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на вих ідні

Леся Романчук — «золота письменниця України»: ще 3 роки тому
наклад її книг перевищив 100 тисяч.
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l ЗНАЙ НАШИХ!

Фото tyzden.ua.

«Любов — то усміх
Господній. І пісня
тернового птаха. І «Ще не
вмерла» на Майдані…»
— Качумайте, мужики, Соня петь будет! Свое, хохляцкое…
Вона не заспівала, ні. Вона проказала святе кожному українцю,
урочисто, мов у церкві: «Я так люблю мою Україну убогу, що
прокляну святого Бога, за неї душу погублю!» …Стриматися,
замовкнути б, прикусити дурного язика…
Це фрагмент із роману Лесі Романчук про українську жінку
Софію, яка вміє любити, варити борщі, співати дітям колискові,
тягати воду з криниці, уміє — голубкою, уміє — і тигрицею.
Скажу, як думаю: хто з жінок не читав роман «Не залишай»
письменниці — той втратив дуже багато. Пам’ятаю, свого
часу чи не вся радіостанція «Луцьк» зачитувалася її «Софією»,
«дихали» в унісон із героїнею з нашого життя, вболівали за
її кохання, «ростили» з нею двійко дітей, особливо меншого,
синьоокого. Пам’ятаю, як через п’ять років потому нам
одібрало мову від прочитаного в інтернеті: син Лесі Романчук
загинув в аварії… Та вона (прозаїк, поетеса, лікар, палка жінка
з гітарою і з дитинством на Колимі) мусила бути, як її Софія.
«Мусила і мусить», — зізналася в інтерв’ю «Цікавій газеті»

«Коли бачу маленькі часточки завбільшки 1–2 нанометри, котрі й досі невідомо, як могли з’явитися, розумію, що людина
вже ступила на територію Творця», — говорить пані Надія.

Надія Адамчук-Чала мала шанс
першою у незалежній Україні
підкорити космос
Біолог «програла» у відборі польоту до зірок Леонідові Каденюку,
але натомість досягла вершин в іншій сфері діяльності
Інна ПІЛЮК

«У НИХ — 20 ЛІТ ПІДГОТОВКИ,
А В МЕНЕ — БІОЛОГІЯ І БАЛЕТНА
ШКОЛА»
У фінальну четвірку відбору
перших українських космонавтів
1996 року вона потрапила у достойній компанії чоловіків. Леонід Каденюк 20 літ готувався до космічного
польоту, В’ячеслав Мейтарчан мав
тисячу парашутних стрибків, не залишав шансів на перемогу і випускник Можайської військово–косміч-

ної академії Ярослав Пустовий. Пані
Надія досвіду чоловіків протиставила знання та… почуття гумору.
«Коли на черговому етапі відбору в мене запитали про часи нальоту
та кількість стрибків із парашутом,

“

Всесвіт і біологія
були найбільшими
захопленнями Надії
ще зі шкільних років.

лише похитала головою. «А що ж ви
закінчили?» Відповідаю: «Балетну школу», — з усмішкою пригадує пані Надія.
Чому випускниця Київського національного педагогічного університету
імені Михайла Драгоманова, співробітник відділу клітинної біології і анатомії
рослин НАНУ подалася у потенційні
космонавти? Все просто — космос і біологія були найбільшими захопленнями Надії ще зі шкільних років.

Закінчення на с. 5

»

Оксана КОВАЛЕНКО

«ЯК Я ВІРЮ В УКРАЇНУ?
ВПЕРТО І ЗЦІПИВШИ ЗУБИ»
— Пані Лесю, відомо, що
ви — активна учасниця Революції гідності в Тернополі.
Донька таких батьків і авторка такої книжки про українських лицарів сталінських
часів і не могла б діяти інакше. Та живемо якось так, що

“

Я завжди буду там,
де йтиме боротьба
за волю України. Або
Україна буде такою,
як я мрію, або я жити
не буду.

гідність свою ще захищати і
захищати. Що вам допомагає
вірити в Україну?
— Революція гідності — мій
четвертий Майдан. Перший — у
жовтні 1990–го, коли мої студенти вийшли під синьо–жовтим

прапором на мітинг у «червоному» Кременці, потім — Помаранчевий, Мовний — на червоному граніті Українського дому
в 2012–му. Там познайомилася з
хлопчиною з Кременця, Сашком
Капиносом, який сказав таке:
«Я завжди буду там, де йтиме
боротьба за волю України. Або
Україна буде такою, як я мрію,
або я жити не буду». Як я тоді напала на нього: «Не можна такого
казати! Що це за слова: «Я жити
не буду!» Не пророкуй собі долю,
сину!» А він — напророкував. Загинув біля Будинку профспілок у
2014–му. Бо то були не слова. Це
плата кров’ю за гідність і свободу.
Як я вірю в Україну? Вперто
і зціпивши зуби. Як робили це
наші батьки і діди у таборах. Бо
Україна є. Вона красива і гідна,
вона усміхається і бачить майбутнє. А як не кожному догодила — то працюйте, люди, творіть її досконалою, будуйте.

Закінчення на с. 15

»
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ
Фото thetimes.co.uk.

«Вітерець» з ОРДЛО»:
головна «ополченочка»
перейшла на бік України
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Героїня бойовиків утекла від «руского міра»
Командир жіночого танкового
екіпажу терористів з ОРДЛО
Світлана Дрюк (позивний
«Вітерець», заступник
командира полку) перейшла на
нашу сторону і готова давати
свідчення в Гаазі
Однією з умов її переходу було
переправлення на підконтрольну Україні територію її дітей. З цим
завданням наші спецслужби успішно впоралися, і тепер вони разом із
матір’ю. Пікантності цій історії додає те, що Світлана стала символом
жінок, які пішли боротися проти
України, і її зробили прототипом головної героїні першого російського
повнометражного пропагандистського фільму «Ополченочка»,
прем’єру якого запланували на 9
травня 2019 року. Тепер заготована
пропаганда матиме зовсім не той
розмах, на який розраховували…
Також важливою деталлю є те,
що «Вітерець» перейшла на сторону
Києва після того, як хтось підірвав
відразу 8 російських танків Т-72б3
(модернізованих під Т-90)! І чи не
найцінніше: вона вивезла з ОРДЛО
«докази злочинів росіян і їхніх намірів подальшого вторгнення на

Померла дівчина,
яка носила своє серце
в рюкзаку
24–річна Ребекка Гендерсон (на фото) із англійського
міста Бістер понад рік жила зі штучним серцем

Тепер Україні важливо зберегти Світлану Дрюк — «золотий голос» для Гааги,
адже окупанти зроблять все можливе, аби їй помститися.

українську територію». За її словами, на окупованих землях у спеціальних пунктах збору уже лежать
липові документи на російських
військових, які під виглядом місцевого населення готові розпочати
наступальні дії. На кожного бойовика з «місцевих» бандформувань

Жінка закопала свою дитину
живцем
У Подільському районі Одеської області
24–річна «мати» по–звірячому вбила свого
новонародженого малюка, замотала його в пакет і
зарила на городі
Поліція розпочала розслідування після звернення
працівників районної лікарні, які запідозрили пацієнтку в
кримінальному аборті. «Під час спілкування з правоохоронцями дівчина спочатку стверджувала, що у неї стався
викидень. Плід вона закопала на городі. Після розтину
з’ясувалося, що немовля народилося доношеним, а його
смерть настала через удушення», — йдеться в офіційному повідомленні поліції. Згодом горе–мати зізналась,
що коли закопувала дитинку, та була ще живою.
Як виявилось, у неї вже є син. Друга дитина, за словами підозрюваної, була небажаною. Під час вагітності на
обліку у лікарів вона не перебувала, народжувала вдома
самостійно.
Жінка вчинила злочин, будучи у вкрай важкій життєвій ситуації. На жаль, не знайшлось нікого, хто б підставив плече, і вона наважилась на найстрашніше …

припадає троє російських солдатів.
А це сотні тисяч загарбників. Ці свідчення — на вагу золота як для наших військових, так і для трибуналу
в Гаазі.
Справді потужний український
удар по російській пропаганді!
Браво, контррозвідники!

l ПРЯМА МОВА
Ірина ГЕРАЩЕНКО, перший віцеспікер Верховної Ради України, про
слова «Зуб даю», які вимовив кандидат у
Президенти Володимир Зеленський, коли
журналіст телеканалу «1+1» попросив
його пообіцяти, що він особисто з’явиться
в студії, а не через скайп:

«

«Зуб даю»…. Ви уявляєте таку риторику на
міжнародних переговорах? З Меркель, Макроном,
Мей, Туском, Трампом? З Путіним?
Даю голову, а не зуб, на відсіч, що Путін був би
щасливий мати такого «презЕдента України».
Сказати, що я шокована — це нічого не сказати.
Вперше за багато місяців я подивилася ТБ.
ього не робила.
Краще б цього
Це не 0. Це не Зеро.
УС .
Це МІНУС
Справді,і, приблатньонерами він таки
ними манерами
Януков
схожий наа Януковича.
Це простоо жах.

»

Студентці Оксфордського університету видалили цей
орган через рак у 2017 році. З того часу й носила із собою
в рюкзаку штучне серце вагою 7 кг. У січні отримала дозвіл на пересадку донорського органу після того, як медики підтвердили, що вона вилікувалася від раку. За кілька
тижнів їй зробили операцію. Але, як повідомили родичі,
цими днями Гендерсон померла у лікарні від ускладнень
після трансплантації.
Ребекка була однією з двох людей у Великій Британії, які мали штучне серце. Воно подарувало їй рік життя. Дівчина залишилась у пам’яті родичів та друзів неймовірно оптимістичною та завзятою. Жаль...

Константинополь ще раз
поставив Москву на місце
Вселенський Патріарх відмовився скликати
Всеправославний собор для обговорення Томосу
Православної церкви України
Про це його просила підконтрольна Кремлеві Антиохійська церква, центр якої знаходиться у Сирії, де стоять російські війська. У відповідь Константинополь нагадав, як у 2016
році Антиохійська, Російська, Болгарська та Грузинська церкви відмовились від участі у Всеправославному соборі на
Криті, що є «серйозною підставою утриматись від зборів на
загальноправославному рівні, які приведуть до згоди тільки
в тому, що учасники будуть не згодні один із одним».
І головне: Вселенський Патріарх вважає, що це обговорення є абсолютно безпідставним, адже він «нагородив автокефалією церкву України тим же способом, яким отримали
внутрішню адміністрацію всі інші новостворені автокефальні церкви (включаючи Російську. — Ред.), що затверджені
тим же методом без православного собору або загального
обговорення з братніми автокефальними церквами».
Словом, Україна має такий самий Томос від того самого
Вселенського Патріарха, як і всі, тобто наша церква є цілком
канонічною і рівноправною з іншими. І сама вирішує, з ким
спілкуватись, а з ким — ні. Наразі в ПЦУ заявляють, що готові
до діалогу з усіма, навіть з Москвою. Кремль та Кіріл навпаки
— мобілізували своїх батюшок в Україні та великі ресурси у
світі, щоб самим максимально відгородитись від ПЦУ і відгородити її від інших.
Росію можна зрозуміти, адже український Томос у
їхньому сприйнятті — це ледь не найбільший злочин. А
також поспівчувати Кремлю, бо він взявся за безглузду
справу — намагається зупинити плин історії. Пізно.
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l У НОМЕР!
Фото maximum.fm.

Фото tabasco.com.ua.

Ну хто їй дасть 57 років?
Наша перша леді — справді зразкова леді
Фото politeka.net.

Цікаві факти
про Марину
Порошенко —
дружину Президента
України
Василь РОГУЦЬКИЙ

l 57-літня пані Марина
на три роки старша від свого
чоловіка. Зі своєю другою половиною вона познайомилась
на студентській дискотеці, присвяченій закінченню зимової сесії. «Це було кохання з першого
погляду», — каже вона про цю
зустріч.
l Батьки Марини насторожено сприйняли звістку про
майбутнє заміжжя, бо вважали, що спочатку потрібно закінчити університет. Проте перечити доньці не стали. Відразу
після подачі заяви в рацс Петру
Олексійовичу прийшла повістка
з військкомату — тоді не було
відтермінування тим, хто навчався у ВНЗ. Солдата Порошенка
відпустили рівно на 10 днів, щоб
зіграти весілля. Це відбулось
у 1984-му. Тоді Марині був 21 рік,
а Петру — всього 18.
l Коли народився їхній первісток, майбутній президент
не зміг привітати Марину особисто, бо ще служив у війську. Зате
чоловік був присутній на всіх наступних пологах. Сім’я Порошенків має чотирьох дітей. Також є
двоє онуків.
l Доньок-двійнят Євгенію
та Олександру Марина Анатоліївна народила у 2000-му, через
15 літ після першого сина Олексія, коли їй уже було 38. А ще через рік на світ з’явився наймолодший Михайло, якого батьки
кличуть Міка.

Чим більше дітей — тим більше щастя, — це, здається,
про Порошенків.

“

Поруч із тобою, кохана, відчуваю себе
найщасливішим чоловіком на Землі.

l Пані Марина народилась
у Києві. У школі була успішною
ученицею, брала участь у міських та обласних олімпіадах,
де посідала призові місця. Мала
неабиякий талант до малювання
та креслення. Проте замість художнього навчального закладу
обрала медичний — закінчила
Національний медичний університет імені Олександра Богомольця. Можливо, такий вибір
пов’язаний із тим, що її батько
Анатолій Переведенцев був заступником міністра охорони
здоров’я УРСР.
l Певний час Марина Порошенко працювала лікарем
у кардіологічному відділенні
київської Жовтневої (нині Олександрівської) клінічної лікарні.
Одночасно написала дисертацію
та захистила її першою в неза-

лежній Україні.
l Старший син Олексій є нана
родним депутатом,
ом, у 2014 році
він два місяці служив
ужив у зоні АТО
біля Краматорська
ька під чужим
прізвищем. Інші діти навчаються
у Великобританії.
нії. Марина Порошенко стверджує,
джує, що після
закінчення вишуу вони планують повернутись
ись на Батьківщину і «працювати
ацювати
на благо українського
ького
народу».
l Кумами Марини та Петра Порошенків є Віктор
тор
Ющенко та Оксана
на
Білозір. За їхніми
ми
словами, перша
ша
леді вміє робити
ти
все: вишивати, готувати вишукані
ані
українські страви,
ви,

Не так часто публічні люди
демонструють такі тривалі
та щирі стосунки, як подружжя
Порошенків.

Дружин Бандери
і Шухевича зобразили
на… банках згущеного
молока
Біографії та портрети суджених
командира УПА Романа Шухевича,
лідера ОУН Степана Бандери, гетьмана
Павла Скоропадського та письменника
Михайла Коцюбинського зобразили
на банках згущеного молока (на фото)
Випустили лімітовану серію, яку відправлять військовим на Донбас. Так хочуть нагадати про роль жінок в історії України. «8 березня
у медіапросторі зазвичай згадують Розу Люксембург і Клару Цеткін, Софію Ковалевську.
Забувають про українських жінок, які безпосередньо впливали на хід історії України. Ми вирішили нагадати про тих, хто опинився дещо
в тіні відомих чоловіків. Ярослава Бандера
була членом Асоціації українських студентських організацій у Польщі до 1939 року. Наталя Березинська-Шухевич рятувала єврейських
дітей від німецьких загарбників. Віра Коцюбинська заснувала першу українську школу в Чернігові. Олександра Скоропадська підтримувала чоловіка в еміграції, взяла на себе увесь
побут і написала книгу, присвячену генеалогії
Скоропадських», розповів голова наглядової
ради Ічнянського молочного комбінату, що
на Чернігівщині, Валентин Запорощук.
Серія згущеного молока, присвячена видатним жінкам України, — виключно сувенірна. Її не продаватимуть, а передадуть військовим.
Які креативні та патріотичні промисловці!

l ПРЯМА МОВА
Фото pmg.ua.

Врода та хороший смак – лише одне з багатьох достоїнств пані Марини.

шити, в’язати. Вона зазначає, що
жодного разу не пожаліла про
те, що присвятила життя своїй
великій родині, а не кар’єрі.
l Сім’я невибаглива до їжі.
«Ми любимо просту українську
кухню. Головне — щоб продукти
були свіжі і страва швидко готувалася. Сир домашній зі сметаною і какао з молоком люблять
усі в родині», — каже перша леді.
l Марина Анатоліївна очолює Благодійний фонд Порошенка, а також є керівником Українського культурного фонду. Веде
активну громадську та благодійну діяльність, опікується розвитком інклюзивного навчання.
Завдяки її активності багато
українських дітей з особливими
потребами отримали змогу навчатись у нормальних умовах.
l У свої 57 років пані Марина залишається для багатьох
взірцем стилю в одязі та гарного смаку. Перебуває в ідеальній
фізичній формі. Два роки тому
вела спортивну рубрику на одному з телеканалів — щоранку
демонструвала комплекс вправ,
завдяки яким можна зміцнити
здоров’я.
l Петро Порошенко зізнався, що на українську мову
перейшов у 1997 році. Марина
Анатоліївна теж розмовляє державною, але відчувається, що
це ще досі дається їй важко.
l У Порошенків міцна
та дружна родина. Подружжя
не боїться публічно освідчуватись одне одному. «Поруч із тобою, кохана, відчуваю себе найщасливішим чоловіком на Землі.
Безмежно вдячний Господу
за те, що зустрів незвичайну жінку — світлу, чуйну, мудру і чарівну. З днем народження, моя єдина!» — такими словами привітав
якось Петро Порошенко свою
другу половину.
А ось як звернулася з екранів телевізора пані Марина
до чоловіка: «Так, у тебе додалося сивого волосся, але я люблю
тебе, як у перші дні нашого знайомства».

Володимр ГРОЙСМАН, прем’єрміністр України, зробив зауваження
міністрам, які на селекторній нараді
щодо вартості газу та опалення
відволікались на свої мобільні:
Колеги, коли з вами проводять нараду,
телефони, будь ласка, відкладіть в сторону,
або я призначу вам примусовий курс лікування від залежності від соціальних мереж. Бо
якщо ми говоримо, то говоримо
про серйозні речі. Дякую вам
за це розуміння, а то таке
враження, що ми вас втрачаємо і дехто йде у віртуальний
світ. Я думаю, що ваші дружини мені теж подякують, що я вас повертаю
до реальності.
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У рейтинг
«Форбс»
потрапили
сім українців

Порошенко відкрив «другий фронт»
Бідність — ворог не менший за Путіна
Фото president.gov.ua.

Україна з Порошенком
зупинила ворога, взяла
курс на Європу і досягла
економічної стабільності.
План на наступну
п’ятирічку — зростання
добробуту

В оновленому списку
найбагатших людей світу
за версією цього впливового
журналу Рінат Ахметов
зі статками у 6 мільярдів
доларів посів 272-е місце

Іванна МАЛАНІЙ

Ще один громадянин України,
власник Ferrexpoв Костянтин Жеваго опинився на 1511-му місці з капіталом у 1,5 млрд доларів.
1605-е зайняв власник агрохолдингу МХП Юрій Косюк із 1,4 млрд
доларів. На тій же позиції керівник «Інтерпайп» Віктор Пінчук —
його статки журнал також оцінив
у 1,4 мільярда доларів. Співвласник групи «Приват» Геннадій Бого-

“

Найбагатший
житель планети
Джефф Безос має
131 мільярд доларів.

любов на 1818-му місці з капіталом
1,2 млрд доларів. Його партнер
Ігор Коломойський — на 1941-й
позиції із 1,1 млрд доларів. Власник
«Смарт-Холдингу» Вадим Новинський із одним мільярдом зайняв
2057-е місце. Він повернувся в список багачів після чотирирічної відсутності. А ось Президент України
Петро Порошенко у рейтинг не потрапив.
Зазначимо,
що
засновник
Amazon і космічної компанії Blue
Origin Джефф Безос зберіг першу позицію в рейтингу Forbes. Найбагатший житель планети має 131 мільярд доларів.

з березня мільйони українських пенсіонерів завдяки індексації отримуватимуть дещо
підвищену пенсію. Ще одна весняна новина: якщо ви маєте право на субсидію, відтепер держава
перераховуватиме ці кошти не комунальним підприємствам, а напряму на ваш рахунок, як це відбувається в усьому цивілізованому
світі. А отже, витратити їх можна
буде не лише на оплату «комуналки», а й на власні потреби. Якщо,
звісно, вдасться заощадити.
І це — далеко не всі більшменш добрі новини. «Тепер, коли
ми подолали економічні наслідки
російської агресії, коли відновлюється зростання і з’являються реальні можливості вирішення соціальних проблем, ми відкриваємо
«другий фронт». Перший фронт
усім зрозумілий — Україна робить надзусилля, щоб дати відсіч
російському агресору. Але у нас
є ще один ворог, не менш небезпечний. Це бідність. І я обіцяю, що
ми разом із вами за наступні п’ять
років її переможемо», — запевнив Президент Петро Порошенко, відкриваючи Раду регіонального розвитку в Маріуполі.
Символічно, що про відкриття
«другого фронту» глава держави оголосив, щойно приїхавши
з «першого». Верховний Головнокомандувач часто відвідує бійців
на передовій, адже війна із зовнішнім агресором також триває… І на її швидке завершення
розраховувати не варто. Москва
не відступається від своєї мети —
максимально ослабити Українську
державу, щоб повернути її в зону
кремлівського впливу. От тільки
на початку воєнної агресії в Кремлі не чекали, що це виявиться так
складно. Бо ж добре знали, що
наша армія зруйнована й не готова одразу дати гідну відсіч, а державна скарбниця спустошена ко-

І
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Подолавши спричинену російською агресією
економічну кризу, ми створили основу для
того, щоб почати наступ проти бідності.

