Підірвавшись на міні, l ЦІКАВИЙ СПІВРОЗМОВНИК
Ще в далекому 1970- му
втратив зір,
з радянської армії
але продовжив…
надіслав додому…
малювати
тризуби

Фото gre4ka.com.ua.

У Харкові жив
живе унікальний незрячий
художник Дм
Дмитро Дідоренко (на фото)
с. 13

На той час
ас 22-літній
мешканець
ець Радехова
Львівської
кої області Микола
Холодняк
як (на фото) знімався
у фільмі «Сім’я Коцюбинських»
і в масовці
вці зіграв петлюрівця.
А загалом
м чоловіка за два
з лишком
м років служби
у спеціальному
льному 11-му
окремому
му кавалерійському
му полку задіяли
у 22 кіноострічках — грав
петлюрівця
вця і денікінця,
будьонівця
вця і драгуна
«великоїї армії»
Наполеона,
она, польського
улана і махновця…
Хоч минуло
уло майже
50 літ, досі
осі пам’ятає
зйомки, імена акторів
і режисерів
ерів

»
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Фото Світлани ТВЕРІТНЄВОЇ.

на вих ідні

“

Світлана ТВЕРІТНЄВА,
Алла ЛІСОВА
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БИТВУ ПІД ВАТЕРЛОО
ЗНІМАЛИ ПОБЛИЗУ
МУКАЧЕВА

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

нозйомок «11-й отдєльний
кавалєрійський полк», який
їздить по всьому Союзу. Замість
рот у нас були ескадрони. Служив у 1-му кавалеристом.

Фото з архіву Миколи ХОЛОДНЯКА.

Фото facebook/Odessa Five.

— У травні 1969-го мене
призвали в армію, — розповідає Микола Савич. — Нас, новобранців, повезли зі Львова
до Ужгорода. Сказали: хлопці, будете служити в кавалерії. Ми почали сміятися: яка
кавалерія?! Гагарін у космос
полетів. «Не смійтеся, — почули на наші іронічні зауваження. — Є спеціальний для кі-

Хлопці, будете
служити
в кавалерії. Ми
почали сміятися:
яка кавалерія?!
Гагарін у космос
полетів.

На збереження цієї унікальної вагітності медики витратили 100 тисяч гривень.
Коли діти народилися живі й здорові, від щастя плакали навіть лікарі.

Оксану Кобелецьку, яка народила
п’ятірню, уже через півроку
покинув чоловік

Таким Микола Холодняк постав перед нами в історичному фільмі
«Ватерлоо».

Закінчення на с. 9
Р

«Знала: хай там як важко буде, нестиму свій хрест, навіщось він мені даний», —
говорить сьогодні жінка, яка не збирається опускати руки
Оксана КОВАЛЕНКО

Її п’ятеро дворічних дітей на якихось шість місяців
старші за мого найменшого. У мене ще свіжі
спогади про «болючий животик, майбутні зубчики,
непояснену вредність», про «а чому він так
мало спить і коли це закінчиться». Це думки про

одного — й важко уявити, як вона множила їх
аж на 5! Причому довелося це робити без татка!
На щастя, у списку того, що множиться, — і дитячі
беззубі усмішки, і аж 5(!) перших «ма-ма»
Закінчення на с. 8
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РОБОТА В ПОЛЬЩІ
та в Україні (м. Нововолинськ)
цех із розробки курей-бройлерів
ЗАБЕЗПЕЧУЄМО:
l доїздом, спецодягом;
l комфортними умовами

проживання (сімейні пари окремо);
l повноцінними обідами;
l свіжою курятиною.

ОПЛАТА від 25 тис. грн/міс.
ВИМОГИ: біометричний паспорт
або діюча віза

ТЕЛЕФОНИ: (067) 333-73-93,
(067) 674-41-04
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Зеленський–Голобородько–
Коломойський «зажигают агні»!
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

У Євросоюзі заборонили
разовий пластиковий
посуд

Українці повірили в «зеленого» коміка
Фото vybory.detector.media.

Схоже, нашою державотворчістю
займатиметься людина, яка знехотя
говорить українською мовою
Отже, у першому турі на президентських виборах вражаючий результат показав Володимир Зеленський, який набрав
30,22% голосів. Петро Порошенко відстав
майже удвічі. Його результат — 15,95% (на
3-му місці — Юлія Тимошенко — 13,39%,
на 4-му Юрій Бойко — 11,67%).
Як так сталось, що Зеленський —
абсолютно не підготовлена, «зелена»
в державних справах людина, — має
таку підтримку народу? Відповіді дві.
Перше — ті, хто за нього голосував,
трохи собі нафантазували. Це люди,
які, певно, вірять, що з хірургічною
операцією краще впорається не старий буркотливий, але професійний лікар, а симпатичний хлопець із вулиці,
який класно розказує анекдоти на медичні теми.
Інша ймовірна причина — прихильники
Зеленського
вирішили
увімкнути програму самознищення.
Бо інакше не можна пояснити рішення
віддати кермо власної держави, а отже

Закон про це набуде чинності з 2021 року

Народила дитину, а через
місяць — ще двох!
Як таке може бути?
У 20-річної Аріфи Султани з Бангладеш пологи були наприкінці лютого, але вже через 26 днів вона знову звернулася до медиків, відчувши біль у животі. Лікарі виявили, що
жінка… вагітна близнюками, які перебували у її другій матці.
Медикам довелося зробили кесарів розтин. Близнюки народилися абсолютно здоровими і незабаром матір із дітьми
виписали з лікарні. Гінеколог доктор Крістофер Енге пояснив, що стан, коли жінка має дві матки, не є такою вже й «рідкістю, як думають». Сама Султана сказала, що рада ще двом
дітям, але переживає, як буде їх виховувати, оскільки відчуває брак грошей — її чоловік заробляє 95 доларів на місяць.
Щоправда, глава сімейства пообіцяв приносити додому більше грошей: «Це було диво Аллаха, що всі мої
діти здорові. Я постараюся зробити все можливе, щоб
вони були щасливі», — сказав він.

