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l СИЛА МОЛИТВИ

»

Фото rkc.zp.ua.

Фото зі сторінки в Instagram
Оксани МАРЧЕНКО.

Дружина Медведчука і кума
Путіна вважає, що
УКРАЇНСЬКА — МОВА
ТИХ, «ХТО МИЄ
ТУАЛЕТИ».
Чи прийде до неї Нацкорпус?

Цікава

Черниця з Індії подає
руку тим, хто в біді
Про сестру Ліджі Пайяпілі (на фото) — настоятельку
монастиря Святого Йосифа згромадження де Сен-Марк, що
у селі Павшино на Закарпатті, котра повертає людей
до життя, розповідають неймовірні історії. Що ж привело
до нас монахиню і за що їй дякують люди?

ГА З Е ТА +

на вих ідні

21 березня 2019 року №12 (68) Ціна 5 грн

Роксолана ВИШНЕВИЧ

l АРТБАРИКАДА

«Ми — під обстрілами.
Розкажіть… казку»
Фото із «Фейсбук»-сторінки Олександра ВЛАСЮКА.

Справжні герої телефонують із фронту, аби почути
голос Сашка Лірника
Митець пише казки
та виступає з ними. Знімає
для малечі мультики,
ставить вертепи і спектаклі,
співпрацює з відомими
українськими музикантами
та гуртами. Олександрові
Власюку, якого знають більше
як Сашка Лірника, вдалося
відродити жанр розмовної
оповіді. І найдивовижніше
те, що там, де йде війна
і вибухають снаряди, бійці,
усміхаючись слухають його
казки

П

Уперше черниця приїхала
в Україну з християнською місією двадцять років тому. Тоді
їй усе довкола видавалося чужим, незрозумілим, тому сестра
Ліджі вирішила, що жити тут
довго не зможе. А потім раптово захворіла.
Лікарі довго не могли поставити діагноз, аж врешті з’ясувалося, що у неї туберкульоз кісток.
У безнадії сестра Ліджі повернулася до Індії, бо хотіла померти
тільки вдома. Рік пролежала, але
їй не ставало ні гірше, ні краще.
Ніхто не міг пояснити, що з нею
відбувається. Аж якось черниця
почула голос Божий: «Чому ти
засудила український народ?
Я тебе послав в Україну, щоб була
з ним, а ти не захотіла. Тому поверну тебе назад…»
— Я попросила пробачення
Р

Е

К

“

Черниця почула
голос Божий: «Чому ти
засудила український
народ? Я тебе послав
в Україну, щоб була
з ним, а ти не захотіла.
Тому поверну тебе
назад…»

цілковито. Лікарі засвідчили, що сталося чудо. Так Бог зцілив мене і я переїхала в Україну, — розповіла сестра Ліджі.

Закінчення на с. 6
Л

А

М

Головний принцип казкаря — не робити різниці між дітьми і дорослими.

них полонених-заручників. Ну хто
я цьому виснаженому худому

“

Ну хто я цьому
виснаженому худому
солдату зі зламаною
рукою? Вибачте старому
дядькові Лірнику,
не стримався, заплакав,
кинувся обнімати, гладити
по стриженій голівці.

хлопчині зі зламаною рукою? Стоїть самотньо, ошалілий від цього
всього… Ніхто не зустрічає, бо всі
родичі лишилися там, на окупованій території… Вибачте старому
дядькові Лірнику, не стримався, заплакав, кинувся обнімати, гладити
по стриженій голівці. І в нього має
бути в цю мить тато поруч… Оце
найголовніше, що було в цьому
довгому звільненні. Саме це і тримає нас вкупі, дає сили захищатися,
воювати і «волонтерити».

Закінчення на с. 10

»

»

А

Cанаторій «Лісова пісня»
Запрошуємо на реабілітацію,
оздоровлення та відпочинок

Людмила ВЛАСЮК

ершу свою оповідь про
оленя із золотими рогами
Олександр Іванович написав
у 4 роки, а 2011-го видав свою дебютну книжку казок. Є автором сценарію відомого мультиплікаційного
серіалу Степана Коваля «Моя країна
Україна». А ще він не лише казкар,
актор, телеведучий, а й помічник
наших воїнів. Дзвінки з передової —
саме це дає сили бути волонтером.
...Переглядаю сторінки в інтернеті, ознайомлююся з творчістю Сашка
Лірника і натрапляю на ці рядки:
«Не міг всидіти вдома, і ми
всією родиною помчали в Бориспіль зустрічати наших звільне-

у Бога, дала обітницю виконати
Його волю, і уявіть — наступного дня мої аналізи були значно
кращі! За якийсь час одужала

ДАЛА БОГУ ОБІТНИЦЮ —
І ОДУЖАЛА

Проживання в номерах
підвищеної комфортності,
всі процедури та клінічні
аналізи, консультації вузьких спеціалістів: терапевта,
кардіолога, невролога, отоларинголога, ендокринолога, гінеколога, травматолога

Б Е З К О Ш Т О В Н І.
549 грн за добу
(один у номері –
609 грн)
Телефонуйте:
+380967983221, +380505428916, +380335595606
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

У Новій Зеландії розстріляли людей,
а в Україні підпалили магазини
«Рошен»

Фото korektno.com.ua.

Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

У своєму «Маніфесті» вбивця згадав
нашу державу

Таку багатодітну маму вітає вся планета!
Фото unian.net.

У двох мечетях міста
Крайстчерча, що в Новій Зеландії,
терористи вбили 50 вірян,
ще 48 отримали поранення
Це найкривавіша трагедія у цій
далекій острівній країні з часів Другої світової війни. Кілька терористів
просто увійшли у храми і розстріляли
людей. Один із нападників, 28-річний
австралієць Брентон Таррант, під час
терактів протягом 17 хвилин вів пряму
трансляцію у Facebook. Він прикріпив
камеру до своєї голови. На відео видно,
як терорист вбиває чоловіків у чоловічій частині мечеті, потім іде в жіночу
і стріляє по жінках та дітях. Австралійця та ще двох підозрюваних чоловіків
і одну жінку затримала поліція.
Таррант перед нападом опублікував «Маніфест», у якому заявив, що
міграція призводить до «геноциду
білих людей». У своїй писанині терорист згадав Україну. Він заявив, що
«не залишилось жодного місця», якого
не зачепила б міграція. «Ви не знайдете
будь-якого перепочинку ані в Ісландії,

15 березня американка Тельма Чіака з Техасу дала
життя трьом парам близнюків
Пологи чотирьох хлопчиків і двох дівчаток відбулися між 4:50 та 4:59 за місцевим часом. Вага новонароджених становить від 800 до 1300 грамів. Діти здорові й
у стабільному стані, перебувають у відділенні інтенсивної терапії неонатальної лікарні. Мати теж почувається
добре. Жінка назвала дочок Зіна та Зуріель. Над іменами
чотирьох хлопчиків родина ще розмірковує.
Випадок — украй унікальний, адже шанси народження шестерні, як у Чіаки, оцінюються, як один
на 4,7 мільярда!
Скоро у світі не залишиться жодної країни, яка б не зазнала терористичних актів.

ані у Польщі, ані в Новій Зеландії, ані
в Аргентині, ані в Україні, ані у будьякій точці світу. Я знаю, тому що я був
там», — написав він.
Теракт Таррант готував два роки,
довго вибирав місце. Зрештою, вирішив його здійснити у містечку Крайстчерч, де поселився. Злочин міг вчинити
й в Україні, куди теж навідувався…

Зеленський пообіцяв
учителям зарплату
в 4 тисячі доларів
Але потім… забрав свої
слова назад
«Модний» зараз кандидат
у Президенти Володимир
Зеленський виклав в інтернеті ролик, де він з «експертами» обговорює зарплати
освітянам. На відео члени
його команди повідомляють
своєму шефові, що легко
можуть підняти зарплати
педагогам до… 4 тисяч доларів у місяць! Мовляв, вони
підрахували, що для цього
треба фактично «копійки» —
усього лиш 200 мільйонів
доларів на рік. Комік-кандидат радісно махає підрахувальникам головою, певно,
уже уявляючи, як півмільйона українських учителів ідуть
за нього голосувати.
Але радість тривала

Народила шістьох
дітей упродовж дев’яти
хвилин

недовго. Фахівці швидко
пояснили, що насправді
для вчительської зарплати
в 4 тисячі доларів треба
не 200 мільйонів, а в понад
100 разів більше — 24 мільярди! Ролик негайно
видалили. Словом, зганьбився Зеленський серйозно.
Продемонстрував, що зовсім
не орієнтується в бюджетних
цифрах, вони для нього — темний ліс. Абсолютно
«зелений» кандидат. І це ще
було б півбіди, якби у свою
молоду команду він не підбирав ще «зеленіших»!
Невже матимемо нового Черновецького (був
колись такий «космічний»
мер у Києві, пам’ятаєте?),
тільки всеукраїнського
масштабу?

Тим часом у нашій країні ситуація
перед виборами стає напруженішою.
У вівторок у Києві горіли два магазини «Рошен». Підозрюваного у підпалі
затримали, ним виявився 53-річний
киянин, який є членом екстремістської
організації та учасником багатьох протестних акцій. У поліції кажуть, що метою таких дій є зрив виборів.

Найкращим двірником
Львова став 72-річний
працівник

Фото inlviv.in.ua.

Чоловік пішов викидати
сміття, а жінка
перерізала дитині горло
Ймовірно, причиною трагедії стало психічне
захворювання матері
Трагедія сталася в Рівному. Немовляті був лиш місяць.
21-річна жінка вхопила ножа, коли чоловік пішов викидати сміття і принести картоплі. Підозрювана родом із Запоріжжя, у Рівне приїхала навчатись, тут знайшла цивільного чоловіка. Жила разом із ним та його матір’ю. Однак
через інфекцію в листопаді минулого року в неї розвинулося психічне захворювання. Після лікування їй стало
легше, і 3 березня виписали додому. Але вже 17-го хвороба загострилась, що призвело до непоправної трагедії.
Коли поліцейські прибули на місце події, то підозрювана не змогла нічого їм пояснити. Не пам’ятала
ні моменту вбивства, ні того, що робила протягом
дня.

l ПРЯМА МОВА
Рефат ЧУБАРОВ,
голова Меджлісу кримськотатарського
народу, заявив, що Росія переселила
в Крим від 500 тисяч до мільйона своїх
громадян:

Прибрав у дворі – і в Європу на екскурсію!

Попри поважний вік, Володимир Катинський
обійшов у рейтингу своїх молодших конкурентів
Конкурс тривав з 1 до 14 березня, а голосування
відбувалося на Facebook-сторінці «Гаряча лінія міста
Львова». Усього містяни представили до нагороди
156 двірників. Переможцю вручили подяку від громади
Львова та подарунковий сертифікат на тур «Вікенд у Європі! Краків, Прага, Відень та Будапешт».
Цікаво, що пан Катинський став двірником 12 літ
тому, коли вийшов на пенсію. І показав клас!

«

Ми вже стаємо сильними, й у РФ намагаються переселити на півострів якнайбільше росіян. Це принцип імперії,
ерії, і російської
особливо: ідучи з території,
ериторії, залишатися там своїми
їми людьми.
Вони, з одного боку, витісняють
звідти нелояльне доо окупантів
населення – кримських татар, етнічних українців.
в. А
з іншого — завозять сотні
тні
тисяч людей.

»
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l Я ТАК ДУМАЮ!

Поки не побороли
корупцію — хай усе буде
«по-рускі»?
Ймовірність реваншу на президентських
виборах додала бадьорості п’ятій колоні
в Україні. Якщо раніше вони сиділи тихо,
то тепер уже публічно зловтішаються
і вкотре показують свій хижий оскал
Андрій ЛЮБКА,
письменник, поет,
перекладач та есеїст
Не кожен, хто у вишиванці, – українець. Чи україночка…

У

Оксана МАРЧЕНКО:
«Астанавітєсь!»
Дружина одіозного політика Віктора Медведчука
(обоє на фото) підозрює, що мета «мовного закону» —
це повернути Україну до «кріпосного ладу», де українці будуть
«темні та забиті», митимуть туалети та збиратимуть полуниці
Фото newsland.com.

Петро БУЛАВА

озлогий допис про це Оксана опублікувала на своїй сторінці в Instagram із
дуже промовистою картинкою
(дивіться світлину внизу), інформує wz.lviv.ua з посиланням
на видання «Українська правда.
ТаблоID».
Спирається пані Марченко
в ньому на дослідження Массачусетського технологічного інституту (США), згідно з якими сучасна кроскультурна комунікація
тримається лише на шести мовах,
зокрема російській.
«…«Патріоти»,
о
жах!
Я не бачу там української! Що ж
відбувається?! А відбувається наступне: під прикриттям «захисту
мови» нинішня влада, яка активно проштовхує новий мовний
закон, хоче відрізати українців
від світу та перетворити в «німе»
плем’я третього сорту», — забідкалася Марченко.
«Припустити, що українці масово вивчать одну з іноземних
мов та користуватимуться нею
як носії — утопія, маячня! Українська належить до слов’янської
групи мов, тому нам так легко вивчити російську. Отже, запросто
володіти мовою світової науки.
Але нас позбавляють можливості
вчити математику, фізику, хімію
тощо російською, і «горе-патріоти» відрізають українців від світових знань, літератури, відкриттів,

Р

Ось із чим асоціює Україну пані-госпожа Марченко.

“

«Патріоти», о жах!
Я не бачу там
української! Що ж
відбувається?!

технологій, бізнесу та комунікації», — зазначила вона.
Тут, на думку Оксани, і ховається величезна зрадонька.
«Чому вони це роблять?
Може тому, що майбутнім прибиральникам, доглядальницям,
збирачам полуниць та просто
жебракам не треба багато знати?
Вони повертають Україну до «кріпосного» ладу, де темним, заби-

перших рядах —
Юрій Володарський (театральний критик та журналіст. — Ред.), який днями написав
у своєму «Фейсбуці»: «Электорат Порошенко по большей части состоит
из людей, для которых коррупция —
очень плохо, а корупція — нормально». Цю маніпуляцію навіть примітивною не назвеш — вона просто огидна.
І в найкращих традиціях російського
шовінізму перекладає з хворої голови на здорову, тобто з корупції —
на українську мову.
З цього посту, який у коментарях
влучно назвали «висером», напрошується висновок про зв’язок української мови й корупції. Володарський
намагається переконати нас, що
україномовні люди готові схвалювати
корупцію чи інші злодійства, лише б
усе це відбувалося українською. Мовляв, примітивних хохлів обкрадають,
а вони тільки тішаться, задурені обіцянками підтримувати українську
мову на державному рівні.
І один Володарський знає, що головна наша біда — корупція. Або ж
коррупция, бо він намагається нас
переконати, що між цими двома словами немає ніякої різниці. А як на
мене, вона є, і до того ж величезна. Бо
це два слова з різних мов, усе просто.
Корупція є й у Греції, і в Польщі, і навіть у Штатах, але тільки нам російські
шовіністи силкуються впарити, що
слід забути про українську мову, поки
не здолаємо корупції. А до тих пір —
хай усе буде по-рускі.
Маніпулятивне протиставлення
мови й корупції просто не витримує
критики. Зрозуміло, що більшість
українців проти корупції (а незначна меншість — за, бо вона з неї живе).
Але чи означає це, що ми маємо про
все забути, поки корупції не настане
гаплик?
«Мова чи корупція, що для вас
важливіше?» — немов запитує російськомовний борець із розкраданням
бюджету. А я перепитаю: «Риба чи м’ясо, мсьє Володарський? Гарбуз чи окуляри? Коньяк чи викрутка? Ключі від
квартири, де гроші лежать, чи томик
Пушкіна? Що одне має до іншого?»
Настраханий перспективою прийняття закону про державну мову, Володарський закликає нас забути про

тим українцям нема потреби мислити? Звісно, для миття туалетів
інтелект не потрібен», — взялася
лякати дружина Медведчука.
Марченко підкреслила, що
вільно володіє українською
та російською мовами, розуміє
всі слов’янські мови та спілкується англійською. Та як громадянка
України виступає «проти дискримінації інтелекту співвітчизників,
приниження російської та мов
національних меншин», захищених Конституцією України.
«Вільних громадян «вільної»
країни заганяють у «стійло»?» —
припустила Марченко.
P. S. Цікаво, чи прийде після
такої заяви Нацкорпус до куми
Путіна?