мандою Януковича — Азарова.
Проте Україна не просто зупинила наступ ворога і вистояла.
Вона віддаляється від російської
орбіти так швидко, що Путін
не приховує: тепер його єдиний
розрахунок на те, що після виборів влада в Україні зміниться.
Адже Петрові Порошенку за неповні п’ять років вдалося те, на що
попередні українські президенти
й уряди не спромоглися впродовж двох десятиріч Незалежності. Угода про асоціацію з Євросоюзом, безвіз із країнами ЄС, Томос
про автокефалію для незалежної
Української церкви — кожен здобуток Порошенка ставав черговим ударом по імперських амбіціях Москви.
І вже точно Путін не розраховував на те, що Україна, яка його
стараннями постійно перебуває
в стані війни, подолає спричинену війною економічну кризу. Але
цифри свідчать: після кількарічного спаду наша економіка не лише
вийшла з кризи, а й стабільно зростає вже 12 кварталів поспіль.
«Відновлення
економічного зростання відкриває нарешті
і можливості для підвищення реального добробуту. Досягнувши
макроекономічної стабілізації, ми

створили основу для того, щоб почати наступ проти бідності», — наголошує Порошенко.
План, озвучений Президентом, передбачає акцент на тих секторах економіки, в яких Україна
може вийти на лідерські позиції:
це агропромисловий комплекс,
ІТ-технології, машинобудування,
туризм і логістика. «У нашому плані детально розписано за днями
і годинами, що ми маємо зробити,
щоб кожен громадянин відчув:
Україна йде вперед», — запевнив
Порошенко.
Перші кроки на цьому шляху
вже зроблено: це й регулярне
підвищення мінімальної зарплати, і монетизація субсидій, і вже
друга індексація пенсій, передбачена пенсійною реформою від
жовтня 2017 року. Як повідомив
міністр соціальної політики Андрій Рева, загалом з 1 березня
підвищення в рамках індексації
отримають 8,1 мільйона пенсіонерів. В середньому воно становитиме 255 гривень, хоча
в кожній конкретній ситуації буде
різним, бо розраховується залежно від розміру пенсії, з урахуванням 50% коефіцієнта інфляції
за попередній рік і 50% зростання середньої зарплати.

«Раніше розмір зростання
пенсій визначався в «ручному режимі», а тепер це відбуватиметься
автоматично, за конкретною формулою. Це дає змогу забезпечити щорічну стабільну індексацію
пенсій», — наголошує економіст
Борис Кушнірук.
Ще близько 1,9 мільйона пенсіонерів мають повний страховий
стаж, але отримують мінімальну
пенсію через те, що у них була невелика зарплата. Як компенсація,
для них передбачена спеціальна
доплата в розмірі 2410 гривень:
по 1205 у березні й у квітні. Коштів
на це більш ніж достатньо. Адже
за ініціативою Президента саме
в Пенсійний фонд було спрямовано надходження від розмитнення
автомобілів на іноземних номерах, розміри яких перевищили всі
сподівання — замість попередньо
запланованих 1–2 мільярдів, перереєстрація «євроблях» принесла бюджету вже 13,6 мільярда
гривень!
Навряд чи варто дивуватися, що опозиція одразу охрестила доплати й підвищення пенсій
«підкупом виборців» (байдуже, що
вони були заплановані задовго
до виборів). «Так, ми всі наступні п’ять років у рамках боротьби
з бідністю будемо «підкуповувати»
пенсіонерів, збільшуючи їм пенсії. Людей праці — збільшуючи їм
зарплати. Багатодітні сім’ї та матерів — збільшуючи їм виплати.
Це — стратегія боротьби з бідністю, але не порожніми обіцянками, а виконанням роботи», — відреагував на ці закиди Президент.
«Мене запитують: чому Президент, головною функцією якого
є забезпечення безпеки держави,
так цікавиться економічним розвитком? А тому, що на сьогоднішній день потужний економічний
ривок і перемога над бідністю є
питанням номер один національної безпеки. Саме тому я вам обіцяю, що Україна стане великою
країною вільних, щасливих і заможних людей», — наголосив глава держави.
За минулі п’ять років Порошенко вже не раз посоромив
скептиків, які палко переконували, що Україна ніколи не отримає Угоду про асоціацію з ЄС,
безвіз і тим паче Томос. Це той
Президент, який доводить, що
для нього немає недосяжних цілей. Досягне й цієї.

Фото mayu-pravo.com.

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

Засновник: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Газета «Волинь»
Головний редактор і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович
Зареєстрована 6 жовтня 2017 року.
Набрана і зверстана в комп’ютерному центрі
газети «Волинь-нова»
Публікації під рубриками «Офіційно», «Політика», «Точка
зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а також із позначкою –*– друкуються
на правах реклами.

Адреса редакції і видавця:
43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13
E-mail: tsikava.gazeta@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com
Телефонуйте: у приймальню – (0332) 72-38-94,
з питань реклами – (0332)77-07-70,
приватних оголошень – (0332)72-39-32,
розповсюдження – (0332)72-38-94.
ТзОВ «Газета «Волинь» п/р 26008055520122

КБ «ПриватБанк», МФО 303440 ЄДРПОУ 02471695
Друк офсетний. Обсяг – 5 друкованих аркушів
Передплатний індекс: 60307
Реєстраційний номер
КВ № 22953-12853Р 06.10.2017 р.

Віддруковано: Поліграфічне видавництво
«А-Прінт» ТОВ «Дім», м. Тернопіль.
Тел.: (0352)52-27-37, (067) 352-18-51,
сайт www.a-print.com.ua
Тираж 18000

Замовлення №248

«ЦІКАВА

www.volyn.com.ua

Газета НА ВИХІДНІ»

l ПОЛІТИКА

5

7 березня 2019 Четвер

l ЗНАЙ НАШИХ!

Фото tyzhden.ua.

«Чесного полковника»
виводять на чисту воду
Серед усіх екс-міністрів оборони, які залишаються в Україні,
найбільше запитань — до Анатолія Гриценка
Орест ПЕТРЕНКО

олишні керівники Міністерства оборони ризикують
опинитися за ґратами: у Верховній Раді триває розслідування
щодо масштабного розкрадання у
Збройних силах та підриву обороноздатності держави у 2004—2017
роках. Створена влітку минулого
року Тимчасова слідча комісія парламенту має на меті дослідити факти
порушень в армії.
Окрім парламентаріїв, у розслідуванні беруть участь і керівники
правоохоронних органів: Генеральної прокуратури та Державного
бюро розслідувань. Там сходяться
на думці, що саме дії попередніх
очільників Міноборони призвели
до жалюгідного стану наші Збройні
сили на початок російської агресії в
Криму і на Донбасі. Протягом більш
як десяти років армію знищували настільки системно, що виникає питання, чи не був цей процес керований
з єдиного центру «за порєбріком»…
Про системний підрив боєздатності ЗСУ говорить і голова Тимчасової слідчої комісії, народний депутат
від Блоку Петра Порошенка Іван Вінник. Показово, що за результатами
роботи ТСК Генеральна прокуратура
вже порушила кримінальне провадження.
Тут варто згадати про міністрів
оборони часів президентства Віктора Януковича, за яких військовослужбовці отримували від держави
копійки і не мали що робити. Це призвело до того, що весною 2014 року
в усій країні знайшлося буквально
кілька підрозділів, здатних виконувати бойові завдання. Всі інші були
деморалізовані й фактично знищені.
На цей момент оголошено підозри всім трьом «януковичівським»
екс–міністрам: Михайлові Єжелю,
Павлові Лебедєву і Дмитрові Саламатіну. Останні двоє, як відомо, виявилися громадянами Росії. Очевидно, в Україні вони мали конкретну
місію — позбавити нашу державу
сил оборони.
Та є одне «але». Якби нищенням армії займалася лише одна ця
трійця, вони б за всього бажання
не встигли реалізувати свій підступний план. Адже після розпаду Радянського Союзу Україна отримала
одну з найпотужніших армій у світі.
Втім, як зазначають представники
правоохоронних відомств, далі почалося розкрадання Збройних сил у
колосальних масштабах. І займалися
цим міністри, які працювали ще до
Януковича.
Показово, що всі вони проіг-

К

Біологію Надія полюбила ще у школі. Цю дисципліну там викладала її мама.
А тато був фахівцем з виробництва сільськогосподарської техніки.

Надія Адамчук-Чала мала
шанс першою у незалежній
Україні підкорити космос
Закінчення. Початок на с. 1
Інна ПІЛЮК

ось їй 26, вона науковець–біолог із солідним «багажем» досліджень і досягнень. У цей час
якраз формували міжнародний
екіпаж шатла «Коламбія», серед завдань якого — пункт, що стосується спостереження за рослинами у
космосі, зокрема за їхнім запиленням. Це її шанс!

І
І електронні рукописи не горять: ось що писав Дмитро Гнап на адресу
Анатолія Гриценка у 2014 році, а сьогодні заявляє, що знімає свою
кандидатуру на його користь у президентській гонці.

“

Чемпіоном
із розбазарювання
нашої армії, а
фактично йдеться
про зловживання
службовим
становищем і
владою, був Анатолій
Гриценко.

норували запрошення Тимчасової
слідчої комісії прийти на засідання і
дати пояснення щодо своєї позиції.
А Анатолій Гриценко, який зараз балотується в Президенти, заявив, що
не має часу на подібні розслідування. Натомість саме до нього є чи не
найбільше зауважень з усіх міністрів,
які досі перебувають на території
України.
Зокрема, як зазначається в звітах слідчої комісії, за три роки керівництва Гриценка Міністерство
оборони, попри брак зенітно–ракетних комплексів, примудрилося
продати 250 одиниць цього виду
озброєння. Також різко зменшилася
кількість танків та бронемашин. Причому часто унікальна зброя продавалася за безцінь: наприклад, діючий
ЗРК С-300 був списаний за вартістю
запчастин.

За словами голови Комітету
з питань національної безпеки і
оборони Верховної Ради Сергія Пашинського, це призвело до того, що
зараз Україна змушена купувати техніку за кордоном. Зокрема, в Чехії та
Польщі ми купуємо БМП-1 і БМП-2
за ціною 170—200 тисяч доларів,
хоча в 2005—2007 роках сотні цих
бронемашин були списані в середньому по 7000 доларів. «Чемпіоном
із розбазарювання нашої армії, а
фактично йдеться про зловживання
службовим становищем і владою,
був Анатолій Гриценко. Це не звинувачення, це констатація факту після
аналізу ряду документів», — заявив
народний депутат.
Небажання Гриценка пояснювати слідчій комісії результати своєї
діяльності на посаді очільника Міноборони лише наводить на думку:
він справді боїться, що в результаті
розслідування його виведуть на чисту воду. Зрештою, звідкись же у політика з досить скромним доходом
взялася розкішна вілла у Кончі–Заспі
площею понад 374 кв. м, з баскетбольним майданчиком, власним
озером, декоративним мостом…
Щоправда, згідно з декларацією
кандидата в Президенти, все це, як
і 5 квартир у Києві та кілька земельних ділянок, записане на дружину
Гриценка, відому журналістку Юлію
Мостову. Але від подальшого розслідування такі хитрощі колишнього
міністра не врятують.

ПІСЛЯ ШТОРМУ В ОКЕАНІ
ЖОДНІ ВИПРОБУВАННЯ
НЕ СТРАШНІ
Долати надскладні завдання
для майбутніх космічних польотів
Надії довелося у США. Але бути
тільки розумним для цього замало.
Людину немов вивертають нави-

“

«Ні». Далі — щодо алкоголю й
наркотиків. Відповідаю: «Ні». І тут
виявилося, що не маю досвіду боротьби зі шкідливими звичками, і
це там вважають негативом. У США
зовсім інша система виховання, я
не підпадала під ті стереотипи.

ЗЕМНІ ДОСЯГНЕННЯ
НЕ МЕНШ ВАЖЛИВІ
ЗА КОСМІЧНІ ВІДКРИТТЯ
Те, що першість у тому відборі
надали чоловікам, Надію Адамчук–Чалу не засмутило. Жартує,
що має чимало справ і на Землі.
Тож успішно продовжила розпочаті дослідження у лабораторії Інституту мікробіології та вірусології.
У 33 роки отримала премію Президента України за роботу «Гравічутливість рослин на клітинному і
молекулярному рівнях».

Маючи нормальний фізичний стан, у космос
можна потрапити в будь-якому віці. Головне,
аби був бездоганний імунітет.

воріт, оглядають кожен сантиметр
тіла, перевіряють функціонування
усіх систем організму. Жінка, наприклад, повинна була декілька
годин просидіти у мішку, який у
разі аварії використовують астронавти. Це випробування далося їй
навіть важче, аніж підступна для
багатьох перевірка на «вертушці»
для тренування вестибулярного
апарату.
Пані Надія знала наперед, як
прореагує на коливання. Якось на
тихоокеанському судні потрапила
у триденний шторм силою 7—8
балів. У кожної людини своя реакція на такі перепади. А в неї несподівано вона виявилася навіть дуже
позитивною: замість хворобливого стану стала відчувати неабиякий приплив енергії.
Пригадує, були й доволі дивні
запитання.
— Цікавилися, чи курю. Кажу:

З того часу минуло понад
двадцять літ. Науковець — мама
двох дітей. Доньці Єлизаветі
19 років, синові Олександру —
13. За сімейними і професійними
досягненнями не забуває дбати і
про фізичну форму. Надія Іванівна
— вже і парашутист, і аквалангіст.
У США побачила, яку підготовку
повинен мати астронавт, тому й
узялася посилено за тренування.
— Я готова стати другим космонавтом України. Маючи нормальний фізичний стан, у космос
можна потрапити в будь–якому
віці. Головне, аби був бездоганний імунітет. Завжди обливаюся з
джерел у Голосіївському парку, родина робить це зі мною. А взимку,
коли нема сильного вітру, навіть
мої діти бігають босоніж по снігу та
плавають в ополонці.
За матеріалами tyzhden.ua,
ftp.nkau.gov.ua.
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Чому Зеленський не повинен
стати президентом: 5 ПРИЧИН

Школяра вперше
покарали за
булінг щодо
вчителя

Фото detector.media.

Представники української
інтелігенції закликали
виборців не підтримувати на
виборах президента шоумена
із «95 кварталу». Аргументів
у вчених мужів безліч —
від неповаги кандидата
до України та її цінностей
до зв’язків Володимира
Зеленського з олігархом
Ігорем Коломойським, який
діє за сценарієм Кремля
Петро БУЛАВА

«СЛУГА ОЛІГАРХА ЯК ЗАГРОЗА
УКРАЇНІ»
Так називається громадська
ініціатива, з якою виступили Юрій
Щербак (дипломат, доктор медичних наук), Богдан Горинь (політолог,
колишній дисидент), Павло Мовчан (голова товариства «Просвіта»,
народний депутат I—V скликань).
Вони представили лист–звернення до українського народу про неприпустимість приходу до влади
парочки Коломойський — Зеленський. Лист підписали 27 інтелектуалів. У документі вони виклали
причини, відповідно до яких Зеленський не гідний посади президента.

ПРИЧИНА №1.
ПРОТЕЖЕ КОЛОМОЙСЬКОГО
«Не секрет, що кандидат у президенти Зеленський — це проект
одіозного олігарха Ігоря Коломойського, який розікрав мільярди доларів ПриватБанку. І тільки
держава врятувала вкладників від
втрати коштів, провівши націоналізацію і взявши на себе фінансові
зобов’язання штучно збанкрутілої
банківської установи», — відзначили представники інтелігенції. А
Коломойський, продовжили вони,
тим часом виїхав із країни спочатку
до Швейцарії, потім до Ізраїлю і за
кордоном вирішив зайнятися виборами президента України, відправивши на них двох своїх протеже.
Це Володимир Зеленський і Олександр Шевченко. Мета у Коломойського одна, вважають учасники
ініціативи, — уникнути відповідальності за ситуацію в ПриватБанку і
знову отримати доступ до українського бюджету.
«Зеленський усім своїм способом життя, офшорами, інформаційним і бізнес–ресурсом залежить від
Коломойського, його каналу («1+1».
— Ред.), режисерів, політтехнологів і юристів. Він — слуга реального
корумпованого олігарха–втікача»,
— пояснює Юрій Щербак.

ПРИЧИНА №2.
ГЛУЗУВАННЯ НАД УКРАЇНЦЯМИ
Неоднозначність ставлення Зеленського до українського народу
проглядалася вже задовго до вибо-

Виборець має зрозуміти: кіношний президент і президент країни —
дві великі різниці.

“

Зеленський виставляв
українців в образі
дурнуватих гуцулів
і хохлів–салоїдів.
Заявляв зі сцени, що
гасло «Слава Україні!»
— для галицьких
туалетів. Це не
вигадки,
а щаблі бізнес-кар’єри
кандидата
в президенти.

рів. Цинізм щодо українців звучав
у виступах «Кварталу 95» навіть за
часів кривавих днів на Майдані:
«Якщо беркутівцям видати ебонітові палички, а на мітингувальників
вдягти вовняний одяг, то ми зможемо добувати електроенергію».
Зеленський насміхався і над
наданням автокефалії українській
церкві, Евромайданом, українською мовою, гаслом «Слава Україні!». І навіть над нашою країною як
такою, виставляючи її в образі порноакторки. Бувало, що сміявся над
Україною на концертах у Кремлі,
блазнював перед колишнім президентом Віктором Януковичем і
Віктором Медведчуком, кумом Володимира Путіна. І за жодну з цих
речей шоумен так і не вибачився.
Зате попросив вибачення у глави Чеченської Республіки Рамзана
Кадирова. І сталося це вже після
того, як Росія почала збройну агресію проти України.
«Він виставляв українців в образі дурнуватих гуцулів і хохлів–салоїдів. Заявляв зі сцени, що гасло

«Слава Україні!» — для галицьких
туалетів. Це не вигадки, а щаблі бізнес–кар’єри кандидата в президенти», — зазначив Щербак.
За даними програми корупційних розслідувань «Схеми», Зеленський уже п’ятий рік війни заробляє
чималі гроші в Росії і навіть отримує
фінансування на свої проекти з казни держави–агресора.

ПРИЧИНА №3.
НІЯКИЙ ВІН НЕ РЕЙГАН
Прихильники
Зеленського
часто наводять як приклад США
1981—1989 років, коли президентом став актор Рональд Рейган та
ще й протримався в президентському кріслі два терміни.
Тим не менше, пояснює Богдан
Горинь, порівнювати Зеленського
і Рейгана «примітивно» і не можна.
Рейган, перш ніж стати президентом, пройшов довгий і складний
шлях: спочатку очолював профспілку американських кіноакторів, потім став губернатором Каліфорнії.
Навіть коли він був губернатором,
він мав своє бачення співпраці США
з іншими країнами, відносин із СРСР
та розгледів у Союзі «імперію зла»,
яка повинна бути знищена.
Зеленський, за словами Гориня,
у багатьох питаннях зовнішньої та
внутрішньої політики є невігласом.
Хоч він і має юридичну освіту, цей
шоумен сам сказав, що це не його
покликання, тому і пішов у шоу–бізнес, де й продемонстрував свою
зневагу до історії та героїв українського народу. Тож як він може
представляти країну на міжнародній арені?

ПРИЧИНА №4.
ЕФЕКТ «ЗОМБОЯЩИКА»
Як пояснює Павло Мовчан,
Зеленський — навіть не актор, а

КВН–щик, який здобув популярність, гастролюючи країнами і
«блакитними екранами». Він переконаний, що високі рейтинги шоумена — просто свідчення того,
наскільки сильно люди залежать
від телеефірів. Та й у Зеленського,
мабуть, схоже бачення ситуації.
Адже навіщо формувати парламент і Кабінет Міністрів, «якщо
можна управляти країною за допомогою пульта, через телевізор».
Комік вже, по суті, цим займається
— пропонує користувачам соцмереж обирати кандидатури керівників Кабміну, Генпрокуратури,
СБУ.
Більш того, Зеленський грає
з вогнем не тільки в кадрових
питаннях, але і в питаннях національно–етнічного спокою в країні.
«Адже етнічний фактор в Україні
набирає завжди катастрофічних
масштабів, коли сміються над
«хохлом», коли його гідність принижують. А це є головною ідеологією цього КВН–ника і «Кварталу
95», — наголошує Мовчан.
Представники
інтелігенції
наполягають: серед кандидатів
у президенти є гідні претенденти, тому не варто голосувати «по
приколу» за «лицемірну маску,
маріонетку корупційного олігарха».