Голобородько в кіно – скромний і їздить не велосипеді. Зеленський у житті –
огризається до журналістів і катається на «Мерсі» з охороною.

і своє майбутнє, людині, яка не має для
цього ні знань, ні навиків, ні команди,
ні цінностей.
Буває, що з незрозумілих причин
на сушу масово викидаються кити і гинуть. Схоже, українці хочуть зробити

те ж саме. Найдивніше, що втнули
таке після Майдану та війни на Сході.
Америка чи Італія можуть собі дозволити схожі вибрики, а Україна — ні,
бо надто слабка і має потужного ворога. Хоча час одуматись ще є…

На Закарпатті вогонь
На Тернопільщині злочинці
ледь не знищив унікальну зупинили «попутку»
Долину нарцисів
з… поліцейськими
У Закарпатській області
сталася пожежа в Карпатському біосферному заповіднику поруч із Долиною
нарцисів. За словами рятувальників, вогонь їм вдалось локалізувати протягом
25 хвилин і він не перекинувся на нарциси. Квіти
не постраждали. Тим часом
Фото umoloda.kiev.ua.

місцеві жителі зняли на відео палаюче поле. На їхню
думку, траву в полі підпалили навмисно.
Українці ніяк не можуть
позбутися звички палити
сухостій, що часто призводить до більш масштабних пожеж. А 31 березня
на Чернігівщині взагалі
сталася дика історія: там
селяни побили двох пожежників, які приїхали гасити суху траву, що горіла.
Двоє рятувальників потрапили у лікарню.

l ПРЯМА МОВА
Лариса ВОЛОШИНА,
психолог, переселенка з Криму, у статті «Сопілка
щуролова» в газеті «День» – про наслідки того, що
молодь переважно проголосувала за Володимира
Зеленського:

У селі Шляхтинці
сталася історія, яка
цілком може лягти
в основу зйомок
комедійного
детективу
На території колишнього колгоспу, де нині
промислова
зона,
підприємці облаштували виробничі цехи
і склади. Злодії залізли
в один із них, напакували мішки, — поцупили,
зокрема, електромотори, і подалися до Тернополя. З награбованим дійшли
до автобусної зупинки, де почали зупиняти попутні машини.
Радісно всілись в авто, яке зупинились. Слово за слово — і виявилося, що разом із ними їдуть правоохоронці, яким чоловіки з мішками видались підозрілими. Після
цього зловмисники так занервували, що стали плутатись
у відповідях, і, зрештою, ще в машині в усьому зізнались.
Правоохоронці відвезли їх просто у відділок поліції. Слідчий Тернопільського відділення поліції Галина
Погорілець каже, що оперативники самі шоковані —
такої легкої справи вони й не сподівались!

Фото mogilove.com.

На щастя, квіти
не постраждали —
вигоріло 1,5 гектара
сухої трави
та чагарників

Під дію заборони потрапили такі пластикові вироби:
столові прилади (виделки, ножі, ложки, палички для їжі),
тарілки, соломинки для напоїв, ватні палички, харчові контейнери і чашки з пінополістиролу. До 2029-го країни-члени
ЄС будуть зобов’язані збирати 90 % пляшок для вторинної
переробки. Франція ще у 2016-му заборонила продаж разових пакетів і анонсувала заборону одноразового посуду вже
з 2020-го. З 1 квітня цього року заборона на пластикові пакети діє також у Грузії.
Тим часом Україну заполонили такі вироби. Тільки
в столичних супермаркетах усього за день використовують мільйон штук пакетів із пластику!

«

Не все так вже і страшно, скажете ви. Не страшно —
лячно! Як в автентичних казках братів Грімм. Молодь
хоче жити, як у Європі, але голосує за відверту
радянщину та російщину (за «загальнопонятний
язик» і «чтоби не було войни»…). Це більше, ніж
передвиборча проблема. То вирок. Під час цієї кампанії
молодих людей зваблювали розповідями про заможне
європейське життя без корупції. Погоджуюся. Так і було.
Але пропускати повз вуха антиукраїнські жарти про
Україну-порноактрису, про смішного малороса, про
громадянський конфлікт та війну,
йну, вигідну олігархам, їх
ніхто не примушував. Це вони самі…
амі…
Створивши хибну уяву, що Зеленський
ь
ький
т
т,
уособлює протестний електорат,
реванш назвали протестом.
Звичайна підміна понять.
Це не протест, шановні.
То національний суїцид,
оформлений під гру в «російську
рулетку». Що не заява —
то постріл у голови мільйонів.

»
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l РЕЗОНАНС

l БОЛИТЬ!

Генпрокурор помилково
«зробив» дружину доларовою
мільйонеркою

Україна на виборах
програла
Не мине й року, як ветерани АТО
стануть «убивцями українців»,
а терористи ОРДЛО — «такими ж
українцями».
Так, ми, кримські татари, патріоти, військові, будемо боротися до кінця, не здамося — на виборах чи ні. Але факт очевидний:

Айдер
МУЖДАБАЄВ,
заступник
генерального
директора
кримськотатарського
телеканалу ATR

країна, яка 5 років чинить
опір Росії, відчайдушно воює з нею, сьогодні
на виборах програла.
Більшість жителів території
незалежної України (не громадян, їх так не можна назвати),
голосуючи за різних кандидатів,
вибрали мир із Росією. Точніше,
не мир, а капітуляцію перед Путіним на умовах окупанта. Ці люди
зрадили свою армію, яка їх захищає. Фактично дезавуювали
Майдан, героїв Небесної сотні. Вони живуть із нами поруч,
і їх критично багато. Цілком достатньо для поразки в гібридній
війні. І в будь–якій війні. А вона
вже триває і неодмінно буде посилюватися.
Усе сталося саме так,
як я прогнозував, а мої погані
прогнози завжди збуваються.
Наступний етап буде ще гіршим.
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У 2018 році родина Луценків заробила
на 1,8 мільйона гривень менше, ніж у 2017-му.