українську мову і кинутися на амбразуру корупції. Спочатку, мовляв,
покінчимо з розкраданням бюджету,
а вже потім кожен хай своїм ділом
займається. Але чому тоді сам Володарський продовжує писати свої театральні рецензії, якщо в країні процвітає корупція? Який сенс у театральній
критиці й статтях, коли в державі хабарі й відкати?
Навіщо діти ходять у школу, якщо
в країні корупція? Вони ж виростуть
і будуть жити в корумпованій держа-

“

А я перепитаю:
«Риба чи м’ясо, мсьє
Володарський? Ключі
від квартири, де гроші
лежать, чи томик
Пушкіна?

ві. Ні, хай краще борються з корупцією, а вже потім сядуть за парти! Пощо
лікарі рятують життя людей? Хай спочатку борються з корупцією, а вже після перемоги повернуться в лікарняні
палати! Для чого українська армія захищає країну від російських убивць?
Хай краще покине окопи і піде наводити лад із корупцією на Банковій!
І тут, здається, я поцілив у яблучко. Бо єдиною метою таких маніпуляцій є реванш руского міра в Україні.
Коли за часів Януковича ухвалили
сумнозвісний закон Колесніченка–Ківалова, Володарський не бив на сполох про засилля корупції. Тоді його
все влаштовувало.
Я не бачу причин, чому не можна
одночасно боротися з корупцією і наводити лад у мовній сфері, будувати
заводи і вчити дітей у школах, захищати Україну в окопах і писати вірші,
ремонтувати дороги і садити квіти
на подвір’ях, ловити рибу і ставити
сонячні електростанції.
Та Володарського насправді цікавить зовсім не корупція. Мета і мрія
таких людей — за будь-яку ціну зберегти рускій мір в Україні. Сьогодні їм
муляє корупція, завтра — добробут,
післязавтра — епідемія кору та що
завгодно, тільки б руки не дійшли
до закону про державну мову!
Повний текст:
https://zbruc.eu/node/87709
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«Дружба крепкая не сломается,
не расклеится от дождей и вьюг»…
Тимошенко потрапила в черговий скандал: увесь світ почув її розмову
з Коломойським про «повну підтримку» і «спільну мету»
Фото youtube.com.

У мережі з’явився запис діалогу,
в якому лідерка «Батьківщини» обіцяє
повну підтримку одіозному олігарху.
Взамін на ту підтримку, яку він їй
надає під час виборів
Іанна МАЛАНІЙ

наближенням 31 березня чітко оформлюється лідерство двох кандидатів,
які, вочевидь, змагатимуться за крісло
Президента у другому турі виборів. Минулого тижня Центр соціальних і маркетингових
досліджень «Соціс» оприлюднив результати
найсвіжішого опитування громадської думки. Згідно з ним серед виборців, які точно
прийдуть на дільниці, 21,3% мають намір
проголосувати за Володимира Зеленського,
15,1% — за чинного президента Петра Порошенка. І всього лише маючи 11,4% голосів, дедалі більше відстає від них очільниця
«Батьківщини» Юлія Тимошенко.
Після всіх скандалів навколо леді Ю, яку
фактчекінговий проект VoxCheck визнав
абсолютною переможницею за кількістю
брехні серед українських політиків, такі показники не дивують. Соратника Тимошенко
Владислава Мангера судять за звинуваченням у замовному вбивстві активістки Катерини Гандзюк. Викрито організовану нардепами від «Батьківщини» мережу підкупу
виборців. Журналісти виявили махінації у
фінансуванні виборчої кампанії Юлії Володимирівни, на яку нібито перераховували
мільйони гривень звичайні продавці та прибиральниці…
Але й на цьому чорна смуга для Тимошенко не закінчилася. Черговий скандал за
її участі відкрив мільйонам українців очі на
те, що давно відомо політичним експертам:
леді Ю, яка так переконливо розповідає про
свою непримиренну боротьбу з олігархами,
насправді охоче з ними співпрацює. Днями
британський сайт Liveleak оприлюднив аудіозапис телефонної розмови в лютому цього
року. Тимошенко тепло вітає з днем народження співрозмовника, в інтонаціях якого
нескладно впізнати одного з найодіозніших
українських олігархів Ігоря Коломойського.
«Хочу подякувати у твій день народження за все. За те, що ти можеш бути справжнім
другом і справжнім партнером у всіх найважливіших справах. Я дуже це ціную. І хочу,
щоб Господь дав тобі в цьому житті все, про
що ти думаєш», — російською мовою щебече ініціаторка розмови, бажаючи імениннику, щоб його «залишили у спокої» і він «міг
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І Юлія Володимирівна, й Ігор Валерійович родом із Дніпра,
де обоє співпрацювали з «політичним батьком» Тимошенко — Павлом Лазаренком.

спокійно жити» та «насолоджуватися всім
цим».
«Але ми ж поки нашої мети не доб’ємося
— ми не заспокоїмось!» — зауважує у відповідь Коломойський. «Ні, це однозначно!»
— запевняє Тимошенко. На прощання абоненти обмінюються солодкими «крєпєнько
обнімаю» і «целую».
Щойно ця розмова спливла у ЗМІ, лідерка «Батьківщини» скасувала брифінг для
журналістів. «Вочевидь, вона не хоче відповідати на запитання з приводу цього дзвінка.
Розмови з Коломойським є дуже серйозним
компроматом проти неї. Адже це свідчення
того, що Тимошенко, яка постійно говорить

“

Тимошенко, яка постійно
говорить про чиюсь змову
з олігархами і про те, що
бореться з ними, насправді
сама змовляється з одним
із найбагатших з них.

про чиюсь змову з олігархами і про те, що
бореться з ними, насправді сама змовляється з одним із найбагатших з них», — припускає політолог Олександр Палій.
«Вона каже про підтримку у справах. А
які в Коломойського справи? Зокрема, він
завдав шкоди Україні на 5,5 мільярда доларів, повиводивши гроші з ПриватБанку на
власні рахунки й на рахунки Володимира
Зеленського», — нагадує експерт.
Коли цю оборудку було розкрито і завдяки політичній волі Президента Петра По-
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рошенка ПриватБанк був націоналізованим,
а його борги перед вкладниками покриті з
державного бюджету, олігарх утік за кордон.
Єдина для Коломойського можливість уникнути відповідальності перед законом — це
привести до влади свого маріонеткового
висуванця Зеленського або давню подругу
Тимошенко.
Історія їхніх стосунків тягнеться ще з
1990–х. І Юлія Володимирівна, й Ігор Валерійович родом із Дніпра, де обоє співпрацювали з «політичним батьком» Тимошенко —
Павлом Лазаренком. Очоливши уряд після
Помаранчевої революції, леді Ю допомогла
структурам «Привату» взяти під контроль
Нікопольський завод феросплавів, який
незадовго до того визнали незаконно приватизованим групою Віктора Пінчука (як
свідчить розслідування програми «Схеми»,
тепер у Юлії Тимошенко чудові стосунки і з
Пінчуком).
Згодом Тимошенко фактично «подарувала» Коломойському «Укрнафту», надавши
йому можливість безстроково призначати
топ–менеджмент цієї державної компанії.
Відповідну угоду було укладено 25 січня
2010–го: у відповідь леді Ю розраховувала
на підтримку олігарха в другому турі президентських виборів. Програла все одно, а
от Коломойський повернув собі витрати «з
процентами»: станом на 2015 рік «Укрнафта» під його управлінням заборгувала державі майже 10 мільярдів (!) гривень. І збагачення олігарха коштом платників податків
тривало б і надалі, якби його не припинила
нинішня влада, яку він тепер так ненавидить.
План свого реваншу Коломойський із
Тимошенко узгоджують не лише телефоном.
За минулий рік вони зустрічалися мінімум
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тричі: спершу в Женеві, потім — в Ізраїлі, де
олігарх переховується вже не лише від українського, а й від американського правосуддя. А на липневій зустрічі у Варшаві, за свідченням очевидців, був присутній і народний
депутат Олександр Абдуллін, який курирує в
«Батьківщині» медіа–напрям.
«Присутність Абдулліна свідчить, що
йшлося вже не про концептуальні питання
«товаришувати — не товаришувати», а про
цілком технічну програму агітаційних заходів. Зараз у Коломойського задача максимум — втягнути Тимошенко у другий тур із
Зеленським», — вважає політичний експерт
Тарас Чорновіл.
От тільки шанси в леді Ю на вихід у другий тур після цього скандалу ще більш примарні, ніж раніше. Адже єдиний рейтинг, у
якому Юлія Володимирівна стабільно залишається лідером, — це рейтинг найбрехливіших політиків України.
«Зеленський — це Коломойський № 1,
а Тимошенко — Коломойський № 2» — так
образно змалювала можливий склад другого туру президентських виборів виконавчий
директор Центру протидії корупції Дар’я Каленюк у фільмі британської компанії ВВС «Чи
зможе комік стати наступним українським
президентом». На думку Каленюк, простежуються зв’язки олігарха Ігоря Коломойського
і з Володимиром Зеленським, який може
стати сенсацією президентських виборів, і з
лідеркою «Батьківщини» Юлією Тимошенко.

ФРАГМЕНТ ОПУБЛІКОВАНОЇ
РОЗМОВИ
Т. Аллоов. Добрый вечер!
Голос. Да, да Юлия Владимировна.
Т. Очень плохо слышно.
Голос. Секундочку. Даю. Секундочку.
К. Алло.
Т. Привет, именинник. Поздравляю с
днем рождения!
К. Спасибо!
Т. Хочу поблагодарить в твой день рождения тебя за все. И за то, что ты можешь
быть настоящим другом и настоящим партнером во всех самых, самых важных делах.
Я просто хочу сказать тебе, что я очень это
ценю и хочу, чтоб Господь дал тебе в этой
жизни все, о чем ты думаешь: спокойствие,
чтоб тебя оставили в покое, чтоб ты мог спокойно жить, работать и наслаждаться вообще всем этим, чтобы все самое худшее осталось позади в новом году.
К. Спасибо! Но мы пока нашей цели не
добьемся — мы же не успокоимся.
Т. Нет, но это однозначно. Я вообще не
знаю, когда ты от своей цели отказывался.
Я не помню такого. Я хочу, чтоб ты знал, что
я очень ценю все, что ты делаешь. Очень…
Поэтому просто держись. Я знаю тебе щас
нелегко.
К. Надеюсь, скоро увидимся.
Т. Да. Увидимся. Хорошо тебе отметить
день рождения и всего самого лучшего!
К. Спасибо!
Т. Пока. Обнимаю крепенько.
К. Пока. Целую.
Т. Целую. Пока.
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«Вибори — не привід
для антидержавного глуму!»
Українські інтелектуали, моральні авторитети, дисиденти і політв’язні
радянських часів об’єднаним фронтом підтримали кандидата Петра
Порошенка
Фото obozrevatel.com.

Петро БУЛАВА

авіть опоненти чинного Президента визнають, що напередодні виборів переважна
більшість визначних інтелектуалів,
моральних авторитетів, знаних митців, а також колишніх дисидентів і
шістдесятників стала на бік Петра
Олексійовича. У команді його прибічників згуртувалися світочі нації — від
Йосипа Зісельса і Володимира Горбуліна до Леся Подерв’янського, від
Мустафи Джемілєва й Василя Овсієнка
до Оксани Забужко…
Позиція інтелектуальної еліти
оформилася у звернення ініціативної
групи «Перше грудня», яке підписали
В’ячеслав Брюховецький, Іван Дзюба,
Йосип Зісельс, Мирослав Маринович,
Володимир Панченко, Вадим Скуратівський, Юрій Щербак, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків. Вони закликали
українських виборців бути відповідальними, адже «цього вимагає сама
історія».
Інтелектуали акцентують на першочерговій потребі захистити суверенітет України і вважають, що слід
підтримати Президента Петра Порошенка, який уже довів свою спроможність протистояти російській агресії.
Підписанти заяви були цілком об’єктивними і згадали прорахунки глави
держави: половинчастість у боротьбі
з корупцією, у реформуванні правоохоронної й судової систем, брак постійного діалогу влади й суспільства.
Проте, визнавши ці мінуси, Мирослав
Маринович — визначний правозахисник, публіцист, член–засновник Української Гельсінської групи — зазначив,
що голосуватиме за Порошенка.
«Поки Україна має свою державу,
хай і недосконалу — доти ми можемо
боротися за її очищення і подальший
розвиток. Натомість у країні, окупованій Росією, ми будемо боротися за
права людини знову в сибірському
ГУЛАГу. Тому ми обираємо безпеку в
країні. Серед нинішніх кандидатів, на
нашу думку, найкраще її забезпечить
Петро Олексійович Порошенко. Ми
виступаємо на його підтримку і закликаємо виборців проголосувати саме
за нього», — сказав Маринович.
«Підтримуючи Петра Порошенка,
розраховуємо на його здатність врахувати нелегкий досвід керівництва
державою в екстремальних обставинах і виправити помилки минулих років. Ми не бачимо йому переконливої
альтернативи серед інших кандидатів
у Президенти», – йдеться в заяві дев’ятьох учасників групи.
Інтелектуали закликали не робити

Фото Андрія МЕЛЬНИКА, novynarnia.com.
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Петро І боявся,
що українська церква
повернеться
до Константинополя
Німеччина передала унікальний церковний
документ. Це — грамота російського царя Петра І
від 1708 року, що підтверджувала поставлення
Київського митрополита Йоасафа Кроковського

Перший Президент часів Незалежності, який заявив: «Геть від Москви!»

“

Підтримуючи Петра Порошенка, розраховуємо
на його здатність урахувати нелегкий досвід керівництва
державою в екстремальних обставинах і виправити
помилки минулих років. Ми не бачимо йому переконливої
альтернативи серед інших кандидатів у Президенти.

вибори «приводом для безвідповідального глуму». «Перетворення виборів на клоунаду й нестримний потяг
до нищення державних інститутів —
одвічна причина нашої національної
Руїни. В історії людства такі клоунади
завжди закінчувалися диктатурою —
зазвичай, чужоземною», — попереджають моральні авторитети, маючи
на увазі високий рейтинг шоумена
Зеленського. Саме він загрожує перетворити Україну на failed state, «неспроможну державу», якою нас так
хоче бачити Путін.
З цього приводу літературознавець і публіцист Вадим Скуратівський
зауважив, що «сьогодні найстрашніша
хвилина в історії не лише України, а
й усього світу, коли історія (…) може
закінчитися». Натомість, на його думку, найбільшим досягненням чинного
Президента Порошенка є те, що Україна досі існує — хоча на початку 2014
року були великі сумніви щодо цього.
На підтримку Петра Олексійовича виступили також кримські татари.
Вони вважають, що найбільш значущим критерієм в оцінці кандидатів у
Президенти є їхня здатність мобілізувати суспільство на відсіч російській
агресії, почати процес відновлення

територіальної цілісності України в
межах її міжнародно визнаних кордонів. Тож Меджліс кримськотатарського народу закликав голосувати за Порошенка, адже саме з ним Україна має
найбільше шансів повернути Крим і
Донбас.
До такого самого висновку схилилося і Всеукраїнське товариство
політв’язнів і репресованих. Колишні
бранці сумління застерігають, що «цьогорічні вибори — це не зміна одного
кандидата на іншого, а ще один із численних елементів гібридної війни Росії
проти України». Так, констатують вони,
у реальному житті є багато проблем,
але потрібно завжди концентруватись
на найголовнішій. «Зараз для нас основне — не потрапити в нову залежність
від Москви. Потрібно зберегти країну
на виборах, зробивши правильний
вибір!» — закликає почесний голова
Товариства Петро Франко.
«Проти нинішнього Президента
об’єдналися всі антиукраїнські сили:
путінська Росія, її п’ята колона та олігархат в Україні. Їхнім гаслом стали
слова Путіна: «Хто завгодно, тільки не
Порошенко». А у відповідь маємо сказати: «Тільки Порошенко!» — наголошують екс–політв’язні.