ПРИЧИНА №5.
КРЕМЛІВСЬКИЙ СЦЕНАРІЙ
Дисидент Богдан Горинь нагадав, що у Росії є кілька сценаріїв
знищення України, які часто транслюють через Медведчука. Але
до цих сценаріїв, на жаль, іноді
приєднуються й інші українські політики, в тому числі й «господар»
Зеленського.
Сценарій олігарха — за будь–
яку ціну повернути собі ПриватБанк, упевнений Горинь. Для цього він спочатку вів переговори в
Тель–Авіві та Варшаві з лідеркою
«Батьківщини» Юлією Тимошенко,
а тепер «майже силою змусив молодого, недосвідченого і з примітивним політичним мисленням Зеленського також зареєструватися
кандидатом в президенти».

У ЧОМУ ВІН ХОРОШИЙ
Юрій Щербак наголосив, що є
в Зеленського, безумовно, і хороші якості: він молодий, посміхається, у нього гарне почуття гумору,
але ж йдеться про посаду президента, а не «хорошого малого».
«Він не може бути президентом,
не готовий керувати ні військами,
ні всім іншим, — сказав Щербак.
— Тут немає нічого особистого, як
кажуть, тільки бізнес: ми за сильну
Українську державу, яка витримає
ті виклики, які сьогодні стоять
перед нею. І ми впевнені, що цей
кандидат не здатний на це».

Нетішинський міський
суд Хмельницької
області ухвалив рішення
про притягнення до
адмінвідповідальності учня
«Булером виявився старшокласник однієї з місцевих шкіл,
а потерпілим – його вчитель.
Цькування проявлялось у систематичних образах і психологічному тиску зі сторони учня»,
– ідеться в повідомленні поліції.
Згідно із законом суд зобов’язав
матір неповнолітнього сплатити
штраф у розмірі 850 гривень.
Тим часом непересічна ситуація з булінгом склалась у Львівському ліцеї імені Василя Стуса.
Там один зі школярів так затероризував своїх однокласників, що
майже усі батьки перевели своїх
дітей на дистанційну форму навчання. На заняття цього понеділка прийшло лише 2 учні із 31!
Родичі 12-річного Іллі, щоправда, заявляють, що це їхню
дитину цькують. Директор школи хоче знайти незалежного психолога, який би допоміг вийти із
ситуації.
Але цікаво, як до такого
взагалі дійшло…

Кличко може
отримати мільярд
за повернення
на ринг
Компанія DAZN запропонувала
молодшому з легендарних
братів контракт у розмірі
40 мільйонів доларів (близько
мільярда гривень) за
повернення на ринг
Згідно з угодою Володимир
Кличко повинен провести три
поєдинки. Перший бій – у Німеччині проти суперника, який входить у топ-10 світового рейтингу.
Другий і третій – у Лондоні на
стадіоні «Вемблі» з британцями
Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф’юрі.
Крім гарантованих 40 мільйонів за контрактом, Кличко отримуватиме відсоток відрахувань
із доходів за телеправа в другому
і третьому поєдинках. При цьому в угоді є пункт, згідно з яким
наступний бій відбудеться в разі
перемоги в попередньому. Відомо також, що
уть
всі три можуть
пройти вже у
ці –
2019-му році
есні
в травні, вересні
та грудні.
маєте,
Як думаєте,
чко-мозлізе Кличко-молодший із дивана
чи ні?
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l ШОК!

Російський слід агітаторів
Тимошенко

«Душу вирвали
вживу»

Нардепи від «Батьківщини» організували піраміду для купівлі голосів
за свою лідерку

Убивство у Харкові дівчинки
викликало резонанс і обросло
чутками, які спростував батько
загиблої
Марина ЛУГОВА

Фото censor.net.ua.
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Іванна МАЛАНІЙ

хоже, в гонитві за президентським
кріслом Юлія Тимошенко вже готова
на все. Що й казати про таку «дрібницю», як використання брудних технологій.
Служба безпеки України запідозрила агітаторів «Батьківщини» у створенні злочинної організації з метою впливу на результати
волевиявлення під час голосування на президентських виборах 31 березня цього року.
Вранці 21 лютого СБУ спільно з Державним бюро розслідувань провела понад три
десятки обшуків у багатьох регіонах країни.
Одні з найгучніших відбулися в Запоріжжі.
Про те, що силовики навідалися в домівки
співробітників «Батьківщини» Юрія Луціва
та Андрія Конотопа, повідомив у «Фейсбуці» Віталій Рябцев, довірена особа Тимошенко.
Із квартир «тимошенківців» вилучили
агітпродукцію та документи, що свідчили
про незаконну агітаційну кампанію на користь кандидата в президенти Юлії Тимошенко.
Цього ж дня заступник голови СБУ Віктор
Кононенко зібрав брифінг, під час якого заявив, що створена організація мала чітку
ієрархію та ціль. А саме: її учасники повинні були забезпечити необхідну кількість
голосів на користь певного кандидата на
всіх виборчих дільницях країни. За словами
Кононенка, провідну роль в угрупованні виконували громадяни України та Російської
Федерації. Зокрема, відповідальним за Вінницьку область був росіянин Володимир
Рябий. У 2012 році він брав участь у виборах
президента Росії як довірена особа кандидата на посаду президента РФ Володимира
Жириновського. Після виборів Рябий очолив Ставропольське регіональне відділення
політпартії «Патриоты России».
За Одеський регіон відповідала громадянка Ганна Матюхіна. У 2011 році на парламентських виборах у РФ вона працювала у виборчому штабі «Единой России», а в
2012–му — у штабі кандидата у президенти
РФ Володимира Путіна.
Опубліковані СБУ матеріали свідчать про
те, що організатором зриву президентських
виборів є народний депутат від «Батьківщини» Руслан Богдан. Він відповідав за фінансовий бік цієї справи: оплату агітаторів, спостерігачів на виборах і організаторів штабів.
Також до піраміди з підкупу виборців причетний його колега по фракції Валерій Дубіль. Як свідчать документи, підкуп здійснювали брудними коштами, які інкасувалися за
сприяння правоохоронців.
Втім, для Богдана втручання у вибори
— звична річ. У 2016–му Національне бюро
розслідувань викрило його у підкупі виборців на позачергових виборах до Верховної
Ради.
До цього, у вересні 1998 року, Руслан
Богдан (тоді ще він мав прізвище Мусієнко)
був навіть затриманий за вимагання 4200

березня до поліції надійшла інформація від перехожого про те, що на
вулиці Набережній лежить закривавлена дівчина. Слідчо–оперативна
група виявила тіло юної харків’янки з
численними ножовими пораненнями.
Як з’ясували поліцейські, між 16–річним
хлопцем і 14–літньою дівчиною раніше
були романтичні стосунки. Юнак призначив їй зустріч, на якій між ними стався
конфлікт через нову симпатію загиблої.
Він завдав близько 10 ударів ножем у
різні частини тіла, після чого забрав її телефон і втік.
Хлопець ховався у товариша вдома,
де його і знайшли правоохоронці. Він
частково визнав вину — мовляв, ножем
дійсно вдарив, але не вбивав. Засіб убивства викинув у колодязь. Слідчим відкрито провадження за п. 4, 6 ч. 2 ст. 115
(умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання
згідно із санкцією інкримінованої статті
передбачає довічне позбавлення волі з
конфіскацією майна.
З’ясувалося, що хлопець з благополучної сім’ї, навчався у технікумі. А дівчина — дев’ятикласниця, займалася художньою гімнастикою…
Трагедія сталася недалеко від будинку загиблої, коли Ліда Ш. вийшла в
магазин по хліб і крем для своєї мами.
Про це розповів журналістам її батько
Олександр.
Убивство викликало у суспільстві
великий резонанс. Незабаром у мережі з’явилися повідомлення про те, що
дівчина зустрічалася з хлопцем близько 2,5 року. Відповідно, стосунки у них
нібито почалися, коли їй було всього
11,5 року. А ще писали, що про свій намір
розлучитися вона розповіла у День святого Валентина. Батько Ліди розвінчав
подібні чутки і підкреслив, що його дочка
не була легковажною, добре навчалася,
активно займалася спортом і мала велику кількість нагород, зокрема медалей,
здобутих на змаганнях із гімнастики на
всеукраїнських та європейських конкурсах, готувалася вступати до Харківського
університету повітряних сил імені Івана
Кожедуба.
— Вона була для мене душею, яку
вирвали вживу… Те, що люди пишуть,
— неправда, вони нічого не знають. Ми
адекватні, у моєї дитини з мізками краще, ніж у деяких дорослих, — сказав
Олександр.
Чоловік заявив, що ніякого роману
в дочки із тим хлопцем не було. Підліток
через сильні ревнощі просто не давав їй
проходу. Ліда залицяльникові говорила,
щоб той від неї відстав. А хлопець «ліз
весь час, усіх пацанів від неї відганяв,
ревнував до всіх. Вона на декілька годин
тільки могла вийти погуляти, і то у вихідні. І все! У неї навчання і тренування, і
курси».
За матеріалами харківських ЗМІ.

С

Звісно, Юлія Володимирівна вийде до народу і скаже: «Нє віноватая я!»

доларів у підприємця. Коли ж Мусієнко вирішив податись у політику, то, щоб не привертати зайвої уваги, взяв прізвище дружини.
Схоже, це йому не дуже допомогло. Вкотре
потрапивши в поле зору правоохоронців,
Богдан не лише зганьбився сам, а й підставив свою лідерку. Адже саме Тимошенко має
нести політичну (і не лише) відповідальність
за дії своїх соратників.
Та не він один. Чого варта лише справа
голови Херсонської облради Владислава
Мангера, якого звинувачують у замовному
вбивстві відомої активістки Катерини Ган-

“

Саме Тимошенко має
нести політичну (і не лише)
відповідальність за дії
своїх соратників.

дзюк. Однак, попри його очевидну причетність до цього злочину, Тимошенко до останнього не виключала його з партії. І лише
нещодавно, під шаленим тиском активістів,
погодилася відібрати в Мангера партійний
квиток «Батьківщини».
Важко не згадати й колишнього нардепа Блоку Тимошенко Віктора Лозинського,
якого також звинувачували у вбивстві мешканця Кіровоградщини. Втім, його провину
таки довели. Але замість призначених судом
15 років Лозинський відсидів за ґратами
лише 5, вийшовши на волю за скандальним
«законом Савченко».
До речі, Надія Савченко, яку Служба
безпеки затримала за звинуваченням у підготовці теракту, так само була членом «Батьківщини». Більше того, посідала перше місце
у виборчому списку до парламенту 2014–го.

За дві президентські кампанії Тимошенко
так і не змогла переконати виборців у своїх
перевагах. Хоч старалася неабияк: мало хто
роздає стільки популістських і брехливих
обіцянок, як вона. Нещодавнє дослідження,
яке спільно провели видання «Новое время»
та факт–чекінговий проект «VoxUkraine», за
підсумками двох років визначило Тимошенко лідеркою політичної неправди. А авторитетне німецьке видання «Handelsblatt» назвало кандидатку в президенти «баронесою
брехні».
Напередодні чергових президентських
виборів соціологічні дослідження демонструють чорну смугу Тимошенко. Вона
стрімко втрачає лідерство, яке неймовірними зусиллями тримала впродовж року, і вже
не потрапляє у другий тур. Імовірно, через
це очільниця «Батьківщини» відчайдушно
шукає шляхи порятунку власного рейтингу
та по крихтах збирає довіру електорату, різними способами привертаючи до себе увагу
ЗМІ. Нещодавно вона ледве що не бризкала
слиною, звинувачуючи в підкупі виборців…
чинного Президента Петра Порошенка. Однак гучніше за всіх «тримай злодія» волає
сам злодій. І викриття її власної виборчої
піраміди стало ще одним підтвердженням
цього народного спостереження…
У місті Луцьку за місцем тимчасового
перебування координатора діяльності мережі по 21-му ОВО на території Волинської
області виявлено списки «старших виборчих
дільниць» та розписки про отримання ними
коштів за налагодження мережі серед місцевих виборців.
Загалом на підкуп електорату на Волині
планувалося виділити 369 мільйонів гривень. Один голос, за розрахунками організаторів схеми, мав би коштувати 1443 гривні.
Але вони забули, що волиняни не продаються!
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l ХОЧУ БУТИ МАМИНИМ СОНЦЕМ!

Знайти ключик до серця Злати просто —
треба лише взяти її на руки

Тамара ТРОФИМЧУК

ДЕРЖАВА НЕ МОЖЕ ДАТИ
ГОЛОВНОГО — ТЕПЛА
І ТУРБОТИ БЛИЗЬКИХ ЛЮДЕЙ
У цьому закладі, як правило,
небагато відвідувачів. У Будинок
дитини зазвичай приходять благодійники, інколи — преса, а також
ті, хто хоче усиновити малюка і має
для цього направлення Служби
у справах дітей. Решта часу в сиротинці напрочуд тихо, хоча мешкають тут 32 особи. Вихованці
закладу поділені на чотири групи:
карантинну (для новоприбулих),
грудну, першу і другу (найстаршу).
Сюди направляють дітей-сиріт,
а найчастіше — так званих відмовників, яких не захотіли ростити
горе-матері: п’яниці або неповнолітні мами. Дітей зреклися і вони,
і їхні родичі, тому історії мешканців сиротинця багато в чому схожі.
Зазвичай вони починаються в пологовому відділенні, де матір пише
заяву на відмову від новонародженого. Після цього дитя деякий час
перебуває у лікарні — перш ніж
потрапити в державний заклад,
малюк мусить отримати статус дитини, позбавленої батьківського
піклування, пройти обстеження
і дочекатися оформлення документів. Лише опісля його переводять у Будинок дитини — такий
собі інтернат для наймолодших
сиріт віком до 4 років.
У них немає ні мами, ні тата, є
тільки вихователька, няня і медична сестра. Вони, без сумніву, хороші люди, але лише троє на всю
групу. Хоч сироти у дитбудинку мають що їсти й хороші м’які іграшки,

самотність читається в їхніх очах.
У подальшому ці діти весь час житимуть у закритих закладах: будуть
там харчуватися, спати, ходити
до школи. Навіть у літні табори
згодом поїдуть цілими класами.
Вони постійно перебуватимуть
у замкнутому колективі. І якщо
на перший погляд виглядатимуть
такими ж, як інші, то це далеко
не так. Насправді ці діти інакші.
У них багато внутрішніх проблем
і страхів, які згодом «візьмуть із собою» у доросле життя, кажуть психологи.
Держава забезпечує цих дітей
харчуванням та одягом. Але вона
не може дати їм головного — тепла і турботи близьких людей, відчуття захищеності та винятковості,
яке дають батьки. Держава також
не може порадити у скрутних ситуаціях, направити та підказати.
Тому, підростаючи, сироти опиняються сам на сам із життєвими
труднощами, які ламають їхню особистість. Через це їм дуже потрібна
сім’я.

НЕПОВТОРНА МИТЬ, КОЛИ
ДІВЧИНКА СЯЄ, ЯК НОВОРІЧНА
ІГРАШКА
Очі не бачать — серце не болить, кажуть у народі. Людина
справді влаштована так, що проявляє співчуття до іншої тоді, коли
краще її пізнає. З цієї причини ми
завжди приходимо на поміч нашим близьким, але залишаємося
байдужими до проблем чужих
та малознайомих осіб. Із сиротами відбувається щось подібне. Ми
знаємо, що ці діти живуть у дитбудинках, що їм непросто, але не можемо відчути біль душі конкретно-

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

У заклади, де живуть сироти, ми ходимо
здебільшого на свята — в день Святого
Миколая, на Різдво, в День захисту дітей.
Приносимо їм подарунки та солодощі. Але
найбільше, що можна зробити для сиріт, —
це допомогти їм знайти сім’ю. Як свідчить
практика газети «Волинь-нова» (матері
«Цікавої газети на вихідні») розповіді про
діток, позбавлених батьківського піклування,
збільшують їхні шанси потрапити в нову
родину. І сьогодні на сторінках «Цікавої»
хочемо розказати про Злату — маленьку
дівчинку із Волинського обласного
спеціалізованого Будинку дитини для дітей
з ураженнями центральної нервової системи
та порушеннями психіки

Злата чекає на Маму і Тата.

“

Вона дуже хороша дівчинка. Її всі люблять. Злата
давно стоїть на обліку на усиновлення, хочеться,
щоб їй пощастило.

го малюка без сім’ї, бо не бачимо
його. Зовсім інша справа — зустрітися з сиротою віч-на-віч. Тоді
з’являється співчуття і бажання
простягнути руку допомоги.
Отже, знайомтеся, — це Злата.
На перший погляд вона абсолютно «домашня» дитина. Повненька дівчинка, з «перев’язочками»
на руках, біжить до виховательки,
кумедно чеберяючи ніжками. Коли
береш її на руки, вона обнімає тебе
за шию, викликаючи ностальгію
за часами, коли твої діти були маленькими. На свій вік Злата добре
розвинена: самостійно їсть із лож-

ки, п’є з чашки, сідає на горщик.
Любить дорослих, але може гратися й сама. Вихователька Тетяна
Богачук каже: «З нею немає жодних проблем. Вона слухняна і все
розуміє». Знайти ключик до її серця просто — треба лише взяти
на руки.
Злата прийшла в цей світ у новорічну ніч 2017-го, але не стала
подарунком для своєї мами. Жінка,
імені якої не називаємо в інтересах
дитини, відмовилася від неї одразу
після народження. «Вона народила Злату і написала заяву про тимчасове влаштування, — розпові-

дає юрист Будинку дитини Оксана
Боярчук. — Свою малечу, до речі
четверту за рахунком, не відвідала
жодного разу. Служба у справах
дітей подала до суду про позбавлення її батьківських прав. Суд
задовольнив це клопотання. З тих
пір Злата живе у нас».
На жаль, дівчинка має проблему зі здоров’ям: одне око у неї
незряче. Візуально цього одразу
не помічаєш, бо щічки та постійна усмішка створюють враження,
ніби око примружене. Повернути
йому здатність бачити медицина безсила, лікарі кажуть: можна
лише поставити штучний імплант
для косметичного ефекту. Через
цю ваду Злата внесена до переліку дітей на іноземне усиновлення,
специфіка якого полягає в тому, що
туди включають малюків із діагнозами, які в Україні не лікуються.
Попри це дівчинка часто усміхається. Навіть якщо трапиться
заплакати через якусь «серйозну»
причину (наприклад, показати
її ліжечко в спальні), достатньо
взяти на руки, щоб вона засяяла,
як новорічна іграшка. Коли Злату кличуть по імені, вона одразу
біжить назустріч. «Дуже хороша
дівчинка. Її всі люблять. Злата
давно стоїть на обліку на усиновлення, хочеться, щоб їй пощастило. Але найкращий час для цього — до 3 літ. Далі з кожним роком
шанси дитини потрапити в сім’ю
зменшуються», — каже Оксана
Ростиславівна.
…Ми часто чуємо слова підтримки на адресу батьків, які втратили дітей. Але набагато рідше
зустрічаємо людей, які розділяють
горе сиріт, котрі ростуть без мами
й тата. Зайняті власними сім’ями,
ми на них не надто зважаємо.
Чи правильно це? Звертаємося
до всіх, кого хвилює доля дітей-сиріт: ваша підтримка може багато
чого змінити! Давайте не тільки купувати подарунки, а й допомагати
їм, знаходити сім’ї. Зараз чимало
подружніх пар вирушають у Будинок дитини, бо для них це єдиний
шанс пережити радість батьківства. Доволі часто в ролі усиновлювачів виступають також родини,
в яких уже є одна або кілька дітей.
Хочеться, щоб хтось із них звернув
увагу на маленьку Злату. Дівчинку,
яка так відповідає своєму сонячному імені.
Тому сьогодні і на сторінках
«Цікавої газети на вихідні» з’явилася започаткована «Волинню-новою» рубрика «Хочу бути
Маминим Сонцем!», завдяки
публікаціям у якій 4 дітей-сиріт
уже знайшли собі Тата і Маму.
Пишу з великої літери, бо нині
ці Тати і Мами — найщасливіші
люди на Землі.

www.volyn.com.ua
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l ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

l ОТАКОЇ!

Їй заповідалося жити

У нас не просто
Верховна Зрада,
а чаклунська секта
під куполом

Фото nova.te.ua.

