли в машину і повезли до лікарні. Реанімація. Ніхто
не давав гарантії на життя.

зидента було те, що її батько
Полікарпас Грибаускас нібито
працював у НКВС. А ще мав
заплутане особисте життя:
одружився вдруге, не розірвавши офіційних стосунків
із першою дружиною. До речі,
зі старшим, рідним по батькові братом Альбертасом Даля
не спілкується.

1 березня їй виповнюється 63 роки.
Другий термін поспіль литовці довіряють
Далі Грибаускайте долю країни.

інтриг, пліток, таємних коханців, а натомість відкопали зовсім іншу історію. І вона виявилися ще тим «скелетом у шафі»
харизматичної прибалтійської
лідерки.
Пані Даля — успішна, розумна, стильна жінка, яку поважає світова спільнота. 1 березня їй виповнюється 63 роки.
Другий термін поспіль литовці довіряють їй долю країни.
Не була заміжня, не має дітей,
тому інтерес до її ймовірних
любовних скандалів згас, так
і не розгорівшись. До великої
політики, як і годиться у пострадянському
суспільстві,
вона прийшла через партійну
школу КПРС. Ну до чого ж тут
присікатися?
Першим закидом до преР

Е

К
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Але інтерес до Полікарпаса швидко втратили. Стало
відомо, що в НКВС він працював всього лиш пожежником.
Справжня таємниця «залізної
Далі», як її іноді називають, ховалася на вирваних одинадцяти сторінках із її архівної особової справи.

«ЛИТВА ЇЇ НЕ ПОСИЛАЛА»
За деякими даними, в біографію литовського президента на офіційному сайті п’ять
разів вносили зміни. А тут
ще й зниклі сторінки… Оскільки особисте життя жінки було
відкрите та зрозуміле, «скелети» почали шукати у її кар’єрному рості.

Закінчення на с. 3
А

М

»
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РОБОТА В ПОЛЬЩІ
та в Україні (м. Нововолинськ)
цех із розробки курей-бройлерів
ЗАБЕЗПЕЧУЄМО:

l доїздом; спецодягом;
l комфортними умовами;
l проживанням (сімейні пари окремо);
l повноцінними обідами;
l свіжою курятиною.

ОПЛАТА 20-25 тис. грн/міс.

Закінчення на с. 6

»

ВИМОГИ: біометричний паспорт

ТЕЛЕФОНИ: (067) 333-73-93, (067) 674-41-04
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Малоросія наносить контрудар
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

«Ви всі хотіли, щоб Президент України проїхав
тією дорогою. Я йому передав. Він зробив це.
І пообіцяв допомогти у виділенні коштів на
ремонт»

«Воювати за мир — це як трахатись за цноту»
Фото fakty.ua.

Таку заяву зробила переможниця
Національного відбору на конкурс
«Євробачення-2019» Анна Корсун,
яка має сценічне ім’я MARUV
(на фото)
Ця артистка, за яку під час СМС–голосування українські глядачі віддали
найбільше голосів, активно гастролює
у Росії і каже, що так несе мир (до речі,
чому тоді ніхто з її російських глядачів після концертів не став вимагати
у Путіна вивести з України окупаційні
війська заради миру? — Ред.). Власне,
не пісня артистки, а саме її громадянська позиція й закрили їй дорогу на
«Євробачення» — Суспільне телебачення України та MARUV після семи годин переговорів не змогли підписати
угоду. Співачка навіть погодилась три
місяці після «Євробачення» не гастролювати у Росії, але були якісь інші пункти в контракті, які її не задовольнили.
«Я — музикант, а не бита на політичній
арені», — виголосила MARUV.
У заяві ж Суспільного телебачення
йдеться про те, що вони не хочуть розколювати українське суспільство і політизувати ситуацію. «На час конкурсу
виконавець стає культурним послом
України та доносить не лише власну
музику, але також є виразником думки українського суспільства у світі».
На переконання телевізійників, із цим
MARUV не впорається.
Справді, що цей «культурний посол» може заявити на весь світ? Що
замість того, аби здатись, якісь там

Пенсійна реформа передбачає, що відтепер щороку
1 березня відбуватиметься автоматична індексація виплат.
Цьогоріч понад 10 мільйонів
українців отримають збільшені пенсії — хто на тисячу, хто
на сто гривень. В середньому
вони зростуть на 17 відсотків.
Але буде 2,5 мільйона людей старшого віку, яких індексація не зачепить. Більшість із
них мають великий трудовий
стаж, тобто чесно працювали
все життя, але оскільки мали
маленькі зарплати, то зараз

Такий запис у «Фейсбуці» залишив Андрій Залівський, мер міста Червонограда Львівської області, яке
23 лютого відвідав Петро Порошенко. Міський голова
виклав фотографії та відео, як кортеж глави держави
повільно їде вулицею Львівською до міста, оминаючи
велику кількість ям та калюж. «Цей відрізок дороги є
частиною міжнародної траси, що веде до Ковеля і далі
на Брест. Це окружна міста. Але у нас немає ні грошей,
ні повноважень, аби відремонтувати ті 3,5 кілометра»,
— кажуть у мерії.
Порошенко заявив, що дав доручення обласному керівництву до кінця року відремонтувати зруйновану дорогу до Червонограда.

Дочка прес-секретаря
Путіна стажується
в Європарламенті
А коханий «русскій мір» зачекає…

українці «трахаються за цноту», тобто
воюють за мир? На жаль, таких малоросів, які воліють не помічати війни з
Росією, багато. Вони, як Зеленський,
пропонують попросити в Путіна миру
на колінах. Чи не дратувати Кіріла
своєю церквою. Чи називають «печерним націоналізмом» відстоювання
української мови. Стерти будь–які прояви українськості на догоду Москві,
пристосуватись до російського — ось

Юля купувала виборців
тисячею, Петро — двома
Майже 2 мільйони
людей поважного віку
отримають разові
виплати у розмірі
2400 гривень

У Червонограді
Порошенка повезли…
найгіршим шляхом

не можуть претендувати на
суттєве підвищення пенсій.
Несправедливо? Так. На щастя, попереду — президентські вибори, а позаду — розмитнення «євроблях», від
яких до Пенсійного фонду надійшло 8,8 мільярда гривень.
І тому як компенсацію за втрачену пенсію у 2015—2016 роках їм виплатять додаткових
2400 гривень.
По 1200 грн у березні та
квітні, якраз напередодні
першого та другого туру
президентських виборів.
Розумний хід Порошенка,
бо переконані: на такий
крок пішов би кожен із
44 претендентів на українську булаву.

їхній рецепт спокою. Видно, Україні
треба перемогти не тільки Росію, а й
Малоросію — у собі.
Тим часом після такого скандалу
можна впевнено сказати, що тепер
повні зали у Росії для MARUV забезпечені. А хто представлятиме Україну на «Євробаченні», у Суспільному
телебаченні вирішать найближчими днями. Не виключено, що й ніхто
не поїде до Тель-Авіва.

Вчителька померла
після сварки
з батьком учениці
Трагедія сталася в селі Гнатків Вінницької
області
На одному з уроків п’ятикласниця Поліна назвала 46–річну вчительку Світлану Олійник «слабою на
голову». У відповідь педагог шарпнула ученицю за
кофточку. Розібратись у ситуації вирішив батько школярки.
«Сергій сильно кричав і розмахував кулаками,
навіть замахувався, але директор вчасно стала між
ними і розвела. Світлана почервоніла і пішла. Мала на
меті розрахуватися, тому що батько учениці вимагав
тільки звільнення. Сіла писати і ручка у неї випала.
Підняти вже не змогла. Очі стали скляними», — зазначили очевидці.
Вчителька потрапила в лікарню з інсультом.
Лікарі 17 днів боролися за життя жінки, однак
врятувати не змогли. Рідні померлої мають намір
звернутися до правоохоронців, але людини вже
не повернеш…

Євродепутат від Латвії Сандра Кальнієте боїться, що
Єлизавета Пєскова (на фото) може мати доступ до секретних баз даних. Вона називає цю ситуацію «неприпустимою» і такою, що компрометує Європарламент як
інститут. Кальнієте вимагає заборонити «членам сімей
представників режиму Путіна» працювати у парламенті
ЄС.
изавета Пєскова нині є стаЄлизавета
м євродепутата від Франжистом
еріка Шопрада, який у
ції Емеріка
2014 році публічно підтримав
ю Криму. Ця посада дає
анексію
нці доволі широкі можросіянці
ті, хоч і не передбачає
ливості,
пу до секретних даних.
доступу
так завжди: чомусь
Отак
люди,, які найбільше
розпинаються
русскій мір» і
за «русскій
ають на Євнарікають
першими
ропу,
авляють на
відправляють
Захід своїх дітей
ити, працю— жити,
вати, вчитись…
Фото teleprogramma.pro.

l ПРЯМА МОВА
Ігор ЛОСЄВ, філософ,
про популістів — кандидатів
у президенти України:

«

Наші вибори перетворюються на якусь чортівню, що загрожує країні загибеллю. Вибори
під час війни є смертельно небезпечними для
Української держави. У насс не політика, а провінційний цирк.
Тимошенко заявила, що підвищить середню зарплатню
ню в
країні до однієї тисячі доларів
ларів
США. Це десь 28 тисяч гривень.
ивень.
Питання: де вона гроші візьме?
ізьме?
Путін дасть? Януковичу він уже
давав…

»
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l Я ТАК ДУМАЮ!

Це — дно, панове!
Просто неможливо
мовчати!
Анатолій
МАТВІЙЧУК, поет,
співак, композитор,
публіцист,
народний артист
України

Далекоглядна Даля все передбачила: і чутки, і
домисли, й інтриги. І професійно з усім справляється.
Все-таки дається взнаки школа КДБ?

Литовська журналістка Рута Янутене в книзі «Червона Даля»
зібрала факти про взаємини очільниці країни та органів
КДБ. Видання одразу зацікавило європейських політиків і є
популярним не тільки у країнах Балтії.

А вас, Даля, я попрошу…
зізнатися
Які шпигунські секрети із власної біографії
приховує президент Литви?
Закінчення. Початок на с.1
Інна ПІЛЮК

першим каменем спотикання
одразу стали студентські роки
дівчини. Посередня вільнюська
учениця, незважаючи на шалений
конкурс, вступає до «кузні президентів» — Ленінградського державного
університету ім. Жданова (його закінчували Володимир Путін та Дмитро Медведєв). Але не на абияку
спеціальність, а на престижну політекономію. І що найдивніше, ймовірні
одногрупники студентки Далі її абсолютно не пам’ятають. Тільки один
із них нібито пригадав, що дівчина
була старанною та наполегливою.
Одночасно Грибаускайте працює
на відомій на весь Союз хутряній фабриці «Рот-Фронт». Образ студентки,
комсомолки (в ряди якого вступила
у 14 років!), робітниці складається
якнайкраще. В одному з виступів
вона якось обмовилася, що пам’ятає непросту роботу, де доводилося пхати важкі візки. Та аналогічно
з історією про університет співробітники фабрики не впізнають у главі держави свою колишню колегу!
А дослідивши, у якому відділі була
оформлена дівчина, журналісти
і близько не виявили там візків…
А ще Даля в Ленінграді чомусь жила
у квартирі зі спецфонду КДБ.
Ще одні розбіжності відкрила
поїздка жінки на навчання 1991 року
до Вашингтона. Ніби й нічого дивного — випускниця престижного
факультету, згодом — викладачка
у Вільнюській вищій партійній школі їде на курси підвищення кваліфікації. Та колишній прем’єр-міністр
Литви Зігмас Вайшвіла досі збентежений такою інформацією: «Я точно знаю, що тоді Литва її в Америку

І

не посилала. По-перше, ми мали
потребу в грошах. По-друге, в Литві
навіть не було посольства США, щоб
дати їй візу. Потрапити в Америку
вона могла тільки за допомогою
СРСР».

“

Вона завжди раніше
приходить на всі зустрічі.
Не любить людей,
які запізнюються і які
брешуть.

Та якраз ця загадкова поїздка
і стала трампліном для кар’єри жінки. Після повернення — робота в міністерствах фінансів та закордонних
справ на батьківщині, згодом — посада комісара з бюджету та фінансового планування Єврокомісії.
А в 2009 році вона набирає майже
70 відсотків голосів на президентських виборах у першому турі, що
було рекордом на пострадянському
просторі.

«СЕКСУАЛЬНІ» ФЕЙКИ
ЗАПУСКАЮТЬ СПЕЦІАЛЬНО?
Після обрання на високий пост
журналісти активно взялися шукати
чергові «скелети». Пані Далі безапеляційно приписали співпрацю з КДБ.
Небажання розкривати архівні справи, плюс дочка ймовірного співробітника НКВС… Під шумок жінці «закинули» навіть заняття проституцією
під час навчання в Ленінграді! А згодом ця інформація змінилася — їй
взагалі натякнули на нетрадиційну
сексуальну орієнтацію.
Втім, на думку політологів, історії про секс та КДБ — спеціально
запущений фейк, завдяки якому
литовці не повірять і більш реаль-

ній інформації про засекречену діяльність президента за часів СРСР.
Але які б таємниці не приховували
вирвані одинадцять сторінок особової справи, реальним фактом
залишається те, що якраз Даля
Грибаускайте стала знаковою політичною персоною для всієї Литви.
Трохи різка та авторитарна, вона
чітко визначила курс розвитку країни як антиросійський та проєвропейський.
А ще вона надійний адвокат
і справжній друг нашої країни. На початку конфлікту на Сході сміливо
назвала Росію терористичною державою, і сказала, що «Україна сьогодні бореться за мир у всій Європі,
за всіх нас».

ЗАРПЛАТА — НЕ СЕКРЕТ
У реальному житті, як і в політиці, Даля Грибаускайте дуже організована і пунктуальна. Вона завжди
раніше приходить на всі зустрічі.
Не любить людей, які запізнюються
і які брешуть. А ще уникає виступів-експромтів. Недоброзичливці
жартують, що боїться ненароком
розкрити ще якісь таємниці.
За її розпорядженням автомобільний кортеж глави держави
їздить за загальними правилами
дорожнього руху, чекає зеленого
світла на світлофорі, як інші машини, ніколи не перевищує швидкості.
Авто рухається без гучної сирени
та проблискових маячків.
Зарплата Грибаускайте — трохи
більше 7 тисяч євро на місяць (до вирахування податків). Вона володіє
англійською, польською, французькою та російською мовами і має чорний пояс із карате.
За матеріалами newsbalt.ru,
rubaltic.ru, svpressa.ru,
file.liga.net

Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли…
Тарас ШЕВЧЕНКО.
Неймовірно, як же деградувала моя країна, ще донедавна
співуча, барвиста, доброзичлива
і боголюбива. На що перетворили
її перевертні і приблуди, збоченці
і шахраї, які сьогодні всюди, куди
не плюнь. І от, «Євробачення» —
маленька крапелька, в якій відображається весь наш нинішній
світ.
Вибачте, буду матюкатися,
бо без цього не можу, мене просто
розірве. Це ж треба, бляха, бути
такими великими продюсерами,
щоб у співучій і гіперталановитій
країні, з такими глибинними культурними традиціями, відібрати
купку якихось мишей, які мугикають і попискують, снують і повзають по сцені, але не можуть нічого
толком заспівати!
Це ж треба, бляха, навиколупувати десь таких пісень, де немає навіть мелодії чи драматургії,
а якісь окремі дебільні фрази, які
повторюються безліч разів!
Чи ви, сука, всі там звихнулися на намаганні бути моднішими,
екстравагантнішими й епатажнішими за цілий світ?!
Чи є у вас взагалі душі і серця?
Чи, бляха, ви всі клони, створені
для заробляння бабла? Журі! Навіщо ви майже кожному говорили
«У вас крута пісня»? Де вона, ця
крутизна, в чому?! У вмінні завивати чи гундосити щось у ніс під
три акорди? Де голоси і тембри?
Де природня краса і харизма? Пісня — це мелодія, гармонія і слово,
це магія душі і розмова з Богом!
Для вас, журі, це розмова із дияволом… Більшого несмаку і ганьби
я не пам’ятаю за останні роки.
Додайте до всього, що нинішнє «Євробачення» відбувається
на фоні війни і жорстких виборів.
Щиро кажу, краще було б призупинити на рік нашу участь у цьому конкурсі, аніж спостерігати
за абсурдом. Тисячу разів перепрошую — але коли замість того,
аби об’єктивно оцінювати рівень
конкурсанта, запитують його,
чий Крим, або обігрують слово
«жопа» — то це вже параноя й ідіотизм! Давайте визначимося: або
ми воюємо, або проводимо чесний професійний конкурс! ОДНОЧАСНО ЦЕ РОБИТИ НЕ МОЖНА —
ЦЕ КОЩУНСТВО!
І як наочне підтвердження

сказаного — маємо відповідний
результат! В Тель-Авіві нас мала би
представляти стриптизерка з бордельним номером і відповідною
диявольською заманухою в тексті.
І знаєте, що найбільш образливо?! Там, в Ізраїлі, українців
поступово почали поважати.
Не як тупих недоумкуватих гоїв,
а свободолюбивих і мужніх людей.
А що робимо ми? А ми посилаємо
до них на конкурс те, що вони називають Шикса (тобто кусок безмозкої плоті, сексуальна лялька,
яку й людиною називати гріх).
Ви боялися, панове горлопани, щоби наша фіналістка десь
там на прес-конференції не сказала, що Крим — це не Україна?
А те, що вона не знає, скільки людей в Росії — чотири мільйони чи
чотири мільярди, це нормально?
Це не знахідка для журналістів
на майбутніх прес-конференціях??! Над нами будуть сміятися,
панове, довго і весело!
Слава Богу, НТКУ вирішило,
що ця пані не представлятиме
нашу країну на «Євробаченні».
Але в чому головна причина відмови?! І що обговорюють журналісти і блогери? Зовсім не те, що
вона вульгарна і створює Україні
імідж дешевої повії, а те, бляха, що вона має відмовитись від
гастролей у Росії. А як відмовиться — тоді все ОК: їдь, кохана,
облизуй там чиїсь каблуки, а ми
всією родиною будемо тримати
за тебе кулачки і пишатися нашою
ненькою Україною.
Вибачте мені, але дах зриває
і кров з очей. До чого, народ, ми
докотилися з нашим олігархічним телебаченням, поголовною
корупцією і тотальною бездуховністю? У нас тепер ні смаку,
ні розуміння, ні духу, ні бажання
заперечувати, коли різні виродки
нам на чорне говорять біле! І ми
хочемо в Європу? Та ми переймаємо у неї найгірше — те, що є для
неї найганебнішим, із чим вона намагається боротись: проституція,
наркоманія, насилля і моральний
бруд.
А ми — це в себе культивуємо!
Вирощуємо, як колумбійці наркоту, роблячи на цьому бізнес?!
Та вже й так усі борделі світу переповнені нашими «марушками» —
куди вже далі?!
Якщо ми не здригнемося від
відрази до себе і, виблювавши оте
все, чим сьогодні переповнене
наше єство, не почнемо будувати
іншу державу, згадавши, що таке
культура і мораль, то у нашої країни немає шансів.
Спасибі інформаційному простору і Нацраді за це.
Ми — сягнули дна.
Джерело: puer.org.ua
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Українські «Вільхи»
та «Верби»
будуть снитись
загарбникам
у кошмарах

Єдиний президент, за якого
проголосували 100% виборців

Бо це новітнє озброєння знищує ворожі
цілі на відстані до 40 км
Укроборонпром заявив про початок
серійного виробництва систем залпового
вогню «Верба» та пускової установки для
«Вільхи». Перші штатні підрозділи озброять уже цього року. «Вільха» — це ракетний
комплекс із функцією коригування траєкторії прямо в польоті та системою самонаведення. Має 12 ракет, які можна спрямовувати на різні цілі кожну.
Ракетну систему залпового вогню
«Верба» розробили на базі автомобіля
КрАЗ та «Града». Завдяки цифровій системі
особовий склад «Верби» має можливість
керувати вогнем та перезаряджатися,
не виходячи з кабіни. РСЗВ стріляє сорока
122-міліметровими снарядами, які здатні
знищити свою ціль на відстані до 40 км. Перезаряджається «Верба» 10 хвилин.
Тремтіть, путінці!