На початку ХІХ століття російський історик і клірик
Євгеній Болховітінов оприлюднив її у своєму дослідженні. Однак у цій публікації текст було піддано цензурі,
з’ясувала історик Наталія Сінкевич, вивчивши оригінал.
«Болховітінов вирізав найцікавіший з сьогоднішньої
точки зору момент про те, що Київський митрополит зобов’язується не повертатися більше до Константинополя», — зазначила дослідниця.
Вона переконана, що згадка про це у грамоті через
два десятиліття після перепідпорядкування митрополії
(у 1686 році. — Ред.) свідчить, що Москва не була впевнена у лояльності київського духовенства, а бажання
українців повернутися до Вселенської церкви існувало.
На думку дослідниці, цензурування тексту документа
підтверджує бажання Росії уникати навіть будь–яких згадок про те, що Київська митрополія колись була підпорядкована Константинополю.
Що–що, а переписувати і «підправляти» історію у
Москві вміють…

l ПРЯМА МОВА
Павло КЛІМКІН,
міністр закордонних справ,
про звільнення Криму:

«

Звільнення й повернення Криму є пріоритетом
Української держави, але цього замало. Ця ідея має
охопити все українське суспільство, стати нашим
загальнонародним прагненням, справою честі,
частиною національної свідомості. Кому не болить
Крим — той не гідний називатися українцем.
Багато хто каже, що повернути його зможе лише
заможна й сильна Україна. Безперечно, але це не все.
Маємо зробити все, щоб забезпечити біженців усім
необхідним і щоб люди на окупованих
територіях знали: ми їх не зреклися, ми їх чекаємо, вони наші.
аші. Вони
мають прагнути до нас, а не пасивно чекати.
Маємо бути готові вкласти у
справу звільнення Криму величезні зусилля й ресурси – духовні і матеріальні,
особисті й державні. Свобода
да
без боротьби не дається. Без
зусиль кожного – також.
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l СИЛА МОЛИТВИ
Фото з сімейного архіву Олени БУХТАТОЇ.

Фото Олександра ПІЛЮКА.

Черниця з Індії
подає руку тим, хто в біді
Закінчення. Початок на с. 1
Роксолана ВИШНЕВИЧ

СПАСИБІ ЗА ДОВГОЖДАНЕ
«МАМО» І «ТАТУ»

Коли народився Богданко, Олександр носив Олену на руках.
Тепер сина та дружину він обійматиме з небес…

14-та волинська бригада стала для харків’янина
Бухтатого рідною.

«Людина, яка понад усе
вірила в армію та нашу
спільну ПЕРЕМОГУ»
13 березня у Києві двоє грабіжників убили Олександра Бухтатого — Головного
консультанта Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації
Президента і друга редакції «Цікавої газети на вихідні», яку він передплачував

“

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

О

Олександр Євгенович любив бувати у нашій редакції і навіть допомагав
у жеребкуванні подарунків для передплатників.

“

Олександр
Бухтатий сказав,
що він так і не зміг
стати «справжнім
чиновником», бо
в душі залишився
журналістом…

«Я вірю, що закінчиться війна»
про захисників — військовослужбовців та волонтерів району,
який відзняла відеогрупа нашої
редакції. Потім організував перегляд цієї стрічки у прифронтовому Маріуполі. Тоді Олександр

Бухтатий сказав, що він так і не
зміг стати «справжнім чиновником», бо в душі залишився журналістом…
Провести його в останню
путь і висловити співчуття дружині Олені та синові Богдану
прийшли сотні людей у його рідних Близнюках на Харківщині,
а також приїхали друзі з різних
регіонів країни. На честь Олександра Бухтатого пролунав військовий салют.
P. S. Дізнавшись про
смерть Олександра Євгеновича, не витримало серце його
тещі. Олена Бухтата майже в
один день втратила двох найдорожчих людей — чоловіка і
маму…

Люди нерідко
запитують її,
чи має вона якісь
«секретики», особливі
молитви. Так,
відповідає. Це —
промовляти щодня
сорок разів «Отче наш»
упродовж 40 днів.

гато уваги, я страждала через це. Та
якось мій духовний отець заспокоїв:
«Якщо люди зцілюються, і через це
славлять Бога — то хай буде так!»
До сестри Ліджі приходять із
різними складними питаннями, з
важкими хворобами, сімейними негараздами як до останньої інстанції.
Якось до неї приїхав чоловік із хворою мамою. Монахиня помолилась
і відчула, через що страждає жінка.

Фото facebook.com.

лександра Євгеновича,
який неодноразово бував
у зоні Операції об’єднаних сил, організовував виїзди
кореспондентів на фронт, поважали не тільки ми, журналісти,
а й військові. Тепло про нього
висловились бійці 14–ї окремої
механізованої бригади, що дислокується у Володимирі–Волинському.
«Людина, яка понад усе вірила в армію та нашу спільну
ПЕРЕМОГУ, — йдеться у дописі
прес–центру бригади на їхній
сторінці у «Фейсбуці». — Людина, яка зробила все для того,
аби військова преса (бригадні
газети) із мрій перетворилася на
реальність. І наша бригадна газета «Волинський щит» — доказ
тому».
Військові 14–ї механізованої,
шеврон якої Олександр Євгенович із гордістю носив, додають:
«Він підтримував, допомагав,
організовував… Він всюди був
з нами: і на полігоні, і в районі
ведення бойових дій. Він завжди
казав: «Робимо, що можемо і що
треба!».
Зазначимо, що в рамках започаткованого ним проекту
«Реформовані ЗМІ — українській армії» наша редакція тісно
співпрацювала з Олександром
Бухтатим. Зокрема, ми разом
розповсюджували в зоні ООС
спеціальний випуск газети для
бійців — «Фронтова читанка».
Олександр Євгенович приїздив у волинський райцентр
Горохів на презентацію фільму

Зараз до неї їдуть з усіх куточків
нашої країни! Часто й вона буває у
різних містечках і містах з особливою місією. Сестра Ліджі допомагає
тисячам людей віднайти сили в надскладних ситуаціях, однак зазначає,
що зцілює не вона, а щира віра і пристрасна молитва.
Торік черниця подорожувала
Львівщиною, де зустрічалася з тисячами віруючих, зокрема, й у сусідньому з Волинню місті Червонограді. Очевидці зазначають, що це
знайомство залишило слід на усе
життя. Нинішнього року побувала
на Тернопільщині.
— Я ніколи не просила Бога дати
мені дар зцілення, — зізнається сестра Ліджі. — Це не моя воля. Я хотіла скромно жити, робити маленькі
добрі справи, про які б ніхто не знав.
Тому, коли люди приділяли мені ба-

Про це розказала синові, й він був
просто шокований, оскільки сам
працює лікарем і знав діагноз своєї
мами.
Запам’яталась також історія про
одужання однієї добродійки, яка
мала важку інфекційну хворобу головного мозку. Жінка лежала у комі
в реанімації, а сестра Ліджі тричі
відвідувала її і молилась. Десь через
місяць пацієнтка вилікувалась і приїхала у монастир, зустрілась із настоятелькою, з якою раніше не зналася.
Жінка сказала, що бачить черницю
вже вчетверте, бо попередні рази це
було тоді, коли… перебувала у комі.
Розповіла, що у сні промайнуло світло в кінці тунелю, а хтось схожий на
Ліджі тримав її за руку.
Серед відвідувачів — багато бездітних пар, які після духовних наук та
молитов монахині стають батьками.
Але, як зазначає сама Ліджі Пайяпілі,
її зусиль замало — треба, щоб люди
самі постійно зверталися до Бога.

НАЙГОЛОВНІШІ ЛІКИ —
«ОТЧЕ НАШ»
Вона живе життям України. Їздила на Схід, щоб підтримати військових словом, молитвою, попросити у
Бога якнайшвидшого припинення
кровопролиття, жорстокості та руйнування. Зробити це сестру Ліджі
спонукало відчуття, що мусить саме
там помолитися про закінчення війни.
— Яка доля чекає Україну? Я не
можу відповісти на це запитання,
бо не знаю. Все залежить від дій людей, які мають свободу вибору, —
розмірковує монахиня.
Часто до неї зі своїми бідами
звертаються учасники АТО. Приходять поранені, батьки зниклих
безвісти та загиблих військових.
Сестра Ліджі каже, що люди нерідко запитують її, чи має вона якісь
«секретики», особливі молитви.
Так, відповідає. Це — промовляти щодня сорок разів «Отче наш»
упродовж 40 днів. А ще — сповідь
і причастя.
— Моє завдання — не зцілювати, а розповідати, як Господь хоче
бути з нами. Тому завжди перед молитвою влаштовуємо конференцію
на дві години, де я стараюся переда
дати людям слова Бога, — каже сест
стра. — Коли запитують, як молитися
ся, завжди раджу починати з «Отче
на
наш», бо про цю молитву говорив
Іс
Ісус. У ній є слова «нехай буде воля
Тв
Твоя» і «прости нам провини наші».
Я дуже часто говорю, що ми маємо
ба
багато негараздів духовних, через
як
які хворіє тіло. А найбільша духовна проблема — гріх непрощення.
Че
Через це всередині накопичується гнів, що може стати причиною
ба
багатьох захворювань. Через прощ
щення, через щиру сповідь людина
од
одужує. Дуже важливо також відвіду
дувати храм, бо саме там ми отриму
муємо Боже благословення через
св
священика.

«ЦІКАВА
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Порошенко істотно збільшує
допомогу багатодітним сім’ям

Відрізати пуповину

Після зростання пенсій і монетизації субсидій починається
черговий етап наступу Президента на бідність: підвищення
виплат багатодітним сім’ям
Фото president.gov.ua.

Орест ПЕТРЕНКО

1 квітня набуває чинності рішення Кабінету Міністрів про
запровадження додаткових
виплат для сімей, які мають трьох
і більше малюків. «Кожна багатодітна сім’я отримає на третю, четверту, п’яту і наступних дітей віком
до 6 років щомісячну допомогу в
розмірі прожиткового мінімуму»,
— повідомив міністр соціальної
політики Андрій Рева.
За інформацією Мінсоцполітики, виплати (зараз це 1626 гривень,
а до кінця року буде близько 1800)
отримуватимуть загалом 158,8 тисячі дітей. На реалізацію цієї мети
щомісяця виділятиметься 200 мільйонів гривень. Причому вік дитини,
до якого здійснюватиметься така
доплата, зростатиме: якщо зараз її
щомісяця одержуватимуть малюки до досягнення 6 років, то з 2020
року ця межа становитиме вже 12,
а з 2021–го — 16 років.
Ініціював такі виплати Президент Петро Порошенко — сам
батько чотирьох дітей. «Зараз ми
починаємо наступ на бідність з усією силою зміцненої нашими зусиллями країни», — наголосив глава
держави під час візиту до Батурина.
Додаткові виплати для багатодітних сімей — вже не перший
крок проголошеного Порошенком
плану боротьби проти бідності.
Найпершими економічне зростання мали змогу відчути пенсіонери.
Адже саме вони, за словами Президента, найбільше постраждали від
економічної кризи, спричиненої
російською агресією й торговельною блокадою з боку РФ. З 1 березня в Україні розпочався автоматичний процес індексації пенсій, який
віднині відбуватиметься щороку.
Це вдалося втілити завдяки Закону
про пенсійну реформу, який Президент підписав іще в жовтні 2017
року. Уже тоді виплати підвищились для майже 10 мільйонів пенсіонерів. У 2018–му пенсії зросли
у військових, а в січні цього року
відбулася друга хвиля підвищення.
Проте пенсіонери з мінімальною виплатою поки що цього
зростання фактично не відчують.
Тому для них Президент підготував
окрему ініціативу. «Є ті, хто пропрацював 20-25-30 років прибиральницями, санітарками, мають мінімальну пенсію і отримують підвищення
130, 150, 200 гривень. І для них у нас
є другий крок, який називається
компенсація», — зазначив Порошенко. Йдеться про компенсаційну
виплату за індексацію, не проведе-

З

Мене завжди вражало, якими грубими можуть бути дітипідлітки. Маю з цього приводу власний досвід, а також
наслухалася історій від друзів і знайомих. Пам’ятаю,
як аналізувала, що ж я роблю не так, що викликаю
стільки агресії у рідної дитини, саме тієї, яка ще так
недавно тулилася до мого плеча і довірялася у тяжкі
хвилини
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

ачила,
як він
старається поцілити
словом у мої вразливі місця, як це в нього виходить,
бо ж стільки разом прожито!
Сутичок із сином мала стільки
і зі стількох приводів, і таких
палких, що задумалася про
нашу психологічну несумісність. І тільки зовсім недавно
знайшла інформацію, яка
відкрила секрет «півнячих»
нападів. Просто дитина таким
чином відділяє себе від
мами… Саме від материнської фігури. Починає більше
орієнтуватися на чоловіка
(батька). Це так важко зрозуміти і прийняти на глибинному
рівні: ми ж, мами, готові віддати їм усе! Однак закон психофізіології, кажуть фахівці,
невмолимий: дитина аж зі штанів вискакує, так хоче відмежуватися від того, що нібито
робить її слабкою. Отож,
«ріже» по-живому. Знецінює
все, що раніше було їй дуже
дорогим, при тому, що страждає від своїх дій. Психотерапевт Світлана Ройз пише, що
у такий період дитина може
відкидати улюблені заняття
і розривати важливі раніше
стосунки, а ще — не добирає
слів: «Підліток дозволяє собі
грубіянити, говорити образливі, дуже жорстокі слова. Але
коли він себе так поводить,
то в першу чергу ранить себе».
Ройз підтакує інший фахівець
Найджел Латта: «Інколи (але
не завжди) це виражається в
усвідомленій спробі відкинути всі погляди і цінності
батьків. Найбільше дістається
саме матері — дочка відштовхує її, щоб зрозуміти, хто вона
сама».
Образи і звинувачення,
які підліток часто вивергає
на батьків, є неусвідомленим
способом відділити свій світ,
сепарувати його, провести
чіткі кордони. Демаркація,
якщо хочете, або ще уявляю
це, як обрубування психологічної пуповини. З фізіологічної точки зору це відбувається ще й в особливих
умовах розвитку мозку. Трохи
наукових фактів. Мигдалевидне тіло мозку (а це страх,
тривога, негайне задово-

Б

Петро Порошенко під час вручення сертифіката та ключів
від нового будинку багатодітній родині Марини та Миколи Біленків
на Одещині, які виховують сімох дітей.

ну у 2015—2016 роках. Протягом
березня–квітня приблизно 1 мільйон 800 тисяч українців, які мають повний трудовий стаж, але
мінімальну пенсію (через низьку
зарплату до досягнення пенсійного
віку), отримають 2410 гривень.
Крім того, в рамках плану
Президента запроваджено монетизацію субсидій, яка дає змогу

“

Кожна багатодітна
сім’я отримає
на третю, четверту,
п’яту і наступних
дітей віком до 6 років
щомісячну допомогу
в розмірі
прожиткового
мінімуму.

малозабезпеченим сім’ям витрачати кошти, заощаджені на сплаті
комунальних платежів, на власні
потреби.
З огляду на наближення виборів
опоненти чинної влади називають
такі дії «підкупом» громадян. Однак
підвищення соціальних стандартів
не випадково відбувається саме
зараз — раніше такої можливості
просто не було. Згадаймо, в якій
економічній ямі перебувала наша
держава у 2014 році. Через анексію
Криму Російською Федерацією та її
агресію на Сході Україна втратила
майже п’яту частину промислових
підприємств. Росія закрила для
наших товарів свій ринок, на який
припадала майже третина україн-

ського експорту, зупинила транзит
до інших країн. Це не могло не позначитися на економічному становищі держави. Проте навіть у таких
умовах Україна змогла зупинити
падіння. Угода про асоціацію з ЄС
відкрила для нас новий ринок. Економічні показники зростають 12
кварталів поспіль, банківська система стабілізована, збільшуються
золотовалютні резерви. Тож тепер,
коли з’явився ресурс, Президент
Порошенко разом з урядом узялися до подолання наступного після
Росії страшного ворога — бідності.
Підвищити виплати пенсіонерам також дало змогу рішення
Президента про розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Хоча
багато хто ставився до цієї ініціативи скептично. «Казали: ніхто платити не буде. Я сказав: ставте будь–яку
ціну, але все, що ми зберемо, передамо не до бюджету, а пенсіонерам!» — згадує глава держави.
У підсумку до Пенсійного фонду від розмитнення «євроблях» надійшло 13,6 мільярда гривень. Це
дало можливість віднайти ресурс,
щоб втілити головні пункти плану
боротьби з бідністю.
І хоч би що казали опозиціонери, запроваджена владою система
передбачає зростання виплат щороку — незалежно від того, коли
відбуваються вибори. Це підґрунтя
для втілення другої частини плану
Президента — виходу України на
чільні світові позиції у п’яти секторах економіки: агропромисловий
комплекс, ІТ–індустрія, машинобудування, інфраструктура та логістика, туризм. Лідерство у цих
галузях здатне принести кошти для
побудови заможної держави щасливих громадян.