Її дорога на мільйонну часточку
секунди розійшлася з іншими –
іменованими Небесною сотнею.
20 лютого, 5 літ тому, вона була
упевнена, що не житиме, тому
попрощалася. 21-річна медикволонтерка Олеся Жуковська, важко
поранена снайпером, написала у
телефоні: «Я помираю»… Тепер їй 26,
вона працює у київській лікарні, не
може не згадувати героїчну і жорстоку
зиму 2014-го та дуже любить Життя

Українські нардепи
платять магам сотні
мільйонів доларів
за свої посади
Закінчення. Початок на с. 16

Оксана КОВАЛЕНКО

ід часу свого чудесного порятунку
Олеся дала багато інтерв’ю. Не втомлюється
повторювати-переживати
свою моторошну історію з набризком дива,
бо переконана, що українцям мусово нагадувати про кривавий Майдан, щоби це знання не пускало на манівці. «Просто є відчуття,
що стали забувати. А забувати не можна.
Пішло надто багато людей. Молодих».
Того дня вона ночувала в костелі, умовно кажучи, бо лягла о 4-й, а вже о 8-й була
на ногах. (Почувалася, як удома, бо приїхала
на Майдан ще 2 грудня, працювала медсестрою; їздила додому похворіти і повернулася.) Найближчі три години сортувала медикаменти у Михайлівському соборі, а тоді
понесла частину ліків у медпункт на майдан
Незалежності. Зателефонувала мама – застерігала нікуди не йти, бо бачила поганий сон:
«Ти на Майдан не йди. Вже завтра підеш».
Але ж у революційний час вихідних не
беруть, тож Олеся подалася, куди планувала. Перед Лядськими воротами стояли знайомі хлопці – підійшла і слухала новини, та
тільки сказала, що мусить йти, як її оглушило. Запитувала, що сталося, і нічого не чула,
хоч бачила, що хлопці щось відповідають.
… Снайпер поцілив їй у шию. Невідомий
стріляв кулями, забороненими міжнародним правом. Олесі пощастило, бо куля, що
розривається «розочкою», шматуючи тіло і
судини, не встигла – і розірвалася уже зовні.
Потім усі пазлики везучості вона ретельно
збиратиме докупи, певно, щоб хоч якось
вкласти у голові думку, що вона жива попри
зусилля злочинця найстрашнішого рангу,
чия робота – забирати життя. Серед тих пазликів – стрімка реакція хлопців, які потягнули її у «швидку», що, на щастя, чергувала
неподалік, відсутність заторів, вправність
лікаря.
«У «швидкій» моя біла футболка з червоним хрестом, що була поверх куртки, стала
червоною від крові. Я дістала з кишені телефон, зайшла на сайт «В Контакте» й написала, що помираю. Здавалося, хтось давить
за шию. Сильного болю не відчувала, але
дихати було важко.
У лікарні зразу ж без наркозу почали
зашивати рану – треба було дуже швидко, бо я втратила багато крові. Болю не відчувала – була в шоковому стані. Доки лікар
шив рану, я з ним розмовляла... Сказав: «Ти
народилася в сорочці. Якби куля на сантиметр пройшла правіше, ніхто б уже не допоміг». Коли рану зашили, зробили наркоз,
щоб поспала. Прокинулася вранці наступного дня. У вікно світило сонце. Здалося,
що я десь у раю. Підняла руку, торкнулася
свого обличчя, волосся. Підняла голову,
побачила палату. Зрозуміла, що жива. День

В

Валентина МУДРИК,
«ТСН»

Провідні новинні агентства надрукували фото пораненої миловидної дівчини у медичній
формі з червоним хрестом.
Фото lypa.com.ua.

У Тимошенко екстрасенси розгледіли атрибут на перемогу — дві каблучки
на незвичних для жінок місцях, великому
і вказівному пальцях. Їх політик почала
носити з 2014-го, коли вийшла з ув’язнення. «Це пальці волі. Це захист енергетичний, це відкриття фінансових потоків», —
пояснюють знавці символів і амулетів.
Натомість сама Тимошенко пояснює, що річ зовсім не в цьому, а просто їй
так подобається і зручніше. Жодних ворожок вона начебто не сприймає, проте
екстрасенс із Дніпра нагадує, як вони познайомилися: мовляв, ще на зорі кар’єри
Тимошенко посилювала собі біополе.
«Це був 2002 рік, у неї була тоді важка

“
Після того, як стояла на порозі смерті, зрозуміла: «Жити потрібна на повну і не розтрачуватися
на дрібниці».

“

«У «швидкій» моя біла
футболка з червоним
хрестом, що була поверх
куртки, стала червоною від
крові. Я дістала з кишені
телефон, зайшла на сайт
«В Контакте» й написала,
що помираю. Здавалося,
хтось давить за шию.
Сильного болю не відчувала,
але дихати було важко.

плакала». (Коли поранили Олесю, поруч
стояв хлопець, у якого теж поцілив снайпер
у шию… Він не вижив.)
Після Майдану дівчина їздила разом із
громадськими активістами у Францію закликати владу до санкцій проти Росії. Згодом
навчалася у Національному медуніверситеті
імені О. Богомольця. Тепер Олеся Жуковська
працює лікарем у столичній «Феофанії».

«Звичайно, є розчарування. Я не думала, ніхто не думав, що буде війна на Сході. І від цього дуже боляче. Але все-таки
в багатьох людей прокинулися почуття
до України. Багато хто замислився, як має
бути в країні, а як не має бути. Напевно, у
цьому сенс… Ще більше виїжджають. Але
якщо стане краще вдома, люди повернуться. Я знаю багатьох, хто дуже сумує за
домом, сім’ями».
Тепер Майдан Олесі Жуковської – це інший погляд на себе та навколо себе: «Мені
було лише двадцять. Що такого я могла знати про світ? Я взагалі не думала про країну
і про щось подібне. Але коли почався Майдан, щось у мені прокинулося. Заболіло.
Обурилося».
Її Майдан – це орден «За мужність». Це
особлива «лицарська» відмітка – готовність
ставати воїном і то здатність Жити.
Журналістка газети «Дзеркало тижня»
запитала в Олесі, якою вона бачить себе
через десять років? «Висококласним фахівцем, лікарем. У мене буде щаслива сім’я. Я
житиму в Україні», – відповіла дівчина.
Стаття підготовлена за матеріалами
сайтів unn.com.ua, gazeta.ua, dt.ua.

Маги переконують, що їм
під силу навіть прибрати
конкурента, але це вже
чорна магія.

життєва ситуація. Звісно, той захист, який
я роблю, його пробити дуже тяжко — він
збудований методом бумеранга», — каже
ворожка.
Маги переконують, що їм під силу
навіть прибрати конкурента, але це вже
чорна магія, якою не гребував Янукович:
розіп’яті птахи у Межигір’ї буцімто захищали його від вбивства.
Примітно,
що
відповідальності
за свою роботу маги не несуть — вони
стверджують, що в руйнуванні захисту
завжди винен сам клієнт. І пояснюють,
чому: «Коли людина боїться, то весь її захист, енергія — просто лопає. Людина залишається, немов гола».
Політикам маги також радять ховати
заряджені на успіх речі, аби їх не використали з іншою метою, проте далеко не всі
до цих порад дослухаються.

7 березня
бе
2019 Четвер

«ЦІКАВА

Велика сторінка для Пані

Газета НА ВИХІДНІ»
У жінок вічна проблема: взимку здається,
що занадто багато літнього одягу, влітку —
зимового, а вдягнути завжди нічого.

l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

l СЕКРЕТИ КРАСИ

«І вчувається подих весни...»

...А шия, як у Нефертіті

Тюльпани і нарциси справедливо вважаються провісниками тепла, адже одними з перших
ихх
прикрашають яскравими барвами клумби. Але й відцвітають неймовірно швидко. А чому
му
б не вишити їх на полотні? Така подушка чи серветка стане вишуканим елементом декору.
у..
Дрібнішими візерунками можна оздобити невеличкі картини, які доповнять інтер’єр, чи
використати їх для створення листівок

www.volyn.com.ua

Про красу цієї частини тіла треба дбати не менше, як про
обличчя. Доглядаючи її, використовують ті ж засоби, що й
при сухій шкірі обличчя
Косметичне молочко:
ж
жовток, чайна ложка сметан
ни і стільки ж оливкової олії,ї,
ккілька крапель цитринового
о
ссоку. Суміш зберігати в хооллодильнику протягом трьохх
д
м
діб. Змастити нею тонким
ш
ошаром шкіру шиї рухами угор
ру-вниз.
н:
Тонізувальний лосьйон:
у100 грамів будь-якого натуу,
рального фруктового соку,
у.
50 г горілки, 100 г гліцерину.
е,
Його можна зберігати довше,
ніж косметичне молочко.
Живильні маски. Готуютьь
сдуже швидко і просто, бо місітять вони один чи два інгредієнти. У їхньому складі можутьь
е,
бути тепле картопляне пюре,
воливкова олія, сметана, жовток, мед, домашній сир.
м
Шиї зі слабким тонусом
ні
допоможуть гарячі трав’яні
акомпреси, а також відвар на-

сіння льону. Для підвищення
її пружності використовують
косметичний лід із відвару
лікарських трав, яким протирають шию, а також контрастні примочки: гарячі
(хвилина),
холодні
(2 хвилини). Роблять
їх почергово. Після
цього змащують живильним кремом.
Щоб
довше
зберегти шию молодою і красивою,
поплескують ватним
тампоном, змоченим
у такій суміші: столова ложка солі, стільки ж
горілки, чайна ложка цитринового соку, склянка
води. Після цього шкіру
змазують
живильним
кремом.
Дуже корисний
масаж: по піджив-

Як відомо, наявність грошей
і можливостей не гарантує
бездоганного зовнішнього
вигляду
лювальному крему масажувати мінеральною водою
широкими коловими рухами
(правою рукою — ліву бокову поверхню шиї, лівою —
раву).
праву).

ЊБез смаку одягнена жінка
не враховує свою фігуру. Погодьтеся: коротке плаття, яке обтягує, на повній пані виглядатиме
не найкраще. Не забувайте, що
поперечні смуги роблять постать
ширшою, а поздовжні — стрункішою. Якщо у вас широкі плечі,
не варто їх виділятити одягом
з об’ємним верхом.
ЌНедоречне поєднання деяких кольорів, наприклад, бузкового, блакитного, фіолетового
і яскраво-жовтого — більшого
несмаку годі й придумати. Кольорова гама повинна поєднуватися,
а не «сперечатися».
Ћ Веселка. Більше кольорів — не завжди краще. У вбранні повинно бути їх максимум три.
Прагнення одягатися чим яскравіше, тим краще — явна ознака відсутності смаку.
ЏОдяг не за розміром. Дуже
об’ємні речі, як і на розмір менші,
не приховують недоліків фігури
і виглядають неохайно.
ђБілизна напоказ. Нерідко
можна побачити, як зі штанів дівчини виглядають стрінги, а також

Фото mi100.info.

чорний бюстгальтер — під білою
блузкою. Демонструвати свою білизну — одна з найбільших ознак
несмаку.
‘Надто короткі спідниці.
Вони для відпочинку чи дому, але

“

Як
доглядати за вишиванкою
Цю річ передають із покоління в покоління, тож щоб вона завжди була

Варимо каву в турці

у хорошому стані, недостатньо вивести міль із шафи, де зберігається сорочка,
її треба ще й правильно прати, сушити та прасувати
НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ МАШИНКОЮ
НКОЮ

Після того як ви сполоснули вишиванку, обережно струсіть воду. В жод-

ному разі не викручуйте! Можете одразу
загорнути мокру сорочку в махровий
рушник — він помірно вбере вологу. Потім розкладіть сушити на горизонтальну
поверхню. Якщо повісити звично, то виріб може розтягнутися. Не сушіть його
під прямим сонячним промінням (барви
можуть вигоріти).

ПРАСУЙТЕ ЛИШЕ ЧЕРЕЗ МАРЛЮ
Братися до цієї справи потрібно тоді,
коли вишиванка ще злегка волога. Праска повинна бути помірної температури
(не надто гаряча). Виверніть сорочку та постеліть зверху марлю, тільки тоді починайте прасування. Після цього виріб не складайте відразу у шафу, а повісьте на вішак.
Джерело: ukrglamour.com.ua

Одягати слід не більше
трьох прикрас.

не для офісу або вулиці. Навіть
якщо фігура чудова, не варто ними
захоплюватися.
’Одяг, взуття, аксесуари
одного кольору. Червона сумка
і такі ж туфлі або сукня — минуле
століття. Це свідчить про відсутність стилю і смаку. Яскраве плаття можна відтінити взуттям ней-

l МАЙСТЕР-КЛАС

ПРАВИЛЬНО СУШІТЬ
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Десять ознак несмаку

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

Вироби з вишивкою рекомендують
комендують
урі близько
прати вручну при температурі
рочку в те30–40 градусів. Замочуйте сорочку
лювальплій мильній воді (без вибілювальд них
них, хлорованих засобів, від
ять
може «вицвісти» колір). Радять
м
користуватися не пральним
м,
порошком, і навіть не милом,
а мильною стружкою. Якщо є
о
пляма, то треба легенько
ця,
потерти, але не ті місця,
де є сама вишивка, бо так можна
нути нитки.
зіпсувати виріб, потягнути
іб в теПолоскати сорочку потрібно
плій воді і дуже ретельно, так, щоб
вимити всі мийні засоби з волокон
тканини. Для цього можете додати
оцет (за пропорцією 1 чайна ложка
до 1 літра води).
Якщо ж ваша вишиванка не дуже
барвиста, то, звичайно, можете
скористатися пральною машиною:
вибирайте режим делікатного або
ручного прання, з невисокою температурою і без викручування. Виріб
виверніть і покладіть прати у спеціальному мішечку. Не завантажуйте машину іншим одягом.
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l ВАРТО ЗНАТИ

Фото allproperty.com.ua.
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Цей вишуканий напій люблять мільйони, а готувати вміють
одиниці. Зазвичай його варять у турці (її ще називають джезвою) —
товстостінному металевому ковші з довгою ручкою. Дізнайтеся про
хитрощі та корисні поради, як правильно це робити
lВажливо для кави вибрати якісну воду. Візьміть бутильовану, фільтр
тровану,
адже вона — основа напою.
Ту
Турка
повинна відповідати розміру
по
порцій.
Краще зварити каву в два прийо
йоми,
щоб вона не вилилася на плиту.
lЗмеліть кавові зерна в кавомолц
лці й засипте їх у турку. Можна, звича
чайно, взяти вже готову мелену каву,
ал краще перемолоти свіжу.
але
lНалийте воду (відміряйте потр
кількість чашками), додайте
трібну
за потребою цукор і поставте на слабки вогонь. Нікуди не відходьте від
кий
турки, інакше ризикуєте прогавити
важливий момент.
lСтежте уважно за тим, як утворюється зверху пінка. Не доводьте напій до кипіння — це зіпсує його.
lЗніміть турку з вогню і дайте піні
опуститися. Можна перемішувати
каву лише один раз.
lЗнову поставте на плиту. Повторіть процедуру один або два рази.
Це залежить від того, який розмір
турки і скільки порцій. Така кава стає
насиченішою.
lЗалиште на кілька хвилин, щоб
настоялася.
lВажливо прогріти чашки перед
тим, як заповнити їх ароматним напоєм (налийте окріп і через кілька секунд вилийте його).

У кожного кавомана є свої хитрощі у приготуванні цього напою,
ось кілька з них:
1. У турку всипте цукор, потім
едіть до кипіння.
налийте води і доведіть
ості й пом’якшить
Він додасть солодкості
урку з вогню, доводу. Далі зніміть турку
дайте туди кави і швидко перемівте на слабкий
шайте. Знову поставте

“

трального кольору — і навпаки.
“Забагато принтів. Спідниця
в клітинку і блуза в горошок, леопардові принти і геометричний малюнок — недоречні. Не зловживайте принтами і вчіться їх поєднувати.
”Щоб сяяти, не обов’язково блищати. Люрекс, блискітки, яскраві прикраси — не для
стильних жінок. Будьте обережні
з блиском. Стильний одяг золотистого та сріблястого кольору
потрібно вміло поєднувати з однотонним приглушеного відтінку.
Однієї такої речі в наряді цілком
достатньо.
•Велика кількість прикрас.
Прагнення носити всю біжутерію
на собі — одна з ознак поганого
смаку. Запам’ятайте: одягати слід
не більше трьох прикрас.

римаєте каву з присмаком карамелі.
3. Додайте в турку кілька кристаликів солі, мелений імбир, корицю
і навіть червоний перець на кінчику
ножа. Ці інгредієнти перетворять звичайну каву на напій із неповторним
смаком і яскравим ароматом.
Джерело: lady.tochka.net
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Важливо для кави
вибрати якісну
воду. Візьміть
бутильовану,
фільтровану, адже
вона — основа
напою.

вогонь і майже доведіть до кипіння.
2. Насипте трохи цукру на дно
гарячої турки. Він
повинен
злегка
розплавитися, але
не підгоріти. Якщо
ви все зробите
правильно — от-

12

«ЦІКАВА

7 березня 2019 Четвер

Газета НА ВИХІДНІ»

l РЕЦЕПТИ НАРОДНОЇ

l ІМ’Я В ІСТОРІЇ

Батько науки про імунітет
і борець зі старістю
Фото knau.kharkov.ua.

Ім’я Іллі Мечникова —
лауреата Нобелівської
премії — відоме, мабуть,
усім. Він відкрив існування
захисних сил організму
— імунітету, завдяки
чому з’явилися вакцини
проти холери, сказу і тифу,
проводив дослідження,
присвячені збільшенню
тривалості життя. А
народився видатний учений
на Харківщині
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ЗРОБИТИ ВІДКРИТТЯ
ДОПОМОГЛА ЛЮБОВ І…
ТРОЯНДОВА КОЛЮЧКА
Славу Іллі Мечникова «ділять» Росія і Франція, забуваючи,
що саме українська земля дала
йому життя, що в Харкові, Одесі й
Києві він проводив плідну наукову діяльність. Кажуть, у побутовому мовленні Мечников часто
вживав українські слова, на схилі
літ називав дружину «ненечка»,
а про свій будинок під Парижем
казав, що це французька Малоросія.
Його сім’я вела родовід від
молдавського дворянина грецького походження Миколи Спатара. Прізвище з румунської
перекладається «мечник», зброєносець. Батько вченого, гвардійський офіцер, взяв за дружину
Емілію Невахович, дочку відомого єврейського публіциста. Ілля,
четвертий і наймолодший їхній
син, народився в селі Іванівка під
Куп’янськом на Харківщині.
Дитинство Іллі пройшло в
цьому чарівному куточку Слобожанщини, а через 11 років Мечникови переїхали до Харкова.
Там майбутній біолог спочатку
блискуче закінчив місцеву гімназію, а потім екстерном (за два
роки) — університет, після чого
вирушив на стажування до Німеччини. У 21 рік він став приват–доцентом Петербурзького
університету. Проте кандидатуру
Мечникова на посаду професора Військово–медичної академії
вчена рада відхилила.
Становище ускладнювало те,
що на той час молодий учений
одружився з важкохворою племінницею свого друга, видатного
біолога Андрія Бекетова. Наречена була настільки виснажена
туберкульозом, що її довелося
нести під вінець на стільці…
Ілля Мечников влаштувався
на роботу в Одесі, він трудився
цілодобово, аби врятувати дружину. Але марно. Навесні 1873–го,
овдовівши, 28–річний Мечников
у розпачі випив велику дозу мор-
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40 років життя Нобелівського лауреата Іллі Мечникова
тісно пов’язані з Україною.

“

Ілля Ілліч був переконаний — порятунок
від старіння у тому, щоб заселити кишківник
корисними мікроорганізмами. «Я все перевірив
на собі. Віддалити старість і смерть можна.
Я досягнув того, що не боюся смерті», —
писав учений.

фію. Та спроба самогубства була
невдалою, «включився» блювотний рефлекс. І це змусило науковця вперше задуматися про
роль захисних сил організму.
Вочевидь, долею було передбачено, що до відкриття Мечникова привели трагічні обставини,
пов’язані з особистим життям.
Через два роки він, професор
Новоросійського
університету, одружився вдруге. Але його
кохана — 16–літня Ольга — захворіла на черевний тиф, медики відверто сказали, що надій
на одужання немає. Чергуючи
біля її ліжка, вбитий горем чоловік намагався розгадати механізм страшної хвороби. Для
цього Мечников увів собі у вену
кров дружини (поворотний тиф),
щоб або померти разом із нею,
або знайти порятунок від цієї недуги. Так було закладено основи
вакцинації. Важко перехворівши,
вчений вижив, одужала й Ольга.
Здолавши кризу, Мечников
відчув таку жагу до життя, що
кинувся шукати нові механізми

його збереження. Одного разу,
коли дослідник спостерігав за
допомогою мікроскопа за поведінкою рухомих клітин у прозорій личинці морської зірки, йому
спало на думку провести геніальний і доленосний експеримент,
що ввійшов до всіх підручників з
біології.
Мечников проколов личинку
колючкою троянди, залишив її у
такому стані на ніч, а вранці побачив, як клітини оточили колючку, намагаючись її знешкодити.
То була точка відліку майбутньої теорії фагоцитозу. Вчений
дійшов висновку, що кожен організм володіє захисними властивостями, які необхідно посилювати, щоб він зміг пригнічувати,
знищувати збудників хвороб.
Таким чином було дано старт імунології.