ково. Може, просто мріяв… Тепер
мусить подати виправлений документ.
Загалом родина Луценків,

включно із молодшим сином Віталієм, задекларувала близько
4,35 мільйона гривень — на
1,8 мільйона менше, ніж у 2017 році.

l СПРАВЖНІЙ БОЄЦЬ

МегаУКРАЇНОБОТ Ірина Геращенко:
«Я оберігаю своє приватне життя»
Першою леді країни можна стати і без
родинних зв’язків із Президентом.
Достатньо щиро вболівати за цю
державу і всю свою роботу спрямувати
на її розвиток. Доведено Іриною
Геращенко (на фото)
Інна ПІЛЮК

ВЕЛИКА ПОЛІТИКА РОЗПОЧАЛАСЯ
З ЮЩЕНКА
А першим політиком крупного калібру,
який доручив тоді ще журналістці Ірині Геращенко свою публічність, був Віктор Ющенко.
В його оточенні вона поступово відвоювала
собі місце одного з найкращих помічників.
Під час парламентської кампанії 2002 року
вдало відфільтровувала журналістів, які хотіли поспілкуватися з Ющенком, намагалася
писати йому тези і публічно захоплювалася
чоловічою гордістю лідера «Нашої України» — краватками. Це подобалося Віктору
Андрійовичу.
Стосункам очільника країни та його
прес-секретаря часто приписували не тільки робочу атмосферу. Але далі розмов
не пішло. Жодних доказів їхньої якоїсь особливої дружби так і не знайшли. Домисли

ґрунтувалися на тому, що вони багато часу
проводять разом, що вона молода симпатична жінка, а він — видний мужчина, та й
при такій посаді…

БАГАТО ДІТЕЙ І БАГАТО ГРОШЕЙ
Інтерес до ймовірних
мовірних неробочих стоо й те, що сама Ірина катесунків підігрівало
ялася будь-кому із працівгорично відмовлялася
відати щось про особисте
ників ЗМІ розповідати
ни із солідарності не розжиття, або ж вони
голошували його подробиць. Було відомо
лише, що жінка — уродженка Черкас і має
річну Анну і 9-літню Софію.
двох доньок: 24-річну
дила синочка. Ще напереВ 2013 році народила
гітна Ірина до вечора прадодні пологів вагітна
енті, а на ранок колеги уже
цювала у парламенті,
енням у родині.
вітали її з поповненням
Про чоловіка віце-спікерки інформації
н Зацепін, бізнесмен — оце
теж обмаль. Антон
ли не з’являються разом
й усе. Вони ніколи
на публіці. І коли на відкриття виставки в одній із картинних галерей столиці політик
ким широкоплечим руприйшла з високим
сявим красенем, то всі, не довго думаючи, вирішили, що оце і є друга половинка Геращенко.
іскільки не стражСама жінка аніскільки

дає від того, що таблоїдним статтям немає
чого про неї написати. «Я оберігаю своє приватне життя. Це — запорука щасливої сім’ї.
Надзвичайно ціную свою родину і думаю, що
ви з розумінням поставитеся до того, що
р
ц тему.
у Мій
я не хочуу багато говорити
на цю
чоловік далекий від
сфери політики
і журналістики», — каже
пані Ірина.

Далі буде ще гірше.
Ветерани АТО
стануть «убивцями
українців»,
а терористи
ОРДЛО – «такими ж
українцями».

згідно з виборами, незалежна
Україна є абсолютною цінністю
не більше ніж для 25−30% громадян. Це дуже погано. Це гарантія
майбутнього хаосу і російського
вторгнення. Їх медіаплан працює, вони зуміли за допомогою
тролів, корисних ідіотів і ліваків
сколотити інфантильну дебільну більшість. Можете називати
мене панікером, як завгодно,
мені однаково…

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

»

Читанка
для всіх
с. 10
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МегаУКРАЇНОБОТ
Ірина Геращенко:

«Я оберігаю своє
приватне життя»

l ІСТОРІЯ НОМЕРА
Мати такого
бійця в своїй
команді — мрія
ден
нта.
не одного Президента.
Але що пов’язує ІІрину
ринуу
Геращенко з кіпрськими
рським
ми
компаніями та чому
ому
кала
вона сама покликала
ихован
ний
журналістів у прихований
маєток поблизу Києва?
Києваа?
с. 5—7

Фото
ото
о mediananny.com.
ediananny.co
diananny.com.

l ЛЮДИНА
ЛЮ
І ЗАКОН

Хто повинен платити
за встановлення
в
няя
індивідуального
інди
д
о
газового
газо
лічильника?
лічи
с. 9

Фото radiosvoboda.org.

Василь КІТ

екларації подружжя за
2018 рік були оприлюднені в
Єдиному реєстрі 31 березня,
в останній день їх подання. Серед
грошових активів Генпрокурора
значаться 2,45 мільйона доларів
готівкою у власності дружини. Водночас у декларації самої Ірини Степанівни ця сума становить лише
245 тисяч доларів. Хтось бреше?
Ні, каже прес–секретар Луценка Лариса Сарган. Виявляється,
«додатковий нулик» у звітності
очільник ГПУ поставив… випад-

Кремль і проросійські колабораціоністи можуть
відкорковувати шампанське

»

Картопля смачна і рожева,
і фіолетова. Але як
правильно її посадити?
Фото dostyp.com.ua.

Фото ukrinform.ua.