лення потреби, імпульсивність у поведінці) набагато
випереджає у розвитку
префронтальні відділи мозку
(планування, контроль, вміння
розподіляти і відчувати час,
робити висновки). Мигдалина
стимулює викид адреналіну — через це діти бувають
такі неадекватно агресивні,
навіть з незначних приводів.
А ще через це ж вони бувають або надто депресивними
(все погано), або невиправдано безпечними. Добре, що
до кінця підліткової кризи все
налагоджується.
Що можна зробити? Якось
уже писала чудний і дієвий
рецепт від Латти — він радить
уявляти, що у вашому домі
тимчасово психічно хворий,
і особливо не нервувати,
не читати лекцій і, коли можете, — висловлюватися мовчанкою. Ройз радить прилаштувати дітей у фізкультурні секції,
жити так, щоб вони розуміли
«попри все батьки — з ними»,

“

Закон
психофізіології,
кажуть фахівці,
невмолимий:
дитина
аж зі штанів
вискакує, так хоче
відмежуватися
від того, що
нібито робить
її слабкою. Отож,
«ріже»
по-живому.

бути авторитетними, а не авторитарними, і подбати про
джерела радості (для себе),
своє відновлення. Я з власного
досвіду знаю, що це працює,
як і вміння не дорікати собі,
якщо зірвалася і «сказала, що
думаєш».
Батьківство — то така
професія, що допомагає
здолати навіть нездоланні
(з першого погляду) перешкоди. Думаєте інакше
або ж так само — поділіться:
okovalenko74@gmail.com
або ж tsikava.gazeta@gmail.
com.
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Полюбіть овочі. Намагайтеся, щоб тваринні білкості гарніру. Хай овочі будуть головки не були в якості
ними на вашій тарілці.
н пріоритетом. Багато хто жерЗробіть сон
ди роботи, сім’ї, спілкування,
твує ним заради
новний принцип здоров’я.
але він — основний
уде функціонувати належОрганізм не буде
оли ви недосипаєте. Норним чином, коли
ся восьмигодинний сон.
мою вважається
теся цього правила.
Тож дотримуйтеся
йте відчуття голоду.
Контролюйте
о не вживаєте їжі, виділяКоли ви довго
ється гормон грелін, який нагадує про
кає апетит. Якщо його забаголод і викликає
гато — дуже хочеться їсти. Але все ж таки
амагайтеся з легким відчуттям
лягати спати намагайтеся
голоду. На ніч не варто наїдатися.
Фото harchi.info.
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П’ять головних уборів, що будуть модними
цієї весни
Уже можна сміливо класти у ящик в’язані і хутряні шапки, адже на зміну їм прийшли більш стильні
варіанти, які треба додати до свого гардеробу

Не зациклюйтесь на цифрах ваги
Чимало жінок
нок поставили собі мету стати стрункими
до літа. Якщо
що вам не вдається швидко її досягти,
то звернітьь увагу
у
на наші поради. Можливо, ви щось
робите не так
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l ТРЕНД СЕЗОНУ

l ШКОЛА СХУДНЕННЯ

Багато хто жертвує сном заради роботи,
але він — основний принцип здоров’я.
Організм не буде функціонувати
належним чином, коли ви недосипаєте.
Не пропускайте прийому ст
страви. Логіка
тут проста: якщо, наприклад, н
не пообідаєте,
то їсти хотітиметься більше,
більше що спонукатиме до перекусів. Регуляр
Регулярне споживання їжі допоможе вам почув
почуватися ситим.
Обережно зі спиртни
спиртними напоями.
Якщо хочете схуднути, їх вж
вживання доведеться обмежити.
Червоне, оранжеве і зелене. При
кожному прийомі їжі включайте
включа
один продукт цього кольору. Отрима
Отримаєте необхідні
поживні речовини, і у вас не за
залишиться місця на тарілці для калорійнішої їжі
їжі.

Кашкет із м’якого матеріалу.
атеріалу. Без нього не обійтися. Поєднуйте його з елегантним пальто, об’ємним шарфом, блузою.
льки чорним кольором. Цієї весни
Не варто обмежуватися тільки
ервоного, капучино та нейтральу моді будуть усі відтінки червоного,
ні.
Гаучо. Головний убір із циліндричною тулією і жорсткими полями повинен бути у гардеробі кожної дівчини чи жінки. Носити його слід із довгими сукнями, об’ємаксі.
ним пальтом, спідницею максі.
Крислатий капелюх — класичний варіант головном, які люблять консервативний та
го убору. Підійде дівчатам,
ни зупиніть свій вибір на капелюсі
елегантний стиль. Цієї весни
із замші або оксамиту, він ідеально підкреслить вашу жіночність.
оможе додати французький акцент
Берет. Цей убір допоможе
до образу, бажано, щоб бувв яскравим: червоного, лаймоинового кольорів. Берет
вого, канаркового, апельсинового
и, в’язаними светрами,
поєднується з водолазками,
класичними сукнями.
Казанок. Це капелюх зі сферичною тулією
илі Чарлі Чапліна. Доі маленькими полями у стилі
ним вбранням. Його
бре поєднується з класичним
можна одягати в офіс або на ділову зустріч.
Фото 2019-god.com.

l ВАРТО ЗНАТИ

Як випрати шкіряні рукавички

«Кожен із нас дивиться
на світ крізь власні окуляри»

Фото magiya.guru.

l КОРИСНІ ПОРАДИ
Аби зробити це правильно, треба згадати, як чистять подібні речі

Легендарна Шерон Стоун:
«Так, я старію, але насолоджуюсь
цим процесом»

Змийте мильний розчин за допомогою такої ж
тканини. У воду можна влити трохи оцту, це додасть
виробу еластичності.
Просушіть рукавички якнайдалі від обігрівальних приладів. Обирайте прохолодне, але добре
провітрюване місце.
Після того, як висохнуть, треба змастити їх касторовою олією, вазеліном або спеціальним кремом
для шкіряних речей.
Зверніть увагу, що прискорювати процес сушіння за допомогою фена або обігрівача не можна.
Рукавички повинні сохнути поступово. Це запобігатиме їхній деформації.
Лайкові не слід мочити навіть таким чином.
Темні протирають гліцерином, світлі — теплим
молоком. Є також магазинні спеціальні засоби для
дбайливого догляду за шкірою.

Читайте у березневому випуску
нашого місячника

»
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Картопля смачна і рожева,
і фіолетова. Але як
правильно її посадити?
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Картопля смачна
і рожева, і
фіолетова. Але
як правильно її
посадити?
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Уже давно існують контактні лінзи і роблять операції
з відновлення зору, але 30% жителів планети воліє все ж носити
окуляри. Тож як доглядати за ними, щоб прослужили вам довше?

ЊЗавжди знімайте окуляри
двома руками, притримуючи їх
за завушники. Так оправа довше
не розхитається.
ЌЗберігайте у футлярі, не кладіть у сумочку поряд із речами, що
можуть їх подряпати: ключами,
шпильками, гребінцем.
ЋНе кладіть окуляри на стіл
лінзами вниз.
ЏНе використовуйте їх як обруч для волосся. Ця звичка призводить до розхитування гвинтів
кріплення. До речі, носити окуляри (сонцезахисні або з діоптріями)
замість обруча на голові вважається ознакою поганого тону.
ђНе залишайте окуляри
на сонці і під лобовим склом автомобіля протягом тривалого часу.
Кращий догляд за окулярами —
це спеціальні ганчірка та рідина або
розпилювач для лінз. Вони видаляють найскладніші забруднення
та перешкоджають осіданню пилу
в подальшому. Ніколи не протирайте їх тканинами, що випадково опинилися під рукою, наприклад носовою хустинкою, ганчірочкою, краєм
одягу і т. д. Вони можуть здаватися

Аби після прання довго не
шукати комплект постільної
білизни, потрібно усе
скласти в наволочку. Так
ніщо не загубиться і у шафі
буде порядок.

Фото cikavo-znaty.com.

На чорних або коричневих можна позбутися плям за допомогою розчину: півсклянки теплої
води; 1 чайна ложка нашатирного спирту; 5 чайних
ложок прального порошку; 5 чайних ложок перекису водню.
Усі інгредієнти треба змішати, змочити губку,
ганчірку або ватний тампон і протерти забруднені місця на рукавичках. Залишки засобу змивають
чистою мокрою губкою. Повністю занурювати
у воду шкіряні вироби не рекомендується, оскільки після цього вони деформуються, зменшуються
в розмірах і матимуть не зовсім привабливий вигляд.
Існує інший спосіб:
Намочіть у воді і намильте дитячим милом шматочок м’якої тканини. Протріть мильним розчином
рукавички зовні, видаляючи бруд з усіх складок.

Фото dostyp.com.ua.

Такий рушник прикрасить пасхальний кошик

www.volyn.com.ua

Різниця між дівчиною і жінкою:
дівчина хоче новий айфон, а жінка – нову
антипригарну сковорідку.

Велика сторінка для Пані
l РУКОДІЛЬНИЦЯМ
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Фото dostyp.com.ua.
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м’якими, але в будь-якому випадку
залишать на склі мікроподряпини.
При багаторазовому використанні
подібних матеріалів видимість окулярів знизиться. Також не можна
чистити лінзи нашатирним спиртом, відбілювачем, оцтом, рідиною
для миття вікон та дзеркал. Ці засоби добре очищають лише скло,
а лінзам можуть зашкодити — порушити захисне покриття, яке відсіює ультрафіолет і залишає тільки
безпечне світло.
Щоб окуляри не запотівали,
коли ви входите з холодного приміщення в тепле або навпаки, одягаєте їх на морозі, нанесіть на ганчірочку трохи гліцерину і протріть
скельця. Коли гліцерин підсохне,
зробіть це ще раз.
Мити їх можна теплою водою
за допомогою шампуню, гелю для
душу, рідкого мила або засобами
для миття посуду. Всі ці компоненти добре розчиняють жир і шкірне
сало.
Приблизний термін служби
окулярів — близько 3 років, а лінзи потрібно міняти ще частіше —
раз на рік чи на два.
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l БУДЬМО!

Журналіст
10 років шукав
ідеальний засіб
від… похмілля
Для цього побував
у 35 країнах, серед
них — і в Україні
Петро МАКАРУК

Канадський журналіст і автор книг Шонессі Бішоп-Столл
протягом 10 років пив спиртне
великими дозами, але не просто так, а щоб знайти ідеальний
засіб від похмілля. І йому це вдалося! Нещодавно вийшла його
книга «Похмілля: ранок після
і чоловік у пошуках ліків», де він

“

«ЦІКАВА

21 березня 2019 Четвер

Канадієць дуже
хвалить нашу «стару
добру» капусту
і «похмільний
суп» із неї, певно,
маючи на увазі саме
квашений продукт.

ділиться з читачами своїми відкриттями і висновками щодо
вживання алкоголю.
Отож, під час свого дослідження канадієць відвідав
близько 35 країн і випробував
найрізноманітніші засоби боротьби з похміллям. Справа
ця була доволі небезпечною,
бо передбачити, чим закінчиться пиятика у чужій країні, важко.
Так, після пляшки віскі у США він
прокинувся десь у пустелі і ледь
не помер від спраги, поки знайшов дорогу до людей. А в Німеччині його пограбували і без
грошей та документів він не міг
виїхати додому.
Під час горілчаного експерименту на собі чолов’яга спростував чимало міфів про алкоголь.
А головне — перерахував засоби від похмілля у різних країнах.
Їх багато, але серед найдієвіших
він називає просто ситний сніданок — із м’ясом та яйцями,
тобто радить побільше білка.
І дуже хвалить нашу «стару добру» капусту та «похмільний
суп» із неї, певно, маючи на увазі
саме квашений продукт.
Автор закінчує своє дослідження на не дуже позитивній
ноті. Внаслідок багаторічного
зловживання алкоголем Бішоп-Столл заробив серйозні
проблеми — від зайвої ваги
до підвищеного тиску. Можливо,
поправить здоров’я, коли вторгує трохи грошенят за книжку?
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l АРТБАРИКАДА

«Ми — під обстрілами. Розкажіть… казку»
Справжні герої телефонують із фронту, аби почути голос Сашка Лірника
Фото із «Фейсбук»-сторінки Олександра ВЛАСЮКА.

Закінчення. Початок на с.1
Людмила ВЛАСЮК

телефонній слухавці — довгі гудки, і за
якусь мить чую живий голос казкаря:
— Зараз моєму синові 18, — на продовження теми говорить Олександр Власюк. —
Він їздить зі мною на фронт. Діти повинні розуміти, що життя не тільки тут, де все спокійно,
воно і там, де справжні герої.
І вони потребують казок. Де смерть дихає
в потилицю, позитив особливо потрібен. Кожному бійцеві.
— Дзвінок із фронту сильно мене вразив, —
каже Сашко Лірник. — Ніч, беру трубку, а там —
вибухи… А потім голос у слухавці: «Це Сашко
Лірник? Нам страшно. Ми — під обстрілами. Розкажіть казку». У мене мурашки по шкірі… І я їм
до ранку розказував казки. Хлопці навіть фото
прислали у «Фейсбук», на ньому вони в бліндажі, на гучномовець включили телефон, вкинули
у відро, щоб чути було краще, і слухають мої казки. Солдатська пошта добре працює, потім стали
й інші дзвонити. Така довіра дорогого коштує.
Я цим справді можу пишатися.

У

Де смерть дихає в потилицю, позитив особливо потрібен. Кожному бійцеві.
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НА ЙОГО ОПОВІДЯХ ВИРОСЛО ВЖЕ НЕ ОДНЕ
ПОКОЛІННЯ УКРАЇНЦІВ
Головний принцип казкаря — жодної різниці між дітьми і дорослими. Лише тоді казка буває
щирою. Діти розуміють усе не гірше за дорослих,
а реагують відвертіше.
— Я народився в Умані, — говорить Олександр Іванович. — У нас вдома була величезна
бібліотека. Коли багато читаєш, думкам легко.
Тому мені й просто розповідати. Втішає, що
на моїх казках виросло вже не одне покоління
українців. Повірте, до мене приходять на концерти батьки, діти, я надіюся, що хтось приведе і внуків. Сприймаю казки не як забавлянку,
а можливість достукатись до людей і більше їм
сказати. Я можу їх оповідати в лісі, у полі, в хаті.
Коли напишу казку чи сценарій, із великим задоволенням розказую своєму синові чи дружині.
Це мої перші слухачі й найголовніша підтримка.
П’ятнадцять років Олександр Власюк проживав у Мурманську, заснував там українську
газету, недільну школу для дітей. Для того, щоб
малеча не забула рідної мови, почав розказувати
казки, а потім спробував їх сам писати. Так став
казкарем і вже займається цим більше 30 років,
залишив професію будівельника. Має своїх учнів
за кордоном. Сподівається, що вони продовжать
його справу. До дітей ставиться, як до дорослих,
тому наголошує: його казки — для всіх.
— 60–70 відсотків листів, які отримую, пишуть дорослі, — говорить Сашко Лірник. — Казки — це жанр не лише для дітей. От чому Христос
розмовляв притчами? Це можливість впливати
безпосередньо на підсвідомість. Коли людині
розкажеш казку, то в неї в мозку формулюється
мислення-бачення. Це спосіб навчання і виховання від малих до дорослих, але в цікавій формі.
Ті, хто слухав мої казки і вже має дітей, розуміють, що це потребує і їхня малеча. Тому все, що
роблю, беру близько до серця. І мої оповіді
створюються тоді, коли щось мене дуже зачепило. Тоді це впливає і на інших. Залучав спочатку
гітару, але зрозумів, що вона якась далека від
моїх розповідей. І я собі уявив колишніх лірників.
Вони ж не тільки псалми співали, а й казки розказували. Дуже приємно було, коли на одному фестивалі підійшла старенька бабуся і каже: «Пам’я-

Діти розуміють усе не гірше за дорослих,
а реагують відвертіше.

таю, як була малою, то такий же лірник приходив
й оповідав казки». Значить, я це відтворив.