ЛІКИ ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ
ВІКУ
Саме в Одесі Мечников на
VII з’їзді природознавців і лікарів зробив історичне повідом-

лення «Про цілющі сили організму». Знадобилося понад три
десятиліття, щоб автор цих ідей
здолав нападки критиків і був
удостоєний Нобелівської премії.
У 1886 році вчений заснував
Одеську бактеріологічну станцію
(другу в світі і першу в Російській
імперії), де разом із колегами
розробляв вакцини проти небезпечних вірусів і бактерій, в тому
числі проти черевного тифу. А
ще під його керівництвом уперше роблять щеплення від сказу
— завдяки вакцинації згодом
смертність від цієї хвороби знизилася майже в п’ять разів.
У Пастерівському інституті Ілля Мечников вивчав холеру. Досліди над тваринами не
давали результату, і тоді в якості
піддослідного кролика вчений
вибирає себе — випиває стакан
холерної культури. На щастя,
незважаючи на всі ризики, яким
він піддавав себе, експерименти
закінчувалися успішно. Серед
недуг, які з його допомогою вдалося приборкати, був і сифіліс,
що особливо «процвітав» серед
військових.
У 53 роки Мечников всерйоз
зайнявся дослідженням проблеми старіння і прийшов до
висновку, що одна з її причин —
самоотруєння організму гнильними речовинами, які знаходяться в кишківнику. Він згадав, що
в Болгарії є місцевості, де люди
живуть по 100 і більше років,
харчуючись в основному кислим
молоком. Учений отримує його
зразки з регіону, що славиться
довгожителями, і виводить із них
молочні бактерії Lactobacillus
bulgaricus. У 1908–му Мечников
опублікував статтю «Кілька слів
про кисле молоко».
Свою теорію Ілля Ілліч знову
вирішив перевірити на собі. В
обід і під час сніданку випивав по
300 грамів кислого молока, крім
того, в полудень і ввечері з’їдав
по чайній ложці живої культури
тієї самої болгарської палички. І
святкуючи своє 70–річчя, вчений
жалкував про те, що почав ці досліди пізно.
Царицею наук у той час була
мікробіологія — вчені намагалися приручити корисні бактерії, і
лікування кисломолочними продуктами процвітало. Закваски
для них продавали в аптеках як
ліки.
Ілля Ілліч був переконаний
— порятунок від старіння у тому,
щоб заселити кишківник корисними мікроорганізмами. «Я все
перевірив на собі. Віддалити старість і смерть можна. Я досягнув
того, що не боюся смерті», — писав учений.
…Помер Ілля Мечников у
71 рік у Парижі після двох інфарктів. У перервах між серцевими нападами він ретельно описував усі свої відчуття,
будучи упевненим, що вони
згодяться для подальшого
розвитку науки.

МЕДИЦИНИ
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Напровесні накопайте
коренів лопуха, пирію
і кульбаби
Відома травниця Олена
Федорівна Зайцева вважає,
що саме цієї пори воно має
найбільшу цінність
Оксана КРАВЧЕНКО

азвичай коріння заготовляють
восени, але спробуйте скористатися порадою фітотерапевта
і переконатися, наскільки ефективними є ліки з рослин, які ми вважаємо бур’янами. Викорчовуємо і
викидаємо з городу пирій, яким рятуються всі дикі й домашні тварини.
Настій і відвар з його кореневищ
використовують при водянці, різних набряках, дисфункції і запаленні
сечового міхура, каменях у нирках і
жовчному міхурі, всіх легеневих захворюваннях, хворобах кишківника,
цукровому діабеті, гіпертонії, дисфункції яєчників у жінок, остеохондрозі. З коріння пирію можна приготувати болезаспокійливий засіб при
подагрі, ревматизмі, артриті.
Дуже помічним є і корінь кульбаби, який допомагає при анемії, раку
шлунка і печінки, лікує захворювання суглобів, запалення лімфатичних
вузлів, діатез.
Спираючись на свій багаторічний досвід, Олена Зайцева стверджує, що лопух допомагає навіть
при онкологічних захворюваннях, а
також при цукровому діабеті, бронхіті, гаймориті і навіть при гепатиті С.
Корінь цієї рослини регенерує шкіру
при опіках, пролежнях, екземі, трофічних виразках, псоріазі, червоному вовчаку, загоює гнійні рани, зупиняє випадання волосся.
Щоб приготувати відвар, потрібно взяти 1 ст. ложку сухих подрібнених коренів і залити їх 2 склянками
окропу. Кип’ятити 10 хвилин, потім
настоювати 2 години. Процідити і
пити відвар по півсклянки 3 рази на
день за 10—15 хвилин до їжі.
Можна приготувати збір із коріння лопуха, пирію і кульбаби,
змішавши їх у рівних пропорціях, а
можна приймати відвари окремо:
тиждень — корінь лопуха, тиждень
— кульбаби, тиждень — пирію. Курс
лікування — не менше місяця, потім
зробити перерву приблизно на 5
днів. Запущені захворювання відступають через 3—5 місяців.
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Грізний боєць на рингу в домашньому колі
перетворювався на люблячу маму і дружину.

бишся на якийсь час. А потім раптом спалах — наводиш об’єктив і розумієш, що у тебе бій, суперник,
судді — треба продовжувати!
До того ж Аліна зуміла «знайти себе» й після завершення боксерської кар’єри. Ми знаємо
її як вдумливу експертку — телегенічну, з прекрас-

Чемпіонські пояси Аліні легко не давалися — проте заради захисників України одним із них вона пожертвувала не роздумуючи.

І розумна, і красива —
ще й у щелепу дать є сила!

“

Боксерці Аліні Шатерніковій доводилося після тренувань викручувати
майку не лише від поту, а й від материнського молока
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

дівчат, які мріють про спортивну кар’єру, є
широчезний вибір. Можна, скажімо, піти у художню гімнастику. Або ж податися у фігурне
катання. Виступатимеш у дизайнерському, всипаному мерехтливими камінцями змагальному костюмі
під якусь романтичну мелодію, а сила-силенна глядачів дивитиметься на тебе із роззявленими ротами
і захватом в очах.
Не гірший варіант легка атлетика чи волейбол. Вони — легкоатлетки та волейболістки —
виступають, щоправда, без макіяжу, та й форма
у них не така розцяцькована. Але вигляд у цих
спортсменок теж нівроку! Можна навіть на обкладинку глянцевого журналу: хоч у формі, а хоч і без неї
(другий варіант, будьмо відвертими, щонайменше
чоловічій частині аудиторії сподобається більше).
А ось важка атлетика, боротьба чи хокей —
то вже не те… Штангістки, борчині або ж віртуозки ключки здатні зарядити шайбу від синьої
лінії під самісіньку перекладину, мають, зазвичай,
уже не такий жіночний вигляд (ті ж таки поламані
вуха майстринь боротьби чого варті!) Хоча, може й
мають — та хіба ж роздивишся звабливі форми під
тими хокейними обладунками?!
Проте трапляється у жіночому спорті й абсолютний треш — бокс… Розпатлане волосся,
заюшені кров’ю майки, непідробна лють в очах…
Ну от хіба може адекватна, красива, розумна дівчина зайнятися таким відвертим неподобством?
Може! І не тільки зайнятися, а й підкорити найвищі боксерські вершини! Доведено українкою Аліною
Шатерніковою…
Аліна народилася влітку 1975-го у тодішньому Дніпропетровську. Худенька, тендітна білявка
ще юнкою захопилася, здавалося б, геть не дівчачою справою — кікбоксингом. Проте пізніше — як,
до речі, і славнозвісні брати Клички — «перекваліфікувалася» на боксерку.
На професійному рингу наша співвітчизниця
тричі виборювала звання чемпіонки Європи і двічі
ставала чемпіонкою світу.
Уперше найсильнішою на планеті Аліна стала
2002-го. 13 червня у Лондоні Шатернікова боксувала з англійкою Кетті Браун. Звісно, свою співвітчизницю підтримували британські глядачі, не проти

У

були це зробити і британські судді… Але українка
своє довела, здобувши одноголосним рішенням
перемогу за очками!
За кілька місяців після цього тріумфу Шатернікова дізнається, що у них із чоловіком буде дитина.
Народження сина Сергійка, звісно, трохи «вибило»
маму зі спортивної колії. Проте зовсім ненадовго!
Заледве малому минуло півтора місяця, а мамця
вже лишила сина на молодого татуся — і в зал!

І все б нічого — тільки, як згадувала потім Аліна, мокру від материнського молока тренувальну майку
потім можна було хоч викручувати…
До речі, в нокауті Аліна Шатернікова не була
жодного разу. Хоча дошкульні удари, як згадувала
спортсменка в одному зі своїх інтерв’ю, їй пропускати таки доводилося:
— У мене траплялися легкі нокдауни, коли
на секунду вимикається в голові електрика. Ти гуР
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До речі, в нокауті Аліна
Шатернікова не була
жодного разу.

ною мовою і вмінням дохідливо пояснити аудиторії
тонкощі боксерського мистецтва. Також Шатернікова є спортивною функціонеркою — віце-президентом Національної ліги професійного боксу України.
Ну а що вже красуня! Струнка ясноока білявка й
досі тримає себе в прекрасній формі — при зрості
164 см важить ті ж самі 50 кг!
А ще Аліна влітку буремного 2014-го виставила
на благодійний аукціон один зі своїх чемпіонських
поясів. Виручені за спортивну реліквію 20 тисяч
гривень спортсменка передала на лікування українських бійців.
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Вийти заміж за тата

Чому наші діти
«омосковлюються» ще з колиски?

«Я би вийшла заміж за тата. Він мені та-а-ак подобається, якби
ти знала, мамо! Я його люблю і він мені усім–усім підходить.
Він теж казав, що мене любить. Ніхто у світі мені більше так не
підійде, як тато. Але ж він одружений на тобі…» — свого часу
довелося мені почути ось такий монолог доні
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

університетського курсу
психології запам’яталося,
що такі висловлювання дівчаток
про тат і хлопчиків про мам є типовими до 6 років. Висловлене
— перше формування чуттєвості, перша сексуальна цікавість
до осіб протилежної статі, у цей
дитячий час найавторитетніших,
найдобріших і найкрасивіших у
житті мами і тата. Писали про це
сам Зігмунд Фрейд та його послідовники. У дівчачому випадку
називали такі дії комплексом
Електри, у хлопчачому — Едіповим комплексом (за міфологією).
Як би це не називалося, батькам
важливо знати, як реагувати
на міркування дітей. Однозначно — без іронії, гумору (і
чорного теж), без насмішки. Бо
дитина ділиться сокровенним,
тим, що її дуже хвилює. Тато є
першим мужчиною у її житті, за
яким вона спостерігає. «У тебе
обов’язково буде хороший чоловік, якщо ти схочеш — схожий
на нашого тата, тільки молодший. А тато, бачиш, — зайнятий, він — мій чоловік. У світі
стільки хороших хлопчиків, які
підростають і чекають зустрічі з
іншими хорошими людьми — з
дівчатками!» — такі слова почула від мене 3–літня дочка.
Минуло 7 років, і я помічаю,
як пильно вона стежить за тим,
як ми з чоловіком вирішуємо
проблеми, як сперечаємося і
«підписуємо» мирні угоди. Помічаю, якими важливими є для
неї «валентинки» на 14 лютого,
отримані у класі, як поспішає
вона вживати слово «любов».
З огляду на це, ми розмовляємо з нею про те, що передує
любові, — про симпатію, про
те, що деякі люди вдають
певні почуття, а насправді їх не
відчувають. Вона гарячковито
обурюється, що так нечесно і
підло, а я розповідаю, що коли
знаєш про таку можливість, не
поспішаєш із рішеннями — то
шансів обпектися об підлість
менше. Думаю, завдяки тому, що
ми з донькою роками розмовляємо про суттєве і несуттєве (я і
досі змушую себе слухати, навіть
коли ду-у-у-же нецікаво), я час
від часу чую і ось «ті» інтимні запитання — про фізичні стосунки
двох. Мені боязко сказати щось
не те, та одночасно я рада, що
мені довіряють.
Кожна жінка–мама знає,

З

якими романтичними бувають
дівчатка, отож, їхні запитання є
гарним приводом для нас «підшити» земні рамки тій захопленості увагою хлопців. Йдеться
про незаплановану вагітність,
про статеві хвороби, а головне
— про готовність сказати «ні»
попри велику симпатію і боязнь
образити. «Якщо хтось до тебе
дуже–дуже добре ставиться,
можливо любить, він прислухатиметься до твоїх бажань, готовності, він не буде підганяти. Поспішність в інтимних стосунках
— непотрібна штука», — щось
таке я собі наскладала про всяк
випадок на якусь із майбутніх
розмов. У статтях психотерапевтів–практиків вичитала, що до
12 років таких тем у дитини буде
і буде…

“

Якщо хтось до
тебе дуже-дуже
добре ставиться,
можливо
любить, він
прислухатиметься
до твоїх бажань,
готовності, він не
буде підганяти.
Поспішність
в інтимних
стосунках —
непотрібна штука.

Не думайте, що основний
тягар інтимних запитань мають
нести мами! Психотерапевт
Найджел Латта має залізний
аргумент і для тат: згідно з
останніми дослідженнями, дівчатка, які мають міцні емоційні
стосунки з батьками, відчувають
їхню підтримку, схильні відкладати перший досвід на пізніше.
Цитую Латта: «Вашій доньці
потрібно знати, що ви думаєте, і
почути від вас, що вона особлива і до неї варто ставитися
з повагою. Навряд чи це все
зможе пояснити її хлопець…
Найкращий спосіб вирішити
будь–яке важке питання, в тому
числі питання про секс, — просто поговорити про нього. Нема
ніякого чарівного методу, про
який ви не знаєте, отож не варто
надто хвилюватися».
Маєте чим поділитися —
пишіть:
okovalenko74@gmail.com або ж
tsikava.gazeta@gmail.com.

Серед небагатьох позитивів нашого досить депресивного часу (бо ж —
війна, корупція, кульгава економіка) особливо виразно дає себе знати
стрімка національна самоідентифікація. Причини теж загальновідомі:
сповна оголилось вовче нутро Росії у «дружбі» з Україною, спрацювали
декомунізаційні процедури, стала дійсністю заповітна мрія про Томос
Фото youtube.com.

Олеся КОВАЛЬЧУК,
заслужений
учитель України

цьому зв’язку
можна було б потішитися
і приведенням у дію вердикту Волинської обласної ради
від 20 грудня минулого року про
мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. На жаль, саме
владне рішення стосовно бажаного результату особливо завбачливим не є.
По–перше, дуже запізнилося
в часі, бо всюдисуща блатняцька
попса на общєпанятном вільно
обмосковлювала нові покоління
й упродовж усіх літ незалежності
— чого варта цьогорічна перемога вульгарного і російськомовного MARUV під час Національного
відбору Євробачення. По–друге,
звичка споживати токсичний
культпродукт спонукає знаходити його через супутникове ТБ
або ж скачувати з інтернету (а
щодо публічності він явно позаконкурентний) — і насип комусь
солі на хвіст. По–третє, найбільша
загроза розукраїнення на сьогодні склалася в культуротворчому обслуговуванні найменших
— отих, хто ще з колиски через
відповідні забавки вчиться говорити і сприймати світ «аля Маша
і Мєдвєдь». Отих, що мають — але
чи зможуть? — утримувати Україну в серці з неподільною любов’ю.
Відомо ж бо, що пережитий у дитинстві позитив стає дорогим назавжди і гріє душу все життя.
…Буває постоїш 5—10 хвилин біля пісочниці з дво–трирічками — і наче переселишся в
російську глибинку за Урал. Бо
начуєшся іншомовних слів мов на
спеціальних курсах: «паєхалі — ка
мнє — гатова — січас — садісь…»
Словом, іде мавпування мови
улюблених героїв мультсеріалів
— звісно ж, російськомовних. І
зумовлена ця біда не стільки надмірністю російськомовного культпродукту, як наявним браком
конкурентоспроможного нашого.
Між іншим, зауважимо, що після
введення відомих квот подібний
дефіцит у задоволенні культурних
запитів дорослих таки успішно
ліквідовується. Отака реальність
— і чи можна зупинити повзучу
гаджеторосіянізацію одним розчерком владного пера?

У

Якщо дивитися Машу, то тільки мовою, якою розмовляють
Президенти України.
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…Буває постоїш
5—10 хвилин біля
пісочниці з дво–
трирічками — і
наче переселишся в
російську глибинку
за Урал. Бо начуєшся
іншомовних слів
мов на спеціальних
курсах: «паєхалі —
ка мнє — гатова —
січас — садісь…»

А в кого мають дійти руки до
опритомнення книговидавничої
імперії Харкова, де чиниться відвертий глум над нібито етнічним
нашим фольклором — отже, і національною ідентичністю наших
дітей? Неоковирно перекладені
тексти з російської супроводжуються зображенням не звичних
для українського ока казкових
дідусів і бабусь, а таки «старух» у
крапчастих сарафанах» та «стариків» у кафтанах і шапках московських стрільців. Скривджена,
але винагороджена за чемність і
працьовитість сирітка, з якою так
хочеться зрівнятися чутливим дівчаткам, — у привабливому мальовничому кокошнику. А хлопчик–Мізинчик, якого варто мати
за взірець малим козаченькам
— у косоворотці навипуск, лича-

ках та обмотках. Так само вдягнені
Півники–Зайчики–Котики–Вовчиська та інші казкові персонажі.
Все пропонується сприймати під
брендом «народні казки» — і про
який же народ ідеться? Словом,
у націєтворчий простір культури
закидається винахідливо змонтований месидж: ви українськомовні — ото і є ваш зовнішній образ.
Маємо заодно і фейки, і провокації, і вкрай небезпечну шизофренію.
Чому ж видання, що нагадують зброю сповільненої дії, користуються незмінним попитом і
просто горами розкуповуються у
гарячий подарунковий сезон новорічно–різдвяних свят? Причина
на поверхні: високоякісних дитячих книжок цілком достатньо, але
своє диктує ціна — купівельний
розрахунок і хитрощі. Однак хто
тут виграє і хто програє?
Коли ж почується патріотичний голос стривоженої батьківської громадськості? Невже й
нинішній кількісно потужний вітчизняний загал активного віку
все такий же, як у глухі часи невільницькі: «А на громаду хоч наплюй:
вона — капуста головата» (Тарас
Шевченко). Якщо й далі заплющувати очі на ту гостру до краю проблему, то за якийсь час, як висловилася Ольга Богомолець, взагалі
не буде кому одягати вишиванки.
Але — Боже не доведи!
с. Жидичин
Ківерцівського району
Волинської області.
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«Любов — то усміх Господній.
І пісня тернового птаха.
І «Ще не вмерла» на Майдані…»
Закінчення.
Початок на с. 1

Довідка. Леся Романчук
народилася 1955 року в
Магаданській області,
де відбували заслання
після ув’язнення в таборах
Дальлагу її батьки. 1963го сім’я змогла переїхати
в Україну, у Тернопіль.
Закінчила з відзнаками
школу і Тернопільський
медичний інститут. Кандидат медичних наук. Доцент кафедри акушерства
та гінекології Тернопільської медичної академії.
Авторка роману у 8 книгах
«Софія. Не залишай…»,
книг «Гравітація», «Чотири дороги назустріч»,
«Лицарі любові і надії»,
збірок поезії «В мереживі
мережі», «На ноті ЛЮ».
Бард.

Оксана КОВАЛЕНКО

к ви реагуєте на тему
«Томос і нарешті незалежна українська

—Я

церква»?
— «Чия віра, того й град», —
говорив князь Володимир. «Чия
влада, того й віра», — сказав у
1555–му король Карл V. Якщо країна хоче твердо стояти на своїй
землі у величі своєї державності, у ній немає місця чужинським
попам із проповідями чужою
мовою, тим паче мовою ворога,
який воює на східних кордонах і
проливає кров наших громадян.
Отримання Томоса і створення
незалежної від Росії української
церкви — історичний крок, рівний Хрещенню Русі–України.
Володимир утверджував християнство Київської Русі оружною
рукою. Без політичної волі влади
і мудрих кроків української дипломатії наша держава ще довго
плуталася б у вузлах брехні, що
їх понамотувала в нашій історії
Московія. Вузли розрубано. Настав час єднання.

«ПЕРЕКОНАЛАСЯ:
У БОГА НЕ БУВАЄ
ВИПАДКОВОСТЕЙ»
— Одна з ваших відносно
«молодих» книг — «Благословен, хто йде». Складається враження, що з роками Бог займає
все більше місця у вашому просторі. Чому?
— Іноді Бог робить твоїми
руками справу, на яку покликано
тебе особисто. Фізично відчуваєш перст Божий, який спрямовує,
допомагає, але не дозволяє присісти, відпочити, поледарювати,
відступити. Я тікала від цієї книги.
Хто я така, щоб писати про апостолів? Що про це знаю? Де взяти
такі слова, де знайти імена, факти,
якими дорогами вести героїв? Почувалася розгубленою і безсилою
перед величезною горою матеріалу, який слід опрацювати. Його
було так багато — і так мало, що
аж зовсім не було. Бо минуло дві
тисячі років. І спробуй відкопати
крізь товщу літ ці образи, відкрити обличчя, пізнати людські долі,
почуття, спонуки. Щоб не схематично, а наживо, з болем і кров’ю.
Бо так воно здобувалося, наше
християнство, з вогню і левиної
пащі.
Почалося з дива. 8 грудня
2009 року монах приніс мені

християнський храм Київської
Русі. І якір — символ мученицької
смерті святого — стане прообразом нашого герба — тризуба.

Пані Леся разом із чоловіком Тарасом співають дуетом під гітару.