Юрій Луценко подав
декларацію, в якій
статки його судженої,
народного депутата
Ірини Луценко
(обоє на фото),
випадково збільшені
на 2 мільйони
«зелених»
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l ІЗ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ
Ідеальна бульбина для
посадки — тверда, крупна
та із зеленими ростками
с. 3—4

»

Друзі, продовження статті
ви зможете знайти в нашому
додатку — місячнику «Читанка
для всіх», який зараз є у продажу.
Запитуйте у точках продажу або
у ваших листонош. А ще краще —
передплатіть — і будете отримувати цікаве видання від нашої
команди додому.
Усього за 6,5 гривні на місяць!
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l ПОЛІТИКА

Головний інтерес Росії —
привести кандидата, який
не зможе виконувати функцію
Головнокомандувача
Фото yavahitna.com.ua.

Українців має стати
більше
Адже з 1 квітня в країні збільшується
допомога багатодітним сім’ям. Уряд
виплачуватиме батькам на кожну третю
і наступну дитину щомісяця 1 700 грн.
Кошти виділятимуться до тих пір, поки
дитині не виповниться 6 років
Уляна УРЯДОВА

оплата стосується не лише
тих, хто народив чи народить малюка цьогоріч.
Кожна сім’я, яка має посвідчення багатодітної, зможе з 1 квітня
оформити додаткову допомогу
на дитину. Якщо в родині їх четверо, двом із яких ще немає 6 ро-

Д

“

тові слід звернутися у найближче відділення соціального захисту населення і написати заяву
на отримання грошей.
lПри собі також потрібно
мати оригінал та копію посвідчення багатодітної сім’ї, без
якого оформити допомогу буде
неможливо, та свідоцтва про народження дітей.

За рік держава фінансово підтримає сім’ю,
надавши безповоротно 20 400 гривень
на третю і кожну наступну дитину.

ків, держава виплатить на кожну
з них по 1 700 грн. Це додатково
до щомісячних 860 грн допомоги при народженні немовляти.
В Україні наразі налічується
160 тисяч багатодітних сімей,
в яких є діти віком до 6 років.
Уряд для підтримки народжуваності в країні планує до кінця
2019-го виплатити таким батькам понад 2,4 млрд грн фінансової підтримки.
Як отримати виплату?
lДля того, щоб оформити
допомогу на дитину, мамі або та-

lВиплати здійснюватимуться через Укрпошту чи уповноважений державою банк на соціальні виплати за вибором сім’ї.
Якщо вона отримує щомісячну
допомогу при народженні,
то може надати реквізити банківської картки, на яку зараховуються 860 грн.
lНавіть якщо малюку 5 років, допомогу варто оформити — за рік держава фінансово
підтримає сім’ю, надавши безповоротно 20 400 гривень на третю і кожну наступну дитину.

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

Фото inforesist.org.

Сьогодні в Україні триває
дискусія — який саме
президент вигідний РФ, чи
можливий реванш? І більшість
експертів погоджуються —
перемога кандидата
із проросійськими гаслами чи
проросійським порядком
денним неможлива. Схоже,
це розуміють і в Кремлі.
Тому там роблять ставку
на гібридний реванш
Орест ПЕТРЕНКО

ро що йде мова? Про обрання начебто «проукраїнського» президента, який
не зможе виконувати функцію Верховного Головнокомандувача чи
почне втрачати підтримку на міжнародній арені. Саме в цей момент
Путін зможе робити з Україною що
завгодно.
Приблизно так розпочалася
російська агресія в 2014 році —
нова українська влада лише намагалася стати на ноги, керування
силовиками та органами державної влади тільки відновлювалося.
І тому не дивний параліч державної машини під час агресії — вочевидь, саме на це Росія і розраховувала.
Цю небезпеку краще за інших
розуміють саме ті, хто зі зброєю
в руках захищав та захищає сьогодні Україну. Так, ветеран АТО,
відомий волонтер, координатор
фонду «Мир і Ко» Мирослав Гай,
коментуючи можливість приходу до влади Володимира Зеленського як президента України,
наголосив: «Я боюся Зеленського.
І скажу чому. Тому що Російська
Федерація втручалася у вибори
в США, незважаючи на те, що в них
суперпотужні спецслужби і захист.
Втручалася у вибори у Франції,
в Чорногорії, втручалася в «Брексіт» у Великій Британії. Зараз усі
спецслужби світу кажуть, що Росія
буде втручатися у вибори в Україні безпрецедентно».

П
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План Путіна на всі сто ще не спрацював...

Він додав, що РФ супервигідно
привести кандидата, який не зможе
виконувати функцію Головнокомандувача, чи буде слабкий, чи буде
вчитися. В такий час можна робити

“

Отже, уявіть собі умовний
сценарій — інавгурація «нового
обличчя» та початок російського
широкомасштабного наступу. Поки
новий Верховний Головнокоман-

Уявіть собі умовний сценарій — інавгурація
«нового обличчя» та початок російського
широкомасштабного наступу. Поки новий
Верховний Головнокомандувач буде думати, що
зробити, — впасти на коліна чи давати військовим
наказ, може статися справжня катастрофа.

з Україною що завгодно. «Вони ж
і напали на нас, коли не було президента фактично. Янукович втік,
Порошенка ще не обрали. Нікого
не було, ніхто не брав на себе відповідальності. І от в цей момент
я дуже боюся Зеленського. Я боюся. Тому що в мене теж двоє дітей,
і мені воювати… Бо я офіцер резерву, мене будуть мобілізовувати», —
сказав Мирослав Гай.
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дувач буде думати, що зробити, —
впасти на коліна чи давати військовим наказ, може статися справжня
катастрофа.
Тому військові так добре розуміють небезпеку та практично
одностайно підтримують чинного
Верховного Головнокомандувача.
Вони краще за інших знають ціну
слова Путіна та вчасно відданого
наказу.
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l ШОК!

Убила дочку і повісилась
після зйомок телешоу

Фото landlord.ua.