Кому дістанеться
наша церква
в Антарктиді?
Хвиля переходів релігійних громад
від УПЦ Московського патріархату
до нової Православної церкви України
докотилась і до антарктичної станції
«Академік Вернадський»
Там ще у 2011 році звели капличку — найпівденнішу культову споруду світу, — яка до цього часу офіційно належить
до УПЦ Московського патріархату. Проте
керівництво Національного антарктичного
наукового центру звернулось до предстоятеля ПЦУ Епіфанія з проханням узяти під
опіку антарктичну каплицю. Там уже розробляють схему, як усе це процедурно оформити.
Але перепоною на цьому шляху може
стати навіть не звична незгода УПЦ МП
з новоствореною автокефальною церквою,
а позиція Вселенського патріархату. Адже
у Томосі та статуті церкви записано, що
ПЦУ має юрисдикцію тільки в межах України. Хоча керівник станції Євген Дикий
вказує, що станція не є територією жодної
іншої держави відповідно до Договору про
Антарктику. «Тому, напевно, тут не може застосовуватись норма про іноземні парафії,
які через місцеві єпископати та митрополії
мають підпорядковуватись Константинополю», — вважає пан Дикий.
Погоджуємось!

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

Тижневик
«Цікава газета на вихідні»
www.volyn.com.ua

Ним був Джордж Вашингтон (1732–1799) — перший
керівник США, який не захотів називатись «монархом»
чи «диктатором» і став «містером президентом»
Фото з Вікіпедії.

Василь РОГУЦЬКИЙ

липня 1776 року США
проголосили
незалежність (через рік після того,
до речі, як Катерина ІІ зруйнувала Запорізьку Січ), але
ще 6 років американці воювали з Британією, колонією якої
донедавна були. І Джорджа
Вашингтона в США цінують
не тільки як першого очільника нової держави, а й як полководця її Континентальної
армії, яка билась за незалежність. Військо Вашингтона,
до слова, не завжди перемагало, бо складалось із цивільних
осіб, а протистояти доводилось вишколеним британським
солдатам. Та, зрештою, все для
американців закінчилось добре, і в 1789 році Джорджа
Вашингтона обрали першим
президентом, якого ще стали
називати «батьком-засновником» американської нації.
Пропонуємо
найцікавіші
факти про цю непересічну людину:
l Зі зростом у 188 сантиметрів Джордж Вашингтон
був одним із найбільш високих президентів Сполучених
Штатів. Цікаво, що цю посаду
він зайняв із… одним власним
зубом. У 20-річному віці вони
у нього чомусь почали випадати і на момент обрання він
мав лише одного. Інші — вставні — були виготовлені з бивнів
тварин, хоч досі ходить легенда, що зуби у Вашингтона були
дерев’яними.
l Вашингтон міг би стати
не президентом, а, наприклад,
диктатором або монархом.
Саме таку посаду пропонували
йому співвітчизники. Але він
вніс корективи, і з часу його
приходу до влади в США є свій
президент. Та й не тільки там.
l Джордж Вашингтон став
єдиним в історії главою США,
за якого свої голоси віддали
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Джордж Вашингтон був рудим і не носив перук. На малюнках
він зображений зі своїм волоссям, за модою того часу сильно
напудреним.

l СКАЗАВ — ЯК ЗАВ’ЯЗАВ

5 висловів Джорджа Вашингтона,
які найчастіше цитують
1. Краще бути одному, ніж в поганій компанії.
2. Готуватися до війни — це один з найбільш ефективних
засобів збереження миру.
3. Свобода, коли вона пускає коріння, є рослиною, що зростає
швидко.
4. Переконайтеся, що ви робите те, що Бог хоче, щоб ви робили — тоді робіть це зі всієї сили.
5. Щастя більше залежить від внутрішньої структури розуму людини, ніж від зовнішнього впливу.

всі 100% виборців. Він неохоче пішов на другий термін
і категорично відмовився від
третього, повернувшись господарювати на свою велику ферму — був одним із найбільших
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землевласників. Після нього
ніхто з американських президентів не обіймав цього посту
більш ніж два рази. Такою була
неписана традиція, закладена
«батьком-засновником». Лише
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Франклін Рузвельт у середині
минулого століття її порушив,
будучи обраним аж 4 рази.
Після цього заборону балотуватись більш ніж двічі ввели
як закон.
l Столицю США — місто Вашингтон — у 1791 році назвали
на честь її чинного президента
Джорджа Вашингтона. Це унікальний для Америки випадок.
Саме він почав будувати Білий
дім, зведення якого завершили
через рік після його смерті.
l Спершу Вашингтон відмовився від президентської зарплатні у 25 тисяч доларів на рік.
Проте згодом, щоб не створювати прецедент, погодився.
Не хотів, аби американці думали, що президентом може бути
лише багата людина, якій не потрібна зарплата. 25 тисяч на той
час для країни було гігантською
сумою і становило 2 відсотки
від загального бюджету держави! Це як Порошенко отримував би зараз мільйон гривень
на місяць.
l У 1797 році Вашингтон пішов із посади і прожив ще два
роки. За цей час встиг збудувати
найбільший у країні лікеро-горілчаний завод і поїв співвітчизників першокласним віскі.
l Він також обожнював собак (мав їх аж 36), а також верхову їзду. Однак він вимагав,
щоб кінь, якого мав осідлати,
був ідеально чистим. Президент навіть перевіряв чистоту
зубів тварини.
l Під час другої інавгурації
Джордж Вашингтон виголосив
найкоротшу промову. Вона
складалася із 133 слів.
l «Батько-засновник» був
дуже хворобливим — за життя
він страждав від дифтерії, туберкульозу, віспи, дизентерії,
малярії, ангіни, карбункулу,
пневмонії та епіглотиту (інфекції верхніх дихальних шляхів).
l Перший президент США
не залишив прямих нащадків.
Його дружина Марта мала двох
дітей від попереднього шлюбу, але у подружжя спільних
не було.
l Він дуже любив писати.
Залишив, за різними оцінками, від 18 до 20 тисяч листів!
Навіть коли щодня з-під пера
вийде один лист, знадобиться
від 50 до 55 років, аби перевершити президента.
l Портрет Джорджа Вашингтона зображений на банкноті номіналом в один долар.
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Чому Порошенка підтримує
Європа і ненавидить Росія
Як дипломат чинний Президент України серед усіх
претендентів на булаву — поза конкуренцією
Фото president.gov.ua.

Іван ЛАСТІВКА

емає справедливої
Європи без незалежної
України.
Немає безпечної Європи без
безпечної України. А простіше
кажучи — немає Європи без
України» — ці слова належать
президенту Європейської Ради
Дональдові Туску. Виступаючи на спеціальному засіданні
Верховної Ради у зв’язку з 5–ми
роковинами початку збройної
агресії Росії, він не шкодував
компліментів на адресу нашої
країни. «Ваша боротьба за незалежність і цілісність України
— це не тільки героїчний опір
російській агресії, а й систематична реформа вашої держави,
економічна відбудова та продумана, розсудлива і послідовна дипломатія», — наголосив
у своєму виступі в парламенті
19 лютого Дональд Туск.
Він окремо відзначив ту
роль, яку відіграв у поступі
України за останні п’ять років її
Президент. «Ви маєте причини
пишатися. Ваша репутація та
репутація всієї країни є дуже
високою не тільки в Брюсселі,
а й у всіх столицях Європи. І ви
заслужили таку репутацію», —
звернувся до Петра Порошенка
голова Європейської Ради.
І він був далеко не першим
світовим лідером, від якого
чинний глава Української держави почув такі слова. Дипломатичний етикет не дозволяє
керівництву інших країн та міждержавних структур прямо висловлюватися на користь того
чи іншого кандидата. Проте з
наближенням президентських
виборів західні партнери України все частіше дають зрозуміти,
хто саме користується їхньою
підтримкою. «Я на боці пана
Порошенка», — повідомила
канцлер ФРН Ангела Меркель
під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, що відбувалася 15—17 лютого. «Мій
сигнал і для вас особисто, і для
українців: ми з вами», — там же,
в Мюнхені, запевнив Порошенка віце–президент США Майк
Пенс, пообіцявши, що у протидії Росії Україна може повністю
розраховувати на підтримку
Сполучених Штатів.
А спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер
відверто заявив: наразі головна
мета Москви — ослабити позиції чинного Президента Украї-
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«Не будемо питати дозволу в Путіна, куди нам рухатися далі».

ни. «Вони атакують Порошенка,
бо дуже хочуть, щоб він втратив
владу. Думаю, сподіваються після виборів домовитися з новим
керівництвом на власних умовах», — зазначив Волкер.
Події останніх п’яти років
яскраво засвідчили те, що прибічникам євроатлантичної інтеграції було очевидно з перших
днів незалежності: безповоротно обрубати загарбницькі щупальці Росії Україні допоможе
лише членство в НАТО, якого
РФ боїться, як вогню. До слова,

“

у 2023 році одержати від НАТО
План дій щодо членства. Закріпивши цей курс у Конституції,
Порошенко дав зрозуміти, що
з Альянсом — це в України серйозно, і відступати від обраного
шляху країна не збирається», —
наголошує політолог Олексій
Голобуцький.
«Переобрання Петра Порошенко буде прямим сигналом
НАТО про готовність початку
переговорів щодо ПДЧ», — погоджується його колега Володимир Цибулько.

Дипломатичний етикет не дозволяє
керівництву інших країн висловлюватися
на користь того чи іншого кандидата. Проте
з наближенням президентських виборів
Європа та США все частіше дають зрозуміти,
хто саме користується їхньою підтримкою.

окрім Порошенка, про вступ у
Північноатлантичний блок не
йдеться в програмі жодного іншого з кандидатів, котрі мають
шанси пройти в другий тур президентських виборів.
Натомість чинний глава
держави чітко наголосив, що
вже в 2023 році Україна подасть
заявку на членство в ЄС та отримає План дій щодо членства
в НАТО. І експерти зауважують:
з Порошенком — це цілком реально.
«Отримання членства в
НАТО — це передусім тривала
і напружена робота на стратегічному рівні, і переривати її не
можна. Нинішній Президент із
цим впорається, зуміє завершити розпочате і, як він і пообіцяв,

Скептикам, які вважають
такі амбіції нереалістичними,
хочеться нагадати про те, як дехто відверто сміявся з перспектив України отримати безвіз із
ЄС, крутив пальцем біля скроні
у відповідь на очікування допомоги летальною зброєю від
США, а сподівання на те, що
Українська церква отримає Томос про автокефалію, називав
повним божевіллям.
«Якби нам хтось сім років
тому сказав, що Україна з нічого
зробить армію і під час колосальної кризи отримає безвізовий режим із Європейським
Союзом, що ми зараз будемо
говорити про членство в НАТО
як реальну перспективу, — напевно, нам би ніхто не повірив»,

— каже політолог Сергій Таран.
І наголошує: — Якщо нинішній
політичний курс збережеться,
то Україна може отримати План
дій щодо членства в НАТО вже
у 2023 році, а протягом наступних п’яти літ — стати повноцінним учасником Північноатлантичного альянсу».
«Я не бачу, хто з нинішніх
кандидатів міг би конкурувати з чинним Президентом на
дипломатичному полі», — коментує правозахисник і відомий моральний авторитет Мирослав Маринович. І це таки
факт: як дипломат Порошенко
серед усіх претендентів на
президентську булаву — поза
конкуренцією. «За Юлією Володимирівною
[Тимошенко]
тягнеться довгий шлейф випадків, коли власні чи партійні
інтереси вона ставила вище
за національні. Володимиру
Зеленському легко завоювати
симпатії телеглядачів, але західні дипломати «Квартал-95»
не дивитимуться. Мало того,
його перші пропозиції щодо
«встановлення миру» відгонять
кричущим невіглаством, якщо
не сказати ще сильніше», — наголошує Маринович.
«Лише повноправне членство в Європейському Союзі та
Північноатлантичному альянсі
остаточно і безповоротно гарантує нашу українську державну незалежність, нашу українську національну безпеку»
— йдеться в програмі чинного
глави держави. Його конкуренти про це просто… не згадують. «Я не виключаю, що багато
кандидатів просто не хочуть
сваритися з Росією», — вважає
політолог Таран.
«Серед претендентів чітко викреслилась чорно–біла
картина: хто за перемогу і європейський та євроатлантичний шлях розвитку, а хто — за
примирення та капітуляцію
України перед Росією», — погоджується народний депутат
Володимир Куренной.
«Сьогодні ми не збираємося озиратися на Кремль. Не
будемо питати дозволу в Путіна, куди нам рухатися далі. Ми
йдемо своїм шляхом. Самі ухвалюємо рішення, як забезпечити
власну безпеку, суверенітет і
територіальну цілісність», —
наголосив Президент Порошенко, підписуючи закон про
конституційні зміни.
«Для Росії наші вибори —
це шанс виграти війну «малою
кров’ю». Тобто руками самих
українців посадити в крісло
Президента поступливу особу,
а в парламент — набрати блазнів, які за гроші готові продати
навіть рідну маму, — констатує
ветеран АТО Леонід Остальцев. — Для цього Путіну треба
виграти лише один бій: за уми
українців. Тоді й війна буде виграна. І тільки від нас залежить,
чи ми йому це дозволимо.

Як Григорію Сковороді
домалювали друге вухо...
За часів Київської Русі гривнами називали
шийну прикрасу у вигляді золотого чи
срібного обруча з коштовним каменем.
Вона вказувала на статус людини
у суспільстві, а ще була ваговою та
грошовою одиницею. Через звичай
робити шийні прикраси з монет виникла
гривна–кун. Була і монетно–вагова —
різної форми злитки срібла
Ольга ВЕКЕРИК

березня 1918 року Центральна Рада прийняла закон про запровадження гривні як
грошової одиниці. Це були купюри номіналом 2, 10, 100, 500, 1000 і 2000. Друкували їх у
Берліні.
У 1990–х перші національні банкноти також
виготовляли за кордоном. Посол України в Канаді дисидент Левко Лук’яненко попросив тамтешню діаспору про допомогу. Тож у 1992 році
Canadian Bank Note Company випустила першу
серію українських банкнот номіналами 1, 2, 5,
10 і 20 гривень.
У 2008–му комісія з естетики Міжнародного
фінансового банку визнала нашу грошову одиницю однією з п’яти найкрасивіших валют світу.
Компанію їй склали євро, американський і австралійський долар та болгарський лев.
Мабуть, не всі знають, що на банкноті в одну
гривню художник Василь Лопата замість Володимира Великого намалював себе в образі
князя.
На 10–гривневій купюрі випадково зобразили портрет не Івана Мазепи, а Пилипа Орлика. Усе тому, що достеменно невідомо, як виглядали ці історичні особи насправді.
Не пощастило тут і Григорію Сковороді. Як
зауважив художник–геральдист Олекса Руденко, на 500–гривневій банкноті філософа зображено у ракурсі три чверті, з якого в людини
неможливо побачити обидва вуха. Але у нас на
купюрі їх видно (на фото).
Цікаво, що Нацбанк щороку вилучає з обігу
близько 640 мільйонів банкнот. Більшість із них
невеликого номіналу. Усе тому, що ми найчастіше користуємося саме дрібними купюрами. Тож
вони швидко зношуються. Банкноти номіналом
1, 2, і 5 гривень служать лише 6—8 місяців.
Купюри 10, 20, 50 і 100 гривень — до 3 років. Це
одна з причин, чому НБУ перестав друкувати
банкноти від 1 до 10 гривень та планує замінити їх монетами. Паперові гроші випускатимуть
лише для колекціонерів. Виготовлення монет
значно дешевше, а використання довготриваліше. Однак прості українці цьому не вельми
раді. Такі гривні легко загубити чи переплутати
з копійками. Хоч іноді саме найдрібніша монетка може стати справжнім скарбом. Так 10 копійок 1992, 1994 років коштують 1000 гривень.
За 1, 5 (1994 р.) та 25 (2003 р.) копійок дають
від 2000 гривень. Найдорожчою є монета у
дві копійки 1992 року. Її ціна від 10 тисяч
гривень. Мабуть, саме час заглянути у свій
гаманець, чи не заховалась там у якомусь
закутку щаслива монетка?
Початок розповіді — на с. 15.
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Сумні реалії наших днів.

«Купи мені, дитино,
батона й ковбаси…»
«Такий нам Бог хрест дав...»