книгу «На камені віри і церкви
основі». Відкрила. Прочитала. Не
повірила. В школі нас такого не
вчили. У цій книзі вперше прочитала про святого Климента. Але я
тоді працювала над «Лицарями»,
жила з ними у тюрмах, поневірялася по таборах. А ще паралельно
працювала над «Містом карли-

“

Якщо розповідати
про всі Господні
дива, які трапилися
зі мною, грішною,
за роки праці над
романом, вийде ще
одна книжка.

ків». Потім — «Цвіте терен». Але
Климент не відпускав. Книга періодично падала з полиці і розкривалася на потрібних сторінках.
Потім дізналася, що 8 грудня —
день святого Климента за старим
стилем. У Бога не буває випадковостей. Якщо розповідати про всі
Господні дива, які трапилися зі
мною, грішною, за роки праці над

романом, вийде ще одна книжка.
Але «Благословен, хто йде». А як
дороги твої в ім’я Господнє, то все
вдасться.
Цими дорогами до читача вже
прийшла свята Текля. Напровесні
прийде Климент — юний, сильний, вірний у Слові. А з ним —
апостоли Петро, Павло, Варнава,
Марк, Лука, перший християнин із
язичників Корнилій. Надзвичайна
історія життя Климента. Неймовірна історія його загибелі у водах
Чорного моря, у Херсонесі, у нашому Криму, де втопили єпископа Риму, прив’язавши до якоря.
Його нетлінні мощі віднайдуть у
867–му Костянтин Філософ (Кирило) і Мефодій, віднесуть до Риму.
А в 988–му літописець запише: «І
пріходіша посли із Риму от папи і
мощі святих принесоша к Володимеру. Пойде Володимер со отцем
своим Михаилом митрополитом к
Киеву, и взять с собою мощи святаго Климента и Фива, ученика
его». Оце він, той магічний, той
викреслений з інших списків літопису рядок — «Приходіша посли
із Риму от папи». Бо мощами святого Климента Володимир освятить Десятинну церкву — перший

«ХАЙ ПОЛІТИЧНІ ПАЯЦИ
НЕ НАДІЮТЬСЯ НА СВОЇ
ПУСТОПОРОЖНІ ОБІЦЯНКИ —
НАШ НАРОД НАДЗВИЧАЙНО
ЧУТЛИВИЙ ДО БРЕХНІ
І ФАЛЬШІ»
— Не проти, якщо трохи поговоримо про обридлу політику? Та
обов’язкову. Пані Лесю, упевнена,
що хоч–не–хоч ви стежите за основними подіями в державі. «На
носі» — вибори. На які риси політиків–кандидатів орієнтуєтесь ви?
Що українцям змінити у своїх діях
при виборі влади? (Про «не так»
свідчать численні факти нахабності та зажерливості можновладців,
відсутність покарання.)
— Головна функція держави —
не пенсії, ціни, тарифи, зарплати,
як вважають люди. Основна її роль
— встановлення справедливого
ладу. Справедливість для всіх! І тоді
можна витерпіти будь–які катаклізми в надії, що державний корабель
попри бурхливі хвилі таки випливе
на чисті води. Несправедливість
— іржа, що роз’їдає державність
та опускає країну на дно. Будь–яка
неправда дуже болить людям, вражає, породжує озлобленість, агресію. Якщо народ бачить, що його
інтереси знехтувані, правду нікому
захистити, а державні інституції,
основна функція яких — відстоювати закон і порядок, не виконують

свого святого обов’язку, понад те
— є найбільшим розсадником хабарництва і корупції, в суспільстві
наростає «вибухова готовність». А
наша влада має справу з українцями
— народом, надзвичайно чутливим
до брехні та фальші. Хто із цих політичних паяців сподівається на те,
що красивим кремом обіцянок прикриє давно зіпсований маргарин і
цвіле борошно, з якого пектиме свій
передвиборний торт, хай має на
увазі, що цим продуктом тебе, премудрого, й нагодуємо перед тим, як
відправити за відомим маршрутом
— «в далекі гори у вечірнюю годину».
— На завершення розмови,
пані Лесю, — а що ви робите,
аби живити у собі отой «Софіїн»
усміх, усміх жінки мудрої, упевненої у своїх силах і чарах?
— «Софіїн» усміх, її мудрість,
її сила… Отак створиш героїню, а
вона живе, перемагає, іноді себе,
іноді — тебе, авторку. Бо їй легко,
вона на папері. У неї все «хепіендово». А в тебе — життя. Тобі то приносять книгу — і пиши про апостолів,
то телефонують уночі: «Вам треба
їхати в морг». І ти їдеш. Бо так треба. І санітар розпинається на дверях, кричить: «Матір не пущу!», а ти
йдеш. Бо ти не просто мати, ти —
Софія. І ти мусиш побачити, що зробив танк мажора з твоєю дитиною,
твоїм Синьооким дивом. І твої очі
ніколи цього не забудуть. Бо там,
у морзі, лежить твоє життя, твоя
надія, твоє майбутнє. Розчавлене
танком «Ауді Q7». І мажором, який
уявляє себе пупом землі, безкарним, якому все пофіг. Але надворі
грудень 2013–го. Стоїть Майдан.
І вони тремтять. А потім розуміють: усе гаразд, можна не тремтіти,
все, що обіцяно по–новому, залишається по–старому. І тобі, Софіє,
доведеться воювати із системою
— із судом, слідчими, виконавчою
службою, щоб довести їм: ви не пуп
землі, для вас теж існує закон. Софія
відвоювала закон для себе. Але я,
Леся Романчук, хочу справедливості для всіх. Для кожного, хто прочитав «Лицарів». Хто не вміє читати,
бо карлик духом. Хто співає у терні,
і серце рветься від болю.
Софія усміхається вам, люди.
Попри все — усміхається. І вірить.
Бо Господь — добрий. Він дає за
вірою нашою. І навіть коли ангели
десь не догледіли, коли ти падаєш
під хрестом, бо він не по силах твоїх,
то йтиме з поля Симон Кірінеянин і
допоможе, понесе твого хреста, яко
Господові допоміг. Тільки вір.
— Що для вас є любов?
— Любов — то усміх Господній. І пісня тернового птаха. І «Ще
не вмерла» на Майдані. Тарасове «І
вражою злою кров’ю волю окропіте»… і Лесине «Слово, моя ти єдиная зброя, ми не повинні загинуть
обоє!» А ще — Тарас (Тарас Коковський, священик, літератор, автор і
виконавець пісень є чоловіком Лесі
Романчук. — Авт.) і Леся вдома, за
своїми комп’ютерами, у війні за добро у світі. Тарас — Словом Божим,
Леся — Софіїним усміхом.
Бо люблю вас, люди.
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«Добре, синку, що ти не москаль…»
Еліна Світоліна
виклала відео
в соцмережі, на якому
вилаялася на свого
французького хлопця
Гаеля Монфіса, батько
якого із Гваделупи,
а мама — з Мартинікі.
Щоправда, підібрала
для цього слова
куди гостріші, ніж
ці у заголовку, взяті
з відомого анекдоту
Лія ЛІС

айкраща тенісистка
в історії України,
нині 6-та ракетка
планети 24-річна Еліна
Світоліна здивувала своїх
шанувальників у соціальній
мережі Instagram. Як інформує видання segodnya.ua,
спортсменка розмістила
відео в спільному акаунті
з її 32-річним бойфрендом,
французьким тенісистом,
23-ю ракеткою світу Гаель
Монфісом, під назвою
GEMSLife. На відео, знятому
в літаку, Гаель «пристає»

Н

«Можете собі уявити 16-годинний переліт із ним?»

“

Ми не ідеальні, ми робимо помилки,
і ми зробимо ще більше помилок. Але
це нормально.

до Еліни і жартома натягує їй на очі спеціальну
пов’язку для відпочинку.
Світоліна, демонструючи

невдоволення, говорить
англійською: «F..k you».
«Можете собі уявити 16-годинний пе-

ВІВТОРОК, 12 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»
11:20 МІНЯЮ ЖІНКУ
12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 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
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.00 Х/ф «ЖАНДАРМ
ОДРУЖИТЬСЯ» 11.50, 12.25 Х/ф
«У ДЖАЗІ ТІЛЬКИ ДІВЧАТА» 12.00
«Новини» 14.50, 15.50, 16.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.50
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 04.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть» 22.10, 05.25
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 23.55 Т/с
«Генеральська невістка» 02.35
«Орел і Решка. Шопінг» 04.55 «Top
Shop»

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
06:35 «Містичні історії з Павлом
Костіциним» 16+
08:15 «МайстерШеф» 12+
12:20 «Хата на тата» 12+
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:00, 20:55 Т/с «Кріпосна»
22:50, 23:50 Т/с «Пізне каяття»

реліт із ним? (Вибачте
за мову)», — підписала
відео Еліна Світоліна.
Раніше пара записала
коротке спільне відео з легендарним швейцарським
тенісистом 37-річним Роджером Федерером, який
виграв свій сотий турнір
у кар’єрі.
Перед тим Гаель Монфіс
розкрив ЗМІ таємницю,
у чому краса його стосунків
з українською тенісисткою
Світоліною. Французький
спортсмен вважає Еліну
надто серйозною і захоплюється її роботою над
собою.
Тенісисти підтвердили свої взаємини
на початку цього року
і навіть завели спільний
Instagram під абревіатурою GEMSLife, що можна
розшифрувати як «Життя
Гаеля Еліни Монфіса Світоліної». Слоган профілю:
«Ми не ідеальні, ми робимо помилки, і ми зробимо ще більше помилок.
Але це нормально».

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»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 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»

К-1

07:50 Х/ф «СКІЛЬКИ В ТЕБЕ?»
10:00 Х/ф «ДРУЖИНА
НАПРОКАТ»
12:30 «Хата на тата» 12+
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:00, 20:55 Т/с «Кріпосна»
22:50, 23:55 Т/с «Пізнє каяття»

ICTV

05:40 Громадянська оборона
06:30, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:15 Антизомбі. Дайджест
11:10 Секретний фронт.
Дайджест
ІНТЕР
12:35, 13:20 Х/ф «МЕТОД
06.05, 22.10, 05.25 «Слідство
ХІТЧА»
вели... з Леонідом Каневським»
15:35, 16:20 Х/ф «ЗОРЯНА
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини
БРАМА»
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
20:10, 21:25 Т/с «Фантом»
09.20, 18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу 22:30 Свобода слова
«Стосується кожного» 11.15,
23:55 Х/ф «ІМПЕРІЯ ВОВКІВ»
12.25 Х/ф «ЖАНДАРМ НА
ВІДПОЧИНКУ» 12.00 «Новини»
НОВИЙ КАНАЛ
13.50 Х/ф «ШАЛЕНО
06:00, 07:15 Kids Time
ЗАКОХАНИЙ» 15.50 «Чекай на
06:05 М/с «Майлз із майбутнього»
мене. Україна» 20.00, 04.00
07:20 М/ф «Кунг-Фу Панда 2»
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
09:10 Х/ф «МІС
Особливий випадок. Фатальна
КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ»
пристрасть» 23.55 Т/с
11:30 Х/ф «МІС
«Генеральська невістка» 02.35
КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ 2»
«Орел і Решка. Шопінг» 04.55 «Top
13:50 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА
Shop»
2»
16:15 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА
УКРАЇНА
3»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
19:00 Ревізор. Крамниці
Україною
21:00 Таємний агент
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 22:10 Таємний агент. Постшоу
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
МЕГА
10:30 Місія: краса
06.00 Бандитська Одеса 07.50,
11:30 Реальна містика
13.50 Правда життя 09.00 Дика
13:30, 15:30 Агенти
природа Африки 10.00, 17.45
справедливості 16+
Цікаво.com 11.00 Брама часу
16:00 Історія одного злочину 16+ 11.55 Місця сили 12.45, 19.40
18:00 Т/с «Таємниці»
Речовий доказ 14.55, 23.40
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна» Любов, ненависть і пропаганда
15.50, 21.45 Річкові монстри
21:00 Т/с «Сонячний листопад»
16.45 Таємнича Аравія 18.45,
23:30 Х/ф «ОСОБЛИВО
20.50 Їжа богів 22.40 Невідомий
НЕБЕЗПЕЧНИЙ»
Китай 00.35 Історія
криміналістики 01.20 Містична
СТБ
Україна 03.00 Запрограмовані
05:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова долі 03.50 Прокляття скіфських
історія»
курганів 04.25 Аджимушкай.
05:55 «Містичні історії з Павлом
Підземелля смерті 05.25 Майор
Костіциним» 16+
«Вихор»

06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:50 «Бєдняков+1»
09:40 М/ф «Земля до початку
часів 2: Пригоди у
Великій Долині»
11:00 Х/ф «ДЖЕЙН ЕЙР»
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»
23:00 Х/ф «КОХАННЯ БЕЗ
ПЕРЕСАДКИ»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:55, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:50 «ДжеДАІ»
11:10, 19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
14:55 Х/ф «АТЛАНТИЧНИЙ
РУБІЖ»
16:30 Х/ф «АТЛАНТИЧНИЙ
РУБІЖ-2»
21:35, 23:20 Т/с «Кістки-8»

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. Новини 08.15,
09.15, 00.00 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни: день за
днем» 09.35 Стежками війни
10.00, 11.20, 13.15, 16.15, 17.20,
18.15 Перші про головне.
Коментарі 12.05 Докаz 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 HARD з Влащенко 21.00,
06.20 Перші про головне.
Підсумки 21.40 Гра Z вогнем
22.30 Гра в класику з Сергієм
Рахманіним 23.30 Д/ф
«Дзеркало історії» 03.10
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані

СЕРЕДА, 13 БЕРЕЗНЯ

НОВИЙ КАНАЛ
05:25, 06:40 Kids Time
05:30 М/с «Майлз із майбутнього»
06:45 Х/ф «ЧОГО ХОЧЕ ДІВЧИНА»
09:00 Т/с «Мерлін»
12:30 Т/с «Загублені»
15:00 Кохання на виживання
17:00, 19:00 Заробітчани
21:00, 22:00 Аферисти в мережах
16+
22:50 Х/ф «ПАСАЖИР»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.45,
13.45 Правда життя 08.50, 16.45
Дика природа Африки 09.50, 17.45
Цікаво.com 10.50 Брама часу 11.35
Там, де нас нема 12.35, 19.40
Речовий доказ 14.55, 23.40 Любов,
ненависть і пропаганда 15.50,
21.45 Річкові монстри 18.45, 20.50
Їжа богів 22.40 Невідомий Китай
00.35 Історія криміналістики 01.15
Містична Україна 03.00 Бандитська
Одеса

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 «Загублений світ»
12:55 Відеобімба
13:05 Х/ф «ВА-БАНК»
15:15 Х/ф «ВА-БАНК-2»
17:15 Загублений світ
19:25, 20:35 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:40, 23:25 Т/с «Кістки-8»

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
ICTV
головне. День. Новини 15.15 Між
своїми 16.00 Перші про головне.
05:35, 20:20 Громадянська оборона
К-1
День. Дайджест 17.00, 19.00 Перші
06:30 Ранок у великому місті
06:30 «TOP SHOP»
про головне. Вечір. Новини 18.00
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
Перші про головне. Вечір. Дайджест
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
Факти
19.15 VOX POPULI 20.00 Ток-шоу
08:10 «Ух ти show»
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
«Злий дім» 21.00, 06.20 Перші про
09:00 «Бєдняков+1»
10:10 Багач-Бідняк
головне. Підсумки 21.35 Ток-шоу
09:50 «Вірю не Вірю»
12:15, 13:25 Х/ф «МОЯ
«Не дебати» 23.00 Хард-ток-шоу
11:30 Х/ф «МОЄ ВЕЛИКЕ
СУПЕР-КОЛИШНЯ»
«DROZDOV» 00.00 Д/ф «Щоденники
ГРЕЦЬКЕ ВЕСІЛЛЯ 2»
14:50, 16:15 Т/с «Пес»
Другої світової війни: день за днем»
13:10
Т/с
«Мисливці
за
реліквіями»
16:20, 21:30 Т/с «Фантом»
03.10 Історична правда з Вахтангом
15:00
«Орел
і
Решка.
Навколо
світу»
22:35 Скетч-шоу «На трьох» 16+
Кіпіані
16:50,
22:00
«Орел
і
Решка.
23:55 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ»

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»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 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»

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.10, 12.25 Х/ф
«ЖАНДАРМ І ЖАНДАРМЕТКИ»
12.35 Х/ф «ФАНТОМАС» 14.50,
15.50, 16.45 «Речдок» 18.00, 19.00,
01.55 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 04.05 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна пристрасть»
22.10, 05.25 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 23.55 Т/с
«Шкідливі поради» 02.40 «Орел і
Решка. Шопінг» 04.55 «Top Shop»

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 Гучна справа

СТБ
06:50 «Містичні історії з Павлом
Костіциним» 16+
08:40 «МайстерШеф» 12+
12:30 «Хата на тата» 12+
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:00, 20:55 Т/с «Кріпосна»
22:50, 23:45 Т/с «Пізне каяття»

ICTV
05:35, 10:10 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
12:05, 13:20 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ»
14:50, 16:15 Т/с «Пес»
17:35, 21:30 Т/с «Фантом»
20:20 Секретний фронт
22:35 Скетч-шоу «На трьох» 16+
23:55 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ В
АМЕРИЦІ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Абзац
06:55, 08:45 Kids Time
07:00 М/с «Майлз із майбутнього»
08:50 Т/с «Мерлін»
12:30 Т/с «Загублені»
15:00 Кохання на виживання
17:00, 19:00 Подіум
21:00, 22:00 Аферисти в мережах
16+
23:00 Х/ф «ІЛЮЗІЯ ПОЛЬОТУ»

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 «Загублений світ»
12:55 «Облом.UA.»
13:25 Х/ф «НЕЗАКОННЕ
ВТОРГНЕННЯ»
15:50 Х/ф «ПІДСТАВА»
МЕГА
17:20 Загублений світ
06.00 Бандитська Одеса 07.50,
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
13.50 Правда життя 08.50, 16.45
викликом-4»
Дика природа Африки 09.50, 17.45
21:35, 23:20 Т/с «Кістки-8»
Цікаво.com 10.50 Брама часу
11.40 Там, де нас нема 12.40,
ZIK
19.40 Речовий доказ 15.00, 23.40
07.00 Перші про головне. Ранок.
Любов, ненависть і пропаганда
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
15.50, 21.45 Річкові монстри
11.15, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15
18.45, 20.45 Їжа богів 22.40
Перші про головне. Коментарі
Невідомий Китай 00.35 Історія
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
криміналістики 01.20 Містична
головне. Ранок. Новини 12.05,
Україна 03.10 Україна: забута
20.00 HARD з Влащенко 13.00,
історія
15.00 Перші про головне. День.
Новини 15.15 Між своїми 16.00
К-1
Перші про головне. День. Дайджест
06:30 «TOP SHOP»
17.00, 19.00 Перші про головне.
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
Вечір. Новини 18.00 Перші про
08:10 «Ух ти show»
головне. Вечір. Дайджест 19.15
09:00 «Бєдняков+1»
VOX POPULI 21.00, 06.20 Перші
09:40 «Вірю не Вірю»
про головне. Підсумки 21.40 Гра Z
11:25 Х/ф «СІМЕЙКА ДЖОНСІВ» вогнем 22.30 Перші другі 23.30
13:10 Т/с «Мисливці за реліквіями» Стежками війни 00.00 Д/ф
15:00 «Орел і Решка. Навколо
«Щоденники Другої світової війни:
світу»
день за днем» 03.10 Історична
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
правда з Вахтангом Кіпіані

П’ЯТНИЦЯ, 15 БЕРЕЗНЯ

ЧЕТВЕР, 14 БЕРЕЗНЯ
1+1

СТБ

К-1

06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 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»

06:45 «Містичні історії з Павлом
Костіциним» 16+
08:30 «МайстерШеф» 12+
12:20 «Хата на тата» 12+
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:00 «Слідство ведуть екстрасенси»
16+
20:00, 20:55 Т/с «Кріпосна»
22:50, 23:50 Т/с «Пізне каяття»

06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
09:00 «Бєдняков+1»
09:50 «Вірю не Вірю»
11:30 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗІ»
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»

ICTV

05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
ІНТЕР
10:10 Секретний фронт
12:35, 13:20 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ В
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
АМЕРИЦІ»
Інтером» 10.20, 12.25 Х/ф
14:50, 16:15 Т/с «Пес»
«ВИСОКИЙ БЛОНДИН У ЧОРНОМУ 17:35, 21:30 Т/с «Фантом»
ЧЕРЕВИКУ» 12.40 Х/ф
20:20 Антизомбі
«ФАНТОМАС РОЗБУШУВАВСЯ»
22:35 Скетч-шоу «На трьох» 16+
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок» 18.00, 23:55 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ 2:
19.00, 01.55 Ток-шоу «Стосується
КОРИДОРИ ЧАСУ»
кожного» 20.00, 04.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий випадок.
НОВИЙ КАНАЛ
Фатальна пристрасть» 22.10, 05.25
06:50,
08:30 Kids Time
«Слідство вели... з Леонідом
06:55 М/с «Майлз із майбутнього»
Каневським» 23.55 Т/с «Шкідливі
ради» 02.40 «Орел і Решка. Шопінг» 08:35 Т/с «Мерлін»
12:15 Т/с «Загублені»
04.55 «Top Shop»
15:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00, 22:00 Аферисти в мережах
УКРАЇНА
16+
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
23:00 Х/ф «НЕ ДИХАЙ»
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 Контролер