Страшний випадок стався у селі Сасилівка
Пирятинського району Полтавської області

“

Василь КІТ

ісцева жителька Ольга Галкіна вкоротила
собі віку, затягнувши
зашморг на шиї, а перед цим
таким же чином позбавила
життя 33-річну дочку-інваліда.
У передсмертній записці вона
пояснила, що забирає її з собою, щоб не була ні для кого
тягарем.
Сімейна історія покійної
Ольги стала відомою на всю країну після того, як два місяці тому
вийшла передача «Говорить
Україна». До журналістів звернулася її свекруха з Лохвиці, яка
звинуватила невістку у вбивстві
сина Миколи.
Ольга з Миколою були одружені понад 30 років, виховували
доньку Юлію, інваліда з народження. У селі розповідають, що
сім’я була досить заможною,
тримали велике господарство,
біля якого поралася дружина,

М

Поки що недоліком СЕС є те, що під них потрібне використання великих площ землі.

На Хмельниччині запрацювала
друга за потужністю в Україні
сонячна електростанція
Нова СЕС розташована на території села Панівці
Кам’янець-Подільського району. Щорічне виробництво
електроенергії становитиме 68,2 ГВт/год

нвестували в будівництво сучасного об’єкта група ICU і
американський фонд VR Capital
Group. Загальний обсяг вкладених
коштів — близько 55 мільйонів доларів США.
Перші фотографії сучасної сонячної електростанції в Панівцях,
зняті з висоти пташиного польоту,
не лише вразили місцевих мешканців масштабами будівництва,
але й викликали одразу чимало
запитань. Наприклад, скільки
надходжень громада села отримає за оренду землі? Відомо, що
щорічно у бюджет Панівців «Подільськенерго» буде сплачувати
2,6 мільйона гривень в якості
орендних платежів, що зробить
компанію головним платником

І

“

Щорічно у бюджет Панівців «Подільськенерго»
буде сплачувати 2,6 мільйона гривень в якості
орендних платежів, що зробить компанію
головним платником податків для громади.

податків для громади. А ось стосовно того, чи зміниться вартість
електроенергії для місцевого населення, то будівництво сонячної
електростанції поблизу Кам’янця–Подільського, за інформацією
спеціалістів, не вплине на цифри
у платіжках для кам’янчан. Поки
що мова не йде про здешевлення
електроенергії для споживачів
за рахунок альтернативних джерел. Навпаки, держава платить
власникам сонячних електростанцій за «зеленим тарифом»,

Фанат футболу викопав…
череп діда
і хотів би разом із ним відсвяткувати цей тріумф.
Зазначимо, що «Расінг»
став чемпіоном країни вдев’яте. По разу перемагав у Кубку
і Суперкубку Лібертадорес,
а також вигравав Міжконтинентальний кубок, чого досі
не вдавалося жодному аргентинському клубу. У його складі
виступає колишній футболіст
харківського «Металіста» Джонатан Крістальдо.

Американець Тайлер Барріс займався «прикольною»,
але вкрай небезпечною справою — обманом правоохоронців.
Суть «забавки» — спрямувати озброєний загін
спецпризначенців до будинку «жертви»
Один із таких викликів закінчився трагедією: Барріс зателефонував у поліцію і заявив, що
вбив свого батька і тримає у заручниках інших членів своєї родини. При цьому він дав адресу
будинку у штаті Канзас, хоча сам
перебував за дві тисячі кілометрів звідти — у Лос–Анджелесі.
Поліція приїхала за адресою,
яку вказав Барріс, і помилково
Р
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застрелила 28–річного чоловіка
Ендрю Фінча, батька двох дітей.
Затриманий визнав свою
провину за 51 пунктом обвинувачення. Він зізнався, що це не єдиний випадок, коли він таким же
чином обманював поліцію. Прокурори кажуть, що 20–річний
термін — це найсерйозніше покарання, яке в США коли–небудь
отримували за такий злочин.
Л
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАЯВИ
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ (СЕО) ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ
с. ХОЛОНЕВИЧІ КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Так він хотів разом зі своїм предком відсвяткувати
чемпіонство улюбленого клубу
Ця дивна історія сталася в Аргентині. Вболівальник
«Расінга» з Авельянеди Габріель Аранда незвичайним
способом вирішив відсвяткувати перемогу рідної команди в чемпіонаті країни. Він
притягнув на загальні гуляння
череп свого дідуся Валентина
Алсіна, викопавши його з могили! В інтерв’ю місцевим ЗМІ
Габріель зізнався, що його дід
був великим фанатом «Расінга»

За фальшивий виклик
поліції дали 20 років тюрми

який в Україні є одним із найвищих у Європі — 15 євроцентів за
кВт. Період окупності станції —
4–5 років. І нарешті таке: чи були
труднощі у співпраці з місцевою
владою? «Це може звучати, як
казка, адже ми чули чимало історій про негативний досвід роботи
іноземних інвесторів в Україні,
але у нас жодних перепон не виникало», — сказав Річард Дейтц,
президент фонду «VR CAPITAL».
За матеріалами
хмельницьких ЗМІ.

l ДИВАКИ

котра ніде не працювала, бо доглядала дочку.
Про покійну односельці відгукуються позитивно, кажуть,
що вона була доброю господинею та матір’ю, а ще щиро їй
співчували, бо чоловік, у смерті
якого її звинуватила свекруха,
був справжнім тираном, бив
дружину та зловживав алкоголем.
Попри такі складні стосунки, свекри покійної приїхали
на похорон, проте односельці
не пустили їх навіть на кладовище, погрожуючи «вкинути
їх самих до ями».

l ХАЛЕПА

Фото segodnya.ua.

Марина ЛУГОВА

До журналістів
звернулася її
свекруха з Лохвиці,
яка звинуватила
невістку у вбивстві
сина Миколи.