22 РОКИ
БЕЗ СВІДОМОСТІ
Закінчення. Початок на с.1

»

Наталія МОСТОВА

— Під час томографії ми визначили у дівчинки мозкову
гематому, — пригадує професор кафедри нейрохірургії Івано-Франківського медуніверситету Олександр Потапов, який
вдало зробив Наталочці термінову
операцію та упродовж усіх років є
її лікарем. — Провели розтин порожнини черепа, аби видалити
гематому і запобігти виникненню
деструкційного післятравматичного синдрому, набряку головного мозку. Операція була стандартною, а ось травма належала
до категорії надскладних.
Два місяці дівчинка перебувала в комі, ще місяць — у нейрохірургічному
відділенні.
Щоранку батьки приїжджали
до Івано-Франківська і сиділи під
дверима реанімації. Виходив лікар
і лише розводив руками: «Шанси
у дитини 50 на 50».
За кермом злощасного мотоцикла був місцевий хлопчина, який щойно закінчив школу.
До речі, він жодного разу не прийшов до дівчинки.
— На початках, коли дитина
лежала в реанімації, мені було
не до з’ясування стосунків. Навіть
заяви не написав у міліцію, — розповідав батько Наталі. — А потім
ми кинули всі сили на її одужання.

ЦЕ ДИВО, ЩО НАТАЛЯ
ВИЙШЛА З КОМИ
Після виписки додому вона
лежала нерухомо, наче овоч —
ні на що не реагувала. Батьки во-

зили її до лікарів по всій Україні,
побували у різних реабілітаційних
центрах, зверталися до народних
цілителів. Величезні суми витратили. Все, що могли, продали. Побували з донькою не в одному святому місці. Якось біля джерела святої
Анни, коли мама тримала візочок

“

мити Наталочку, замінити підгузки, переодягнути, погодувати…
Якщо гарна погода — у візочок
і на подвір’я гуляти. Потім обід,
вечеря: їжа має бути перетерта.
Періодично приходить до доньки
масажист.
— Сама не знаю, звідки ми черпаємо сили всі ці роки, — сумно
посміхається пані Мирослава. —
Якби я колись почула, що в когось
така біда сталася, то сказала б, що
її неможливо пережити. Та коли
це трапляється у твоїй сім’ї, то все
сприймається по-іншому. Не здаємося. Щоб допомогти дитині, готові пробувати новітні методики.

Після трагедії люди в селі говорили батькам:
«Краще б та дитина померла відразу, ніж так
мучитися». Григорій дуже лютував, коли чув таке.

із донькою, якась жінка підійшла
і поклала дівчинці на коліна гроші.
«Боже борони! — вигукнула Мирослава. — Ми не просимо милостині. Приїхали помолитися…»
На початку березня Наталочка святкуватиме 26-річчя.
Нині важить 30 кілограмів і зріст
її 130 сантиметрів. Вона чує, що
до неї говорять, рухає головою,
але тіло й досі нерухоме. Мама
каже, що за мімікою знає, коли
донька тішиться, а коли плаче,
хоча сльози у неї не течуть. Дівчина любить, коли батьки її обіймають, а маленька племінниця Іванка читає їй казки. Дитя знає, що
«тета хвора, бо колись її вдарив
мотоцикл, тому, переходячи дорогу, треба бути обережною». Біля
Наталі постійно хтось мусить бути.
Попередні роки тато їздив за кордон на заробітки, тож доглядала
мама. Коли народилася внучка
(донька сина), пані Мирослава
стала орендувати магазин у селі,
а чоловік оформив відпустку
по догляду за дитиною. Григорій
розповідає, що кожен день у нього проходить однаково: вранці по-

— Такий нам Бог хрест дав, —
додає тато. — Отже, знав, що зможемо його нести.
Після трагедії люди в селі говорили батькам: «Краще б та дитина
померла відразу, ніж так мучитися». Григорій дуже лютував, коли
чув таке. Мовляв, то моя дитина,
і її, певне, більше любиш, ніж здорову.
Професор Олександр Потапов,
який уже 55 років практикує в нейрохірургії, свого часу працював у різних країнах Союзу, розповідав, що
ніде не бачив подібного випадку,
щоб після такої складної травми людина прожила понад 20 літ.
— Без перебільшення —
це диво, — каже медик. — Переконаний, що тут справа у жертовності, батьківській опіці, їхній
відданій любові й титанічній наполегливості.
На запитання, який шанс у дівчини нині, лише знизує плечима:
— Не знаю. Можу тільки сказати одне: надія на одужання й досі
залишається.
Джерело: «Галицький
кореспондент».

Біжу недавньої днини з облдержадміністрації на роботу —
матеріал здавати в номер, поспішаю. В одній руці парасоля,
в другій сумка, ще й примудряюсь по телефону говорити. Аж
раптом чую: «Доню, можна тебе на хвилинку?»

Леся САДОМСЬКА

глядаюся: за кіоском із пресою, що неподалік зупинки «Обласна філармонія»,
на лавочці сидить бабуся. Років їй
75, доглянута, не спита, біля неї велика ряба сумка. Підходжу. «Я так
їсти хочу, давно крихти хліба в роті
не мала, — слізно просить. — Купи
мені батона». Серце стиснулося від
жалю, продуктовий магазин за два
кроки, тож біжу. Навздогін бабуся
вигукує: «Два!» Купую два батони,
приношу, віддаю. Очі пенсіонерки
наливаються слізьми: «Щиро дякую тобі… Я така голодна! А купи
мені ще ковбаси. «Любительської»!
300 грамів». Коли я відійшла від неї
на кілька кроків, навздогін почула:
«Тільки «Любительської», 300 грамів, ні — чотириста!»
Хороші забаганки у голодної бабусі, чи не так? Лише, сівши в маршрутку, аналізую ситуацію: якби вона
просила грошей, то, звісно, я б
не дала їй 24 гривні — тих, що заплатила за два батони. Отже, мудро
з її боку. Якби вона направду хотіла їсти, просила б не два батони,
бо ще не бачила людини, яка б осилила стільки за раз, а, до прикладу,
батон і кефір. Коли б дійсно так діймав голод (що для наших пенсіонерів з їхніми мінімалками, з нашими
тарифами й цінами, на жаль, цілком реально), то чи забагала б саме
«Любительської», вказуючи навіть
потрібну вагу? Складаючи пазли докупи, розумію: в отій великій рябій
сумці, окрім моїх батонів, уже достатньо продуктів. Просячи милостиню,
на стільки б не заробила! А так прийде годувальниця додому, як мовиться, при повному комплекті.
Приїжджаю на роботу, розповідаю колегам, як акторськи професійно мене розвели. «І зі мною подібний випадок трапився, — каже
колега. — Йду Проскурівською.
Підходить інтелігентний чоловік
пенсійного віку й жалісливим голосом знічено так розповідає, що

О

кілька днів не їв, сором’язливо запитує, чи не могла б я йому купити
щось із харчів. Озираюся довкруг.
Продуктового магазину чи ятки
поблизу нема, лише кафешки, піцерії. А я поспішаю. Тож дістаю гаманець. Розумію, що менше двадцятки
нема як дати, бо ж лише хліб понад
10 гривень коштує».
«А біля «Простору» ледь не щоднини стоїть бабуся й просить
то миючого їй купити, то шампуню,
то мила. Мовляв, мізерна пенсія
на ліки йде, а елементарних предметів гігієни їй нема за що придбати», — розповідає знайома.
«У мене вкрали гроші, — сліз-

“

Будь ласка, дайте
мені 20 гривень, аби
додому, до села доїхати.

но повідала якось моїй мамі біля
«Либідь Плази» молода жіночка. —
Будь ласка, дайте мені 20 гривень,
аби додому, до села доїхати». Мама,
звісно, повірила й дістала двадцятку. Ну з ким не буває? Аж раптом через півгодини на Театральній площі
(а ненька уже йшла з батьком, та й
хіба ці «заробітчани» запам’ятовують обличчя тих, кого вдалося надурити?) та сама жінка промовляє
ту ж фразу… «Щось часто вас обкрадають», — відповіли їй. Але ж,
уявімо, скількох до вечора шахрайці таки вдалося надурити, вимагаючи при цьому фіксовану суму (!)
Насправді той, хто бідує й потрапив у скрутну ситуацію, не завжди наважиться отак відкрито
простягати руку, ще й «таксу» встановлювати. Тож розводять нас нахабні «винахідники», а ми ведемося,
збагачуючи їх. І найприкріше, що
через таких ось, даруйте, брехунів
ми, загартовані їхніми витівками,
одного разу не допоможемо тому,
хто насправді потребуватиме.
м. Хмельницький.
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Чи вдасться в Україні
«реабілітувати» коноплі?

Сік, якого
не любить
рак
Фото static.expres.online.

Тривалий час про канабіс говорили
тільки у зв’язку з наркоманією.
Для більшості людей цей термін
маловідомий, хоча коноплі (на фото)
як сільськогосподарську культуру
вирощували у нас здавна. І не тільки
заради волокна, насіння чи олії.
Застосовували наші предки певні
сорти цієї рослини і в народній
медицині. Нині інтерес до цієї теми
знову дуже великий
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

А ВИ ЗА ТЕ, ЩОБ #ЗУПИНИТИ БІЛЬ?
Наприкінці січня на сайті Верховної Ради України зареєстрували петицію
з вимогою внести зміни до законодавства, щоб можна було використовувати
в медичних та наукових цілях канабіс.
Це — узагальнена назва, що об’єднує ряд
психотропних продуктів, одержуваних
із частин квітучих рослин роду Коноплі,
пояснює Вікіпедія.
«Наркотик! — скаже хтось із жахом. —
Недарма ж коноплі сіяти не дозволяють».
Але в той же час медичний канабіс, який
нерідко допомагає полегшити страждання
пацієнтів при тяжких хворобах, тепер використовують у 25 штатах США, в Австралії,
Канаді, багатьох європейських країнах.
У нас суспільство розділилося: частина
людей побоюється негативних наслідків,
частина вимагає «реабілітувати» коноплі.
У тексті згаданої електронної петиції читаємо: «Сьогодні в Україні понад два мільйони
громадян позбавлені доступу до ефективного лікування. Серед них більше 20 тисяч
дітей з епілепсією, сотні тисяч онкохворих,
десятки тисяч ветеранів війни із посттравматичним стресовим розладом. Усі вони
страждають від неможливості використання ефективних лікарських засобів…
Ключовими складовими таких препаратів є
фітоканабіноїди — активні компоненти, що
містяться в коноплях. В Україні вони входять до списку речовин, які не можуть бути
використані в медицині та наукових дослідженнях».
Автори петиції вимагають законодавчо
врегулювати доступ пацієнтів до препаратів із канабісу, а також створити належні
умови для наукових, медичних досліджень
у цій сфері, легалізувати обіг продуктів, що
містять канабіноїди, для хворих.
Петицію підписали керівники відомих
громадських організацій і благодійних
фондів, її вже підтримали понад 20 тисяч
українців, які голосують за те, щоб зупинити біль.

УЛЯНА СУПРУН КАЖЕ: «ТАК!»
За легалізацію застосування медичного канабісу в наукових цілях та медицині
виступила і виконувачка обов’язків міністра охорони здров’я Уляна Супрун, чим
викликала чергову хвилю критики. Її аргументи, підкріплені посиланнями на джерела досліджень, такі:
lЄ істотні докази того, що регулярне
помірне споживання канабісу допомагає

сповільнити прогрес хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних захворювань.
l Доведено доцільність використання
препаратів із коноплі в лікуванні базальноклітинного раку.
lПідтверджена ефективність та безпечність канабісу при хронічному болю,
синдромі подразненого кишківника,
в тому числі при хворобі Крона та виразковому коліті. Зокрема, 50 % пацієнтів
із хворобою Крона повністю одужали, а
90 % відчули значні покращення.
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Автори петиції вимагають
законодавчо врегулювати
доступ пацієнтів
до препаратів із канабісу.

l При розсіяному склерозі можливий
лікарський ефект у відновленні мієлінових
оболонок нейронів.
lМедичний канабіс знижує частоту
і тривалість епілептичних нападів, у тому
числі — при епілепсії, що не піддається
медикаментозному лікуванню.
lУ США його призначають також при
посттравматичному синдромі та глаукомі.
Уляна Супрун також нагадує, що медичний канабіс має і побічні ефекти — запаморочення, байдужість, порушення пам’яті
та звикання… Тому лікар мусить зважувати користь та ризики його застосування
і виписувати такі препарати лише за необхідності. Але доступ пацієнтів до ліків
на основі канабісу — це реалізація їхнього
права на медичну допомогу, переконана
головний медик України.

РІК СІМПСОН ДОЗВОЛУ НЕ ЧЕКАВ
Ідеться про жителя Канади, інженера-механіка і лікаря-самоучку, який захворів на рак шкіри й вилікувався конопляною олією. Сімпсон розповів свою історію
для сербського журналу «Телеграф»: «Це
було у 2002 році. Лікарі відмовилися від

мене після невдалої операції з приводу ракових уражень шкіри обличчя. Плями, які
ятрилися, були видалені, але згодом знову проявлялися. Променева терапія теж
не допомагала.
Рослини я вивчав протягом багатьох
років. І одного разу, коли дивився на свої
рани в дзеркалі, згадав про дослідження
вчених з Університету Вірджинії, які доводили, що один із компонентів канабісу
може вилікувати рак. Я приготував на свій
страх і ризик олію з медичних конопель
і крапав по кілька крапель прямо на рану.
Спочатку не було помітних результатів.
Тоді я почав робити перев’язки з цією олією. Через чотири дні зняв бинт, і не міг повірити своїм очам! Рани вже не було, і моя
шкіра була регенерована».
З тих пір Рік вирішив допомагати онкохворим, і, як стверджує, йому вдалося
вилікувати багатьох людей. Серед них був
і 80-річний чоловік, який страждав від раку
легень.
— Цей чоловік опух від хіміотерапії,
у нього були відкриті рани на ногах, він
задихався! Після того, як лікарі сказали, що
хворому залишилося не більше 48 годин,
його син привіз його до мене. Після прийому олії пацієнтові стало легше дихати
менш ніж за 30 хвилин. Через шість тижнів
лікування канабісом старий більше не потребував інсуліну, хоч був діабетиком, а через три місяці одужав від раку, — запевняє
Сімпсон. — Звичайна доза, яку я даю онкохворим, становить 60 грамів протягом
90 днів. І для пацієнта ніколи не пізно почати терапію олією канабісу.
Невдовзі Рік почав вирощувати марихуану, щоб мати свіжі сирі інгредієнти для
приготування олії. За це у 2005 році був
ув’язнений на чотири дні, його оштрафували на 2000 доларів.
Але минув час — і ставлення до канабісу в Канаді змінилося. Спочатку громадяни
могли придбати його лише в медичних цілях за приписом лікаря. А торік у цій країні було офіційно легалізовано марихуану.
Жителям також дозволено вирощувати
її вдома, однак кількість рослин регламентується.
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Австрієць Рудольф
Бреусс присвятив
усе життя пошукам
ліків для онкохворихх
бив
і врешті-решт розробив
мку,
формулу, на його думку,
ідеального овочевого напою, що стимулює
імунну систему і фактично змушує
її атакувати paкові клітини
Натуропат склав дієту, яка триває 42 дні. У цей
час він не рекомендує їсти, зате можна досхочу
пити спеціальний овочевий сік, що дасть змогу
позбавити paкові клітини потрібних їм поживних
речовин, але при цьому буде підтримувати життєздатність здорових клітин.
Складові цього напою: столові буряки — 55 %;
морква — 20 %; корінь селери — 20 %; картопля —
3 %; редис — 2 %. Овочі мають бути екологічно чисті, якісні.
Головне — під час лікування не вживайте цукру,
м’яса. Якщо голодувати важко, харчуйтеся овочами,
які входять до складу соку, радить Рудольф Бреус.
Утім, до його теорії лікарі ставляться неоднозначно. Нагадують, що через сумнівні альтернативні методи лікування хворі часто втрачають час,
а вилікувати рак на пізніх стадіях набагато важче.
Тому сік можна пити, не ігноруючи порад онкологів.

l НАШІ ДІТИ

Сварилась —
аж захрипла,
а толку — нуль
Дослідження американських учених
доводять: постійні розмови на високих
тонах і скандали дуже негативно
впливають на психічний розвиток
малюків
Олена ГОРОБЧУК

аші предки використовували крик, щоб
попередити родичів про небезпеку.
Коли ви голосно сварите дитину, в її організмі починає вироблятися гормон стресу,
який дає сигнал «бий або тікай». Малюк напружується, його думки блокуються. Мозолисте
тіло мозку значно зменшується в розмірі.
Це — «кабель» із нервових клітин, який з’єднує
дві півкулі сірої речовини. У результаті знижується активність різних частин мозку, погіршуються пам’ять і увага. Знижується самооцінка
дитини — через постійні докори вона стає
замкнутою, загальмованою.
Травми, завдані такими зривами, неможливо загладити подарунками, обіймами та іншими проявами любові. Тому перш ніж сваритися,
подумайте, що змушує вас кричати на сина чи
доньку. Можливо, причина у вашому поганому
настрої, дратівливості, розсіяності? Спробуйте
опанувати свої емоції, глибоко вдихніть кілька
разів або просто вийдіть із кімнати. Пам’ятайте: ви є для дитини взірцем для наслідування.
Саме вашу поведінку вона буде копіювати і переносити в свою сім’ю.

Н
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Велика сторінка для Пані
l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

Газета НА ВИХІДНІ»

«Не брудніть своє життя людьми, які вас не цінують».
інують».

Мабуть, усі чули, що ці жінки
і дівчата дуже стрункі. Чому їхні
талії такі тонкі, як у підлітків?
Тамтешнім представницям прекрасної статі теж подобаються хліб, кондитерські вироби, вино, обіди із трьох
страв. Але вони не набирають ваги. Секрет — в особливостях харчування. Про
це написано чимало книг, одна з них —
«Француженки не товстіють» — стала
бестселером. Її автор Марія Гільяно розкриває усі таємниці стрункої фігури.
Не їдять багато. Француженки люблять свіжі булочки, круасани, багети,
не відмовляються від шоколаду, десертів. Але не переїдають. Головний їхній
принцип — ліпше якісна їжа, але мало,
ніж погана і багато. Ви не побачите у цій
країні жінок, які об’їдаються чіпсами,
картоплею фрі. Там навіть у крамницях
усі шкідливі продукти продаються у маленьких пачках. Замість магазинних
солодощів жінки ідуть в кондитерську
за свіжоспеченими еклерами, мигдальним печивом. Отже, уся справа у якості
їжі і порціях.
Люблять усе свіже. У Франції пекарні працюють до обіду. На сніданок завжди можна придбати вранішню випічку.
А ось увечері доступ до неї закритий.