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-4»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55 «Загублений світ»
12:55 «Помста природи»
14:55 Х/ф «ЗАЛІЗНИЧНІ ТИГРИ»
17:15 Загублений світ
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:30, 23:15 Т/с «Кістки-8»

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
МЕГА
Перші про головне. Вечір. Новини
18.00 Перші про головне. Вечір.
06.00 Бандитський Київ 07.35,
Дайджест 19.15 VOX POPULI
13.40, 03.15 Правда життя 08.40,
20.00 Докаz 21.00, 06.20 Перші
16.40, 00.35 Дика природа Африки
про головне. Підсумки 21.40
09.40, 17.40 Цікаво.com 10.40
Брама часу 11.30 Там, де нас нема Прямим текстом з Остапом
12.30, 19.40 Речовий доказ 14.50, Дроздовим 23.00 Стежками війни
23.40 Любов, ненависть і пропаганда 23.30 Джокери 00.00 Д/ф
15.45, 21.45 Річкові монстри 18.40, «Щоденники Другої світової війни:
день за днем» 03.10 Історична
20.50 Їжа богів 22.40 Невідомий
правда з Вахтангом Кіпіані
Китай 01.35 Містична Україна

СУБОТА, 16 БЕРЕЗНЯ
1+1
06:00 «Гроші 2019»
07:00 «Світське життя 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 11:15, 12:30, 13:40, 15:10
«Світ навиворіт - 6»
16:30 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка. Діти
2019»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2019»
20:25 Спецпроект до 15-річчя
Студії «Квартал 95 «Слуги
сміху»
21:40 «Вечірній квартал 2019»
23:40 «Світське життя. 2019»

ІНТЕР
06.45 «Чекай на мене. Україна»
08.35 «Слово Предстоятеля»
08.45 Х/ф «ВИСОТА» 10.30 Х/ф
«ДІВЧИНА БЕЗ АДРЕСИ» 12.15
Х/ф «СПРАВА БУЛА У
ПЕНЬКОВІ» 14.15 Х/ф «ВЕСНА
НА ЗАРІЧНІЙ ВУЛИЦІ» 16.10 Т/с
«Побачити океан» (12+) 20.00,
02.20 «Подробиці» 20.30 «Крутіше
всіх. Новий сезон» 22.30 Х/ф
«ТАНГО КОХАННЯ» 00.30 Х/ф
«ВИКУП» (16+) 02.50 Мультфільм
03.35 «Речдок» 05.00 «Великий
бокс. Еррол Спенс - Майкі Гарсія»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:15 Зірковий шлях
08:00, 15:20 Т/с «Сонячний
листопад»
16:00, 20:00 Т/с «Сурогатна мати»
21:00 Шоу «Дивовижні люди»
23:00 Т/с «Бабуся при надії»

СТБ
05:45 «Хата на тата» 12+
08:50, 22:25 Т/с «Кріпосна»
16:10 «Холостяк» 12+
19:00 «МайстерШеф.
Професіонали» 12+

ICTV
05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:15, 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+
13:10 Т/с «Фантом»
19:10 Х/ф «ПЛАН ВТЕЧІ»
21:35 Х/ф «ПЛАН ВТЕЧІ-2»
23:35 Х/ф «РОБОКОП»

НОВИЙ КАНАЛ

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»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:25 «Чистоnews 2019»
20:35 «Ліга сміху 2019»
22:40 «Ігри приколів 2019»
23:40 «Ліга сміху»

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.30 Х/ф
«ПОВЕРНЕННЯ ВИСОКОГО
БЛОНДИНА» 12.40 Х/ф
«ФАНТОМАС ПРОТИ
СКОТЛАНД-ЯРДА» 14.50, 15.50,
16.45, 23.50 «Речдок» 18.00, 02.25
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня» 22.00
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 03.55 «Орел і Решка.
Мегаполіси» 05.15 «Top Shop»
05.45 «Готуємо разом»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Мама моєї
доньки»
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Головна тема. Вибір
23:20 Слідами

СТБ

К-1

05:30, 18:00 «Хата на тата» 12+
13:10 Х/ф «ДОМАШНІЙ АРЕШТ»
15:20 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО, АБО
СУСІДАМ ВХІД
ЗАБОРОНЕНО»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
20:00, 23:05 «Холостяк» 12+
22:50 «Небачене Євробачення
2019»
23:55 «Холостяк. Як вийти заміж»

06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:50 «Бєдняков+1»
09:30 «Вірю не Вірю»
11:10 Х/ф «НЕЗВАЖАЮЧИ НІ НА
ЩО»
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»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі
11:10, 13:20, 23:00 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
14:50, 16:15 Т/с «Пес»
17:35 Т/с «Фантом»
20:10 Дизель-шоу 12+

НОВИЙ КАНАЛ
06:20, 07:40 Kids Time
06:25 М/с «Майлз із майбутнього»
07:45 Пацанки. Нове життя 16+
13:00 Суперінтуїція 12+
16:50, 19:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
21:00, 22:00 Аферисти в мережах
16+
23:00 Х/ф «ЛІГВО МОНСТРА»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-4»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55 «Загублений світ»
12:55 Відеобімба
15:20 Х/ф «МЕГАПРОВАЛ»
17:10 Загублений світ
19:25 Х/ф «СТАЛЕВИЙ СВІТАНОК»
21:25 Х/ф «ВУЛКАН»
23:25 Х/ф «БІЛЬШЕ, НІЖ СЛУЖБА»

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 HARD з Влащенко
13.00, 15.00 Перші про головне.
День. Новини 15.15 Між своїми
МЕГА
16.00 Перші про головне. День.
06.00 Бандитська Одеса 07.55,
Дайджест 17.00 Перші про головне.
14.00 Правда життя 09.05, 15.50, Вечір. Новини 18.00 Перші про
21.45 Річкові монстри 10.00, 17.45
головне. Вечір. Дайджест 18.30
Цікаво.com 11.00 Брама часу
Джокери 20.00 FACE 2 FACE з
11.50 Там, де нас нема 12.50,
Тетяною Даниленко 21.00 Перші про
19.40 Речовий доказ 14.55, 23.40
головне. Підсумки 21.30 Політичне
Любов, ненависть і пропаганда
ток-шоу «Народ проти!» 00.00 Д/ф
16.45, 00.35 Дика природа
«Щоденники Другої світової війни:
Африки 18.45, 20.45 Їжа богів
день за днем» 02.05 Художній фільм
22.40 Невідомий Китай 01.35
Містична Україна 03.15 Таємниці 03.30 Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 06.15 Shift 06.30 Європа у
дефіциту 05.35 Чорна піхота
фокусі

НЕДІЛЯ, 17 БЕРЕЗНЯ
09:10 М/с «Земля до початку
часів»
10:00 М/ф «Баранчик Шон»
11:30 «Ух ти show»
12:30 Х/ф «НЕЗВАЖАЮЧИ НІ НА
ЩО»
14:35 «Орел і Решка. Навколо
світу»
19:10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
22:00 «Блокбастери»
23:00 «Орел і Решка. Рай та пекло
2»
23:50 Х/ф «БАБІЙ»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «102. Поліція»
08:55 «ДжеДАІ-4. Краще»
09:55 «Загублений світ»
14:50 Х/ф «ВУЛКАН»
16:50 22 тур ЧУ по футболу
«Зоря»-»Шахтар»
19:00 Х/ф «СЛЬОЗИ СОНЦЯ»
21:15 Х/ф «ЗАРУЧНИК»
23:25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНИЙ
РИНГ»

05:05 Т/с «Меліса та Джой»
06:35, 07:55 Kids Time
06:40 М/с «Майлз із майбутнього»
08:00 Ревізор. Крамниці
10:00 Таємний агент
11:10 Таємний агент. Постшоу
13:00 Заробітчани
14:50 Хто зверху? 12+
16:50 М/ф «Реальна білка 2»
18:30 Х/ф «ВАРТОВІ
ГАЛАКТИКИ»
21:00 Х/ф «ВАРТОВІ ГАЛАКТИКИ
ZIK
2»
07.00, 09.00 Перші про головне.
23:50 Х/ф «ЧАС РОЗПЛАТИ»
Ранок. Дайджест 07.15, 09.15
Перші про головне. Коментарі
МЕГА
10.00 Перша передача 10.35,
06.00 Бандитський Київ 07.25,
22.35, 02.10 Історична правда з
00.45 Містична Україна 08.15,
Вахтангом Кіпіані 11.00 FACE 2
18.15 Ілюзії сучасності 10.05 Їжа
FACE з Тетяною Даниленко 12.00
богів 11.00 Любов, ненависть і
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 13.00
пропаганда 12.45, 21.00 Земля:
Ток-шоу «Злий дім» 14.00 Гра в
сили природи 14.35 Дика природа класику 15.00 Між своїми 15.45
Африки 15.35 Невідомий Китай
Сім чудес України 16.00, 17.15
17.25, 23.45 Річкові монстри
Політичне ток-шоу «Народ проти!»
01.35 Великі українці 04.15
17.00, 19.00 Перші про головне.
Легендарні замки Закарпаття
Вечір. Новини 18.45 Місто 19.20
05.00 Легендарні замки України
VOX POPULI 20.00 Докаz 21.00
05.40 Квітка Цісик
Перші про головне. Деталі 22.00
Стежками війни 23.00 Вижити в
К-1
Україні 00.00 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни: день за днем»
06:30 «TOP SHOP»
05.35 Документальний фільм
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
06.00 Євромакс 06.30 Завтра вже
08:10 «Дай лапу»
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»
11:15 Х/ф «ГРІХИ НАШІ»
13:05 Х/ф «ОСТАННЯ РОЛЬ
РИТИ»
15:15 Х/ф «ВІД ТЮРМИ Й ВІД
СУМИ»
17:15 Т/с «Слуга народу»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 9»
23:35 «Ліга сміху 2019»

ІНТЕР
08.00 «Удалий проект» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Орел і
Решка. Мегаполіси» 11.00 «Орел і
Решка. Морський сезон 3» 12.00
«Крутіше всіх. Новий сезон» 14.00
Т/с «Побачити океан» (12+) 18.00
Х/ф «ХРИСТИНА» 20.00
«Подробиці» 20.30 Х/ф
«НАРЕЧЕНИЙ НАПРОКАТ» (16+)
22.50 Х/ф «ЯКБИ Я ТЕБЕ
КОХАВ...» (16+) 00.50 «Речдок»
03.20 «Орел і Решка. Шопінг»
04.55 «Top Shop» 05.25 «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00 Т/с «Сурогатна мати»
12:50 Т/с «Біжи не оглядаючись»
17:00, 21:00 Т/с «З мене досить»
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «СРІБЛЯСТИЙ ДЗВІН
СТРУМКА»

СТБ
06:45, 09:55 «Хата на тата» 12+

08:00 «Холостяк. Як вийти заміж»
12+
09:00 «Страва честі» 12+
15:30 «МайстерШеф.
Професіонали» 12+
19:00, 20:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
21:00 «Один за всіх» 16+
22:15 «Я соромлюсь свого тіла»
16+

ICTV
06:15 Антизомбі
08:05 Т/с «Відділ 44»
12:00, 13:00 Х/ф «РОБОКОП»
12:45, 18:45 Факти
14:25 Х/ф «ПЛАН ВТЕЧІ»
16:50 Х/ф «ПЛАН ВТЕЧІ-2»
20:35 Х/ф «ДЖОН ВІК-2»
23:15 Х/ф «ЧАС СКАЖЕНИХ
ПСІВ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:05 Kids Time
05:50 М/с «Майлз із майбутнього»
07:10 Х/ф «ЕЛВІН ТА
БУРУНДУКИ»
09:00 М/ф «Реальна білка 2»
10:50 Х/ф «ЧАС РОЗПЛАТИ»
13:10 Х/ф «ВАРТОВІ
ГАЛАКТИКИ»
15:45 Х/ф «ВАРТОВІ ГАЛАКТИКИ
2»
18:30 Х/ф «МОГУТНІ
РЕЙНДЖЕРИ»
21:00 Х/ф «ЗОРЯНИЙ ДЕСАНТ»
23:20 Х/ф «ВУЛИЦЯ МОНСТРО
10»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:45 М/с «Земля до початку часів»
09:50 Х/ф «БУНТАРКА»
11:50 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗІ»
13:30 «Жаннаодружи»
14:30 «Орел і Решка. Навколо світу»
19:00 «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. Дайджест 2017»
09:50 «Загублений світ»
12:40 «Скажені перегони»
14:05 Х/ф «ГЕО-КАТАСТРОФА»
15:50 Х/ф «МЕГАПРОВАЛ»
17:25 Х/ф «СТАЛЕВИЙ СВІТАНОК»
19:25 Х/ф «БИТВА ПРОКЛЯТИХ»
21:15 Х/ф «СВІТ МАЙБУТНЬОГО»
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
10.30 Стежками війни 11.00, 05.05
Перші другі 12.00, 20.10 Гра Z
вогнем 12.50 Політичне ток-шоу
«Народ проти!» 15.25 Прямим
текстом з Остапом Дроздовим
16.55 Футбол. «Карпати» «Маріуполь» 19.00 Перші про
МЕГА
головне. Вечір. Новини 19.20 HARD
06.05 Бандитська Одеса 07.30
з Влащенко 21.00 Перші про
Містична Україна 08.20, 18.25 Ілюзії головне. Деталі 22.00 Вижити в
сучасності 10.10 Їжа богів 11.05
Україні 22.35 Джокери 23.00
Китай у ІІ світовій 12.55, 21.00
Художній фільм 00.00 Д/ф
Земля: сили природи 14.45 Дика
«Щоденники Другої світової війни:
природа Африки 15.45, 16.40
день за днем» 02.10 Історична
Невідомий Китай 17.35, 23.45
правда з Вахтангом Кіпіані 06.00
Річкові монстри 00.45 Скарб.UA
Хард-ток-шоу «DROZDOV»

Що віщують зорі
Гороскоп на 11–17 березня
ОВЕН. Для вас складається найсприятливіша ситуація. Беріться за нові
справи і не сумнівайтеся в успіху. Гарний
час для спілкування з друзями. У вихідні
на вас очікує приємний сюрприз. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
ТЕЛЕЦЬ. Вас помітить і оцінить начальство, але постарайтеся не звалювати на себе надмірний обсяг роботи.
У вихідні присвятіть час собі. Сприятливий день — вівторок, несприятливий —
п’ятниця.
БЛИЗНЮКИ. Висока працездатність, позитивне мислення та впевненість у собі будуть характерними для
вас цього тижня. Відпочиньте у вихідні
в дружньому колі з близькими. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
РАК. Ви можете впоратися з усіма
проблемами та проявити активність
у вирішенні важливих справ. Тримайте
себе в руках, чуючи критичні поради.
Не забудьте про змістовний відпочинок
у вихідні. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ЛЕВ. Ви відчуєте себе в епіцентрі подій, причому не завжди приємних. Найбільшого успіху досягнете у справах,
над якими працювали разом із друзями.
У вихідні постарайтеся контролювати свої
емоції. Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
ДІВА. Настає досить напружений
період. Не бійтеся нових справ і завдань, але розраховуйте свої сили, щоб
не падати від виснаження. У вихідні приділіть увагу родині. Сприятливий день — середа, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. На вас очікують кардинальні зміни. Будьте послідовними у вирішенні принципових питань, що стосуються
вашої кар’єри. Можуть ускладнитися стосунки в родині. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — вівторок.
СКОРПІОН. Роботи буде багато,
причому різноманітної, цікавої й добре
оплачуваної. Не варто приймати непродумані рішення. Спілкування з друзями
та однодумцями порадує вас. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Зосередьтеся, розгляньте
ситуацію з усіх сторін — це заощадить
вам час і сили, які ви витратили б на даремні переживання й метання. У вихідні
відпочинок має бути активним. Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
КОЗЕРІГ. Великого успіху можна добитися, працюючи в колективі з активними людьми. Будьте обережні, не давайте приводу для пліток. До вихідних
імовірні вигідні пропозиції. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — вівторок.
ВОДОЛІЙ. Початок тижня досить
оптимістичний, хоча деякі з ваших планів можуть порушитися, але це не привід для розчарування. Не упускайте
шансу зав’язати корисні знайомства. Вихідні краще провести вдома. Сприятливий день —
вівторок, несприятливий — субота.
РИБИ. Зараз краще не приймати
серйозних рішень. Постарайтеся стримувати свої емоції, будьте врівноваженими. Не хапайтеся за тисячу справ відразу, краще зосередьте зусилля на одній.
Сприятливий день — середа, несприятливий —
п’ятниця.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

«Дуже мамочку люблю –
все для неї я зроблю!»

Фото pogliad.ua.
Фото show.7ya.com.

Нинішня добірка адресована юним
господинькам, які захочуть з нагоди
завтрашнього свята – Міжнародного
жіночого дня – потішити неньку
власноруч приготовленим смаколиком.
Тож ми навмисне пропонуємо рецепти
страв, котрі не потребують особливих
кулінарних навичок і не завдадуть
багато клопотів. Навіть якщо це буде не
шикарний торт, а прості канапки до кави
– повірте, матуся неодмінно оцінить ваші
старання!

Інгредієнти:
5–6 яблук, 1 скл.
борошна, 0,5 скл.
цукру, 50 г масла,
3 яйця, 1 скл. кефіру, 1 ч. л. соди,
2–3 ст. л. панірувальних сухарів.
Приготування.
Яблука почистіть та наріжте тонкими пластинками завтовшки 3–5 мм, за бажанням посипте корицею.
У мисці збийте яйця та цукор. Масло розтопіть
на сковороді або в мікрохвильовці і теплим (але не
гарячим!) влийте до збитих яєць. Туди ж додайте
кефір (попередньо перемішавши його із содою).
Потроху досипайте просіяне борошно, помішуючи, щоб не утворювалось грудочок. Форму добре
змастіть маргарином або маслом, посипте панірувальними сухарями, викладіть шматочки яблук, залийте тістом і випікайте в розігрітій до 180 градусів
духовці впродовж 35 хвилин.
Фото slovech.co.

САЛАТ «ЕКЗОТИКА»

Інгредієнти: 7 яєць,
100 г м’якого вершкового
сиру, 1–2 зубочки часнику, майонез або сметана
з гірчицею, зелена цибуля, петрушка.
Приготування. Яйця зваріть круто (10 хвилин з моменту закипання), розріжте навхрест, не доходячи ножем до кінця. Обережно вийміть жовток, подрібніть
його і змішайте із м’яким сиром, розтертим часником,
майонезом або сметаною з гірчицею. Нафаршируйте
яйця цією начинкою за допомогою кондитерського
шприца чи маленької ложечки. Викладіть готові «тюльпани» на блюдо, стебла і листки зробіть із зеленої цибулі, додайте зелень петрушки.

ХРУСТКИЙ ТОРТ БЕЗ ВИПІЧКИ
Інгредієнти: 200 г масла (82% жирності), 1 банка згущеного молока (невареного), 0,5 скл. несолоного арахісу або
волоських горіхів (смажених), 200–250 г
хрустких шоколадних кульок, шоколад.
Приготування. Масло вийміть із
холодильника заздалегідь, щоб воно
розм’якло за кімнатної температури,
збивайте його міксером, поступово (по
2–3 столові ложки) додаючи згущене
молоко. Коли крем готовий, домішайте в нього арахіс чи горіхи і шоколадні
кульки.
Роз’ємну форму для торта застеліть
пергаментним папером і щільно укладіть у неї суміш, ретельно утрамбовуйте,
щоб не залишалося порожнин. Поставте
в холодильник на кілька годин. Готовий
торт дістаньте з форми, перекладіть на
блюдо, зніміть папір. Можна оздобити,
посипавши подрібненим шоколадним
печивом чи тертим шоколадом.

Фото mixladys.ru.

ПИРІГ «ШОКОЛАДНЕ ДИВО»
ІнгредіФото moysup.net.
єнти: для кульок — 250 г
солодкої сиркової маси, 1 ст. л.
крохмалю;
для
тіста — 4 яйця,
1 скл. цукру,
3–4 ст. л. какао,
1 пакетик ванільного цукру, 1 скл. сметани, 1 ч. л. соди, борошно,
консервовані у власному соку вишні, горіхи.
Приготування. Сиркову масу ретельно
вимішайте з крохмалем і сформуйте невеличкі кульки (якщо сиркова маса доволі густа,
то крохмаль можна не додавати). Яйця збийте
з цукром звичайним і ванільним. Сметану влийте в півлітрову банку, всипте в неї соду і розмішайте. Коли вона почне підніматися, додайте
її до збитих яєць. Після того просійте борошно
та какао й акуратно вимішайте ложкою, тісто
має бути як густа сметана.
Форму для випічки змастіть смальцем або
маргарином, посипте манкою чи борошном,
розкладіть сирні кульки, залийте половиною
тіста, викладіть вишні (попередньо зцідивши
з них сік), вилийте другу половину тіста, злегка
розрівняйте, зверху посипте подрібненими горіхами. Випікайте при температурі 180 градусів
35–40 хвилин, перевіряйте готовність дерев’яною шпажкою.