Габріель Аранда дуже хотів, щоб дід склав
йому компанію на святкуванні...

З метою громадських обговорень на сайті Цуманської
селищної ради оприлюднено
заяву про визначення обсягу
СЕО генерального плану с. Холоневичі Ківерцівського району
Волинської області.
Строк громадських обговорень заяви — 15 (п’ятнадцять)
днів від даної публікації.
Відповідальний за організа-

цію розгляду — землевпорядник Цуманської селищної ради.
Пропозиції до проекту генерального плану приймаються в
адмінбудівлі селищної ради за
адресою: вул. Грущевського, 2,
смт Цумань, тел. 9-43-55 (кабінет
діловода). Ознайомитися із заявою можна на офіційному сайті — http://cumanska.gromada.
org.ua/news/1553697527/.
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l МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

l НЕ ФАНТАСТИКА

А ви знаєте Миньковецьку
державу?

На Вінниччині оперує
робот–хірург

Щоб побачити її столицю і те, що від неї залишилося, варто поїхати
на Хмельниччину
Фото tsn.ua.

Марина ЛУГОВА

Г

Колись Миньківці
були містечком, потім
— столицею, пізніше
— райцентром,
а зараз — просто
село.

стема, успішно розвивалася економіка (у тому числі і промисловість,
і сільське господарство). На межі
стояли стовпи із написом: «Кордон
Миньковецької держави та Російської імперії». Від спадщини Ігнація
Сцибора–Мархоцького збереглося
достатньо багато: його резиденція в
Отрокові із замком, форумом, тріумфальною аркою і штучними гротами, величезні млини в Кружківцях і
Притулії, декілька храмів.

Оксана КРАВЧЕНКО

Робота, який має назву
DaVinci, створили спеціалісти
американської космічної агенції NASA для надання невідкладної хірургічної допомоги
астронавтам на орбіті лікарями, що керують процесом із
Землі. Але диво–техніка набула застосування не тільки у
космічній медицині. Сьогодні у
світі щохвилини робот–хірург

оловним містечком були Миньківці у Дунаєвецькому районі
Хмельницької області. Це самопроголошене державне утворення існувало після поділу Речі Посполитої наприкінці ХVІІІ — початку
ХІХ століть на землях Ушицького повіту Подільської губернії. Очолював
його подільський шляхтич Ігнацій
Сцибор–Мархоцький («граф Редукс») — один із найвідоміших диваків того часу. Першим серед його
рішень було звільнення своїх селян
від кріпосної залежності. У державі
працювала повноцінна судова си-

“

Запровадив ноу–хау медичний центр «Іномед — центр
ендохірургії», фахівці якого Андрій Григоренко та Руслан
Церковнюк пройшли навчання у провідних клініках
Європи та США

“
На території замку стояв панський будинок.

Колись Миньківці були містечком, потім — столицею, пізніше — райцентром, а зараз
— просто село. Перша згадка
про них у Грамоті від 20 жовтня
1407 року, виданій у містечку Добростан королем Ягайлом на володіння Миньківцями. Протягом
ХV–ХVІ століть це поселення було
8 разів зруйноване татарами. На початку XVII століття воно потрапило
у власність до польських шляхтичів Станіславських герба Пилява.
Один із них, Адам Станіславський,
виклопотав у короля Владислава IV у
1637 році для Миньківців магдебурзьке право. Ймовірно, Станіславські спорудили тут невелику
фортецю на пагорбі всередині долини. Під час Хмельниччини Минь-

ківці знову були спустошені. Відомо,
що у 30–40 роках ХVІІІ століття вони
належали магнатам Жевуським.
У 1772 році Ярмолинецький
ключ придбав Войцех Сцибор–Мархоцький, а вже у 1782–му він обміняв Ярмолинці на Миньківці. Таким
чином, Миньківці отримали нового
власника, племінник якого Ігнацій
Єжи Сцибор–Мархоцький створив
Миньковецьку державу.
Декілька років тому тут відбулося урочисте відкриття музею
Ігнація Сцибора–Мархоцького, котрий постав завдяки зусиллям Володимира Захар’єва і є першим
приватним закладом такого типу
у Хмельницькій області. У будинку
розташувався і Центр мархоцькознавства.

У робота також
нема проблем
із доступністю.
Його інструменти
обертаються
на 360°. DaVinci
здатний робити
мікроскопічні
надрізи навіть
на працюючому
серці.

розпочинає оперувати. Кількість людей, вдячних за своє
здоров’я цій чудесній машині,
перевищує три мільйони.
У чому переваги таких
втручань? Головне — це точність до міліметра. Хірург, навіть найдосвідченіший, може
допускати помилки, йому
може заважати втома, тремор.
У робота також нема проблем

l ЗІРКОВЕ ІМ’Я

ніхто
ТАК
не КОХАВ
volyn.com.uaa

«То тепер він лисий, а раніше був із довгим
та кучерявим волоссям…»

Оксана КОВАЛЕНКО

ро особистість Миколи Вересня (на
фото) гарно розповіла в одному
з інтерв’ю його дружина Леся, однокурсниця з істфаку. Поділилася тим, що його
батьки дуже зраділи, коли син одружився, — вважали, що шлюб спрямує Миколу

П

ди було бажання жити, як хочеться, нікому
не заважаючи».
Леся з Миколою у шлюбі з 20-літнього
віку і мають двох доньок 1981 та 1999 років
народження. Коли у Вересня запитали про
його сімейне життя, він відповів: «Я такий
аномальний. У мене нема
друзів, які живуть
з однією жінкою, —
три-чотири дружини майже у кожного
другого».

Друзі, повний текст статті ви зможете знайти в іншому нашому додатку — місячнику «Так ніхто не кохав»,
який зараз є у продажу. Запитуйте у точках продажу або у ваших листонош. А ще краще — передплатіть —
і будете отримувати цікаве видання від нашої команди додому. Усього за 6,5 гривні наа місяць!