Фото athens1.gallery.ru.
u.
u.

Іван НИЗОВИЙ.

“

Основний прийом їжі припадає на сніданок і обід, а вечеряють тим, що не треба
довго готувати. Найчастіше це сир, свіжі
овочі і фрукти.
Насолоджуються їжею. Жінки визнають, що прийом їжі для них — більше, ніж просто споживання. Трапези там
тривалі, бо люди смакують, любуються
виглядом і запахом страви. І кладуть виделку до того, як відчули, що ситі.
Чесні із собою. Французькі жінки
дивляться правді в очі. Вони знають, що
сметанний крем додає декілька кілограмів, а важку їжу не варто доповнювати додатковими стравами. Розуміють,
до чого призведе щоденне споживання десертів або піци. Якщо в їжі багато
солі чи цукру — відставляють її. Спеції
змінюють навіть неапетитні продукти,
додають їм смаку.
Не перекушують. Це головний секрет їхньої стрункості. Замість перекусів
у них повноцінний прийом їжі. Голод,
викликаний нестачею рідини, тамують
ічаєм або кавою і беруть 1–2 печива. Сніданок і вечеря у них легкі, а обід, як вжее
в.
говорилося, повноцінний, із трьох страв.
Організм звикає до такого режимуу
і не боїться голоду, тому й не відкладаєє
жиру про запас.

Спеції змінюють навіть
неапетитні продукти,
додають їм смаку.

Фото blog.domadom.com.

Щоб солодко
спалось
Як людина почуватиметься вранці,
значною мірою залежить від
того, чи добре вона відпочила,
яким був її нічний сон, а його якість
визначає, зокрема, подушка
Її висота для людей звичайної тілобудови — в межах 8–14 см, для міцних і широкоплечих — 14–17 см. Ідеально, коли
вона рівна ширині плеча. Чим ширші плечі — тим вищою має бути подушка.
Якщо ви постійно підмощуєте руку
під голову — ви інстинктивно допомагаєте шиї підтримувати вагу голови, тобто
ваша подушка для вас надто низька.
Тим, хто полюбляє спати на спині,
варто обирати низьку подушку середньої жорсткості. Якщо вам зручніше
вмоститися на бочок, візьміть жорстку,
щоб голова і шия мали хорошу опору.
Любителям спати на животі підійде м’яка,
оптимальний варіант — коли проминається легко, але не до кінця і швидко повертається до вихідної
ої ф
орми.
форми.

Фото Perina.ru.
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«Коли б мені ступка та жорна, ой була б
я Кожна
жінка
моторна…»
господиня знає: насиченого аромату

l НА ЗАМІТКУ

Чому француженки не товстіють

28 лютого 2019 Четвер

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

Пауло КОЕЛЬЙО, бразильський письменник,
сьменникк,
романи якого перекладено 112 мовами
ами ссвіту.
віт у.

l СЕКРЕТИ КРАСИ

«Вербові котики
пригрілись на осонні
і споглядають завеснілий світ…»

www.volyn.com.ua

і смаку стравам надають спеції. Однак
більшість готових приправ у пакетиках
не виправдовують очікувань. Найкращі —
натуральні, приготовані безпосередньо перед
використанням. Для цього просто необхідна
ступка з товкачиком
Сучасний ринок кухонних аксесуарів пропонує
найрізноманітніші вироби для розтирання спецій.
Аби не викинути гроші на вітер, зважте, чи відповідає матеріал таким вимогам:
твердість (щоб протистояти ударним навантаженням і розтиранню);
пластичність (при деформації не повинен руйнуватися);
висока щільність;
хімічна стійкість (щоб не взаємодіяв із харчовими продуктами).

“

Якщо ви плануєте і розбивати,
і товкти у ступці, варто придбати
дерев’яну.

Вибираючи ступку з товкачиком, подумайте над
її призначенням і зіставте його із властивостями матеріа
теріалу, з якого вона виготовлена.
М
Мармурова. Багатьох приваблює її вигляд, але
така ступка підійде виключно для сухих речовин,
адже мармур вступає в реакцію зі слабкими кислотами і вбирає вологу. Це вдалий варіант для приготуван
тування неагресивних паст і приправ на масляній
осно
основі.
К
Кам’яна. Для більш агресивних спецій краще
виби
вибирати кухонний аксесуар із граніту, халцедону,
серд
сердоліку або оніксу. Такі ступки полірують до блиску і в них лише розтирають приправи, але не застосо
стосовують ударні методи подрібнення. До поверхні нічого
ні
не прилипає, вона не вступає в реакцію
із соками
со
й кислотами. Популярні й агатові ступки.

Фарфорова. Матеріал відмінно зарекомендував
себе здатністю не вбирати вологу і запахи, стійкістю
до кислот. Єдиний і головний недолік порцеляни —
її крихкість. Тож працювати з нею слід обережно:
ретельно розтирати спеції, але не товкти їх. Фарфорова ступка дуже проста в догляді, а мити її можна
навіть у посудомийній машині.
Дерев’яна. Якщо ви плануєте і розбивати, і товкти у ступці, варто придбати саме таку. Звичайно, дерево вбирає запахи і вологу, зате дуже стійке до ударів. Намагайтеся вибрати моделі з твердих порід
і з цілісного шматка — у них поступово утворюється
плівка, яка запобігає поглинанню вологи.
Металева. Такі ступки фактично вічні. Найбільш стійкі до ударів латунь і мельхіор. Нержавіюча сталь практично не вбирає запахів і вологостійка. Чавунні ступки важкі і підійдуть виключно для
сухих спецій, бо швидко іржавіють. Бронзова, хоч
і має високу стійкість до стирання, швидко вийде
з ладу від постійних ударів, тож придатна лише для
розтирання.
Крім спецій, ступка з товкачем згодиться для
приготування натуральної косметики в домашніх умовах.

l КЛУМБА НА ПІДВІКОННІ
Фото myvitae.ru.

«Качан із листком-покривалом»
Так іноді ще називають квітку антуріума, що належить
ежить до сімейства
ароїдних і налічує близько 800 видів

l ХОЧЕТЕ — ВІРТЕ, ХОЧЕТЕ — ПЕРЕВІРТЕ

І рани загоїть, і руки відмиє
Про застосування зубної пасти не за її прямим призначенням ми вже
розповідали у номері за 7 лютого 2019 року. Але цей гігієнічний засіб не перестає
нас дивувати діапазоном своїх властивостей
Виявляється, зубна паста незамінна
у догляді за шкірою. Вона може усунути
надлишки виділення жиру і впоратися
з висипами: нанесіть її трохи на прищик
і залиште на кілька хвилин. Але використовуйте засіб обережно, бо іноді
шкіра може бути надто чутливою.
А ще ця процедура прискорить загоєння
ранок після видалення прищів на обличчі. Намажте їх пастою перед сном,
а вранці просто змийте водою. Так само
можна зупинити кров, якщо поранилися
бритвою. Паста, нанесена на місце кома-

риного укусу, знижує свербіж і набряк
та допомагає при опіках, натертостях,
знезаражує й підсушує пошкоджену
шкіру.
Доводиться виконувати багато
брудної роботи — ваші руки врятує
зубна паста. Актуально це і після роботи
в землі — нанесіть невелику кількість
засобу на щітку середньої жорсткості
і ретельно потріть нею долоні, нігті та під
ними. Потім змийте залишки пасти з рук
проточною водою. Нігті матимуть здоровий та доглянутий вигляд.

Рослина поширена у Мексиці,
Бразилії та Парагваї. Листки в неї
дуже красиві, можуть бути округлі,
серцеподібні, розсічені, з матовою
і глянцевою поверхнею. Проте головна особливість антуріума — «квіти» різноманітних відтінків: від насичено-червоних до сніжно-білих, є й
бордові, сині і навіть зелені. Яскраве
«покривало» огортає суцвіття-качан, що може бути булаво-, конусо-,
спірале- чи кулеподібної форми
та різних кольорів. Самі квіточки
щільно розташовані на качані і схожі на ромби чи квадрати. Завдяки
такій формі анруріум отримав свою
назву, що в перекладі означає «квітка-хвіст».
Цей вазон найкраще почувається
на східних чи західних вікнах, боїться прямих сонячних променів, тому
освітлення ліпше підійде розсіяне.
Сприятлива температура влітку —
від +18 до +28 °C, взимку — не нижче

+14 °C, також слід оберігати рослину
від протягів.
ри року потрібен доТеплої пори
статній полив. Антуріум, як тропічна
ить високу вологість.
рослина, любить
Для створенняя ідеальної (до 95%)
оном занурюють у погорщик із вазоном
й мох або ж ставлять
стійно вологий
окрою галькою чи кена піддон із мокрою
рамзитом, але так, щоб він не був
у воді. Аби взимку з’явилася
есня збільшують
квітка, з вересня
інтервал між поливами. Гарне
тонів і наступзакладення бутонів
не цвітіння стимулюватидна зимівля
ме прохолодна
–2 місяців (від
упродовж 1,5–2
C). Якщо догляд пра+14 до +16 °C).
вильний, то квітування триватиме
з кінця весни до початку осені.
Необхідно регулярно протирати
ю м’якою губкою. Влітлистя вологою
прискування, але тільку корисні обприскування,
ю водою. Слід робити
ки відстояною

це обережно, щоб на квітці не з’явилися темно-коричневі плями.

Фото lepestok.in.ua.

Підживлюють тіль
тільки навесні
і влітку кожні три тижні
тижні.
Молоді рослини пересаджують щорічно в більш
більший горщик,
дорослі — через 3–4 роки. У цей
час не поливають 5–6
5– днів, краще влаштувати над антуріумом
міні-теплицю. Субст
Субстрат (1частина дернової земл
землі, 2 частини
торфу і стільки ж рубаного
моху сфагнуму) має бути пухким,
добре пропускати вологу і повітря. Підходить і суміш із рівних частин тторфу, піску
і листяної зем
землі, але краще додати ще хвойної
кори і др
дрібних шматків деревного вугілл
вугілля. Простіше
розмножувати рослину
рослин вегетативно — за допомогою верхівкових
живців або стебловим
стебловими відростками. Спочатку пагони вкорінюють
у звичайному піску: накривають
склом, зволожують і провітрюють, температуру підтримують
+22–24 °C.
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l СІМ «Я»

— Пригайдай–но свій досвід! Звідки найбільше дитина
черпає інформацію про інтимні стосунки, і цікаво, в якому віці
найбільше? — запитала старшого сина.
— У школі, від однокласників, десь другий–третій клас. Так
що твоя доця–четвертокласниця вже все знає! — він зумисне
напустив побільше іронії, бо ж невідомо, що тій мамі ще
закортить спитати…

прикладаю відповідь до вже
почутого від малої
— таки правий. Єдине що — коли
він був у такому віці, то мобілки з
інтернетом були рідкістю. Згадалося, як принесла своїм хлопцям
популярну книгу «Відверта розмова про «Це». (Підручник про
статеві стосунки, на вік 6–9 років, про особливості будови тіла
хлопчика і дівчинки, великі малюнки, небагато тексту.) Мої діти
тільки хмикнули: мовляв, запізнилася ти, мамо! Молодший тоді був
у 5–му класі. Менше з тим, якщо
ви переймаєтеся темою і такого
виховання своїх дітей (а психологи світу радять перейматися,
бо це готовність дитини розуміти сексуальні стосунки, берегти
себе і створювати свої), можете
спілкуватися зі спеціальною книгою. Благо, книгарень вистачає,
та й інтернет — не тільки у дітей.
Коли говорити з дитиною про
її тіло і про те, звідки беруться
діти? Коли ви самі будете до того
готові. (Але до 14 дитина основну
інформацію, сценарії та сигнали
вже зібрала.) Привід — для старших — фільм, книга, «ой, я тут по
радіо почула, у соцмережах мене
зачепило…», ну, а малі і так питають, де беруться діти. Пояснюйте
дуже спокійно, упевнено та правдиво, без капусти й лелек. Не біймося слів, це всього лише терміни. Найменші мають право знати
про те, що дівчатка відрізняються
від хлопчиків, як відрізняються.
Ніяких довгих промов, чіткі й короткі пояснення. У дитячій пам’яті
лишиться тільки те, що дитя збагнуло. Принагідно скажіть важливе для соціального життя: ми називаємо деякі органи інтимними
тому, що не дозволяємо нікому
чужому ними цікавитися. Якщо
хтось, окрім батьків, порушує це
важливе правило, треба голосно
зупинити, кричати, втікати, повідомляти про це.
Буває і що застанете дитину
за вивченням своїх органів — це
властиво з дволітнього віку (першовідкривання), у старшому віці
грою зі своїми органами, за статистикою, займається 90 % дітей
(хоча і почуваються винними).
Моя улюблена психотерапевтка
Світлана Ройз у таких ситуаціях
радить у жодному разі не репетувати і не робити страшні очі:
можна травмувати дитину на

Я
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все її життя. Знайте, що такі дії
є природним етапом розвитку,
не дозволяйте собі думати нісенітниць на кшталт, що це от перший сигнал про розбещеність,
ненормальність, не випускайте
на обличчя гидливості. Ця ситуація зовсім «не про те». Слова про
«погано, брудно» забудьте — таке
приголомшує, запам’ятовується
і може впливати на стосунки у
молодості. Що ж робити? Якщо
мале — переключіть увагу на
інше, легенько візьміть ручку і
дайте іграшку. Дорослішим допоможіть підібрати секції фізичного
розвитку. В кожному разі син чи
донька мають знати, що ви любите їх і готові розуміти.

“

Ніяких довгих
промов, чіткі
й короткі
пояснення.
У дитячій пам’яті
лишиться тільки
те, що дитя
збагнуло.

А ще статеве виховання —
це спостереження за стосунками мами і тата: їх обопільними
усмішками, обіймами, добрими
словами і дотиками підтримки.
Діти «січуть» на льоту. Наостанок
скажу, що вже згадувана психотерапевт Світлана Ройз, до якої шикуються величезні черги клієнтів
і яка проводить безплатні групові
заняття для вчителів про «навколошкільне дитиноведення», підсумувала якось: переважна більшість батьків не готова і боїться
розповідати дітям про секс. Що
ми робимо, якщо дуже–дуже не
хочеться, але треба? Я — беру
паузу, підзаряджаюсь улюбленим
читанням — і до роботи! Писати
про це теж непросто, особливо
якщо ти з покоління «минулого
століття», але дуже вже наполягав
один шановний читач «Цікавої газети».
Отож, хочете знати, чому
дівчатка так хочуть одружитися з татами, а сини — з мамами — це теж про статеве
виховання — читайте наступний номер і, певна річ, пишіть:
okovalenko74@gmail.com або ж
tsikava.gazeta@gmail.com.

В обіймах щастя
Фото dpchas.com.ua.

Закінчення. Початок на с. 16
Ольга ЧОРНА

…У п’ятнадцять літ Оленка
стала красунею. Мініатюрна,
з довгим русявим волоссям і
добрими синіми очима — схожа
на лялечку з чарівної вітрини.
Правда, в ляльки гарна сукня. А
в неї простенька, ситцева.
Тепер Вітька дивився на
Оленку закоханими очима. Проте освідчитися не наважувався.
От коли закінчить школу…
Вітькової матері не стало напровесні. Вона встигла
попередити про свою хворобу
Вітькового батька. Той приїхав
після похорону. Статечний. Видно, що заможний. Кликав сина
до себе. Хлопець уперся: нікуди
не поїду, краще в інтернат.
Дорогою зі школи Вітьку
наздогнала Олена.
— Ти як? — запитала. —
Звик до батька?
— Та який він?..
— Дурень ти. Він міг і зовсім
не приїхати…
…Після випускного Вітька
збирався до батька. Там вступатиме на навчання.
За день до від’їзду підстеріг
Оленку.
— Це — тобі, — простягнув
невеличкий пакунок.
Дівчина аж зойкнула з несподіванки: лялечка з чарівної
вітрини.
— Дякую. Яка краса! А я не
маю що тобі подарувати. Ти ж
їдеш скоро?
— Завтра. А знаєш, подаруй
мені свою обіцянку.
— Це ж яку?
— Що дочекаєшся мене.
— Звідки?
— Просто дочекаєшся і все.
— Я ж нікуди звідси не
збираюся.
— Та я… ну… я про хлопців…
Ангелятко слухало і мило
всміхалося…
…Після 9–го класу Олена
вступила до швейного училища. Керівничка радила
закінчити школу і вибрати
щось ліпше. Але вдома стало
зовсім нестерпно. А там дадуть
гуртожиток… Про Вітькові ж
слова дівчина й не згадує. Не
вірить у казки про кохання–чекання.
— Заміж тобі пора, — якось
мовила матір. — Мені недовго
залишилося. А з тим бузувіром
не вживешся. Зовсім мізки
пропив.
— А я й не думаю повертатися додому. У великому місті
легше роботу знайти. І більше
платять. А заміж… навіть не
думаю ще про це.

— Не перебирай хлопцями,
бо в дівках посивієш. Кому тоді
будеш потрібна?
— Дякую, мамо, ви завжди
мене любили.
…Після училища влаштувалася на підприємство, де шили
модний одяг за імпортними
лекалами, платили непогано.
Винаймала з дівчиною–колегою
кімнату. Почав залицятися до
Олени син господині. Нахабний
молодик, який сидів на шиї
батьків, їй не подобався. Тоді й
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Із хуліганистих
хлопців часом
виростає щось
гідне, —
пожартував.