Інгредієнти: 1 відварене або
запечене куряче філе, 1 червона
цибулина, 2 ківі, 1 великий помідор, 1 апельсин, невеличкий качан
салату, 3 ст. л. олії, 1 ст. л. оцту, 1 ч. л.
цукру, сіль за смаком.
Приготування. Цибулю поріжте тонкими кільцями і замаринуйте в суміші олії, оцту, цукру і дрібки солі. Злегка помніть її і нехай постоїть кілька хвилин, після чого
відіжміть (маринад залиште) і всипте в салатник. Ківі очистіть від
шкірки і покрайте впоперек тонкими скибочками. Так само поріжте помідор, а почищену м’якоть апельсина – кубиками. Куряче філе
подрібніть упоперек волокон на шматочки завтовшки близько
1 см. Листя салату вимийте, обсушіть і порвіть. Усі інгредієнти перемішайте, заправте маринадом і викладіть на пласку тарілку чи
блюдо.

Фото patelnya.ua.

ЗАКУСКА
«БІЛІ ТЮЛЬПАНИ»

Фото ukr.media.

ЯБЛУЧНИЙ ПИРІГ

Інгредієнти:
8–10
картоплин,
150 мл вершків, 2 зубчики часнику,
2 ст. л. вершкового масла, 150 г твердого
сиру, спеції.
Приготування. Почистіть картоплю
від шкірки, поріжте її кружальцями завтовшки близько 1 сантиметра, посоліть
і поперчіть. В окремій посудині збийте
вершки та масло (щоб воно було доволі м’яким, потрібно заздалегідь дістати
його з холодильника), додайте потовчений часник та натертий на дрібній тертці сир. Форму для випікання змастіть
олією. Викладіть картоплю та залийте
її вершковим соусом. Випікайте гарнір
упродовж 30 хвилин при температурі
200 градусів. Перед подачею на стіл прикрасьте страву зеленню.

Фото jenskiymir.com.

ТОРТ «КАЛЕЙДОСКОП»
Інгредієнти: 300–400 г
різнокольорового мармеладу,
0,5 л сметани,
25 г желатину,
150 мл молока,
3–4 ст. л. цукру,
1 пакетик ваФото chermotari.com.
нільного цукру.
Приготування. У теплому (але не гарячому)
молоці розчиніть пачку желатину, розмішайте і
залиште для набухання. Мармелад поріжте кубиками і викладіть у форму для торта. До сметани
додайте молоко з желатином, звичайний та ванільний цукор, поставте все на маленький вогонь
і прогрійте, ретельно помішуючи. Охолодіть і залийте цим сметанним кремом порізаний мармелад. Потримайте у холодильнику 4–5 годин. Щоб
дістати торт із форми, опустіть її на 30–40 секунд
у миску з гарячою водою, тоді накрийте пласкою
тарілкою чи блюдом і переверніть.
До речі. Такий торт можна приготувати з додаванням шматочків фруктів, печива, шоколаду,
родзинок тощо.

КАРТОПЛЯ,
ЗАПЕЧЕНА У ВЕРШКОВОМУ СОУСІ

ШОКОЛАДНО-ГОРІХОВА
КОВБАСКА
Інгредієнти: 200 г вершкового масла, 400 г печива,
1 яйце, 4 ст. л. молока, 0,5 скл.
цукру, 10 волоських горіхів,
3 ст. л. какао, ванілін за смаком.
Приготування. Какао і цукор змішайте. Яйце збийте і додайте до цукру і какао. Масу
розітріть до однорідного стану. Влийте молоко, покладіть
розм’якле вершкове масло,
поставте каструлю на плиту
і розтопіть масу на слабкому
вогні. Зніміть, додайте ванілін
і горіхи. Печиво дрібно покришіть і також висипте в масу.
Добре вимішайте її й остудіть,
викладіть на фольгу і сформуйте ковбаску. Покладіть десерт
у холодильник на 10–12 годин,
а перед подачею наріжте порційними шматочками.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

ЧА ЙНВ ОРД

Ви клюнули на «Стоит
над горою Альоша»,
а це була… знову
наша пастка хороша!
«Їхали ми в поїзді і потрапила нам у руки «Цікава газета». Я побачила, що
там є конкурс — відгадати ім’я хлопчика. І ми, всі пасажири, стали над
ним думати. Зрештою я прислухалася до дідуся, який їхав у нашому вагоні,
коли він нагадав слова: «Стоит над горою Альоша — в Болгарии русский
солдат». Тобто це ім’я — Олексій».
Читаючи такі варіанти відповідей чи в листах, чи в есемесках, я з усмішкою
почесував свій нівроку гарбузячий животик і потирав долоні: «Клюнулитаки, рідненькі, клюнули на мою приманку…»
Грицько ГАРБУЗ

ле годі співати самому собі дифірамби — час нагадати запитання, відповідь на яке ми вже
почали обговорювати. Тим паче, що
знавці хорошої літератури, на щастя,
в цій країні Україні ще не перевелися.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 6 (2019)
Друзі, не знаю як молодше покоління, а старше точно пам’ятає пісню
про трьох танкістів, трьох веселих
друзів… А ми ж пропонуємо вам згадати знаменитий вірш часів Другої
світової війни, який в СРСР вивчали в школі, про трьох танкістів і…
хлопчика. З книгою та фільмом «Чотири танкісти і собака» — не плутати. Так-от: під час бою хлопчина підказав військовим, де стоїть ворожа
гармата. Запитання: як звати того
малого з вірша? До речі, цим ім’ям часто називають пам’ятники солдатів
по всьому світі.
Яке слово-ім’я ми заховали
у гарбузі?
Тож перед тим, як оголосити правильну відповідь, скажу, що знайшлося-таки 12 розумників, яким мені нічого
не залишалося, як тільки зааплодувати.
І найгучніше — цій історії.
«У далекому 2002 році, коли закінчував навчання в училищі культури
за спеціальністю «Режисер видовищно-театралізованих заходів», мене
запросили в якості ведучого масового заходу до Дня Перемоги у місті Білопілля Сумської області. Це був перший виступ перед такою аудиторією.
Дуже хвилювався, але потім опанував
себе, адже розумів, що від мого настрою залежить атмосфера заходу
в цілому…
Святковий концерт, що проходив
на центральній площі міста, розпочався звично зі спогадів очевидців, які перемежовувалися музичними номерами. І вже десь у середині заходу, коли
здавалося б ніщо не завадить гарному
фіналу, стався непередбачуваний момент: директорка Будинку культури
повідомила, що у солістки, яка мала виходити на сцену, зламався підбор, тому
поки знайдуть заміну, я маю заповнити
паузу.
Мене охопила паніка. Як?! Чим?!

Це нікого не хвилювало, всі говорили:
«Ти ж майбутній професіонал, от і придумай щось»…
Перша гадка — може, кілька гуморесок прочитати? У мене вони добре
виходять, адже і під час війни гумористів вистачало. Так і вирішую. Йду на сцену. І тут… Мене осінило. Ніби якісь вищі
сили дали знак, і я згадав вірш-баладу
Олександра Твардовського «Рассказ
танкиста» про сміливого хлопчика, ім’я
якого танкіст забув запитати:
…Был трудный бой. Всё нынче,
как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я
мальчонку,
Но как зовут, забыл его спросить.
Як його читав — не пам’ятаю. Лише
згодом, коли показали відеозапис,
почув, що перед декламуванням вірша промовив: «Невідомий солдат…
Скільки їх — невідомо! Під час війни

“

Знайшлося-таки
12 розумників, яким мені
нічого не залишалося,
як тільки зааплодувати.

ми втратили кожного шостого жителя.
Чи не у всіх населених пунктах є меморіальні знаки чи братська могила загиблих воїнів. А скільки їх так і залишилися невідомими солдатами!?»…
З цього часу «Рассказ танкиста»
став для мене не лише одним з найулюбленіших віршів про Другу світову
війну, а й першою сходинкою у професійній кар’єрі», — написав наш
колега, нині заступник головного
редактора газети «Білопільщина»
Білопільського району Сумської області Сергій Зубко, який і отримає
заслужено 150 гривень за найкращу історію пошуку відповіді — «НЕВІДОМЕ ІМ’Я».
А по 100 гривень, згідно з нашим
жеребкування серед 12 авторів із правильними есемесками, яке провела
енергійна голова Горохівської райдержадміністрації Юлія Юріївна Гринчук, дістануться Марії Книш із села
Смідин Старовижівського району
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Волинської області («Якщо чесно,
то допоміг відгадати брат Михайло
Книш, який працює викладачем фізики у гірничо-економічному коледжі
міста Червоноград Львівської області») і Наталія Босак із села Житнівка
Камінь-Каширського району Волині
(«Чоловік Федір згадав, як у школі цей
вірш вчили»).
Переможців просимо надіслати
на адресу редакції копії першої та другої сторінок паспорта та ідентифікаційного коду.
А нам час оголошувати нове
завдання.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
10 (2019)
Ще трішки — і ви подумки проситимете, аби при зустрічі з цим Іваном
він поставив би вам втішний діагноз
на рік. Хоча заключення від цього народного знахаря може бути досить пікантним…
Бо цей дивний веселик Іван справді
на всі руки мастак: і хмари вміє розганяти (так кажуть друзі за Бугом),
і мчить на вогонь… Сам ще й електрик, і будівельник, і просто в полі любить попрацювати, ще й чуйна няня,
хоч іноді й безжальна…
А який знавець французької кухні!
Недарма ж є супертуристом — майже всі визначні місця України вивчив
(але, як і Грицько Гарбуз, не був у Криму), а ще полюбляє Індію, Судан, Ефіопію, ПАР… А якщо ви захочете подорожувати країною знаменитого
Арвідаса, то обов’язково вибирайте
місця, де чим більше таких Іванів —
тоді комфорт гарантовано. І прямо
там, як правило, стається те, про що
так файно наш Дзідзьо оспівав…
Чиє фото ми заховали
у гарбузі?
Слово-відповідь
треба
надіслати до 21 березня тільки у вигляді sms-повідомлення на номери:
0501354776 і 0672829775 (наприклад:
«Відро», «Три яблука», «Ірина Геращенко»).
Увага: з одного номера можна відправити лише одне sms! Цей номер
і братиме участь у жеребкуванні в розіграші призових 200 гривень, якщо правильних відповідей буде більше двох.
А ще спеціальний приз —
150 гривень — отримає той, хто
в листі на поштову адресу (43 025,
Луцьк, просп. Волі, 13) чи електронну
tsikava.gazeta@gmail.com
найяскравіше опише, як шукав чи
шукали правильну відповідь.
P. S. Нарешті обізвалися скарбошукачі з країв Великої і Малої Глуш
Любешівського району Волині.
І ще як обізвалися!!! Але як саме —
вже у наступному номері. ☺
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1-2. «Неначе праведних дітей,…» (Назва вірша). 2-3.
Поема, присвячена Якову де Бальмену. 3-4. «І мене … не
забудьте пом’янути…» (Вірш). 4-5. Ім’я ватажка повстання
1630 р. («Гайдамаки»). 5-6. «У всякого своя доля …» (Поема-комедія). 6-7. Поема поета. 7-8. «І ..?.., і Галілей» (Вірш).
8-9. «Ти не лукавила зо мною,…» (Вірш). 9-10. Один з героїв поеми «Гайдамаки». 10-11. «Сам ..?.. виходжає,..» (У неділеньку у святую»). 11-12. «По діброві вітер виє,…» (Поема). 12-13. Ім’я сестри поета. 13-14. Церковна хвалебна
молитва. 14-15. Один із розділів поеми «Гайдамаки». 1516. «Породила мене мати…» (Вірш). 16-17. Так поет називав Аральське море. 17-18. Розділ поеми «Гайдамаки».
18-19. Автор спогадів «На Сирдар’ї у ротного командира».
19-20. Ім’я брата поета. 20-21. Гора в Греції («Царі»). 21-22.
Видатний український філософ, згадується в творі «А. О.
Козачковському». 22-23. Автор спогадів «До біографії Т. Г.
Шевченка». 23-24. Автор присвяченої Шевченку повісті
«Інститутка». 24-25. Ця збірка поета в народі названа Книгою Правди. 25-26. «Пливуть собі та співають; ..?.. літає…»
(«Іван Підкова»). 26-27. Бог мистецтва («Царі»). 27-28. «На
синє ..?.. виходить зоря» (N. N.).
Склав Ярослав Ройко,
м. Луцьк.

Відповіді — у наступному номері
ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 28 ЛЮТОГО
По горизонталі:
7. Культура. 8. Лінгвіст. 9. Радіоспорт. 12. Карпо. 13.
Бунчук. 14. Ноель. 17. Кандиба. 18. Здоров’я. 19. Меджліс. 21. Омоніми. 25. Ослик. 26. Сатира. 27. Сталь. 30.
Комплімент. 31. Емігрант. 32. Детектив.
По вертикалі:
1. Буфонада. 2. Дудар. 3. Папірус. 4. Слапчук. 5. Індра.
6. Мстислав. 10. Сподвижник. 11. Координата. 15. Оберіг.
16. Ідіома. 20. Експромт. 22. Малкович. 23. Карпати. 24.
«Громада». 28. Колаж. 29. Знать.

Усміхніться!
:)) :)) :))
— Фірочко, порадь менi, за кого з трьох вийти заміж.
Один добре заробляє, другий — розумний, третій дуже
добре танцює.
— А той перший не міг би навчитися танцювати?
:)) :)) :))
Дзвінок на фірму, яка займається ремонтом комп’ютерів:
— Мій принтер погано друкує.
— Ймовірно, його треба почистити. Це коштує 200
гривень. Але для вас буде краще, якщо ви прочитаєте інструкцію та виконаєте цю роботу самі.
Клієнт, здивований такою відвертістю, запитує:
— А ваш бос знає, що ви таким чином заважаєте бізнесу?
— Насправді це його ідея. Ми отримуємо значно більший прибуток, коли дозволяємо нашим клієнтам спочатку самим спробувати щось відремонтувати.
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l ПСИХОЛОГІЯ ВЗАЄМИН

l ОТАКОЇ!

Справжня близькість —
це дещо набагато більше,
ніж просто ділитися
з кимось своїм тілом.
Справжня близькість —
це коли у вас є хтось, із ким
ви можете розділити свою
душу

Фото pinterest. com .

Мені не потрібен
лише коханець…

Мері РАЙТ,
американський психолог,
письменник, thepowerofsilence.co

У нас не просто Верховна
Зрада, а чаклунська секта
під куполом
Українські нардепи платять
магам сотні мільйонів доларів
за свої посади
Валентина МУДРИК,
«ТСН»

елика частина українських
політиків користується послугами екстрасенсів і магів,
особливо в передвиборчий період. Ті, хто допомагає кандидатам і начебто посилює їхній вплив
на маси, беруть за це чималенькі
гонорари.
Депутати зізнаються, що вірять у наговори та прокляття, магічну силу слова і курячого яйця,
носять непрості прикраси і червоні нитки з Єрусалима.
«Людина сказала: носи цей
браслет, він тобі допоможе.
Не вдягнула — і мені дуже не пощастило в той день. Рівносильно
тому, що хтось перейде з порожнім відром», — пояснила нардеп
Тетяна Бахтєєва журналістам телеканалу «1+1».
«Я відчуваю, справді, це така
ниточка, тепло несе», — зізнався у свою чергу кореспондентам
і Борислав Розенблат.
Найбільше політиків цікавлять
успішні прогнози та приплив грошей, але часто-густо вони соромляться про це відверто говорити.
«Чоловіки кажуть, що от у мене
є ворожка. Я кажу: ти чого? Не пудри мозок», — каже Бахтєєва.

В

«Вірять в усю цю маячню.
Невіруючих людей на «олімпі»
я не знаю», — зізнається Тарас Березовець.
«На карти гадають, нумерологію якусь там відчувають. Це народні депутати з усіх фракцій,
повірте мені», — переконує Розенблат.
Особистого екстрасенса чи
мага нардепи зазвичай шифрують під словом «консультант».

“

Особистого
екстрасенса чи мага
нардепи зазвичай
шифрують під словом
«консультант».

У цю чаклунську секту стороннім
потрапити неможливо, але інколи туди втягують наближених,
до прикладу, на так звані «морські
курси». Це начебто енергетично
підживлює тих, хто приводить
«новачків».
За підрахунками обізнаних
політологів, деяким народним
обранцям послуги «наставників»
і «гуру» коштують по кілька тисяч
доларів на місяць. Натомість вони
нібито отримують оздоровлення

та навіть відчуття омолодження,
депутатів навчають розпізнавати
«енергетичних вампірів» і уникати їхнього впливу, «гуру» навіть
створюють захисний «каркас»
навколо аури депутата.
«Маг може підживлювати політика. Можемо працювати у церкві,
на кладовищі, в морзі, в лісі», —
переконує чаклун Інгвар, який
за паспортом Ігор.
Він переконує, що багатьом
допоміг потрапити в Раду, але
прізвища приховує, бо таємниця
клієнта — це святе.
«Політики, котрі звертаються
особисто до мене, платять дуже
великі гроші — це 50–100 тисяч доларів. Якщо він хоче стати
вище, ніж депутатом, це інші розцінки», — каже маг.
Кампанія кандидата в президенти під енергетичним супроводом екстрасенса може затягнути
і на мільйон доларів, а готувати
політика до перемоги можуть роками.
Самі кандидати жартують, що
чаклунів бачать щодня, але
самі вони — чисті. Бойко і Вілкул, як по команді, показують
зап’ястки без браслетів-ниток,
а от чинний гарант використовує чотки, які начебто тримають
силу молитви. Маги гадають, що
є ще щось, що посилює Порошенка: «Навколо нього така потужна
енергія, і вона не зовсім руйнівна, але змітає: завжди він проходить — і хтось падає».

Закінчення на с. 9

»

Знайти коханця неважко,
і для цього не обов’язково
бути особливим — у цьому світі
є безліч чоловіків та жінок, яким
не потрібно нічого, крім відчуття
фізичної близькості, і того, що
поруч буде хтось, кого в будьякий момент можна обняти. Їм
приносить справжню насолоду
все фізичне — перший дотик
і поцілунок, перша ніч, проведена разом…
Однак далеко не всі погоджуються задовольнятися тільки цим — для багатьох людей,
у тому числі й для мене, однієї
лише фізичної близькості замало. Мені треба хтось, із ким
зможу поділитися чимось біль-

“

Мені потрібна
людина, з якою
я зможу розділити
свою душу.

шим, ніж лише своїм тілом. Мені
потрібна людина, з якою я зможу
розділити свою душу.
Мені необхідний коханий
чоловік, який одночасно був би
моїм найкращим другом.
Мати за щастя, якщо мені
захочеться, ридати перед ним,
і так само почуватися в безпеці. Відчувати себе прекрасною
і бажаною, і знати, що коханий
не відвернеться від мене лише
тому, що я відкрила йому свій
не найбільш приємний бік.
Хочу, щоб він став для мене
тим, хто вранці буде міцно обнімати і цілувати мене, щоб не сталося. Щоб він бачив мене вранці
такою, яка я є — із сонними очима і «пташиним гніздом» на голові, і все одно хотів цілувати мене.
Хочу ходити з ним на футбол, пити пиво і підтримувати
його улюблену команду, кричучи
до захриплості. А ще бачити іскринку в його очах, щоб він сміявся і хапав мене за руку щоразу,
коли м’яч буде влітати у ворота
супротивника.
Мрію про подорожі удвох.
Пробувати екзотичні та неймовірно смачні страви з однієї тарілки і зустрічати разом світанки.

Хочу загубитися разом із ним
у незнайомому місті та вештатись, тримаючись за руки, дивними вулицями, читаючи вуличні
знаки і намагаючись зрозуміти,
куди нас завело.
Або щоб випадали такі дні,
в які б ми навіть не виходили
з дому. Лежали в ліжку в піжамах
і переглядали улюблені серіали.
Хочу в такі дні їсти бутерброди
та чипси — жодного готування
їжі, ніяких обідів і вечері за столом. Тільки бутерброди та чудові
серіали — і товариство одне одного.
Хочу бачити, як він засинає
в ті ночі, коли мені важко зімкнути очі, і сумувати за ним, коли
його немає поруч.
Хочу, щоб ми інколи сиділи
навпроти на ліжку та говорили
відразу про все — і ні про що.
Добре було б час від часу
йти в найближчу піцерію за величезною піцою та пляшкою
вина, тому що вечеря, яку готувала, підгоріла. Або я просто
не встигла нічого приготувати.
Щоб у кафе або ресторані ми завжди сиділи поруч,
тому що стілець з другого боку
столу — це занадто далеко.
Хочу отримувати від нього
кумедні есемески, і весь день ходити з усмішкою на обличчі.
Бажаю познайомити його
зі своєю родиною і познайомитися з його, а потім створити
свою сім’ю.
Я хочу сміятися і плакати
з ним, робити з коханим милі
дурниці, святкувати успіхи й
оплакувати невдачі. Разом вирішувати будь-які проблеми,
які життя поставить на нашому
шляху — разом, тримаючись
за руки.
Хочу, щоб мій коханець був
моїм коханим, другою половинкою, найкращим другом —
моїм усім.