«МРІЮ СТВОРИТИ КІНО ДЛЯ МАЛЕЧІ:
ВОЇНІВ ТРЕБА ВИХОВУВАТИ З ДИТИНСТВА»
Кілька років тому Олександр Власюк узяв
участь у створенні мультиплікаційного серіалу «Моя країна — Україна», до якого написав
12 сценаріїв. Потім почали залучати інших сценаристів. Він складається із 26 серій тривалістю
3–4 хвилини. Розповідь ведеться не просто про
історичні села та міста, а й про казку чи легенду,
пов’язану з ними. В одній із серій головні герої
Сашко Лірник та його Кіт ідуть у Чорний ліс.
Справді, під Знам’янкою на Кіровоградщині є
Чорний ліс, до якого веде Чорний шлях. У Чорному лісі є Чорне озеро. У ньому живе риба
на ім’я Чорний карась.
— Треба сказати, що доволі складно написати короткий сценарій, коли є багато цікавого
матеріалу, — говорить Олександр Іванович. —
Приблизно 4 хвилини триває кожен мультик.
Він має запам’ятатися і бути смішним. Це набагато складніше, ніж написати об’ємну річ.

Казки — це жанр не лише
для дітей. От чому
Христос розмовляв
притчами? Це можливість
впливати безпосередньо
на підсвідомість.

Презентували серіал у Києві 2014 року.
Ще один показ відбувся в Житомирі. Однак
єдиний із телеканалів, що погодився транслювати мультфільм, — Громадське ТБ. «1+1»,
«Україна», «Інтер» відповідали, що в них «інший
формат».
— На жаль, власникам каналів не дуже треба, щоб наші діти мали українські програми, —
говорить Олександр Власюк. — Більшість
із них — російськомовні.
Закінчився проект, над яким казкар працював десять років, — стрічка «Чорний козак».
Її назвали «першим українським народним
фільмом».
— Професійних акторів не було принципово, крім виконавиці ролі козацької вдови Ганни
Шулячки, — розповідає Сашко Лірник. — Тому
тут відчувається душевність. Знімали за свої
кошти. Треба бронежилети — волонтери привезли. Попросив «Даху Браху» заспівати пісню.
Тому в нас і вийшов фільм–толока. «Чорний козак» — казка за правдивою історією, яку розказав мені батько. Коли починали знімати, він
ще був живим. Усе допитувався: ну коли вже?
Тому для мене було важливо фільм закінчити. Шкода, що він цього не побачив, не встиг.
І я не встиг. Він би порадів за мене.
Завершилась робота і над «Пекельною Хоругвою» — козацькою різдвяною комедією
за сценарієм талановитого казкаря, який вигравав подання на найкращий сценарій країни.
Але в Олександра Власюка ще багато планів, які
прагне реалізувати.
— У мене є мрія, щоб за моїми казками зняли багато фільмів, аби за кожною створити кіно
для дітей, — говорить Сашко Лірник. — Як буду
живий–здоровий, колись створю свою школу,
бо воїнів треба виховувати з дитинства.

www.volyn.com.ua
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Усі фото з особистого архіву Людмили КИСЕЛЬОВОЇ.

Майстерність січеславської пенсіонерки
оцінив сам Google!
Інтернет–гігант обрав вишивку Людмили Кисельової
з Кривого Рогу символом своєї сторінки у соціальній мережі
Олександр ДУРМАНЕНКО

явіть собі, цілий тиждень, з 5 по 12 березня, цього року аватаркою Google
була художня робота 65–літньої українки! Зображення зібрало понад 80 тисяч
«вподобайок»! А побачити його мають змогу
аж 9 мільйонів осіб — саме стільки підписано на Instagram–канал компанії.
Починалася наша історія традиційно:
Людмила Кисельова, яка зараз мешкає у
Кривому Розі, пропрацювавши більш як 20
років на Північному гірничо–збагачувальному комбінаті, у віці 55 літ вийшла на пенсію.
Складні умови на виробництві загартували
жінку, вона ніколи не сидіть без діла, відвідує басейн, багато працює в господарстві і
все одно постійно намагається знайти для
себе нове заняття. Приблизно три роки тому
пані Людмила зацікавилася ще й вишивкою.
Про стиль «французький вузлик» їй розповіла подруга, вона ж показала основні прийоми. І почалося — спершу простіші візерунки,
а згодом — барвисті квіти, пейзажі, тварини.
З кожною новою роботою Людмила Вікторівна набивала руку та ускладнювала тематику і техніку.
Жінка й не думала ні про який Google,

У

У доробку майстрині багато творів на традиційну
українську тематику.

“
Ось вам результат – коли в сім'ї лад!

Не думала жінка, що у 65 літ стане зіркою Google.

якби не її… зять — креативний директор
рекламного агентства Святослав Кобзенко.
Йому дуже сподобалися роботи тещі. Як розповідає, вразила їхня деталізація та складність. А ще спрацювало професійне чуття.
Чоловік запропонував Людмилі Вікторівні
створити логотипи декількох відомих компаній (планували зробити футболки з вишитими брендами), адже, як пояснює, Захід
зараз такі штуки любить. Почали з Google, бо
Святослав знав, що корпорація сприяє твор-

чим експериментам зі своїм логотипом і навіть запровадила спеціальний мистецький
проект. У його рамках найцікавіші зображення з позначкою #MySuperG, розміщені у
соціальній мережі Instagram, можуть стати
обличчям компанії. Тож, як каже, добре розумів, що їхній спільний проект має усі шанси привернути увагу інтернет–гіганта.
Теща послухала зятя — і в травні 2018
року представила йому вишиту літеру G.
Далі до справи взявся Святослав — надіслав
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Жінка й не думала ні
про який Google, якби не
її… зять — креативний
директор рекламного
агентства Святослав
Кобзенко. Йому дуже
сподобалися роботи тещі.

світлину роботи та перевіряв, що там із нею,
але згодом просто забув про це все. А зранку 5 березня цьогоріч, побачивши, як різко
підскочила кількість вподобань, зрозумів,
що задум вдався. Сам чоловік скромно пояснює, що у цій ситуації складно говорити
про те, хто відіграв головну роль. Як каже,
він більше знає про технології та особливості комунікації у цифровому світі, а Людмила
Вікторівна — про рукоділля. Тож це якраз
той випадок, коли зійшлися сучасність та
класика.
Творчі задуми майстрині мають перспективу, звичайно ж, завдяки подальшій
співпраці із зятем. По–перше, зображення
логотипів відомих брендів усе ж таки будуть
вишиті на футболках. По–друге, Святослав
хоче надіслати ці унікальні зразки у штаб–
квартири світових компаній. Звісно, і про
вітчизняні топ–фірми також не забуває —
наразі з деякими ведуться перемовини. Тож,
цілком можливо, творчість, окрім визнання
в соціальних мережах, принесе пані Людмилі ще й додаткову копійку. А Святослав і
так задоволений спільним успіхом. Каже з
усмішкою: «Загалом на декілька банок огірочків та помідорчиків я вже напрацював. А
може, ще й на вареннячко!»

Вишиті фігури набувають рельєфності.

ПОНЕДІЛОК, 25 БЕРЕЗНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

25 — 31 березня

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

l ОТАКОЇ!

Її Величність
королеву Британії
«прописали»
в українському селі
На Січеславщині
в Єлизаветівці Петриківського
району з’явилася площа
Єлизавети ІІ (на фото)

Фото reuters.com.

Лія ЛІС

Т

аке рішення ухвалили депутати місцевої ради «на знак
вдячності та поваги щодо
принципової позиції королеви
з невизнання анексії українських
територій». Про це повідомив
у «Фейсбуці» сільський голова
Єлизаветівки Максим Голосний.
Незабаром у селі планують відкрити ще й пам’ятний знак, на якому
буде зображено королівський
герб.
«Депутатська комісія запропонувала прийняти відповідне
рішення, адже українці ніколи
не дякували таким чином міжна-

“

Українці ніколи не
дякували таким
чином міжнародним
партнерам
за підтримку.

родним партнерам за підтримку.
Я з цим погодився. Тепер питання
стоїть про відкриття пам’ятного
знака з емблемою королівської родини. Оскільки це можливо лише

за її згоди, процедура є нешвидкою і потребує певного часу. Зараз
ми працюємо над концепцією
пам’ятного знака — це має бути
щось креативне, враховуючи, що
йдеться про королівську родину», — зазначив Максим Голосний.
На відкриття меморіального
знака в Єлизаветівку планують
запросити представників Великої Британії. Може, приїде і сама
Єлизавета ІІ. Попри те, що у квітні
їй виповниться 93 роки, вона і досі
доволі активна у політичному
та суспільному житті.

ВІВТОРОК, 26 БЕРЕЗНЯ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок з
1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:15, 21:45, 22:15 Т/с «Слуга
народу - 2»
22:45 «Одруження наосліп 5»

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером» 09.20
Х/ф «ЦЕ НЕ Я, ЦЕ - ВІН!» 11.15,
12.25 Х/ф «УКОЛ ПАРАСОЛЬКОЮ»
12.00 Новини 13.45 «Правила
виживання» 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. Чуже багатство»
22.00, 05.25 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 23.55 Х/ф
«КІЛЬКА ПРИМАРНИХ ДНІВ» 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
12+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Серце матері»
23:20 Без паніки

СТБ
07:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08:00 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
10:45 МайстерШеф 12+
13:25 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
20:00, 20:55 Т/с «З вовками жити»
22:50, 23:55 Т/с «Подвійне життя»

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»
11:25, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секре
«Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:15
21:15, 21:45, 22:15 Т/с
«Слу народу - 2»
«Слуга
22:45 «Гроші
«Грош 2019»

монстри 18.50, 20.50 Їжа богів
21.45 Полювання на
рибу-монстра 22.35 Замерзла
планета 01.05 Містична Україна

Костіциним 16+
10:10 Х/ф «КЛІК: З ПУЛЬТОМ
ПО ЖИТТЮ»
12:35 Х/ф «БРУДНІ ТАНЦІ»
14:30 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 20:55 Т/с «З вовками
жити»
22:50, 23:55 Т/с «Подвійне
життя»

К-1

ICTV

05:00 Т/с «Відділ 44»
05:45 Громадянська оборона
06:40, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
ІНТЕР
ІН
21:05 Факти
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини 09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі. Дайджест
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
11:00 Секретний фронт.
09.30, 18.00, 19.00,
Інтером» 09.3
Дайджест
02.00 Ток-шоу «Стосується
13:25 Х/ф «МІСІЯ
11.20, 12.25 Х/ф
кожного» 11.
НЕМОЖЛИВА 3»
МЕНЕ ШТУРМОМ»
«ВІЗЬМИ МЕ
16:15 Х/ф «МІСІЯ
«Новини» 14.00 Х/ф
12.00 «Новин
НЕМОЖЛИВА 5: НАЦІЯ
«МАДАМ» 15.50 «Чекай мене.
«МАДАМ»15
ІЗГОЇВ»
20.00, 04.10
Україна» 20.0
20:15 Багач-бідняк 2
«Подробиці» 221.00 «Речдок.
21:25 Т/с «Пес»
випадок. Чуже
Особливий ви
22:30 Свобода слова
22.00, 05.25
багатство» 22
23:50 Х/ф «НАСІННЯ СМЕРТІ»
вели... з Леонідом
«Слідство вел
Каневським» 23.55 Х/ф
НОВИЙ КАНАЛ
«НЕМОЖЛИВЕ» 02.45 «Орел і
«НЕМОЖЛИ
05:15
Абзац
Шопінг» 04.55 «Top Shop»
Решка. Шопін
07:04, 08:55 Kids Time
07:05 М/с «Майлз із
УКРАЇНА
УК
майбутнього»
06:30, 07:10,
07:10 08:15 Ранок з
08:00 М/с «Том і Джеррі шоу»
Укра
Україною
09:00 М/ф «Елвін і бурундуки 3»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
10:45 Х/ф «МАРМАДЮК»
23:50 Сьогодні
12:30 Х/ф «ХЕРБІ: ШАЛЕНІ
09:30 Зірковий шлях
ПЕРЕГОНИ»
10:30 Місія: краса
14:30 Х/ф «У ПАСТЦІ ЧАСУ»
11:30 Реальна містика
16:45 Х/ф «ДОКТОР СТРЕНДЖ»
13:30, 15:30 Агенти
19:00 Ревізор. Магазини
справедливості 12+
21:00 Таємний агент
16:00 Історія одного злочину 16+
22:10 Таємний агент. Постшоу
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
МЕГА
21:35 Футбол. Відбір до ЄВРО06.00
Бандитська
Одеса 07.45,
2020 Люксембург 13.45 Правда життя 08.45, 16.50
Україна
Африканські річки: дари дощів
09.45, 17.50 Смертельна зустріч
СТБ
10.45, 02.35 Скептик 11.45
07:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова Україна: забута історія 12.35,
історія»
19.40 Речовий доказ 14.55, 23.30
08:15 Містичні історії з Павлом
Бойові сили 16.05 Річкові

06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10:35 Х/ф «ПРИНЦ І Я 3:
МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ»
12:15 «Бєдняков+1»
13:10 «Вірю не Вірю»
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
15:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження-3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 Х/ф «ТИМЧАСОВО
ВАГІТНА»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:00, 18:15 «Спецкор»
09:40, 18:50 «ДжеДАІ»
10:15, 19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
14:05 Х/ф «ЗБРОЙНИЙ БАРОН»
16:20 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНИЙ
БАНГКОК»
21:35 Т/с «Кістки-9»
23:10 Т/с «Кістки-8»

ZIK
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
головне. Дайджест 07.15 Сім
чудес України 07.35 Вижити в
Україні 08.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Перші про
головне 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
Коментарі 12.05 Докаz 15.15
Між своїми 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» 02.00 Художній фільм
03.10 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

СЕРЕДА, 27 БЕРЕЗНЯ

23:25 Х/ф «ЯГУАР»

НОВИЙ КАНАЛ
06:39, 07:55 Kids Time
06:40 М/с «Майлз із майбутнього»
07:34 М/с «Том і Джеррі шоу»
08:00 Т/с «Мерлін»
11:30 Т/с «Загублені»
14:00, 19:00 Заробітчани
21:00 Аферисти в мережах 16+
22:00 7я Рози 16+
23:45 Х/ф «СЕКС І НІЧОГО
ОСОБИСТОГО»

МЕГА

ICTV

06.00 Бандитський Київ 07.45, 13.45
Правда життя 08.45, 16.45
Африканські річки: дари дощів 09.45,
17.45 Смертельна зустріч 10.45
Скептик 11.45 Україна: забута історія
12.35, 19.40 Речовий доказ 14.55,
23.30 Бойові сили 15.55, 21.45
Полювання на рибу-монстра 18.45,
20.50 Їжа богів 22.35 Замерзла
планета 00.35 Підроблена історія

05:35, 20:20 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Багач-бідняк
12:00 Антизомбі. Дайджест
13:30 Х/ф «ПРИДУРКИ»
15:00, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Фантом»
22:40 Інтерв’ю з кандидатом у
Президенти про головне

06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:40 Т/с «Мисливці за реліквіями»
10:25 Х/ф «МАТУСИН СИНОК»
12:15 «Бєдняков+1»
13:10 «Вірю не Вірю»
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
15:50 «Орел і Решка. Навколо світу»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.