згадала про Вітьку.
— Я свого хлопця чекаю.
— Звідки? З армії? — спитав
іронічно.
…Олена приїхала додому на
вихідні. Біля колишньої чарівної
крамнички зупинялися рейсові
автобуси. Тепер тут відкрили
кафе.
— Шкода, що квітів тут уже
не продають, — почула чоловічий голос.
— А недалеко ринок є, — відповіла й обернулася: — Вітька?!
Ти?!
Розгублено дивилася на
колишнього розбишакуватого
хлопчиська. Змужнів. Красивий.
Стильний. Нічого не залишилося від Вітьки–хулігана.
— Мені твоя мати сказала,
що приїдеш. Я чекав.
— Як ти? Де? Як поїхав — так
і сліди забрав.
— Так сталося…

Вітька взяв Оленину руку,
приклав до уст:
— Пам’ятаєш, як ти змивала
кров із мого обличчя? І як про
батька мені казала? Я був упертим. А ми з ним порозумілися…
— Я також забралася з дому.
Не могла терпіти вічних п’яних
скандалів… Знаєш, для мене чарівна крамничка — найкращий
спогад дитинства.
— А для мене — ти… Я
кохаю тебе, Оленко. Давно. І… Я
можу отримати свій подарунок?
— Який?
— Забула? Твою обіцянку дочекатися. Чи в мене є суперник?
— Коли я дивлюся на своїх
батьків… Подумати страшно,
що життя може скластися так,
як у матері. Вона сказала, що до
всього можна звикнути. А я не
змогла б. І не хочу.
Вітька обійняв дівчину:
— Колись ми відкриємо
свою сувенірну крамничку. З
великими вітринами. Не тут,
звісно. Ти хотіла б?
— Як же ти змінився…
— І з хуліганистих хлопців
часом виростає щось гідне, —
пожартував.
Вони стояли, обійнявшись,
посеред вулиці.
— Що за молодь нині? —
буркнула, оминаючи їх, жінка з
великими сумками.
— Та то ж Олена, Захара–пияка, — мовила інша.
— А то хто з нею?
— Привезла якогось.
— А Захар із самого ранку
базаром п’яний тинявся. Певно,
не знає про гостя…
Містечко втомилося від
застарілих пліток. Тому радісно споглядало на Олену з
Вітькою.
Ангелятко ж тішилося: відтепер його дівчинка завжди буде
в обіймах щастя…

«ЦІКАВА
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Борислав із Дмитром Харатьяном у фільмі «Зелений фургон».
Харатьян — один з небагатьох, хто часто навідував Брондукова
у довгі роки важкої хвороби.

У другорядній ролі вантажника Федулова
у фільмі «Афоня» Брондуков перевершив
головного героя. Режисер, побачивши,
як він грає, додав до сценарію кілька
нових сцен.

На роль інспектора Лестрейда у фільмі
про Холмса довго шукали коміка
з «неросійською зовнішністю». Через
український акцент Брондукова
озвучував героя інший актор.

Борислав Брондуков хотів зіграти
Леніна… в Театрі сатири
«Гони рубль, родич!» — це одна з реплік актора, що стала
афоризмом. Цього чоловіка називають українським Чарлі
Чапліним, люблять і пам’ятають за його справжність на екрані.
Без особливої вроди, низенького зросту — і неймовірно
показний за мовою тіла, вчасною паузою і багатозначною
серйозністю. Брондуков був наче «напханий анекдотами»,
та мав за тим неабияку глибину й інтелігентність
Оксана КОВАЛЕНКО

ін народився 1 березня
1938 року у селі Дубова на Київщині. Більшість джерел зазначає, що з’явився на світ у російсько-польській сім’ї. Мама-полька
дуже хотіла назвати його Болеславом, та у строгі часи такого імені
у «списку» не значилося, тому записали Броніславом. У дорослому віці
називали Бориславом. У дитинстві
багато хворів, ледь не помер від коклюшу. Якось розповів дружині Катерині, що від смерті його, місячну
дитину, врятував батько, який за порадою знахарки кожного світанку
(о 4-й ранку) носив сина до болота дихати йодистими випарами…
Навчався відмінно (спочатку при
римо-католицькій церкві, потім —
у школі).
Затим у Брондукова почала вимальовуватися кар’єра будівельника: закінчив київський технікум,
працював прорабом на будівництві, пішов на завод «Арсенал».
Як на справжньому великому підприємстві, там дбали про культуру — мали аматорський театр, куди
приохотився і Борислав. А далі —
гра долі. Глядачем однієї з вистав
був ректор Театрального інституту
імені Карпенка-Карого Микола Задніпровський — і цього робітника

В

11

він оцінив як дуже талановитого актора. Отож, у 23 роки Брондуков поніс документи у приймальну комісію
інституту. Переповідають, як її члени
відмовлялися взяти їх, бо з «такою
зовнішністю прорабом працювати».
Виручив той же Задніпровський. Іспити Борислав (майбутній народний
артист) склав без жодних проблем.
Його однокурсниця, артистка Раїса
Недашківська, згадувала, як талановито смішив студентів Брондуков:
«Просто доводив усіх до сліз, а сам

“

смішну, безглузду чи трагікомічну —
і трагедія відступала.
Якось він аж на місяць спізнився
на навчання і без тіні усмішки доводив, що у нього рідкісна хвороба —
«ведмежа сплячка» (тільки 5 людей
у світі таку мають). Розповідав деталі недуги, довірливо стишивши
голос і дивлячись декану просто
у вічі — магнетично перетворюючи
його на людину, яка вже співчуває.
Мовляв, родина знає, що зі сплячки
не вивести, то «накривають ковдрою

Глядачем однієї з вистав був ректор Театрального
інституту імені Карпенка-Карого Микола
Задніпровський — і цього робітника він оцінив
як дуже талановитого актора.

у цей час залишався серйозним».
Актори Іван Миколайчук, Іван Гаврилюк, режисери знали, що він — великий друг. Друг, який розрадить, коли
заборонять зйомки, коли в житті
все перевернеться з ніг на голову.
Казали, Брондуков міг не прийти
на чийсь бенкет чи презентацію,
на прем’єру фільму, але коли комусь
було зле, він це відчував і з’являвся.
При цьому ні про що не запитував,
а просто створював таку ситуацію —

та не чіпають». «Я ж нікому не заважаю, правда?» — із сумною надією
завершував Брондуков.
Першу роль — у фільмі «Квітка на камені» — він зіграв ще студентом. І так блискуче, що отримав
всесоюзну премію і створив нову
історію. Коли на кінематографічному фестивалі його запитали, про яку
роль він тепер мріє, приголомшив:
він би зіграв Леніна… у Театрі сатири.

«Как же, рєбята! Как каждий
савєтскій артіст — Лєніна!». Журналістам відняло мову, почали хутко збирати мікрофони і задкувати.
А Броник додає: «Да нє пєрєживайтє,
рєбята! В тєатрє сатіри»!
Після цього ходив навіть у КДБ:
дав автограф слідчому та запевнив, що пожартував. А ще Брондуков розкрив над собою величезну
парасолю слави, зігравши у фільмі
«Афоня». На зустрічах із глядачами
саме алкоголік та негідник Федул
(Борислав) збирав найбільше аплодисментів. (Він був на сцені у старій
розтягнутій кофті Данелії, бо в костюмерній «Мосфільму» нічого собі
не знайшов). Режисер Георгій Данелія згадував: «У костюмі та гримі
Боря був настільки органічним, що
коли під час зйомок у ресторані (вночі
в Москві) він вийшов покурити, швейцар нізащо не хотів пускати його назад… Казав: багато тут вас таких
артистів!.. Але на вулицю на той час
виглянула моя помічниця».
Більшість ролей Брондукова — епізодичні. Казали, що він
відмовився від кількох головних,
бо не сподобалися. Зате з епізодичних завше «робив цукерочку»: грав,
як жив. На зйомках одного фільму
режисер попросив актора закричати
так, наче з нього виходить життя. Борислав кричав, а в очах був до того
страшний біль, що режисер подумав: «Уже не отямиться». На щастя,
помилився. Той же Данелія розповів,
як у перерві під час зйомок на сцені ресторану Брондуков виконував
французькою пісню Іва Монтана:
«І це уже був… елегантний, пластичний і чарівний французький шансоньє. Жаль, що ця грань його таланту так і лишилася нерозкритою».
Утім, вона розкрилася у сімейному житті. По смерті Брондукова
дружина Катерина видала книгу

«Тринадцять сповідей», у якій оприлюднила листи і вірші чоловіка…
Ділю я серце лиш з тобою,
Блаженний час прийшов з небес,
Душа моя в твоїм покої —
Це найдорожче із чудес.
З першою дружиною актор розлучився через її психічну хворобу.
Дуже страждав, почав пити. Але пізніше доля звела його, чоловіка віку
30+ із 18-річною красунею Катериною. Дівчина попросила підготувати
її до вступу «на артистку». Брондуков
зумів її полонити… Заздрісники,
яких вистачає в усі часи, казали, що
вона вхопила Бога за бороду, бо побралася зі знаменитістю. Хто міг
передбачити, що у важкі 90-ті, коли
українське кіно згорне крила, Брондуков стане безробітним? Двом синам готуватимуть їжу на кістках, які
артист брав у знайомого м’ясника
нібито для собаки.
Ніхто тоді ще не знав, що Катерина двічі витягне чоловіка до життя після інсультів, а після третього та операції з видалення гематоми у мозку
віддано доглядатиме за ним до його
останнього подиху. То буде період
великого страждання і злиднів, зі сміховинною пенсією. Його Катерина що
тільки не робитиме: шитиме концертні сукні, здасть в оренду їхню квартиру в центрі Києва і перевезе сім’ю
у занедбану батьківську хатину тут же
на Київщині. Врешті допомога прийде
з несподіваного боку: харківська телевізійна група вмовить її на інтерв’ю
(останні 6 літ Брондуков не розмовляв і майже не рухався), а після того,
як сюжет (плакали і герої, і режисери)
вийде на екран, люди, знайомі і незнайомі, передаватимуть гроші своєму артисту… Доживаючи віку, уже
будучи нерухомим, Борислав плакав,
коли бачив себе на екрані… Його похоронили неподалік від друга-актора
Івана Миколайчука.
За матеріалами m.day.kyiv.ua,
dt.ua, bulvar.com.ua,
karalevna.com.ua.

Досьє

Фото liveinternet.ru.

Борислав Брондуков (1938—
2004) зіграв у 130 стрічках,
зокрема у його фільмографії —
«Анничка», «Вій», «Камінний
хрест», «Гадюка», «Захар Беркут»,
«Родина Коцюбинських»,
«Комісари», «Зелений фургон»,
«Спортлото-82».
Мав нагороду за найкращу
чоловічу роль — у фільмі
«Камінний хрест» неперевершено
зіграв злодія. Показав себе
і як чудовий актор трагічних
ролей.
У 1983 році йому присвоїли
звання заслуженого артиста УРСР,
а ще через 5 літ — народного.

ПОНЕДІЛОК, 4 БЕРЕЗНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

4 — 10 березня

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

l ПОВОРОТИ ДОЛІ

Американець помилково відсидів
у тюрмі 39 років
За це Крейгу Коулі заплатять 21 млн доларів
компенсації
–літній чоловік вийшов із в’язниці у 2017 році — після
того, як його помилував губернатор штату Каліфорнія
Джеррі Браун, який тоді заявив, що повторне розслідування справи і ДНК-тест довели його непричетність до злочину.
Коулі, ветерана війни у В’єтнамі, звинувачували у вбивстві
дружини Ронди Віхт і її 4-річної дитини, яке сталося ще у 1978 році.
У 1980-му чоловіка засудили до довічного ув’язнення без права на дострокове звільнення. Сам він завжди заперечував свою
вину.
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Чи компенсують Коулі отримані мільйони втрачені
у в’язниці роки життя?

Відставний детектив Майк Бендер
зробив чимало для того, аби
розслідування справи проти Коулі
поновили.

Значну роль у тому, аби засуджений опинився на волі,
зіграв відставний детектив Майк Бендер, який зробив чимало для того, щоб розслідування справи проти Коулі поновили. Головним доказом невинуватості Коулі став ДНК-тест.
На шматку простирадла з ліжка вбитої виявили залишки
сперми й епітелію іншого чоловіка. Отакої!

Крейга звинуватили в убивстві дружини Ронди і сина
Дональда.

ВІВТОРОК, 5 БЕРЕЗНЯ
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 «Одруження наосліп»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Школа.
Випускний»
22:45 «Одруження наосліп 5»

ІНТЕР
02.10, 18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 02.55 «Орел і
Решка. Шопінг» 04.10, 20.00
«Подробиці» 04.55 «Top Shop»
05.25, 22.05 «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 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРИ:
ПІДВІСКИ КОРОЛЕВИ» 12.00
Новини 12.50 Х/ф «ТРИ
МУШКЕТЕРИ: ПОМСТА МІЛЕДІ»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть» 23.55 Х/ф
«ВІН, ВОНА І Я»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,

23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Місія: краса
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти справедливості
16+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Сонячний листопад»
23:20 Без паніки

СТБ
06:05 Т/с «Коли ми вдома»
07:00 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
08:50 МайстерШеф 12+
13:00 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вiкна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
20:00, 21:00 Т/с «Кріпосна»
22:50 Детектор брехні 16+

ICTV
05:35, 20:20 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Багач-Бідняк 2
11:10, 17:15 Антизомбі. Дайджест
12:05, 13:20 Х/ф «ДИЯВОЛИЦЯ»
14:45, 16:15, 21:25 Т/с «Розтин
покаже»
22:20 Скетч-шоу «На трьох» 16+
23:40 Х/ф «НАЦІОНАЛЬНА
БЕЗПЕКА»

ICTV

ІНТЕР

Фото humanrights.org.ua.

“

07:15 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:05 МайстерШеф 12+
12:35 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вiкна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 21:00 Т/с «Кріпосна»
22:50 Один за всіх 16+

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 «Одруження наосліп»
11:10, 12:20 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали
2019»
20:45, 21:45 Т/с «Школа.
Випускний»
22:45 «Гроші 2019»

02.15 «Орел і Решка. Шопінг»
03.30 «Орел і Решка. Морський
сезон 2» 04.10 М/ф «Таємниця
третьої планети» 05.00 «Top
Shop» 05.30, 22.05 «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером» 09.20, 18.00, 19.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «ЖАНДАРМ
У НЬЮ-ЙОРКУ» 12.00
«Новини» 14.00 Х/ф
«НЕУВАЖНИЙ» 15.45 «Чекай
на мене. Україна» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Фатальна
пристрасть» 23.55 Х/ф
«НАРЕЧЕНА-ВТІКАЧКА»

05:45 Громадянська оборона
06:30, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:15 Х/ф «СТАРТРЕК»
13:20 Х/ф «СТАРТРЕК:
ВІДПЛАТА»
16:25 Х/ф «СТАРТРЕК: ЗА
МЕЖАМИ ВСЕСВІТУ»
20:20 Багач-Бідняк 2
21:25 Т/с «Розтин покаже»
22:20 Свобода слова
23:55 Х/ф «СІМ’Я СМЕРТІ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Абзац
06:45, 08:00 Kids Time
06:50 М/c «Майлз із
майбутнього»
08:05 М/ф «Кунг-Фу панда»
10:00 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПРОТИ
БАНКУ»
11:50 Х/ф «АНОНІМ»
13:40 Х/ф «ВІЙНА СВІТІВ»
16:00 Х/ф «ПЕРШИЙ
МЕСНИК:
ПРОТИСТОЯННЯ»
19:00 Ревізор. Крамниці
21:00 Таємний агент
22:10 Таємний агент. Постшоу

07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:45 М/ф «Морська бригада»
10:30 М/ф «Земля до початку
часів»
11:40 М/ф «Земля до початку
часів: Подорож
хоробрих»
13:15 Х/ф «ПРИКИНЬСЯ
МОЇМ ХЛОПЦЕМ»
15:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16:50 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
23:00 Х/ф «СУПЕР МАЙК»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:00, 18:15 «Спецкор»
09:40, 18:50 «ДжеДАІ»
10:15, 19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
14:05 Х/ф «ГРА ЕНДЕРА»
16:10 Х/ф «ЛІГА ВИДАТНИХ
ДЖЕНТЛЬМЕНІВ»
21:35 Т/с «Кістки-8»
23:20 Т/с «Кістки-7»

ZIK

07.00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07.15 Сім
чудес України 07.35 Вижити в
Україні 08.00, 09.00, 11.00
Перші про головне. Ранок.
УКРАЇНА
Новини 08.15, 09.15, 00.00 Д/ф
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
«Щоденники Другої світової
Україною
війни: день за днем» 10.00,
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
11.20, 13.15, 16.15, 17.20, 18.15
МЕГА
19:00, 23:00 Сьогодні
06.00 Бандитська Одеса 07.50, Перші про головне. Коментарі
09:30 Зірковий шлях
12.05 Докаz 13.00, 15.00
13.55 Правда життя 09.00,
10:30 Місія: краса
Перші про головне. День.
16.45, 22.40 Дикі острови
11:30 Реальна містика
Новини 15.15 Між своїми 16.00
10.00, 17.45 Під іншим кутом
13:30, 15:30 Агенти
11.00 Брама часу 11.55 Місця Перші про головне. День.
справедливості 16+
Дайджест 17.00, 19.00 Перші
сили 12.45, 19.40 Речовий
16:00 Історія одного злочину
доказ 15.00 Заборонена історія про головне. Вечір. Новини
16+
18.00 Перші про головне. Вечір.
15.50, 21.45 Річкові монстри
18:00 Т/с «Таємниці»
18.45, 20.45 Секретні території Дайджест 19.15 VOX POPULI
19:50 Ток-шоу «Говорить
20.00 HARD з Влащенко 21.00,
23.40 Любов, ненависть і
Україна»
06.20 Перші про головне.
пропаганда 00.35 Містична
21:00 Т/с «Сонячний листопад» Україна 02.15 Прихована
Підсумки 21.40 Гра Z вогнем
23:30 Х/ф «1+1»
реальність
22.30 Гра в класику з Сергієм
Рахманіним 02.35 Історична
СТБ
К-1
правда з Вахтангом Кіпіані
06.00 Д/ф «Дзеркало історії»
06:20 Т/с «Коли ми вдома»
06:30 «TOP SHOP»