Фото pl.com.ua.

на правильний шлях. Адже за прогули мали
виключити зі столичного університету (начебто йому нецікаві були предмети про політику партії, сам Микола зізнавався, що був
ий
ще тим хуліганом). Тож батько (народний
депутат-комуніст) прилаштував сина у може
ряки — хтось порадив, що це заняття дуже
дисциплінує молодих хлопців. Микола цілий рік ходив на судні. Пані Леся згадує, що
им,
в університеті він був дуже миловидним,
ісз довгим і кучерявим волоссям. Славнозвісше
на сережка у вусі з’явилася набагато пізніше
на
і спочатку була простою кліпсою. Дружина
ай
Вересня каже: «Подобається людині — хай
вжносить. Захотілося йому. У Миколи завж-
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l ІСТОРІЯ НОМЕРА

Фото ukrnews.com.

Чому усім відомий Микола Вересень
(справжнє прізвище — Ситник), який
свого часу приніс особливий емоційний
стиль на українське телебачення у
телепроект «Без табу», вважає себе
аномальним сім’янином?

із доступністю. Його інструменти обертаються на 360°.
DaVinci здатний робити мікроскопічні надрізи навіть на
працюючому серці.
Найширше застосування
робота–хірурга — у галузях
гінекології, урології, онкології. Найпоширеніша операція
у світі серед чоловіків — на
передміхуровій залозі. В онкогінекології у жінок DaVinci підвищує шанси на збереження
органів.
Діями робота керує хірург
за пультом. Він — тобто лікар
— може бути в іншому місті,
країні, навіть на іншому континенті. Переваги таких операцій сумніву не підлягають.
Крововтрата — у кілька разів
менша, ніж при традиційному
хірургічному втручанні. Реабілітація — від трьох до восьми
діб. Шрами — до 1,2 см, нижча
ймовірність інфікування.
Під час презентації робота
голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій
наголосив, що це яскравий
приклад ролі інвестицій у розвитку інновацій вітчизняної
медицини.
У клініці обіцяють зробити
роботохірургію максимально
доступною: приблизно втричі
дешевшою, ніж за кордоном.
За словами головного лікаря
медичного центру Євгена Антонюка, зараз вартість операції сягає 3—4 тисяч умовних
одиниць.

Аномальний сім’янин
Микола Вересень:
Фото 1plus1.ua.

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

«С
«СВОБОДА
— ЦЕ ЯК
ПЕРШИЙ СЕКС»
с. 3—5

»

«
«Таких,
як Еціо, —
оодин 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!
с. 7—9

»

Євгена Кошового
(обоє на фото) зуміла
побороти у доньки
«зіркову» хворобу
і чому відомий актор
свій дім називає
гаремом
с. 10—11

»
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.
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ЕЦЕПТИ НАРОД
НАРОДНОЇ
ДНОЇ
l РЕЦЕПТИ

«Рак можна вилікувати за 3 хвилини…»

МЕ
ЕДИЦ
ЕДИЦИНИ
ЦИНИ
ИНИ
И
МЕДИЦИНИ

Так вважає відомий учений і письменник Грег Брейден, але зауважує, що для цього
о
треба змінити спосіб мислення. Навчившись контролювати думки й емоції, ми
можемо регулювати всі процеси всередині й навколо нас, і навіть зцілювати свою
ю
ДНК, яка забезпечує зберігання, передачу з покоління в покоління і реалізацію
генетичної програми розвитку організму
Фото volkovdmitriy.ru.

Оксана КРАВЧЕНКО

ЧОМУ У ЩАСЛИВИХ ЛЮДЕЙ ІМУНІТЕТ
У 300 РАЗІВ СИЛЬНІШИЙ?
Книга американського дослідника Грега
Брейдена «Божественна матриця. Час, простір і сила свідомості» стала бестселером,
змінила світогляд мільйонів людей. Учений
вирішив ліквідувати білі плями в інформації
про древні духовні традиції, багато подорожував, вивчав точні науки і виділив три революційні експерименти, здатні змінити світогляд навіть закоренілих матеріалістів.
Перший провели біолог Володимир
Попонін і фізик Петро Гаряєв, які дійшли
висновку, що людська ДНК здатна впливати на основу матеріального світу (квантові
частинки). Отже, в людину Творцем закладені можливості на тонкому рівні змінювати
матерію і світ. Крім того, досліди доводять
існування поля, яке дозволяє частинкам реагувати на ДНК. Воно містить у собі неймовірно великий обсяг інформації. Вам, напевно,
знайома ситуація, коли на важливому тестуванні або іспиті відповідь приходить у голову буквально «з повітря». Так воно і є. Адже
ця Божественна матриця заповнює весь
простір, звідки ми і можемо в разі потреби
черпати знання.
Наступний експеримент був організований у 1990-х роках оборонним відомством
США з метою вивчення дистанційного впливу людини на зразок (мікрочастинку) своєї
ДНК. Результат вражав — у моменти максимальних емоційних переживань проба ДНК
реагувала відчутним електромагнітним збудженням, при цьому реакція на емоційний
пік була миттєвою незалежно від відстані.
Найважливішим висновком третього
експерименту стало те, що ДНК змінює свою
форму залежно від почуттів. Коли люди, які
брали участь у дослідженні, відчували страх,
ненависть, злість та інші негативні емоції,
то ДНК стискалася, скручувалася сильніше,
ставала більш щільною. Зменшуючись у розмірі, вона відключала багато кодів. Це — захисна реакція організму, який піклується про
збереження балансу і захищає нас таким чином від зовнішнього негативу.
Якщо хтось за натурою песиміст
і до всього налаштований негативно, то його
ДНК постійно перебуває в ущільненому стані
і поступово втрачає свої функції. Звідси виникають проблеми зі здоров’ям аж до серйозних захворювань і аномалій.
Пізніше цей експеримент проводився
з ВІЛ-позитивними пацієнтами. Було виявлено, що яскраве переживання почуттів любові, вдячності і захоплення підвищувало опірність організму в 300 разів!