К-1

Перезавантаження-3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-4»
08:55 Т/с «Ласко-кулак Бога»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00 Т/с «Решала»
12:00, 17:15 «Загублений світ»
13:00 «Облом.UA.»
13:25 Х/ф «ЩО ПРИХОВУЄ
БРЕХНЯ»
15:10 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:35 Т/с «Кістки-9»
23:10 Т/с «Кістки-8»

ZIK
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15
Коментарі 08.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Перші про головне
12.10 Гра Z вогнем 15.15 Між своїми
19.15 VOX POPULI 20.00 Ток-шоу
«Злий дім» 21.00, 06.20 Перші про
головне. Підсумки 21.35 Ток-шоу «Не
дебати» 23.00 Хард-ток-шоу
«DROZDOV» 00.00 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни: день за днем»
02.00 Художній фільм 03.10
Історична правда з Вахтангом Кіпіані

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 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 «Слуга народу - 3»
22:45 «Світ навиворіт - 10: Бразилія»

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером» 09.20 Х/ф «БЛИЗНЮК»
11.20, 12.25 Х/ф «ТРИМАЙ У
ПОЛІ ЗОРУ» 13.45 «Правила
виживання» 14.50, 15.50, 16.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.45
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 04.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок. Чуже
багатство» 22.00, 05.25 «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
23.55 Т/с «Краплина світла» 02.30
«Орел і Решка. Шопінг» 04.55 «Top
Shop»

11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти справедливості
12+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Серце матері»
23:20 Гучна справа

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07:45 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:40 МайстерШеф 12+
12:45 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
20:00, 20:55 Т/с «З вовками жити»
22:50, 23:55 Т/с «Подвійне життя»

ICTV

05:35, 10:05, 13:25 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
13:35 Х/ф «ПОДВІЙНІ
НЕПРИЄМНОСТІ»
15:05, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
УКРАЇНА
17:45 Т/с «Фантом»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною 20:20 Секретний фронт
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
22:40 Інтерв’ю з кандидатом у
23:00 Сьогодні
Президенти про головне
09:30 Зірковий шлях
23:25 Х/ф «ЛЕОН»
10:30 Місія: краса

НОВИЙ КАНАЛ
05:05 Абзац
07:04, 08:54 Kids Time
07:05 М/с «Майлз із майбутнього»
08:00 М/с «Том і Джеррі шоу»
08:55 Т/с «Мерлін»
12:40 Т/с «Загублені»
15:10 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО:
ЛІТНІЙ ТАБІР»
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Аферисти в мережах 16+
22:00 7я Рози 16+

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.50,
13.45, 02.10 Правда життя 08.50,
16.45 Африканські річки: дари
дощів 09.50, 17.45 Смертельна
зустріч 10.45 Скептик 11.35
Україна: забута історія 12.35,
19.40 Речовий доказ 14.55, 23.30
Бойові сили 15.55, 21.45
Полювання на рибу-монстра
18.45, 20.50 Їжа богів 22.35
Невідома Південна Америка 00.35
Містична Україна

16:50, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження-3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 21:35 Т/с «Кістки-9»
08:55 Т/с «Ласко-кулак Бога»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00 Т/с «Решала»
12:00, 17:20 «Загублений світ»
14:00 «Помста природи»
15:20 Х/ф «ХИЖАКИ»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
23:10 Т/с «Кістки-8»

ZIK

07.00, 16.00, 18.00 Перші про
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
К-1
Перші про головне 12.05, 20.00
06:30 «TOP SHOP»
HARD з Влащенко 15.15 Між
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
своїми 19.15 VOX POPULI 21.00,
08:00 «Ух ти show»
06.20 Перші про головне. Підсумки
08:30 Т/с «Мисливці за реліквіями» 21.40 Гра Z вогнем 22.30 Перші
10:10 Х/ф «ТРАСА 60»
другі 23.30 Стежками війни 00.00
12:15 «Бєдняков+1»
Д/ф «Щоденники Другої світової
13:10 «Вірю не Вірю»
війни: день за днем» 02.00
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
Художній фільм 03.10 Історична
15:50 «Орел і Решка. Навколо
правда з Вахтангом Кіпіані
світу»

П’ЯТНИЦЯ, 29 БЕРЕЗНЯ

ЧЕТВЕР, 28 БЕРЕЗНЯ
1+1

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»
20:40 «Чистоnews 2019»
20:45 Т/с «Слуга народу - 3»
21:50 «Право на владу 2019»

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, 12:20 Т/с «Слуга народу - 2»
14:45, 17:10 Т/с «Слуга народу - 3»
19:15 «Секретні матеріали 2019»
20:25 «Чистоnews 2019»
20:35 «Ліга сміху 2019»
22:40 «Церемонія вручення музичної
премії Yuna 2019»

СТБ
зустріч 18.45, 20.50 Їжа богів 22.35
Невідома Південна Америка 01.30
06:40 Т/с «Коли ми вдома. Нова
Містична Україна 03.00 Бандитська
історія»
Одеса
07:40 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
К-1
09:25 МайстерШеф 12+
06:30 «TOP SHOP»
12:35 Хата на тата 12+
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
08:10 «Ух ти show»
18:00 Слідство ведуть екстрасенси 16+ 09:00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
20:00, 20:55 Т/с «З вовками жити»
10:40 Х/ф «ОСТІН ПАУЕРС:
22:50, 23:55 Т/с «Подвійне життя»
МІЖНАРОДНА
ЛЮДИНА-ЗАГАДКА»
ICTV
12:15 «Бєдняков+1»
13:10 «Вірю не Вірю»
05:35 Громадянська оборона
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 Факти 15:50 «Орел і Решка. Навколо світу»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
Перезавантаження-3»
ІНТЕР
10:10 Секретний фронт
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
12:15, 13:20 Х/ф «ШАНХАЙСЬКІ
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
23:00 «Орел і Решка. Незвідана
ЛИЦАРІ»
Новини 07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
Європа»
09.20 Х/ф «ХТО Є ХТО» 11.15, 12.25 15:00, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Фантом»
Х/ф «АС ІЗ АСІВ» 13.45 «Правила
2+2
20:20 Антизомбі
виживання» 14.50, 15.50, 16.45
06:00 Мультфільми
22:40 Інтерв’ю з кандидатом у
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу
08:00, 21:35, 23:10 Т/с «Кістки-9»
Президенти про головне
«Стосується кожного» 20.00, 03.55
08:55 Т/с «Ласко-кулак Бога»
23:25
Х/ф
«БЛАКИТНА
БЕЗОДНЯ»
«Подробиці» 21.00 «Речдок. Особливий
09:35, 18:15 «Спецкор»
випадок. Чуже багатство» 22.00, 05.25
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
НОВИЙ
КАНАЛ
«Слідство вели... з Леонідом
10:55 Т/с «Решала»
05:00 Абзац
Каневським» 23.55 Т/с «Краплина
11:55, 17:15 «Загублений світ»
06:55,
08:44
Kids
Time
світла»
13:50 «Облом.UA.»
07:00 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО: ЛІТНІЙ 15:25 Х/ф «ЛІТАК ПРОТИ ВУЛКАНА»
УКРАЇНА
ТАБІР»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за викликом-4»
08:45 Т/с «Мерлін»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
ZIK
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 23:00 12:15 Т/с «Загублені»
15:00, 19:00 Хто зверху? 12+
07.00, 16.00, 18.00 Перші про головне.
Сьогодні
21:00 Аферисти в мережах 16+
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15, 11.15,
09:30 Зірковий шлях
22:00 7я Рози 16+
13.15, 16.15, 17.15, 18.15 Коментарі
10:30 Місія: краса
08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
11:30 Реальна містика
МЕГА
19.00 Перші про головне 12.10 Гра Z
13:30, 15:30 Агенти справедливості
06.00 Бандитський Київ 07.50, 13.50 вогнем 15.15 Між своїми 19.15
12+
Правда життя 08.50, 16.45, 00.35
Прямим текстом з Остапом Дроздовим
Африканські річки: дари дощів 09.50
21.00, 06.20 Перші про головне.
16:00 Історія одного злочину 16+
Дикі і озброєні 10.50 Скептик 11.50
Підсумки 21.30 Ток-шоу «Не дебати»
18:00 Т/с «Таємниці»
Україна: забута історія 12.40, 19.40
00.00 Д/ф «Щоденники Другої світової
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
Речовий доказ 15.00, 23.30 Бойові
війни: день за днем» 02.00 Художній
21:00 Т/с «Серце матері»
фільм 03.10 Історична правда з
сили 15.55, 21.45 Полювання на
23:20 Контролер
Вахтангом Кіпіані
рибу-монстра 17.45 Смертельна

СУБОТА, 30 БЕРЕЗНЯ
1+1
07:15 «Світське життя. 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 11:15, 12:30, 13:50, 15:10
«Світ навиворіт - 6»
16:30, 20:25 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка. Діти»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2019»
22:20 Д/ф «Рей ан»

ІНТЕР
06.25 Х/ф «АРТИСТ ІЗ
КОХАНІВКИ» 07.50 «Чекай мене.
Україна» 09.40 «Слово
Предстоятеля» 09.50 Х/ф
«ДАЙТЕ КНИГУ СКАРГ» 11.30
Х/ф «БЕРЕЖИСЬ АВТОМОБІЛЯ»
13.30 Х/ф «СУЄТА СУЄТ» 15.10
Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 17.00
Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 20.00
«Подробиці» 20.30 «Крутіше всіх.
Новий сезон» 22.20 Т/с «Тільки не
відпускай мене» 02.20 Х/ф «ГРА
В ЧОТИРИ РУКИ» 04.50
«Великий бокс. Олександр
Гвоздик і Дуду Нгумбу»

05:40 Еврика!
05:45, 12:45, 18:45 Факти
06:10 Більше, ніж правда
07:35 Я зняв!
09:40 Дизель-шоу 12+
10:55, 11:55 Особливості
національної роботи
13:00 Скетч-шоу «На трьох» 16+
13:25 Т/с «Пес»
16:25 Х/ф «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»
19:10 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ»
21:45 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ 2:
ВІДРОДЖЕННЯ»
23:45 Х/ф «ЗЕЛЕНИЙ
ШЕРШЕНЬ»

НОВИЙ КАНАЛ

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером» 09.20 Х/ф «ТРЬОХ
ПОТРІБНО ПРИБРАТИ» 11.15,
12.25 Х/ф «ГРА В ЧОТИРИ РУКИ»
13.45 «Правила виживання» 14.50,
15.50, 16.45, 00.00 «Речдок» 18.00,
02.30 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня» 21.00
Ток-шоу «Подробиці вибору» 22.15
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 04.00 «Орел і Решка.
Мегаполіси» 04.55 «Top Shop»
05.25 «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 «Я заплачу завтра»
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Головна тема. Вибір
23:20 Слідами

СТБ
05:15, 18:00 Хата на тата 12+
12:50 Х/ф «СЕРЦЕЇДКИ»
15:15 Х/ф «МІЖ НЕБОМ І
ЗЕМЛЕЮ»

17:30, 22:00 Вікна-Новини
20:00, 23:05 Холостяк 16+
22:50 Небачене Євробачення 2019

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
11:05 Х/ф «ПОДВІЙНІ
НЕПРИЄМНОСТІ»
13:20, 23:00 Скетч-шоу «На трьох»
16+
14:55, 16:20 Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Фантом»
20:10, 21:35 Дизель-шоу 12+

НОВИЙ КАНАЛ
06:34, 07:55 Kids Time
06:35 М/с «Майлз із майбутнього»
07:34 М/с «Том і Джеррі шоу»
08:00 Ревізор. Магазини
10:00 Пацанки. Нове життя 16+
12:50 Суперінтуїція 12+
16:50 Т/с «Будиночок на щастя»
19:00 Імпрув шоу 16+
21:00 Аферисти в мережах 16+
22:00 Х/ф «ОТЖЕ, ВІЙНА»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:50 Т/с «Мисливці за реліквіями»
10:35 Х/ф «БІЛЬШЕ ЗА ЖИТТЯ»
12:15 «Бєдняков+1»
13:10 «Вірю не Вірю»
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
15:50 «Орел і Решка. Навколо світу»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження-3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Кістки-9»
08:55 Т/с «Ласко-кулак Бога»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00 Т/с «Решала»
12:00, 17:10 «Загублений світ»
14:00 Відеобімба
15:25, 23:15 Х/ф «ПЛАНЕТА АКУЛ»
19:25 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ УДАР»
21:40 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ»

ZIK

07.00, 16.00, 18.00 Перші про
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
06.00 Бандитська Одеса 08.05,
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
14.00, 14.30 Правда життя 09.05
18.15 Коментарі 08.00, 09.00, 11.00,
Замерзла планета 10.05
13.00, 15.00, 17.00 Перші про
Смертельна зустріч 11.05 Скептик головне 12.05 HARD з Влащенко
12.00 Україна: забута історія 12.50, 15.15 Між своїми 18.30 Джокери
19.40 Речовий доказ 14.55, 23.30
20.00 FACE 2 FACE з Тетяною
Бойові сили 15.55, 21.45 Полювання Даниленко 21.00 Перші про
головне. Підсумки 21.30 Політичне
на рибу-монстра 16.45, 00.35
Африканські річки: дари дощів 17.45 ток-шоу «Народ проти!» 00.00 Д/ф
Дикі і озброєні 18.45, 20.50 Їжа богів «Щоденники Другої світової війни:
день за днем» 02.05 Художній фільм
22.35 Невідома Півленна Америка
03.30 Історична правда з Вахтангом
01.35 Містична Україна 03.05
Професія - альфонс 03.45 Дракула Кіпіані 06.15 Shift 06.30 Європа у
фокусі
та інші 04.05 Наші

МЕГА

НЕДІЛЯ, 31 БЕРЕЗНЯ
09:10 «Ух ти show»
10:10 М/ф «Бунт пернатих»
11:45 М/с «Земля до початку
часів»
13:00 Х/ф «БІЛЬШЕ ЗА ЖИТТЯ»
14:40 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:00 «Блокбастери»

2+2
06:00 Мультфільми
08:05 «102. Поліція»
09:00 ДжеДАІ. Дайджест 2017
10:00 «Загублений світ»
13:00 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ УДАР»
15:05 Т/с «Ласко-кулак Бога»
16:55 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ»
18:30 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-2»
20:20 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-3»
22:05 Х/ф «ХИЖАК»

06:04, 07:19 Kids Time
06:05 М/с «Майлз із майбутнього»
07:20 Таємний агент
08:45, 10:50 Подіум
12:45 Імпрув шоу 16+
14:45 Хто зверху? 12+
16:45 М/ф «У пошуках Дорі»
18:30 Х/ф «ТОР»
ZIK
21:00 Х/ф «ТОР 2: ЦАРСТВО
07.00, 09.00 Перші про головне.
ТЕМРЯВИ»
УКРАЇНА
Дайджест 07.15, 09.15 Коментарі
23:10 Х/ф «ЦЕНТУРІОН»
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
10.00 Перша передача 10.35,
07:30 Т/с «Серце матері»
22.35, 02.10 Історична правда з
МЕГА
12:50, 15:20 Х/ф «ПОМІЧНИЦЯ»
Вахтангом Кіпіані 11.00 FACE 2
06.00 Бандитський Київ 08.05,
15:40, 20:00 Т/с «Із минулого з
FACE з Тетяною Даниленко 12.00
00.30 Містична Україна 08.55,
любов’ю»
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 13.00
18.35 Брама часу 10.35 Битва
21:00 Шоу «Дивовижні люди»
Ток-шоу «Злий дім» 14.00 Гра в
цивілізацій 11.25 Бойові сили
23:00 Т/с «Квиток на двох»
класику 15.00 Між своїми 15.45
13.15 Як працює наш мозок
15.45 Невідома Південна Америка Сім чудес України 16.00, 17.15
СТБ
Політичне ток-шоу «Народ проти!»
17.45 Полювання на
рибу-монстра 21.00 Народження 17.00, 19.00 Перші про головне
05:50, 23:10 Хата на тата 12+
Європи 23.30 Африканські річки: 18.45 Місто 19.20 VOX POPULI
07:40 Страва честі 12+
дари дощів 01.20 Війна всередині 20.00 Докаz 21.00 Деталі 22.00
08:35 Т/с «З вовками жити»
нас
Стежками війни 00.00 Д/ф
16:10 Холостяк 16+
«Щоденники Другої світової війни:
19:00 МайстерШеф.
К-1
день за днем» 05.35
Професіонали 12+
06:30 «TOP SHOP»
Документальний фільм 06.00
ICTV
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
Євромакс 06.30 Завтра вже
08:10 «Дай лапу»
сьогодні
05:30 Скарб нації

1+1
06:00 «Розсміши коміка. Діти»
06:35 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 «Світ навиворіт - 10: Бразилія»
10:50, 12:15 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА
ІНШІ ПРИГОДИ ШУРИКА»
12:00, 15:00, 18:00 ТСН: «ТСН
спецвипуск»
13:10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ УДАЧІ»
15:10 Х/ф «ВТЕЧА З ШОУШЕНКА»
19:30, 23:30 «ТСН Вибір країни 2019»
21:30 «Голос країни 9»

08:00, 09:55 Хата на тата 12+
09:00 Страва честі 12+
14:50 МайстерШеф. Професіонали
12+
19:00, 19:55 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21:00 Один за всіх 16+
22:15 Я соромлюсь свого тіла 16+