СЕРЕДА, 6 БЕРЕЗНЯ
НОВИЙ КАНАЛ

05:00 Абзац
06:45, 08:00 Kids Time
06:50 М/c «Майлз із майбутнього»
08:05 Х/ф «ЗОРЯНИЙ ПИЛ»
10:50 Т/с «Мерлин»
12:40 Т/с «Загублені»
15:10, 19:00 Заробітчани
21:00, 22:00 Аферисти в мережах
16+
23:00 Х/ф «ЗАГУБЛЕНА»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.25,
14.00 Правда життя 09.30, 16.45,
22.40 Дикі острови 10.30, 17.45 Під
іншим кутом 11.25 Брама часу
12.05 Місця сили 12.50, 19.40
Речовий доказ 15.00 Заборонена
історія 15.50, 21.45 Річкові монстри
18.45, 20.50 Секретні території
23.40 Любов, ненависть і
пропаганда 00.55 Містична Україна
02.15 Доктор Хайм 03.05
Потойбіччя. Сни 03.55 Шосте чуття.
Дар чи прокляття? 04.40 Професія
- альфонс 05.25 Дракула та інші

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:50 «Бєдняков+1»
09:45 «Вірю не Вірю»
11:30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
15:00 «Орел і Решка. Навколо світу»

16:50, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 Відеобімба
15:05 Х/ф «ШВИДКІСТЬ»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:35 Т/с «Кістки-8»
23:20 Т/с «Кістки-7»

ZIK
07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15, 11.15,
13.15, 16.15, 17.15, 18.15 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 15.15 Між своїми 16.00
Перші про головне. День. Дайджест
17.00, 19.00 Перші про головне.
Вечір. Новини 18.00 Перші про
головне. Вечір. Дайджест 19.15 VOX
POPULI 20.00 Ток-шоу «Злий дім»
21.00, 06.20 Перші про головне.
Підсумки 21.35 Ток-шоу «Не дебати»
23.00 Хард-ток-шоу «DROZDOV»
00.00 Д/ф «Щоденники Другої
світової війни: день за днем» 03.00
Історична правда з Вахтангом Кіпіані

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:55 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Школа.
Випускний»
22:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»

23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Місія: краса
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти справедливості
16+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Сонячний листопад»
23:20 Гучна справа

СТБ

06:20 Т/с «Коли ми вдома»
07:15 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:05 МайстерШеф 12+
12:55 Хата на тата 12+
ІНТЕР
17:30, 22:00 Вiкна-Новини
02.35 «Орел і Решка. Шопінг»
18:00, 22:50 Слідство ведуть
04.10, 20.00 «Подробиці» 04.55
екстрасенси 16+
«Top Shop» 05.25, 22.05 «Слідство
20:00,
20:55
Т/с «Кріпосна»
вели... з Леонідом Каневським»
23:50 Давай поговоримо про секс
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
16+
Новини 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.30, 12.25 Х/ф
ICTV
«ЛЮДИНА-ОРКЕСТР» 13.00 Х/ф
«ІГРАШКА» 14.50, 15.50, 16.45
05:35, 10:10, 17:15 Громадянська
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.50
оборона
Ток-шоу «Стосується кожного»
06:30 Ранок у великому місті
21.00 «Речдок. Особливий випадок.
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Фатальна пристрасть» 23.55 Х/ф
Факти
«ЕГОЇСТ»
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
12:10, 13:25 Х/ф «МОЯ
УКРАЇНА
СУПЕР-КОЛИШНЯ»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
14:45, 16:15, 21:25 Т/с «Розтин
Україною
покаже»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,

20:15 Секретний фронт
22:25 Скетч-шоу «На трьох» 16+
23:45 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 Абзац
07:15, 08:35 Kids Time
07:20 М/c «Майлз із майбутнього»
08:40 Т/с «Мерлин»
12:40 Т/с «Загублені»
15:10, 19:00 Подіум
21:00, 22:00 Аферисти в мережах
16+
23:00 Х/ф «НАОСЛІП»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.50,
13.55 Правда життя 09.00, 22.40
Дикі острови 10.00 Цікаво.com
11.00 Брама часу 11.55 Місця сили
12.45, 19.40 Речовий доказ 14.55,
23.40 Любов, ненависть і
пропаганда 15.50, 21.45 Річкові
монстри 16.45 Таємнича Аравія
17.45 Під іншим кутом 18.45, 20.45
Секретні території 00.55 Містична
Україна 02.15 Таємниці
кримінального світу

16:50, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-3»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:25 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
15:05 Х/ф «ШВИДКІСТЬ-2»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:35 Т/с «Кістки-8»
23:20 Т/с «Кістки-7»

ZIK

07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
11.15, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15
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 15.15 Між своїми 16.00
Перші про головне. День. Дайджест
17.00, 19.00 Перші про головне.
Вечір. Новини 18.00 Перші про
К-1
головне. Вечір. Дайджест 19.15
06:30 «TOP SHOP»
VOX POPULI 21.00, 06.20 Перші про
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
головне. Підсумки 21.40 Гра Z
08:10 «Ух ти show»
вогнем 22.30 Перші другі 23.30
08:50 «Бєдняков+1»
Джокери 00.00 Д/ф «Щоденники
09:45 «Вірю не Вірю»
Другої світової війни: день за днем»
11:30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
02.35 Історична правда з
13:10 Т/с «Мисливці за реліквіями» Вахтангом Кіпіані 06.00 Д/ф
15:00 «Орел і Решка. Навколо світу» «Дзеркало історії»

П’ЯТНИЦЯ, 8 БЕРЕЗНЯ

ЧЕТВЕР, 7 БЕРЕЗНЯ
1+1

СТБ

06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:40 «Чистоnews 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Школа.
Випускний»
22:30 «Право на владу 2019»

06:20 Т/с «Коли ми вдома»
07:20 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:10 МайстерШеф 12+
12:55 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вiкна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
20:00, 20:55 Т/с «Кріпосна»
22:50 Вагітна +
23:50 Давай поговоримо про секс
16+

ІНТЕР
02.35 «Орел і Решка. Шопінг»
04.10, 20.00 «Подробиці» 04.55
«Top Shop» 05.25, 22.05 «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.10 Х/ф «ТУЗ» 12.30
Х/ф «БЛЕФ» 14.50, 15.50, 16.45
«Речдок» 18.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть» 23.55 Х/ф
«НІЧ ЗАКРИТИХ ДВЕРЕЙ»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
12:30, 13:25 Х/ф «НАЦІОНАЛЬНА
БЕЗПЕКА»
14:45, 16:15, 21:25 Т/с «Розтин
покаже»
17:15 Антизомбі. Дайджест
20:20 Битва версій
22:25 Скетч-шоу «На трьох» 16+
23:45 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ 2»

монстри 16.45 Таємнича Аравія
17.45 Цікаво.com 18.45 Їжа богів
20.50 Секретні території 00.35
Містична Україна 02.10 Скептик

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:50 «Бєдняков+1»
09:45 «Вірю не Вірю»
11:30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
15:00 «Орел і Решка. Навколо світу»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-3»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:50 «Облом.UA.»
15:25 Х/ф «РОЖЕВА ПАНТЕРА-2»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:35, 23:20 Т/с «Кістки-8»

1+1
06:00, 07:00 «Одруження наосліп»
09:00, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20
«Жіночий квартал»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:25 «Чистоnews 2019»
20:35 «Ліга сміху 2019»
22:40 «Ігри приколів 2019»
23:40 «1+1 удома: 8 Березня»
(12+)

ІНТЕР
03.20 «Орел і Решка. Мегаполіси»
04.10 «Подробиці» 04.55 «Top
Shop» 05.25 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00
«Ранок з Інтером» 09.10 «Готуємо
разом» 10.10 Х/ф «БУДЬТЕ МОЇМ
ЧОЛОВІКОМ» 12.00 Х/ф
«НАЙЧАРІВНІША ТА
НАЙПРИВАБЛИВІША» 13.30 Х/ф
«ДІВЧАТА» 15.30 Т/с «Голос
янгола» 20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Концерт «Серце - будинок
для кохання» 00.20 «Речдок»

УКРАЇНА

16+
20:00, 22:50 Холостяк 16+

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Скетч-шоу «На трьох» 16+
09:15 Х/ф «МЕТОД ХІТЧА»
11:35, 13:05 Х/ф «ПОГАНІ
ХЛОПЦІ»
12:45, 18:45 Факти
14:05 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ 2»
16:55 Х/ф «ХЕНКОК»
19:10 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
21:40 Дизель-шоу 12+

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 Абзац
06:40, 08:00 Kids Time
06:45 М/c «Майлз із майбутнього»
08:05 Х/ф «СІДНІ УАЙТ»
10:20 Х/ф «ПЕРША ДОНЬКА»
12:20 Х/ф «ЧОГО ХОЧЕ
ДІВЧИНА»
14:45, 23:20 Х/ф «ДОКИ ТИ
СПАВ»
16:50 Х/ф «МІС
КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ»
19:00 Х/ф «МІС
КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ 2»
21:15 Х/ф «ОСВІДЧЕННЯ»

08:10 «Ух ти show»
08:45 «Бєдняков+1»
09:25 «Вірю не Вірю»
11:10 «Жаннаодружи»
13:10 Х/ф «ШАЛЕНЕ ВЕСІЛЛЯ»
15:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-3»
09:35 «Спецкор»
10:15 «ДжеДАІ»
10:55 «Загублений світ»
12:55 Відеобімба
14:20 Х/ф «ШВИДКІСТЬ»
16:45 Х/ф «ШВИДКІСТЬ-2»
19:00 Х/ф «АТЛАНТИЧНИЙ
РУБІЖ»
20:45 Х/ф «АТЛАНТИЧНИЙ
РУБІЖ-2»
22:30 Х/ф «СУДДЯ ДРЕД 3D»

ZIK

07.00 Перші про головне. Ранок.
05:10 Абзац
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
06:45, 08:25 Kids Time
06:50 М/c «Майлз із майбутнього» 11.15, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15
УКРАЇНА
Перші про головне. Коментарі
08:30 Т/с «Мерлин»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
12:20 Т/с «Загублені»
головне. Ранок. Новини 12.10 Гра Z
Україною
15:00 Хто зверху? 12+
вогнем 13.00, 15.00 Перші про
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
21:00, 22:00 Аферисти в мережах
головне. День. Новини 15.15 Між
23:00 Сьогодні
16+
своїми 16.00 Перші про головне.
09:30 Зірковий шлях
23:00 Х/ф «КОЛІР НОЧІ»
День. Дайджест 17.00, 19.00 Перші
10:30 Місія: краса
про головне. Вечір. Новини 18.00
11:30 Реальна містика
МЕГА
Перші про головне. Вечір. Дайджест
13:30, 15:30 Агенти справедливості 06.00 Бандитський Київ 07.50,
19.15 VOX POPULI 20.00 Докаz
16+
13.50 Правда життя 09.00, 22.40
21.00, 06.20 Перші про головне.
16:00 Історія одного злочину 16+
Дикі острови 10.00 Під іншим кутом Підсумки 21.40 Прямим текстом з
18:00 Т/с «Таємниці»
11.00 Брама часу 11.50 Місця сили Остапом Дроздовим 23.00
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.40, 19.40 Речовий доказ 15.00, Стежками війни 00.00 Д/ф
21:00 Т/с «Сонячний листопад»
23.40 Любов, ненависть і
«Щоденники Другої світової війни:
23:20 Контролер
пропаганда 15.50, 21.45 Річкові
день за днем»

07.00 Перші про головне. Ранок.
06:30, 07:10, 08:10 Ранок на
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
підборах
11.15, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15
Перші про головне. Коментарі
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
Сьогодні
головне. Ранок. Новини 12.05
МЕГА
09:30 Х/ф «ПРОЩАЮСЯ
ВОСТАННЄ»
06.00, 22.10 Історія криміналістики HARD з Влащенко 13.00, 15.00
Перші про головне. День. Новини
11:30, 15:20 Т/с «Міраж»
06.45 Бандитська Одеса 08.10
15.15 Між своїми 16.00 Перші про
16:00, 20:00 Т/с «Я теж його
Гордість України 09.50, 18.50
головне. День. Дайджест 17.00
люблю»
Прихована реальність 11.20
Перші про головне. Вечір. Новини
21:00 Головна тема. Вибір
Секретні території 12.15 Любов,
23:00 Музична платформа
ненависть і пропаганда 13.55 Ера 18.00 Перші про головне. Вечір.
Дайджест 18.30 Джокери 20.00
Хаббла 14.50 Всесвіт Хаббла
СТБ
15.50 Таємнича Аравія 16.50 Дикі FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
21.00 Перші про головне.
острови 17.50, 23.40 Річкові
06:00 Хата на тата 12+
Підсумки 21.30 Політичне ток-шоу
монстри 20.30 За лаштунками
08:50 Х/ф «СКІЛЬКИ В ТЕБЕ?»
«Народ проти!» 00.00 Д/ф
00.45
Бандитський
Київ
11:05 Х/ф «ДРУЖИНА
«Щоденники Другої світової війни:
НАПРОКАТ»
день за днем» 02.05 Художній
К-1
13:40 Т/с «Тінь кохання»
фільм 03.30 Історична правда з
06:30 «TOP SHOP»
17:30, 22:00 Вiкна-Новини
Вахтангом Кіпіані 06.15 Shift 06.30
18:00 Слідство ведуть екстрасенси 07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
Європа у фокусі

СУБОТА, 9 БЕРЕЗНЯ

НЕДІЛЯ, 10 БЕРЕЗНЯ

1+1
06:00 «Гроші 2019»
07:00 «Світське життя 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Їмо за 100»
10:35, 11:35 «Світ навиворіт - 8»
12:50, 14:05, 15:05 «Світ навиворіт
- 6»
16:30, 21:40 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка. Діти
2019»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2019»
20:25 «Українські сенсації 2019»
23:30 «Світське життя. 2019»

НОВИЙ КАНАЛ

Професіонали 12+

ICTV
05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:20, 12:45, 18:45 Факти
05:45 Більше ніж правда
07:30 Я зняв!
09:25 Дизель-шоу 12+
10:50, 11:45 Особливості
національної роботи
13:00 Скетч-шоу «На трьох» 16+
14:55 Т/с «Розтин покаже»
19:10 Х/ф «СОЛТ»
21:05 Х/ф «ПРИВИД У БРОНІ»
23:10 Х/ф «ХЕНКОК»

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

02.55 Ток-шоу «Стосується
кожного» 04.25 «Орел і Решка.
Перезавантаження. 3 сезон» 05.15
«Чекай на мене. Україна» 06.50
Х/ф «В ДЖАЗІ ТІЛЬКИ ДІВЧАТА»
09.20 «Слово Предстоятеля»
09.30 Х/ф «ДІВЧАТА» 11.30 Т/с
«Голос янгола» 16.00 Х/ф
«ШАЛЕНО ЗАКОХАНИЙ» 17.50
Х/ф «ПРИБОРКУВАННЯ
НЕПОКІРНОГО» 20.00
«Подробиці» 20.30 «Крутіше за
всіх. Новий сезон» 22.20 Концерт
«Моя душа...» 00.55 Х/ф
«БЕБІ-БУМ»

05:35, 07:05 Kids Time
05:40 М/c «Майлз із майбутнього»
07:10 Ревізор. Крамниці
09:05 Таємний агент
10:15 Таємний агент. Постшоу
12:15 Заробітчани
14:10 Х/ф «ОСВІДЧЕННЯ»
16:20 М/ф «Рататуй»
18:20 Х/ф «РЕАЛЬНА СТАЛЬ»
21:00 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА»
23:30 Х/ф «ПРОКЛЯТТЯ»

УКРАЇНА
06:30, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:40, 15:20 Т/с «Сонячний
листопад»
17:45, 20:00 Концерт
21:00 Шоу «Дивовижні люди»
23:00 Т/с «Бридке каченя»

СТБ
05:15 Хата на тата 12+
07:05, 23:10 Т/с «Кріпосна»
14:45 Холостяк 16+
19:00 МайстерШеф.

ZIK

2: Пригоди у Великій
Долині»
11:20 «Ух ти show»
12:30 Х/ф «ЯКЩО ТІЛЬКИ»
14:15 «Орел і Решка. Навколо
світу»
19:10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
22:00 «Блокбастери»
23:00 «Орел і Решка. Рай та пекло
2»

2+2
06:00 Мультфільми
08:05 «102. Поліція»
09:00 ДжеДАІ-4. Найкраще 2018 р.
10:00 «Загублений світ»
14:00 Х/ф «ВА-БАНК»
16:10 Х/ф «ВА-БАНК-2»
18:10 Х/ф «ЗАГНАНИЙ»
20:00 Х/ф «ВИКУП»
22:05 Т/с «Полювання на
Вервольфа»

ZIK

07.00, 09.00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07.15, 09.15
Перші про головне. Коментарі
10.00 Перша передача 10.35,
22.35, 03.00 Історична правда з
МЕГА
Вахтангом Кіпіані 11.00 FACE 2
06.00, 22.10 Історія
FACE з Тетяною Даниленко 12.00
криміналістики 06.50 Бандитський
Київ 08.15 Гордість України 09.55, Хард-ток-шоу «DROZDOV» 13.00
18.50 Прихована реальність 11.35 Ток-шоу «Злий дім» 14.00 Гра в
Їжа богів 12.30 Любов, ненависть і класику 15.00 Між своїми 15.45
Сім чудес України 16.00, 17.15
пропаганда 14.10, 20.30 За
Політичне ток-шоу «Народ проти!»
лаштунками 15.50 Таємнича
17.00, 19.00 Перші про головне.
Аравія 17.50, 23.40 Річкові
монстри 00.40 Підроблена історія Вечір. Новини 18.45 Місто 19.20
VOX POPULI 20.00 Докаz 21.00
К-1
Перші про головне. Деталі 22.00
Стежками війни 00.00 Д/ф
06:30 «TOP SHOP»
«Щоденники Другої світової війни:
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
день за днем» 05.35
08:10 «Дай лапу»
Документальний фільм 06.00
09:10 М/с «Земля до початку
Євромакс 06.30 Завтра вже
часів»
10:00 М/ф «Земля до початку часів сьогодні

1+1
06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:35 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Світ навиворіт - 10: Бразилія»
10:50, 13:10, 15:15 «Жіночий
квартал»
17:15 Т/с «Слуга народу»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 9»
23:35 «Ліга сміху 2019»

ІНТЕР
02.40, 20.00 «Подробиці» 03.10
«Орел і Решка. Перезавантаження.
Америка» 04.40, 11.00 «Орел і
Решка. Морський сезон 3» 05.30
Мультфільм 05.55 Х/ф
«ПРИБОРКУВАННЯ
НЕПОКІРНОГО» 08.00 «Удачний
проект» 09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Мегаполіси»
12.00 «Крутіше за всіх. Новий сезон»
14.10 Х/ф «ЖАНДАРМ
ОДРУЖУЄТЬСЯ» 16.00 Х/ф
«ЖАНДАРМ НА ВІДПОЧИНКУ»
18.00 Х/ф «ЖАНДАРМ І
ЖАНДАРМЕТКИ» 20.30 Х/ф
«ГОРДІСТЬ І УПЕРЕДЖЕННЯ»
23.05 Х/ф «ТАК НЕ БУВАЄ» 01.05
«Речдок»

06:25 Хата на тата 12+
09:00 Страва честі 12+
11:00 Т/с «Тінь кохання»
14:50 МайстерШеф. Професіонали
12+
19:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
21:00 Один за всіх 16+
22:15 Я соромлюсь свого тіла 16+

ICTV
06:40 Антизомбі
08:25 Т/с «Відділ 44»
12:15, 13:00 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
12:45, 18:45 Факти
14:45 Х/ф «ПРИВИД У БРОНІ»
16:50 Х/ф «СОЛТ»
20:35 Х/ф «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»
23:15 Х/ф «ЗОРЯНА БРАМА»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Стендап шоу
07:00, 08:45 Kids Time
07:05 М/ф «Кунг-Фу панда 2»
08:50 М/ф «Рататуй»
11:00 Х/ф «ВІЙНА СВІТІВ»
13:15 Х/ф «РЕАЛЬНА СТАЛЬ»
15:50 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА»
18:20 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА 2»
21:00 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА 3»
23:40 Х/ф «ДЗЕРКАЛА»

08:45 М/с «Земля до початку часів»
09:40 Х/ф «ЯКЩО ТІЛЬКИ»
11:25 Х/ф «ШАЛЕНЕ ВЕСІЛЛЯ»
13:15 «Жаннаодружи»
14:15 «Орел і Решка. Навколо світу»
19:10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
22:00 «Блокбастери»
23:00 «Орел і Решка. Рай та пекло 2»

2+2
06:00 Мультфільми
07:55 «102. Поліція»
08:50 ДжеДАІ-4. Найкраще 2018 р.
09:50 «Шалені перегони»
10:50 Х/ф «ЗАГНАНИЙ»
12:40 Х/ф «ВИКУП»
14:45 Х/ф «ЛІГА ВИДАТНИХ
ДЖЕНТЛЬМЕНІВ»
16:50 21 тур ЧУ з футболу «Динамо»
– «Арсенал-Київ»
19:00 Х/ф «НЕЗАКОННЕ
ВТОРГНЕННЯ»
21:30 Х/ф «ПІДСТАВА»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

ZIK

07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.15 VOX POPULI 08.05
FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
09.00 Докаz 10.00 Перша передача
МЕГА
10.30 Стежками війни 11.00, 05.05
06.00, 22.25 Історія криміналістики Перші другі 12.00, 20.10 Гра Z
вогнем 12.50, 01.45 Історична
06.30 Бандитська Одеса 08.15
правда з Вахтангом Кіпіані 13.25,
Гордість України 09.55, 18.50
УКРАЇНА
Прихована реальність 11.35 Їжа
06.00 Хард-ток-шоу «DROZDOV»
06:30 Сьогодні
богів 12.30 Любов, ненависть і
14.20 Політичне ток-шоу «Народ
07:30 Зірковий шлях
пропаганда 14.10 За лаштунками
проти!» 17.00, 19.00 Перші про
09:50 Т/с «Я теж його люблю»
15.50 Невідомий Китай 17.50, 23.45 головне. Вечір. Новини 17.15
13:40 Т/с «Пташка співоча»
Річкові монстри 20.30 Ера Хаббла
Прямим текстом з Остапом
17:30, 21:00 Т/с «Мама моєї доньки»
21.25 Всесвіт Хаббла 00.50 Теорія Дроздовим 18.40 Сім чудес України
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Змови
19.20 HARD з Влащенко 21.00
Панютою
Перші про головне. Деталі 22.00
20:00 Головна тема
К-1
Вижити в Україні 22.35 Джокери
23:30 Т/с «Гордіїв вузол»
06:30 «TOP SHOP»
23.00 Художній фільм 00.00 Д/ф
СТБ
«Щоденники Другої світової війни:
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
день за днем»
08:10 «Ух ти show»
06:05 Т/с «Коли ми вдома»

Що віщують зорі
Гороскоп на 4–10 березня
ОВЕН. Майже ідеальний час для
підготовки та реалізації серйозних планів у професійній сфері. Вдома ви також
здатні гори звернути. У вихідні відчуєте,
що тривоги відходять. Сприятливий день –
середа, несприятливий – вівторок.
ТЕЛЕЦЬ. Остерігайтеся службових
романів, щоб не зруйнувати кар’єру.
Настає пора важливих рішень. Вихідні
– плідний час, зможете зробити значно
більше, ніж заплановано. Сприятливий
день – четвер, несприятливий – вівторок.
БЛИЗНЮКИ. На вас чекають сюрпризи
й романтичне освідчення. Постарайтеся
вирішити всі важливі питання. У вихідні
поєднайте відпочинок і аналіз поточних
справ. Сприятливий день – вівторок, несприятливий – субота.
РАК. Зможете проявити свої таланти
й отримати винагороду. Попри дрібні
невдачі, не відступайте від задуманого,
усе владнається. У вихідні відвідайте
рідних, які вас чекають. Сприятливий день
– середа, несприятливий – понеділок.
ЛЕВ. Будете активні, але нетерплячі
і квапливі. Ваша успішність залежатиме
від зацікавленості й ініціативності. Вихідні принесуть несподівану свободу
дій, про яку згодом можете пошкодувати.
Сприятливий день – вівторок, несприятливий –
п’ятниця.
ДІВА. Вам забезпечені успіх і прибуток, але не хваліться. На роботі проявляйте ініціативу, але не намагайтеся
всіх учити жити. У вихідні краще запросити гостей до себе, ніж кудись іти. Сприятливий день – вівторок, несприятливий – субота.
ТЕРЕЗИ. Період закладання надійного фундаменту для підкорення нових
вершин. Якщо щось не вдається вам так
добре, як звичайно, не переживайте,
скоро все прийде в норму. Сприятливий
день – п’ятниця, несприятливий – середа.
СКОРПІОН. Ваші професійні навички і поради затребувані й доречні. Зберігайте рівновагу, не допускайте суєти і
поспіху. У вихідні потрібна максимальна
концентрація. Сприятливий день – понеділок, несприятливий – четвер.
СТРІЛЕЦЬ. Доведеться розраховувати на власні сили. Зміни виявляться до кращого. Наполегливість і
відповідальність сприятимуть кар’єрі.
Поставтеся серйозно до нового знайомства. Сприятливий день – п’ятниця, несприятливий – вівторок.
КОЗЕРІГ. Менше часу витрачайте
на сторонніх людей. Ретельно проаналізуйте ситуацію, що склалася. Остерігайтеся конфліктів і помсти. У вихідні
постарайтеся розвіятися, відволіктися від
проблем. Сприятливий день – четвер, несприятливий – п’ятниця.
ВОДОЛІЙ. З’явиться стільки різноманітних інтересів, що вдома станете
ледь не гостем. Пріоритетом є зміцнення позицій у професії. А от в особистому
житті не виключені конфлікти. Сприятливий день – понеділок, несприятливий – середа.
РИБИ. Все встигнути неможливо,
тож виділіть головне. Будете схильні
до безглуздих образ на порожньому
місці. У вихідні спробуйте заспокоїтися,
приборкати роздратування. Сприятливий
день – вівторок, несприятливий – субота.
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Млинці —
сонцю родичі
Ми недарма згадали про них саме зараз, адже
без цієї страви не обходиться Масляна. А вона
цьогоріч триватиме з 4 по 10 березня. Кажуть,
скільки на Масницю млинців — стільки у весні
сонячних днів. Тож готуйте оладки, сирнички,
налиснички, аби потім не говорили: «Була біля
двору Масляна, а в дім не зайшла»

Фото dreamfood.ua.

Інгредієнти: 3 яйця,
0,5 л молока, 1 скл. борошна, щіпка солі, 1 ст. л. цукру,
1 ст. л. какао-порошку, дрібка червоного барвника або
трохи вишневого соку, 0,5 кг
сиру або сиркової маси,
3 ст. л. цукрової пудри, шоколадні краплі, чорний шоколад.
Приготування. Яйця, молоко, борошно, цукор, сіль, какао змішати в комбайні до однорідної маси. Додати барвник. Залишити тісто на 30 хвилин, а потому сковорідку
натерти вершковим маслом і випікати тоненькі млинці. Тримати в теплій духовці або накривати об’ємною кришкою,
щоб не засохли краї. Для начинки приготуйте сирну масу
з шоколадними краплями, додавши цукрову пудру. Готові
млинці полийте рідким шоколадом і прикрасьте «трояндами» із млинців.

«ПІКАНТНІ»

Фото shefkuhar.com.ua.

«ВУЗЛИКИ»

ОЛАДКИ ЗІ ШМАТОЧКАМИ
ШОКОЛАДУ
Інгредієнти: 180 г борошна, 2 яйця, 100 мл вершків,
100 мл молока, 1 ч. л. розпушувача, 70 г шоколаду, 2 ст. л.
ванільного цукру, щіпка солі,
цукрова пудра для посипання, трошки олії.
Приготування. Шоколад
поламати на маленькі шматочки. Відокремити білки від
жовтків. Жовтки збити з молоком, вершками і цукром.
Борошно просіяти і разом
із розпушувачем всипати
до молочної суміші. Потім
додати шоколад і перемішати. Білки збити з сіллю в міцну піну й акуратно підмішати
до тіста. Випікати на розігрітій сковорідці із мінімальною
кількістю олії (можна просто
змащувати пательню олією
за допомогою силіконового
пензлика). Зверху притрусити
пудрою.

Інгредієнти: 250 г борошна,
1 скл. молока, 4 яйця, 3 ст. л. олії,
1 ст. л. цукру, дрібка солі, 1 скл.
води, 250 г сиру, 1 перець болгарський, 3 солоні огірки, кілька гілочок кропу, 1–2 зубки часнику.
Приготування. Олію змішайте
Фото cookorama.net.
з цукром, додайте злегка збиті яйця.
До молока влийте гарячу воду, всипте сіль. Змішайте половину молочної суміші з олією та яйцями. Борошно просійте в миску, влийте
до нього яєчну масу і перемішайте до однорідності. Поступово додавайте в тісто решту молока з водою і ретельно вимішуйте до консистенції вершків. Накрийте миску рушником і залиште на 20 хвилин при кімнатній температурі. На розпечену сковороду виливайте
по півополоника тіста. Плавно повертаючи пательню, розподіліть
тісто рівномірно по всій її площині і смажте протягом хвилини на середньому вогні, переверніть і смажте ще 30 секунд. Готові млинці
викладіть на тарілку, остудіть.
Сир перетріть через сито. Болгарський перець очистіть і наріжте невеликими кубиками. Солоні огірки — так само. Часник пропустіть через прес, а кріп дрібно посічіть. Усе додайте до сиру, посоліть, поперчіть і вимішайте. Викладіть на млинець 1,5 ст. л. начинки,
розмажте її, не доходячи до одного краю 3–4 см. Згорніть млинець
у трубочку і скрутіть її равликом. Вільний край загніть у центр равлика. Сформуйте так усі «вузлики».

СИРНІ ОЛАДКИ З ЯБЛУКАМИ
Інгредієнти: 200 г домашнього сиру,
1 ч. л. розпушувача, 3 яйця, 2 ст. л. цукру,
1/4 ч. л. солі, 3/4 скл. борошна, 2/3 скл. молока, 1 велике яблуко, 1 ст. л. лимонного
соку, олія.
Приготування. Яблуко почистити і порізати на дрібні кубики, скропити лимонним соком,
Фото shefkuhar.com.ua.
щоб не потемніли. В мисці розтерти сир із яйцями, цукром і молоком. До сирної маси просіяти борошно, додати розпушувач і сіль. Потім додати яблуко і добре вимісити. Смажити на олії.

Інгредієнти: для тіста —
3 яйця, 0,5 л молока, 1 скл. борошна, 3 ст. л. олії, дрібка солі,
1 ч. л. цукру, для начинки —
2 курячі філе, 2 кисло-солодкі яблука, 2 зубочки часнику,
5 ст. л. майонезу, сіль, перець.
Приготування. Усі складники тіста, крім олії, змішати до однорідної маси без
грудочок. Наприкінці влити
олію і ще раз добре вимішати, сковорідку також злегка
змастити (для першого млинця) і випікати тоненькі млинці.
Для начинки відваріть куряче
філе із сіллю і перцем. Часник пропустіть через прес
або розітріть у ступці. Яблука
почистіть, наріжте на четвертинки. Дві третини з них натріть на крупній тертці, а одну
на дрібній. Філе розділіть
на волокна. Змішайте курятину, яблука, часник, майонез,
приправте за смаком сіллю
і перцем. На середину млинця викладайте повну столову ложку начинки і згортайте трикутником. Подавайте
млинці гарячими.
Фото cookorama.net.

Фото cookorama.net.

«ЧЕРВОНИЙ ВЕЛЬВЕТ»

МЛИНЦІ З МАКОМ ТА ВИШНЯМИ
Інгредієнти: для тіста — 1 скл. молока,
2 яйця, 150 г борошна, 1 ст. л. цукру, 1 ст. л.
вершкового масла, сіль, цедра апельсина;
для начинки — 100 г маку, 3–4 ст. л. цукру,
100 г води (або купити готову макову начинку); 200 г вишень, 3 ст. л. цукрової пудри.
Приготування. Збиваємо яйця з цукром
та щіпкою солі, додаємо розтоплене вершкове масло, потерту апельсинову
цедру, просіяне борошно і добре перемішуємо. Поступово вливаємо молоко і добре розтираємо грудочки. Залишимо тісто, а тим часом готуємо начинку. Мак перемелюємо через м’ясорубку або в кавомолці. У каструльку
вливаємо воду, всипаємо цукор і доводимо до кипіння, після цього додаємо мак і варимо хвилин 5, щоб начинка мала в’язку консистенцію. Печемо млинці на розігрітій сковорідці. Як вистигнуть, начиняємо: на краєчок
млинця кладемо рядок вишень, посипаємо цукровою пудрою і загортаємо в один оберт, решту площі намащуємо маковою начинкою і загортаємо
до кінця.

МЛИНЦІ
НА ПИВІ
Інгредієнти: 1 скл. борошна, 2 яйця,
1 скл. світлого
пива, 1 скл. молока, 1 ч. л. цукру, 1 ч. л. солі,
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зелень, 2–3 помідори, 50 г ковбаси, 3–4 печериці, 40 г
твердого сиру, 1 маленька цибулина,
олія.
Приготування. Змішати просіяну
муку з сіллю, цукром та перцем (за бажанням), додати трохи молока та збиті
яйця і добре розтерти, щоб не було
грудочок. Тоді потроху доливати пиво
і решту молока й ретельно розмішати.
Можна додати 1 ст. л. олії в тісто, тоді
менше треба буде на сковорідку. На добре розігріту пательню влити порцію
тіста, дати трохи часу, щоб млинець
«схопився», викласти на сиру сторону
порізану ковбасу, тертий твердий сир,
зелень, помідори, гриби, цибулю (гриби та цибулю можна попередньо трохи підсмажити — так більше смакує),
ще трошки досмажити, перевернути
на другий бік (донизу начинкою) і підсмажити до золотистого кольору.

До речі:
l Тіста на такий млинець треба брати дещо більше, ніж на звичайний,
бо тоненький млинець із начинкою
може порватися при перевертанні.
l Тертий твердий сир краще легенько
притиснути в тісто, а потім викласти решту інгредієнтів — тоді
сир не прилипне до сковорідки.
l Страва смакує і гарячою, і холодною,
можна їсти зі сметаною.
l Пиво надає млинцям гарного золотистого кольору та робить їх пухкими,
але смак хмільного напою у готовій
страві не відчувається.