ICTV

06:40 Антизомбі
07:25 Т/с «Відділ 44»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 20:00
Факти
11:05, 13:00 Х/ф «ШАНХАЙСЬКІ
ЛИЦАРІ»
13:35 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ»
ІНТЕР
16:35 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
08.00 «уДачний проект» 09.00
2: ВІДРОДЖЕННЯ»
«Готуємо разом» 10.00 «Орел і Решка. 21:10 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
Мегаполіси» 11.00 «Орел і Решка.
22:55 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2»
Морський сезон 3» 12.00 «Крутіше
всіх. Новий сезон» 14.00 Д/п «Цукор»
НОВИЙ КАНАЛ
16.00 Х/ф «ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ»
05:40 Стендап шоу
17.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС І
06:39, 07:59 Kids Time
НЕЗВИЧАЙНИЙ КРОС» 17.40 Х/ф
«САМОГОННИКИ» 18.10 Х/ф «ІВАН 06:40 М/с «Майлз із майбутнього»
ВАСИЛЬОВИЧ ЗМІНЮЄ
07:35 М/с «Том і Джеррі шоу»
ПРОФЕСІЮ» 20.00 «Подробиці.
08:00 Х/ф «СИНДБАД: ЛЕГЕНДА
Вибори 2019» 00.00 «Речдок» 02.35
СЕМИ МОРІВ»
«Орел і Решка» 03.20 «Орел і Решка. 09:45 М/ф «У пошуках Дорі»
Шопінг» 04.55 «Top Shop» 05.25
11:30 Х/ф «У ПАСТЦІ ЧАСУ»
«Слідство вели... з Леонідом
13:45 Х/ф «ТОР»
Каневським»
16:10 Х/ф «ТОР 2: ЦАРСТВО
ТЕМРЯВИ»
УКРАЇНА
18:20 Х/ф «БОГИ ЄГИПТУ»
06:30 Сьогодні
21:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСІЇ: ПІСКИ
07:30 Зірковий шлях
ЧАСУ»
08:00, 09:20, 11:20, 13:20, 15:20 Т/с
23:15 Х/ф «КАБЛУЧКА НАМЕЙСА»
«Чужі рідні»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00,
МЕГА
19:00, 23:00 Сьогодні.
06.00 Бандитська Одеса 07.50,
Україна обирає
00.30 Містична Україна 08.40, 18.30
16:50, 17:20 Х/ф «НУЛЬОВИЙ
Брама часу 10.20 Їжа богів 11.15
ЦИКЛ»
Бойові сили 12.15 Шпигунство та
20:00 Головна тема. Вибір
змови 13.10 Народження Європи
23:15 Х/ф «ПОМІЧНИЦЯ»
15.40 Невідома Південна Америка
СТБ
17.40 Полювання на рибу-монстра
21.00 Як працює наш мозок 23.30
06:50 Холостяк. Як вийти заміж 12+

Африканські річки: дари дощів 01.20
Прихована реальність

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:00 «Ух ти show»
08:30 М/с «Земля до початку часів»
09:15 Х/ф «СТАТУС: ОНОВЛЕНИЙ»
11:15 Х/ф «ОСТІН ПАУЕРС:
МІЖНАРОДНА
ЛЮДИНА-ЗАГАДКА»
13:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
22:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»
23:00 «Блокбастери»

2+2
06:00 Мультфільми
08:10 «Угон по-нашому»
11:10 «Шалені перегони»
13:10 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
15:15 Т/с «Ласко-кулак Бога»
17:10 Х/ф «ХИЖАКИ»
19:10 Х/ф «ПІД ПРИЦІЛОМ»
21:05 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

ZIK
07.00 Перші про головне. 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, 02.10 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 13.25, 06.00
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 14.20
Політичне ток-шоу «Народ проти!»
17.00, 19.00 Перші про головне
17.15 Прямим текстом з Остапом
Дроздовим 18.40 Сім чудес України
19.20 HARD з Влащенко 21.00 Деталі
22.00 Вижити в Україні 22.35
Джокери 23.00, 01.10 Художній фільм
00.00 Д/ф «Щоденники Другої
світової війни: день за днем»

Що віщують зорі
Гороскоп на 25 - 31 березня
ОВЕН. Вам необхідно реалізувати
свої задуми. Ви — лідер, і це відчутно
допоможе вам добитися свого. Однак і за невдачі доведеться відповідати теж. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — середа.
ТЕЛЕЦЬ. З великими досягненнями в професійній сфері трохи зачекайте. Потрібно буде зайнятися
справами звичайними, але невідкладними. Це принесе вам певну вигоду. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
БЛИЗНЮКИ. Ваші плани й задуми
здійсняться, причому без особливих
зусиль з вашої сторони. Фортуна посміхнеться вам, подарувавши нові цікаві можливості. Сприятливий день —
вівторок, несприятливий — четвер.
РАК. Ви будете надзвичайно працездатні. Це вдалий час для зустрічей, поїздок, налагодження контактів
і плідного спілкування. Сприятливий
день — середа, несприятливий — субота.
ЛЕВ. Назрівають важливі для вас
зміни. Тільки не варто різко рвати
зв’язки й ламати звички. Ваш авторитет помітно зросте, а свобода вибору залишиться за вами. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — вівторок.
ДІВА. Ви будете активно вчитися новому й спілкуватися з людьми
здалеку. Може змінитися настрій,
з’явиться чітке розуміння своїх цілей. Захочеться спокою й стабільності.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий - п’ятниця.
ТЕРЕЗИ. Можна чекати підвищення по службі. Прибуток і успіх
залежатимуть від докладених вами
зусиль. Заздалегідь складений чіткий план дій допоможе уникнути суєти. Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
СКОРПІОН. Ви все зможете закінчити в строк і встигнете на всі
важливі зустрічі. Не варто починати
нових справ. Добре б не пропустити
важливої інформації, яка буде сприяти
вашій фінансовій стабільності. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — четвер.
СТРІЛЕЦЬ. Краще нікому не говорити про свої плани. Вдалий період, щоб розрахуватися зі старими
боргами як фінансової, так і морально-етичної властивості. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — середа.
КОЗЕРІГ. Вам залишиться докласти зовсім небагато зусиль,
щоб бажана мета була досягнута.
І результати перевершать усі прогнозовані очікування. Постарайтеся
не сумніватися в собі й своєму успіху. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — понеділок.
ВОДОЛІЙ. Ви зараз цілеспрямовані й рішучі. Прислухайтеся до ідей
колег, вони можуть надихнути вас.
Подумайте про вкладення грошей
в освіту, свою або дітей. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — субота.
РИБИ. Час для розкриття творчого потенціалу, втілення у життя
нових ідей. Емоції уляжуться. На вас
очікує безліч конструктивних зустрічей і пропозицій. Сприятливий
день — середа, несприятливий — п’ятниця.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

...КЛАСИЧНІ

«Треба вміти, молодиці,
голубці крутити...»

Фото Smak.com. ua.

Ця страва давно стала класичною в нашій національній
кухні, без неї не обходиться жодне свято, весілля чи інше
урочисте застілля. Та й у будень нерідко готуємо голубці
– хоч це і затратно, і довго, але ж нашим рідним вони так
смакують...
Звісно, кожна господиня має свій улюблений рецепт чи
кілька, якими зазвичай користується. І при цьому мало
хто здогадується, що варіантів цієї страви є сила-силенна:
пісних і скоромних, класичних і оригінальних, з різними
начинками та з найрізноманітнішого листя (іноді дуже
незвичного), в яке ту начинку загортають...
Фото immgrum.com.ua.

…ПІД «ШУБОЮ»
Інгредієнти: для голубців — 1 середня головка свіжої капусти, 250 г м’ясного фаршу, 150 г
рису, 1 маленька цибулина, 1 невелика морквина, 100 мл води, олія, сіль, перець; для «шуби» —
100 г твердого сиру, 2 помідори, зелень кропу
і петрушки, 3–4 зубчики часнику, 2 ст. л. сметани,
сіль, перець.
Приготування. Пропарити капусту, розібрати її на листочки, зрізати потовщення. Рис зварити до напівготовності. Цибулю (нарізану маленькими кубиками) та моркву (натерту на крупній
тертці) спасерувати, змішати з охолодженим
рисом і фаршем, посолити, поперчити до смаку.
Сформувати голубці й викласти на деко, злегка
змащене маслом. Зверху присолити, залити гарячою водою, накрити бляшку фольгою і готувати в духовці при 200 °C упродовж 30 хвилин. Тим
часом помідори дрібно нарізати, сир потерти,
зелень посікти, часник пропустити через прес.
Додати до овочево-сирної суміші сметану, сіль
та перець, вимішати. Зняти фольгу, рівномірно
розподілити приготовану «шубу» на поверхні голубців, розрівняти і запікати ще 10–15 хвилин.

...ІЗ КВАСОЛЕЮ ПО-ПОЛЬСЬКИ

...З ГРЕЧКОЮ І ГРИБАМИ

Інгредієнти: 1 невелика головка квашеної капусти, 1 скл. квасолі, 1 цибулина, сіль, чебрець, перець мелений червоний, за смаком, олія.
Приготування. Квасолю замочити на 8–10 годин, після чого воду злити, квасолю перебрати і
зварити до м’якості, додавши чайну ложку олії.
Квашену капустину розібрати на листки, серединку дрібно нарізати. Подрібнену цибулю спасерувати на олії, додати варену квасолю, заправити за
смаком зеленню чебрецю і посолити. Викладати
фарш на капустяне листя, загортати конвертиком,
укласти щільно в змащену олією і встелену шаром
подрібненої капусти форму, залити рідиною, в якій
варилася квасоля, і додати трохи капустяного розсолу. Запікати в духовці за помірної температури
до випаровування води. Подаючи до столу, полити
голубці олією і посипати червоним меленим перцем. Смакуватиме також із кетчупом.

Інгредієнти: 1 капустина, 1 скл. гречки, 1 цибулина, 1 морквина,
0,5 скл. сушених грибів, сіль, перець чорний мелений, олія соняшникова,
олія лляна.
Приготування. Капусту проварити в кип’ятку 7–8 хвилин, розібрати
на листя, зрізати потовщення. Цибулю покраяти кубиками і підсмажити на
олії до напівготовності, всипати потерту моркву і тушкувати до готовності.
Гриби попередньо вимочити, зварити і змолоти, додати підсмажену
цибулю і моркву, змішати все це з вареною гречкою, посолити і поперчити. Охолоджене листя начинити фаршем, загорнути рулетиком і сховати
бічні краї всередину. Скласти голубці
в каструлю, дно якої встелити залишками капусти. Залити кип’ятком із сіллю і варити 30–35 хвилин. Подавати,
поливши лляною олією.
Фото milkalliance.com.

...З ТЕРТОЮ КАРТОПЛЕЮ
Інгредієнти: 1 велика головка капусти, 8–10 великих картоплин, 1 велика цибулина (або 2 маленькі), 5 ст. л.
манки, сіль та спеції – за смаком.
Приготування. Пропарити в підсоленому окропі капусту, розібрати
її на листки, зрізати товсті прожилки.
Картоплю почистити, помити і натерти
на середній тертці, рідину не зціджувати. У невеличкій каструльці зварити
манку на 0,5 л окропу. Вкинути гарячу
кашу до тертої картоплі (саме завдяки
цьому начинка буде м’якою і пухкою),
підсмажену цибулю, сіль, перець. Начинка виходить дещо рідкувата, але

30–40 хвилин, щоб замаринувалася, тоді
додати вичавлений часник і дрібно посічену зелень, ретельно вимішати і нафарширувати цією начинкою кульочки з капустяного листя. Сформовані голубці щільно
укласти в каструлю і залити гарячим маринадом. Для його приготування змішати
2 склянки води зі склянкою цукру і 3 столовими ложками солі, довести до кипіння
і додати 200 мл оцту і чверть склянки олії.
Коли голубці з маринадом схолонуть, поставити в холодильник. Готові через 24 години, а зберігати їх можна до двох тижнів.

...З ПЕКІНСЬКОЇ КАПУСТИ

при варінні в голубцях швидко стягується. Дно широкої каструлі встелити
капустяним листям. Начиняти підготовлені листки картопляним фаршем,
загортати і щільно складати голубці в
каструлю, не наповнюючи її до самого верху, аби при варінні рідина не
вихлюпувалась. Залити гарячою підсоленою водою і варити близько години після закипання на спокійному
вогні. Перед подачею на стіл голубці
підсмажити з цибулею. Смакуватиме
ця страва і з грибною підливою, і з
підсмаженими шматочками бекону та
півкільцями цибулі.

...ПО-КОРЕЙСЬКИ
Інгредієнти: 1 середня капустина,
3–4 морквини, 1 пучок зелені (кріп, петрушка), 1 пакетик спецій для моркви по-корейськи, 200 мл оцту (9%), 0,25 скл. олії, сіль,
цукор, часник.
Приготування. В каструлю з водою
всипати трохи солі та оцту (щоб листя не
розварилося), коли закипить, покласти капустину і варити 5–7 хвилин (поки листя
стане прозорим і м’яким), вийняти, розібрати на листочки, охолодити.
Моркву натерти на тертці для корейської моркви, всипати спеції і залишити на

Інгредієнти: 1 капустина,
1 цибулина, 1 морквина, 300 г
свинини, 200 г рису, сіль, перець
чорний мелений, олія, 1 скл.
томатного соку, 1 скл. сметани,
1 скл. води.
Приготування. М’ясо порізати на маленькі кубики і підсмажити до рум’яної скоринки. Цибулю
підсмажити на олії до напівготовності, додати натерту моркву і
тушкувати до готовності. Окремо
зварити рис до напівготовності,
змішати його з цибулею, морквою
та м’ясом, посолити й поперчити, добре вимішати. Капусту
пропарити, розібрати на листя,
позрізати потовщення. Листочок скрутити конусом, покласти
всередину начинку та загорнути.
Дно каструлі встелити зрізаними
з листя капусти потовщеннями,
щільно скласти голубці, залити
томатним соком, сметаною та водою, посолити, довести до кипіння, зменшити вогонь і тушкувати
близько години.

Інгредієнти: 1 капустина пекінська,
1 скл. рису, 2 морквини, 1 цибулина, 200 г
свіжих печериць, олія, зелень, сіль, перець,
2 ст. л. томатної пасти.
Приготування. Листя проварити в
киплячій воді 5–10 секунд, грубі частини
зрізати. Рис зварити до готовності. Цибулю
подрібнити, моркву потерти, печериці порізати, посмажити все на олії і додати до
рису, посолити, поперчити, всипати посічену зелень і вимішати. Закрутити голубці.
Для соусу розмішати томатну пасту з водою
та 2 столовими ложками олії, полити голубці і запікати в духовці при 180 градусах
близько 40 хвилин.

...ЛІНИВІ
Фото cooktips.com.