ТОНЕНЬКІ ГАРБУЗОВІ МЛИНЦІ
З КУРЯТИНОЮ, СИРОМ ТА ГРИБАМИ
Інгредієнти:
350 г курячого
філе, 2 цибулини,
4 ст. л. олії, 200 г
печериць, 120 г
тертого твердого
сиру, сіль, перець,
0,5 л
молока,
3 яйця, 1 скл. борошна (неповна),
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2 ст. л. олії, 1 ч. л.
солі, 1 ст. л. цукру, 5 ст. л. гарбузового пюре.
Приготування. Збити яйця з цукром
і сіллю, додати борошно, гарбузове пюре
та розтерти до однорідної маси. Влити
5–6 столових ложок молока і добре вимішати. Далі доливати поступово молоко,
збиваючи, аж поки тісто стане досить рідким. Наприкінці додати олію. Випікати тоненькі млинці на гарячій пательні.
Філе відварити у підсоленій воді зі спеціями, вистудити у бульйоні, нарізати невеликими шматками. Цибулю покраяти
кубиками й підсмажити до напівготовності, всипати подрібнені печериці та готувати, помішуючи, ще 7–8 хвилин. Твердий
сир накраяти невеличкими шматками.
Всі інгредієнти начинки подрібнити в кухонному комбайні або пропустити через
м’ясорубку, посолити й поперчити, добре
вимішати. Намастити млинці та скрутити їх
трубочками.
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КР О СВ ОРД

Побільше вам Хмельницьких,
а ще краще — Українок
та Сковород!
Принаймні у нашому інтелектуальному конкурсі ви маєте шанс заробити
їх своєю головою і при цьому добросовісно сплатити податки,
що, на жаль, ще не стало правилом для всіх
Грицько ГАРБУЗ

ле насамперед нагадаємо запитання, відповідь на яке ми вже почали обговорювати у заголовку.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 5 (2019)
Розпочнемо із чоловічих імен: Сава,
Святослав, Петро, Григорій, Сергій,
Яків, Стефан–Адам, Михайло, Володимир. А тепер назвемо жіночі: Анастасія,
Глафіра, Малуша, Марія–Магдалина,
Катерина, Рогніда, Олена, Пелагея, Марія. Якщо правильно скласти їх шлюбними парами, то дізнаєтесь, яких відомих людей вони батьки.
І ці їхні славні нащадки час від часу
нині «заходять» до вашої оселі. А ще частіше, скажете, «на жаль, відходять».
Якщо «приходить» одночасно кожен,
то з’являються три «вісімки» — число,
що символізує боротьбу із силами зла і
хаосу… Тому краще «ласкаво просимо»,
ніж «до побачення»!
Але в гарбузі ми заховали світлину–символ лише третього за рахунком
«нащадка», який з’явився в цих пар.
До речі, слово–підказка до слова–
загадки точно є на перших двох сторінках сьогоднішнього випуску.
Чий портрет ми заховали у гарбузі?
Одразу процитуємо лист переможниці конкурсу історій, як шукали відповідь, бо вважаємо, що він є чудовим
алгоритмом–дороговказом, як докопуватись до істини:
«Спочатку промайнула думка, що
завдання пов’язане з біблійною тематикою. Усе через Марію–Магдалину,
Петра, Саву, Якова, Миколая і Марію.
А тут ще й на першій сторінці «Цікавої
газети на вихідні» стаття про намісника
Свято–Успенської Києво–Печерської
лаври. Проте інші імена зруйнували цю
гіпотезу. Тож я вирішила покликати на
поміч всезнаючого дядька Гугла. Почала свій пошук із найнезвичніших імен:
Малуші та Рогніди. Вони й вивели мене
з манівців і підштовхнули на правильну
стежину…
Йдеться про батьків найвидатніших
постатей України. Бо ж Григорій найперше асоціюється з Шевченком, Яків
із Франком, а Олена з Лесею Українкою.
Та давайте в хронологічному порядку.
Малуша — дружина князя Святослава,
мати Володимира Великого. Він же мав
за дружину Рогніду — дочку полоцького князя Рогволода. Син Володимира
Святославовича та Рогніди відомий
усім нам як Ярослав Мудрий.
Михайло й Анастасія — батьки
українського гетьмана Богдана Хмельницького. А Стефан–Адам і Марина (у
чернецтві Марія–Магдалина) — Івана
Мазепи.
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Батьків відомого філософа Григорія
Сковоради звали Сава та Пелагея.
У сім’ї селян–кріпаків Григорія та Катерини Шевченків народився син Тарас.
Поет Іван Франко з’явився на світ у родині Якова та Марії.
Глафіра і Сергій були батьками Михайла Грушевського. В Ольги (Олени
Пчілки) та Петра Косачів народилась
донька Лариса — знана у всьому світі
як Леся Українка.
Так чий же портрет заховано у гарбузі? І як ці відомі люди можуть приходити до нас на гостину? Бо вони й
справді часом навідуються до наших
домівок. До багатьох раз на місяць, хоч
буває й частіше. Однак чомусь надовго
не затримуються. Ще не встигли зайти
на поріг, як вже й сліду немає. Швиденько зникли. Навіть не попрощались.
Без них нам дуже скрутно, та нічого не
вдієш. Залишається тільки чекати наступної довгожданої зустрічі. Звичайно, приходять вони до нас незвичним
шляхом — через світлини–символи, які
звуться гроші!
На наших гривнях зображені портрети найвідоміших людей, що творили
українську культуру, історію та державу: 1 грн — Володимир Великий, 2 грн
— Ярослав Мудрий, 5 грн — Богдан
Хмельницький, 10 грн — Іван Мазепа,
20 грн — Іван Франко, 50 грн — Михайло Грушевський, 100 грн — Тарас
Шевченко, 200 грн — Леся Українка,
500 грн — Григорій Сковорода.
Тепер уже зовсім не секрет, чий портрет заховав Грицько Гарбуз. У хронологічному і грошовому рахунку третім
«нащадком» є Богдан Хмельницький.
Щодо підказок у «Цікавій газеті на
вихідні»: на першій сторінці — це «ціна
5 гривень», а на другій — «дружина
французького короля Генріха І Анна».
Вона ж донька «тестя Європи» Ярослава Мудрого», — написала нам наша
добра знайома (шкода, що заочно)
Ольга Векерик із села Новий Двір Турійського району Волинської області, яка заслужено отримає 150 гривень
призових (продовження її розповіді
— на с. 5). А по 100 гривень, згідно з нашим жеребкуванням, яке серед 16 авторів «есемес» із правильними відповідями провела неймовірно чарівна жінка і
професіонал своєї справи — начальник
сектору з передплати та газетного роздрібу відділу поштових послуг Сумської
дирекції ПАТ «Укрпошта» Ірина Іванівна
Черкашина, дістануться двом лучанкам:
Оксані Алєксєєвій та Тетяні Горошко.
Переможниць просимо надіслати
на адресу редакції копії першої та другої сторінок паспорта та ідентифікаційного коду.
А нам час оголошувати нове завдання.
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І полісмени на Заході
теж його тримають
для особливого
призначення.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 9 (2019)
Сьогодні на свята цей «гість» часто є на вашому столі. Особливо у
родин, які у нас прийнято називати
віруючими. Асоціюється у світі (реклама — рушій прогресу) із закордонним
братом не так Святого Миколая, як,
швидше, Діда Мороза. Недарма ж його
так люблять наші діти і внуки (ну і,
звісно, Грицько Гарбуз).
А ще кілька десятиліть тому в нього з’явився конкурент, якого просував
відомий на планеті «місячний хлопець».
Не допомогло — ім’я нашого «гостя»
одне з найуживаніших на планеті.
А придумав захованого нами «героя»
дядько Йван (так буде по–нашому), щоб
зменшити свій біль. Хоча перший його
компонент, але не головний, у наші
дні вже не використовується. Та й 100
років тому не вживався. Але в ті часи,
коли світ ще не знав, що таке «Віагра»
(Грицько Гарбуз і досі не знає), казали,
що це помічна річ для тих, хто хоче
справжнього кохання, а не лише платонічного. Та й сьогодні дехто вважає нашого «гостя» ліками від застуди…
Противники ж його переваг не помічають і в кращому разі пошлють вас
до ванної кімнати — мовляв, ось там
він може принести найбільшу користь.
І полісмени на Заході теж його тримають для особливого призначення.
Що за предмет заховано у гарбузі?
Відповідь треба надіслати до 14 березня 2019 року тільки у вигляді sms–
повідомлення на номери: 0501354776
і 0672829775 (наприклад: «М’яч», «Три
богатирі», «Марина Бойко»).
Увага: з одного номера можна відправляти лише одне sms! Цей номер і
братиме участь у жеребкуванні при
розіграші призових 200 гривень, якщо
правильних відповідей буде більше
двох.
А ще спеціальний приз —
150 гривень — отримає той, хто в листі на поштову адресу (43 025, Луцьк,
просп. Волі, 13) чи електронну (tsikava.
gazeta@gmail.com) найяскравіше опише, як шукав чи шукали правильну відповідь.
До зустрічі!
P. S. Із Малої і Великої Глуш та
сонячних околиць поки що ані
звістки — почекаємо ще кілька
днів, а потім проїдемося по призових місцях і передамо знайдені
презенти представникам «загниваючого капіталізму». Ой, бідним
кандидатам на українську булаву.

18

19 20

21
23

22

24
27

26

25
28

29

30
31

32

По горизонталі: 7. Рівень розвитку суспільства у певну
епоху. 8. Фахівець із мовознавства. 9. Технічний вид спорту,
пов’язаний із поняттям «радіо». 12. Персонаж повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького. 13. Булава з металевою
кулькою на кінці та прикрасою-китицею з кінського волосу.
14. Французький поет, історик, літературний критик («Роман
про Адама і Єву»,1996 р.). 17. Справжнє прізвище Олександра
Олеся. 18. Воно дорожче за багатство. 19. Кримськотатарський парламент. 21. Слова, які звучать однаково, але мають
різні значення. 25. Казка Г. Циферова «Самотній …». 26. Сестра гумору. 27. … і ніжність любий мій, поєднать в собі зумій (П. Тичина). 30. Приємні, люб’язні слова, похвала, пестощі.
31. Особа, яка залишила країну і проживає в іншій. 32. Літературний твір, присвячений розкриттю заплутаної таємниці.
По вертикалі: 1. Манера гри актора, який користується
засобами надмірного комізму. 2. Відомий український письменник-сатирик. 3. Рослина, яку давні єгиптяни використовували для виробництва паперу. 4. Волинянин, автор роману
«Осінь за щокою», 2006 р. 5. Один із головних богів ведичної
релігії. 6. Давньоукраїнський князь, син Володимира Мономаха. 10. Те саме, що й соратник. 11. Число, що визначає положення точки в просторі. 15. Предмет, що захищає людину,
рідних, будинок від негативного впливу ззовні. 16. Стійкий,
неподільний, специфічний для певної мови вислів. 20. Твір,
створений без підготовки. 22. Український поет і видавець,
автор збірки «Подорожник з новими віршами» (2016 р.).
23. Гірська система в Україні, приваблива для відпочинку.
24. Байка Л. Глібова. 28. Технічний прийом в образотворчому
мистецтві. 29. Привілейовані люди серед дворян.
Склав Микола ДЕНИСЮК,
с. Щитинська Воля Ратнівського району.

Відповіді — у наступному номері
ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ВІД 21 ЛЮТОГО
1-2. Драгоманов. 2-3. Водяник. 3-4. Косач. 4-5. Час.
5-6. «Сафо». 6-7. Ольга. 7-8. Анапест. 8-9. «Трагедія». 9-10. Яничар. 10-11. Русалка. 11-12. Андромеда.
12-13. Аналітик. 13-14. Колодяжне. 14-15. Едем.
15-16. Микола. 16-17. Антон. 17-18. «Надія». 18-19. Ялта.
19-20. Авторитет. 20-21. Тріумф.

Усміхніться!
:)) :)) :))
Чоловік скаржиться товаришеві:
— От халепа, дриль зламав! Доведеться дружині на
Восьме березня новий купувати…
:)) :)) :))
Жінки найменше розмовляють у лютому, бо це найкоротший місяць.
Чоловіки ж роблять жінкам подарунки на початку
березня — на знак вдячності за лютий.
:)) :)) :))
— Коханий, нам треба позбутися цього пса.
— Чому, люба?
— Він виє, коли я співаю.
— Ну ти ж перша починаєш…
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l ЖИТТЯ, ЯК СЕРІАЛ

«Цьом-цьом!» І – не па-па!

В обіймах щастя
Ангелятко любило Оленку. Завжди чуло, як дорослі
звертаються до малої: «Чого ти вештаєшся під ногами?!»
«Як можна не любити таке гарненьке дитя?» — дивувалося.
Звісно, воно знало відповідь. Але йому було сумно від
поведінки дорослих…

У вас може бути неймовірний, приголомшливий секс,
але скільки приголомшливих поцілунків ви пам’ятаєте?
Фото report.if.ua.

Джеймс ВУДРУФ,
американський
сексолог, блогер

Ольга ЧОРНА

оцілунок,
на
відміну
від сексу — це акт любові,
який не визначається якістю його
виконання. Його суть — ризик. Це
той момент, коли, вперше залишившись наодинці з дівчинкою, я
відчув свою вразливість і збентеження. Тому що саме з поцілунком
зникають усі межі.
Я запам’ятав свій перший поцілунок — а є такі, хто його не
пам’ятав би? Її звали Наталя, вона
жила по сусідству. За день чи два
до мого 13–річчя вона постукала
в мої двері, щоб привітати мене з
днем народження. Після незручного мовчання вона запросила в
кіно. Не знаю, що в ній мені подобалося або що змусило її опинитися на моєму порозі, але тепер я
весь час думав про те, як ми з нею
підемо на фільм.
Цей день настав, ми сіли поруч,
я запропонував їй попкорн. Вона
відмовилася і продовжувала дивитися вперед, на порожній екран,
не повертаючи до мене голови. Ми
сиділи поруч, не дивлячись одне
на одного. Як тільки почалося кіно,
вона схопила мою голову руками і
поцілувала.
Це був мій перший поцілунок,
і тому я не знав, що робити. Але
вона мені подобалася, і тому дозволив їй вести. Цей поцілунок не
був таким вже прекрасним — наша
недосвідченість і її брекети зробили свою справу, я відчув у роті смак
крові та втік у туалетну кімнату.
Перший поцілунок незабутній.
Цей страх перед незвіданим і бажання його випробувати. Відчути
зв’язок з іншою людиною більш
тісний, ніж можна собі уявити.
Є різні поцілунки:
Перший. Найчистіший прояв
цікавості, інтересу. Він починаєть-

івчинка жила у маленькому містечку. Вулиця від
її хати вибігала на центральну дорогу з кількома невеличкими магазинами. Оленка
любила заглядати у вітрини. Ось
ця — смачна. Та — модна. А ця
— чарівна: з квітами, статуетками, вазами…
Якось вона ледь не розбила
там фігурку. Тітка–продавчиня
злісно гаркнула:
— Чого лазиш? Батько непутній, дивиться, що поцупити. І
ще й дітиська… Геть звідси!
Оленці хотілося плакати.
Ангелятко зітхнуло, обійняло дівчинку крильми.
…Батько звинувачував доньку у хворобі дружини. Коли наро-
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Двічі в одну
річку…
увійдеш!
l ЗІРКОВА ПАРА

Маючи дорослих
дітей та чималий
досвід подружнього
життя, Катерина
Осадча та Юрій
Горбунов створили
сім’ю і виховують
дворічного сина
Іванка
нкка
с. 7—9

l ДО СЛІЗ У 40-річної Беккі з Аляски у жовтні 2015-го загинув
її 19-літній син Трістон. Але якою б жахливою не була втрата,
життя жінки продовжувалося: через два роки після трагедії вона
наа
зустріла Келлі Терні, з яким вирішили побратися

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

»

І він вижив
заради
їхньої любові
l НЕЙМОВІРНИЙ
НЕЙ
СЮЖЕТ
Ж
ЖЕТ
Таке бу
буває
у
тільки у фільмах::
стра
ст
рашн
шн травма не зруйнувала
ала
страшна
високих почуттів Сашка
високи
Катерини
і Катер

»
Номер ще у продажу
с. 10—11
1

Читайте у лютневому випуску
наш
іншого нашого
місячника

«ТАК
ТАК
КН
НІХТО
ІХТ НЕ КОХАВ
У день
весілля
наречений
подарував…
серцебиття
померлого
сина

У день весілля наречений
подарував… серцебиття
померлого сина

Запитуйте у ваших листонош!!
А ще краще – випишіть
додому!

ся жартома, як гра, й одночасно він
трохи переляканий. Ще не ясні до
кінця кордони. Тому перший поцілунок — це спроба зрозуміти, де
починаюся я, а де я закінчуюся і
починаєшся ти. Відчуття таємниці,
і в той же час із ним приходить відчуття спокою і безпеки.
Поцілунок чистої пристрасті. Це той «кісс», який вимагає, наполягає і не може чекати. Агресивний і приманливий. Той, від якого
всі почуття злітають на максимум.

»

Фото facebook.com/lowewhatreallymatters.

с. 2

“

Коли чоловік цілує
жінку, це можна
описати як сильний
удар при зіткненні.
Дві протилежні
енергії стикаються,
щоб відбувся
спалах.

І це той самий поцілунок, який ми
бачимо у фільмах і який залишає
нас із відчуттям, що ми щось пропустили у своєму житті, якщо в
ньому немає таких поцілунків.
Тому що ми хочемо цього.
Поцілунок «я так за тобою
скучив». Мені здається, він найважливіший з усіх, який чоловік
може подарувати жінці. Не всі
мужчини говорять уголос про свої
почуття. Деякі почуття можна висловити лише в дотику.
Коли чоловік цілує вас, тому що
сумував без вас, це — обійми, які
охоплюють вас повністю. Ви можете загубитися, розчинитися одне в
одному…
Коли чоловік цілує жінку, це
можна описати як сильний удар
при зіткненні. Дві протилежні
енергії стикаються, щоб відбувся
спалах. І в цьому спалаху, в цьому
вибуху чоловік абсолютно правдивий у тому, що він відчуває щодо
цієї жінки і в тому, яке місце вона
займає в його житті.
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Як народилося
кохання Юрія
Горбунова
і Катерини
Осадчої

Ротару
не стримала сліз,
коли вперше
заспівала
«БІДА, ЩО Я
ТЕБЕ НЕ МОЖУ
РОЗЛЮБИТИ»

Передплатний індекс місячника «Так ніхто не кохав»: 60779.

“

— Дурень ти,
— мовила по–
дорослому. — І мене
не люблять. Та я ж не
б’юся з усіма.

дила двох синів, все було добре.
Захарові було невтямки, що не
дитина винна, а сам. Після пологів гамселив дружину, що «привела на світ непотріб якусь». Ліда
через ті побої до лікарні потрапила. А Захар пив до очманіння
— горе заливав.
— Кому воно потрібне, таке
пізнє дитинисько? — скаржився
колегам по пляшці.
…Грошей бракувало, попався на крадіжці брухту. До суду не
дійшло — дітей і Ліду пошкоду-

вали. Але поголос пішов…
Школу Оленка любила. Тут
цікавіше, ніж удома. І ніхто на
неї не кричить. Бувало, штовхне
якийсь хлопчисько. Та це не так
боляче, як штурхани від батька…
Дорогою зупинялася перед
чарівною вітриною. До крамнички більше не заходила, хоч
там уже торгувала інша тітка.
…Старший на два роки Вітька жив на тій же вулиці. Розбишакуватий. Упертий. Батька в
хлопця не було. Тобто був, але
де він і хто — Вітька не знав. І
допитатися в матері не міг. Діти
Вітьку під’юджували, «знайдою»
обзивали. А він їх лупив. Якось
від старших хлопців добряче
дісталося: з носа юшила кров,
під оком темнів синець. Оленка
кинулася допомагати. Той запручався:
— Йди куди йшла.
— Дурень ти, — мовила
по–дорослому. — І мене не люблять. Та я ж не б’юся з усіма.
— Бо ти дівчина. І мала ще.
— Яка мала?! Мені вже одинадцять.
Вітька помпував воду з криниці–качалки. Оленка змивала
йому кров із писка. Ангелик
тішився за добре серце дівчинки…
Хлопець не раз бачив, як дівча зупинялося біля сувенірної
крамниці.
— Чого ти туди заглядаєш,
як сорока в кістку? — якось поцікавився.
— Бо там усе таке гарне…
— Бабські заморочки…
— Дурень ти, — знову мовила по–дорослому. — Нічого в
житті не розумієш.
Закінчення на с. 10
Фото dpchas.com.ua.