Інгредієнти: 1 капустина, 500 г м’яса, 1 морквина, 2 цибулини, 1 скл. бульйону, 0,5 скл. рису,
100 г масла, 1 ст. л. томатної пасти, лавровий лист,
перець, сіль.
Приготування. Капустину дрібно нашаткувати.
На дно каструлі викласти порізане шматочками масло
і половину капусти. М’ясо і цибулю дрібно покраяти,
моркву потерти. Все обсмажити, додавши наприкінці
томатну пасту, і викласти в каструлю з капустою, потім
сирий рис, а зверху – капусту, що залишилася. Додати
лавровий лист, перець, бульйон і тушкувати до готовності.

www.volyn.com.ua
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Запізнілий тест на батьківство
Закінчення. Початок на с. 16
Ольга ЧОРНА

вечері, коли діти заснули, Власта
вийшла надвір. Якраз звідкілясь
повертався добряче підпилий
Руслан.
— Ти ба, які гості! А ти ще гарнішою
стала. Мені б таку.
Руслан кинувся обіймати Власту. Та
його відштовхувала. Озирнувшись довкола, він згріб жінку своїми ручищами і
поволік за хату.
— Зараз будемо ближче родичатися, — прошипів.
Розірвав на жінці футболку. І якби
не сусідка…
— Руслане! Схаменися! — заволала
на весь голос.
Руслан струсонув Властою, наче
грушею, і відпустив. Вона ридала від
сорому і болю.
На гвалт прийшли Степан із матір’ю.
— Що сталося? — запитав Степан.
— А я розкажу, — подала голос сусідка. — Я врятувала її від твого навіженого брата.
— Не смій так про мого сина! —
гаркнула Манька.
— Та вона сама… сама мене покликала, — зареготав Руслан. — Правда,
кицю? Бачте, мовчить. Може, то й діти
не твої, Степане.
— Ото невістку лихий послав, — заломила руки Манька. — Тепер все село
буде в зубах носити. Поки жити буду,
сорому не оберуся. А вона ще реве. Бо
застукали?! Чоловік у хаті, а вона тут…
Ах ти!..
Манька не вгавала. Вона ще й «відривалася» на невістці через те, що багаті свати не обсипали її добром.
Власта побігла до хати. Степан — за
нею.
— Що це було? — запитав.
— Хай тобі брат пояснює. Я забираю дітей і їду додому.
— То це правда, що ти… ти з Русланом?..
— Яка правда? Що ти говориш? Та
твій брат… Він…
— Нікуди не поїдеш!
— Поїду. Благо, права взяла з собою.
— А, знаєш, діти справді зовсім не
схожі на мене. Може, Руслан і має рацію.
Може, ти з ним тишком–нишком… А,
може, з кимось іншим. Як я раніше про
це не подумав?! І в нашій родині близнюків ніколи не було. Який же я дурень!
— Степане, ти що — з глузду з’їхав?
— Забирай малих і котись звідси, —
Степан боляче штовхнув дружину.
Власта зібрала дітей, тремтячими руками завела автівку. Рушила з
подвір’я. Їй услід принижено і злісно
дивився Степан. Зі смутком і почуттям
вини — батько. З ядучою посмішкою
— матір. З цікавістю — сусідка, яка рознесе новину селом і ще й прибреше. А
Руслан повернувся до Мирона — там
ще залишилася недопита пляшка.
Через кілька днів Степан з’явився
просити в дружини пробачення. Власта з малечею була в батьків. Теща з
тестем зустріли зятя холодно.
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«В діда висить,
в баби — сяє…»
Ех, урізали сьогодні місця в «Цікавій» Грицьку
Гарбузу у зв’язку з політичною рекламою. І
хоч розумію, що президентські вибори у нас
відбуваються раз на 5 років і це шанс усім газетам
підлатати свій скромний бюджет, «мстя» моя буде
страшною. Жартую. І запевняю: сумувати тиждень
ми вам точно не дамо, бо місця на завдання таки
відвоювали!

У

«ГАРБУЗ
ІЗ СЕКРЕТОМ» —
12 (2019)
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— Я не знаю, що на мене найшло,
— виправдовувався. — Мені дуже
прикро. Наче щось у голові перемкнуло.
— Ти не захистив нашу доньку, —
твердо мовив тесть. — І навіть не уявляєш, в якому стані вона приїхала. А
вона ж двох малесеньких дітей везла.
— Я не хотів її відпускати.
— Ти не хотів повірити, що твій на-

“

Озирнувшись довкола,
Руслан згріб Власту
своїми ручищами і
поволік за хату.
— Зараз будемо
ближче родичатися,
— прошипів.
Розірвав на жінці
футболку. І якби не
сусідка…

віжений брат мало не позбиткувався
над твоєю дружиною.
— Я люблю своїх дітей. Потрібний
їм. І доведу, що вони мої. Експертизу
зроблю.
— Степане, ми вважали тебе мудрим і порядним. Але те, що сталося…
Зрештою, хай Власта вирішує.
— Ми дамо раду без тебе, Степане,
— мовила Власта. — Забери свої речі з
квартири.
— Але ж я кохаю тебе.
— Ключі залиши сусідці Нелі. На
розлучення подам сама. Про аліменти
не турбуйся — мені їх не треба.
— І не подумай щось витворити,
— пригрозив тесть. — Та й взагалі, не
попадайся на очі.
…Степан тисячу разів пошкодував
за той вечір. А Руслан насміхався над
ним: слабак ти, брате…
Він не раз спостерігав за близнюками. Вже ходять. Уже бігають. Уже піш-

ли до садочка. Стали школярами. Вже
Власту зростом наздоганяють.
Він знав, що Власта заміж вдруге не
вийшла. Вона й досі дуже гарна. Він кохає її і не може простити… Хоча толком
і не знає, чого саме не може їй простити…
Хвилювався, що тесть завадить робити кар’єру. Але той просто викреслив колишнього зятя із життя своєї
родини.
Степан пробував влаштувати особисте. А воно чомусь не клеїлось.
…Близнюки стали студентами
престижного факультету. Обоє грають
у баскетбол. З їхнім зростом… Степан
бачив, як Власта приїжджала до них
на змагання. А потім вони утрьох їхали
додому або в кафе. Вони люблять фотографуватися з мамою. Власта виглядає, наче дівчинка біля високих, міцних
хлопців. На них захоплено дивляться
люди. Такі гарні мама та її сини…
Степан таки наважився. Його організація стала спонсором змагань, у
яких брали участь близнюки. Він був
певний: їхня команда переможе. Вона
фактично найсильніша. Він вручатиме
призи гравцям і при нагоді познайомиться з синами. Кудись їх запросить,
аби поговорити, порозумітися…
Власта також прийшла підтримати
синів. Серед спонсорів ігор побачила
прізвище колишнього чоловіка. А пізніше зіткнулася зі Степаном у коридорі.
— Я тут заради них, — кивнув у бік
баскетболістів, серед яких були близнюки.
— Вони виросли без тебе. Їм уже
двадцять.
— Але ж ти сама не захотіла…
— Ми обоє знаємо, що трапилось.
— Я хотів би…
— Не намагайся подолати дорогу,
переметену роками і вчинками. Крім
того, я синам розповіла про той жахливий випадок. Вони вже дорослі. Все
зрозуміли…
Команда, у якій грали близнюки,
перемогла. Призи гравцям вручав
Степанів заступник.

«В діда висить, в баби
— сяє, дід до баби досягає». Якщо дізнаєтеся про
що говорить ця сороміцька українська загадка,
одразу згадаєте популярну народну застільну
пісню, яка асоціюється
зі словом–відгадкою. У
цій пісні згадується одна
рослина і одна тварина.
Але саме іменем тварини
один вітчизняний політик
назвав іншого вітчизняного політика. Світлину
останнього (того, кого
обізвали) ми і заховали у
гарбузі. Щоправда, кажуть,
вони вже подружилися у
боротьбі проти ще одного
діяча — чого не зробиш
заради булави, і тепер асоціюються зі знаменитою
байкою Крилова.

Чиє фото знаходиться
у гарбузі?
Слово–відповідь
треба надіслати до
3 квітня тільки у вигляді
sms–повідомлення на
номери: 0501354776 і
0672829775 (наприклад:
«М’яч», «Три ведмеді»,
«Наталія Мурахевич»).
Увага: з одного номера
можна відправляти лише
одне sms! Цей номер і
братиме участь у жеребкуванні при розіграші
призових 200 гривень,
якщо правильних відповідей буде більше двох. А ще
спеціальний приз —
150 гривень — отримає
той, хто в листі на поштову
адресу (43 025, Луцьк,
просп. Волі, 13) чи електронну (tsikava.gazeta@
gmail.com) найяскравіше опише, як шукав чи шукали правильну відповідь.

Усміхніться!
:)) :)) :))
— Мені здається, я здатний читати ваше серце,
як розгорнуту книгу!
— Читайте на здоров’ячко, лише не мацайте
обкладинку руками!
:)) :)) :))
Учитель дав завдання
на тему «Якщо б я був директором фірми…»
Всі старанно пишуть,
і тільки Іван дивиться
у вікно.
— А ти чому не пишеш? — запитує вчитель.
— Чекаю на секретарку!
:)) :)) :))
Пізно ввечері йде жінка
додому через парк. Раптом
чує:

— Стій!
Вона зупинилася.
— Лежати!
Лягла.
— Повзи!
Поповзла. Раптом над
вухом співчутливо:
— Жіночко, вам погано?
Я тут собаку треную, дивлюся — ви повзете.
:)) :)) :))
— Скажи, а чому ти так
пізно одружився?
— Ну, розумієш, перш
ніж наважитись на такий
серйозний крок, я хотів
мати надійний і постійний
дохід.
— І ти тепер його маєш?
— Так, я отримую пенсію за віком.

ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД ЗА 14 БЕРЕЗНЯ
По горизонталі: 1. Плов. 4. Карб. 6. Америка. 7. Наступ. 10. Брелок. 12. Злагода. 13. Ікс. 14. Фах. 15. Приклад.
17. Молоко. 18. Регіон. 21. Обручка. 22. Смак. 23. Тема.
По вертикалі: 1. План. 2. Вантуз. 3. Орт. 4. Карета.
5. Банк. 8. Авокадо. 9. Правило. 10. Бройлер. 11. Онтаріо.
15. Пророк. 16. Догмат. 17. Марс. 19. Нива. 20. Луг.
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Запізнілий тест на батьківство Солодкі «дванадцятки»
з рідної мови

— Чули? Степан Маньки
Горобчихи дівку з міста
привіз. Ім’я таке дивне:
Власта, — перемовлялися
в селі.
— Ага, її батьки в
начальниках ходять. Вона
в них — одиначка.
Пощастило хлопцеві.
— Та й Степан інститут
закінчив. Не те, що брат
його. І до кого вдався, такий
безголовий?
— Все одно Манька над
старшим сином більше
трясеться, як над молодшим.
— Тепер на Степана буде
дмухати…

Підприємець із Буковини
роздає школярам ласощі
за 12 балів у щоденнику
Діана ВАТАМАН

О

Ольга ЧОРНА

аньці майбутня невістка
не припала до душі. Жінка окинула оком велике
обійстя, глянула на тендітну, модно одягнену дівчину, і зрозуміла:
Власта не буде сапати й рити картоплю на городі й, узагалі, що таке
сільська робота — не знає. Про що
при нагоді й сказала Степанові.
— Мамо, ми ж у місті будемо
жити. А щось допомогти… Чому б
і ні? Власта навчиться.
— Хто її так назвав? Запам’ятати годі.
Вдома Манька невдоволено
буркала, а позаочі хвалилася, мовляв, не з простими людьми породичається. І водночас із злостилася на Степана. Вважала: спершу
старший син повинен одружитися.
Якось із чоловіком про те мову завела.
— Та наш Руслан більше з дільничним спілкується, аніж з дівками, — відповів на те. — Спробуй
такого вженити.
Манька більше любила старшого сина, бо був схожий на її рідню.
Молодший вдався до бабусі — чоловікової матері. Манька ж терпіти
не могла свекрухи. А Степан був її
улюбленим онуком.
Степан був відмінником у школі. А за Русланом золоті верби росли. Не змінився й тоді, коли почав
парубкувати. Дівчата Руслана сто-
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лексій Сторожинецький —
власник єдиного в Хотині
магазину, де не продають
алкоголю та цигарок. Вагому частину свого прибутку Олексій
спрямовує на розвиток всього
українського: підтримує армію, ініціює будівництво церкви та заохочує учнів до вивчення державної
мови. Два роки тому, погодивши
із керівництвом місцевої гімназії,
започаткував незвичну акцію.
— За відмінну оцінку з української мови діти отримують солодощі. Учні мають «заробити»
12 балів у щоденник. З ним вони
йдуть до мене, я ставлю відмітку
«акція» поруч з оцінкою і видаю
подарунок. Але тільки за найвищий бал. Діти можуть зібрати
кілька «дванадцяток», тоді отримають більший презент на вибір, — розповідає підприємець.
Акція планувалася як тимчасова, та результати надихнули
продовжувати.
Вчитель-мовник Ольга Матковська каже, що
це мотивує школярів готуватися
до уроків старанніше.
— 13 учнів із 26 закінчили
перший семестр на «відмінно».
Це досить позитивна динаміка.
Цьогорічні семикласники були
у 5-му, коли розпочалася акція.
Вони дуже старанно працювали на уроках, і тепер мотивація
не зникла, хоча подарунків їм
уже не дають.
Солодощі отримують лише
учні 5–6 класів — і тільки за відмінні оцінки з української мови
та літератури. Хоча вчителі інших
предметів були б не проти, якби
так заохочували з їхніх дисци-
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ронилися. І друзів, крім злодійкуватого Мирона, не мав.
…Степан із Властою до села
приїжджали нечасто. А після того,
як Манька обізвала невістку безрукою панею, та взагалі голови не
показувала.
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Манька більше
любила старшого сина,
бо був схожий
на її рідню. Молодший
вдався до бабусі —
чоловікової матері.
Манька ж терпіти
не могла свекрухи.

Руслана ж пекло, що брат гарно в житті влаштувався. Живе заможно. Дружина вродлива. І тихо
зловтішався, що вже минуло кілька
років, відколи Степан одружився, а
дітей нема. Зле жартував над братом, мовляв, от, якби Власта була
його жінкою…
Степан був щасливий, коли
дружина завагітніла. Згодом дізна-

лися: народяться близнюки. Тесть
із тещею заздалегідь потурбувалися, щоб у їхніх хлопчиків було все
найкраще…
— Щось ваша невістка, Манько, внуків не привозить, — сказала
сусідка.
— Малі ще. Підростуть, то й
привезе.
Маньці й самій нетерпілося
побачити близнюків. Але їхати до
сина з невісткою після сварки не
наважувалася. Чоловіка випровадила. Коли той повернувся, запитала:
— На кого внуки схожі?
— Ось фотокартку привіз. Візьми й подивися.
— Нічого нашого нема. Нічогісінько! На її родину вдалися.
— Самі на себе схожі. Чого ти
причепилася?!
…Степан із Властою привезли
в село малюків, коли тим виповнилося півроку.
— Плаксиві вони, — буркала
Манька. — Дрібні. В те панство
вдалися.
— Мамо, заспокойтеся, — шепотів Степан.
Закінчення на. 15

плін. Олексій Сторожинецький
каже, що його позиція принципова:
— Чую всюди російську
і розумію, наскільки важливим
є вивчення рідної. Я сам не ідеально нею володію, та стараюся. Без цього ми не відбудемося як нація. Тому возитиму
учнів на українські фільми, заохочуватиму за хороші оцінки.
У планах — грошова премія
випускникам, які отримають високий бал на ЗНО. Чому саме 5 та
6 класи? Бо це найменші діти
старшої школи. Їх треба мотивувати на початку — і в них сформується звичка добре вчитися.
Але це не єдина добра справа
Олексія Сторожинецького. Тривалий час він забезпечував дітей
безкоштовними обідами, зараз
ініціює спорудження храму і до-
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Чому саме
5 та 6 класи?
Бо це найменші діти
старшої школи.
Їх треба мотивувати
на початку — і в них
сформується звичка
добре вчитися.

помагає армії, а в його магазині
безплатно роздають чай та каву.
Підприємець каже, що часто такого благодійництва не розуміють.
— Але то мій вибір. Хтось
витрачає гроші на кіно, кафе чи
щось інше, а я — на це. Замість
того, щоб купити дитині новий
айфон, вирішив відвезти школярів на сучасний український
фільм. Хотів дати й іншим бізнесменам поштовх на такі справи.
Це ж ваше ім’я та реклама, — підсумовує пан Олексій.
Фото Ірини БОЛЕСТИ.
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l ІСТОРІЯ НОМЕРА

Аномальний сім’янин
Микола Вересень:
Ксенія
КОШОВА:
«Роль злого
поліцейського
в нашій сім’ї
дісталася мені»
l ЗІРКА Як дружина

«СВОБОДА — ЦЕ ЯК
ПЕРШИЙ СЕКС»
с. 3—5

Євгена Кошового
зуміла побороти
у доньки «зіркову»
хворобу і чому відомий
актор свій будинок
називає гаремом

»

с. 10—11

«ТАК НІХТО НЕ КОХАВ
«Таких,
як Еціо, –
д на
один
мільйон»

Аномальний сім’янин
Микола Вересень: «СВОБОДА
– ЦЕ ЯК ПЕРШИЙ СЕКС»

»

«Таких, як Еціо, —
один на мільйон»
l НІХТО, КРІМ ТЕБЕ Мабуть,

кожному чоловікові хотілось би
почути подібний комплімент від
коханої жінки. Італієць на прізвище
Кампанья, який із дружиною
Валентиною живе в її рідному
селі Пляшева на Рівненщині,
його почув!

Номер з 23 березня» у продажуу
с. 7—9

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

Ксенія КОШОВА:
«Роль злого
поліцейського в нашій
й
сім’ї дісталася мені»
Передплатний індекс місячника «Так ніхто не кохав»: 60779.

Бізнесмен Олексій Сторожинецький вважає, що без мови немає нації.