НАШІ ДУМКИ І СЛОВА
МОЖУТЬ БУТИ ЛІКАМИ
Крім Грега Брейдена, схожих висновків
доходили й інші вчені та філософи, вони описані у багатьох стародавніх трактатах. Але
тільки зараз, коли наука підтвердила їхню

Березові
бруньки для
омолодження
і схуднення
Із цієї цілющої сировини, яку
заготовляють напровесні,
готують настої, чаї і настоянки
ідомий збір довголіття, котрий
деякі травники називають
тибетським, до складу якого
входять березові бруньки, ромашка,
звіробій, безсмертник. Настій із нього п’ють, щоб активізувати обмінні
процеси, поліпшити роботу шлунка
та інших внутрішніх органів, позбутись патогенних бактерій. Підходить
він і для тих, хто хоче схуднути, дбає
про омолоджування і оздоровлення
організму.
Усі складники треба брати порівну.
Столову ложку суміші без верху слід
залити 0,5 л окропу, півгодини настоювати. Можна половину випити перед
сном із медом, а решту — приблизно

В

Найбільший ворог – зневіра й відчай.

істинність, ми починаємо усвідомлювати, що
кожна наша дія, думка, почуття та емоція
миттєво впливають на Всесвіт, формуючи
наше завтра. І якщо будемо наповнені любов’ю і добром, то світ забезпечить для нас
щасливу реальність.
Отже, ключ до порятунку — у наших руках. Коли людина духовно вдосконалюється,

“

Відомо багато свідчень,
коли невиліковно хворі
в результаті великого
духовного піднесення
після спілкування з Богом
посередництвом молитов
несподівано для лікарів
починали одужувати.

позбувається негативу, то ДНК дає сигнал
організму на одужання і емоційне очищення. Грег Брейден, наприклад, стверджує:
рак можна вилікувати за 3 хвилини, якщо
усвідомлювати, що то не тільки фізична проблема, а насамперед емоційна й духовна.
Це підтвердив експеримент у китайській лікарні, коли вдалося зменшити канцерогенну
пухлину в 2,5 раза, створивши впливом дуже
сильних позитивних почуттів потужне електромагнітне поле.
В одній із паризьких клінік молодий психолог на свій страх і ризик, посилаючись
буцімто на вказівку головного лікаря, зобов’язала своїх хворих тричі на день уголос
або подумки повторювати по 10 разів фразу:

«З кожним днем я почуваюся все краще і краще». Причому повторювати це потрібно було
не механічно, а впевнено і з вірою. І що ви
думаєте? Вже через місяць ці пацієнти здивували медичний персонал госпіталю, а потім
і всієї Франції. Дивно, але факт: хворі дивним
чином швидко одужували. Тому дуже важливо бути обережним, коли думаєте чи говорите, адже ДНК поглинає все. Намагайтеся
завжди мислити позитивно.
Грег Брейден вважає: щоб запустити
ДНК на повну котушку і відкрити для функціонування всі її коди, необхідно позбутися
страху і стресу. Він доводить, що в результаті
еволюції з її кровожерливими війнами і катаклізмами у людей часто домінували почуття
ненависті й озлобленості, через що втрачено величезну кількість функцій ДНК, які давали можливість безпосередньо з’єднуватися з інформаційним полем.
У програмі «Зцілюючи серця — зцілюючи нації: наука про Світ і сила Молитви» Грег
Брейден каже, що час має не тільки лінійні
характеристики (минуле, сучасне і майбутнє), а й глибину. Вона складається з усіх
можливих молитов, які коли-небудь могли
бути і були піднесені. І коли ми молимося,
лише активізуємо одну з них своїми щирими почуттями, під’єднуючись таким чином
до сітки енергії й матерії у Всесвіті. У цьому й полягає дієвість людського звернення
до Всевишнього.
Відомо багато свідчень, коли невиліковно хворі в результаті великого духовного
піднесення після спілкування з Богом посередництвом молитов несподівано для
лікарів починали одужувати. У такий спосіб
можна змінити своє життя на краще, потрібно лише вірити, вміти прощати, любити світ
і себе в ньому.

“

Чай із березових бруньок
викликає сечогінний,
потогінний, а також
бактерицидний ефект.

за півгодини до сніданку, підігрівши.
Інші травники рекомендують пити
настій тричі на день по третині склянки — і тільки за годину після їди, тобто
не на голодний шлунок.
Оптимальний варіант застосування збору кожен вибирає для себе сам.
Курс лікування — місяць, і ефект гарантовано на кілька років.
Щоб приготувати настоянку з березових бруньок на горілці, треба взяти 20 грамів сировини, залити 100 мл
спирту 70% або якісною горілкою,
тримати у пляшці з непрозорого скла
3 тижні в прохолодному темному місці. Періодично струшувати. А коли настоянка буде готова, її слід процідити
і приймати за 15–20 хвилин до їди.
У столову ложку води необхідно відміряти 20–30 крапель — це дозування
для дорослої людини.
Чай із березових бруньок викликає сечогінний, потогінний, а також
бактерицидний ефект. Для приготування напою використовують дві чайні ложки подрібненого березового
листя і бруньок, цю суміш треба залити склянкою окропу, дати настоятися,
підсолодити ложкою меду.
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Фото з «Фейсбук»-сторінки Аліcи Белінської.

Оксану Кобелецьку,
яка народила п’ятірню,
уже через півроку покинув чоловік

»

Закінчення. Початок на с. 1

Оксана КОВАЛЕНКО

-річна Оксана одночасно виносила і привела на світ трьох хлопчиків і двох дівчаток (не рахуючи
старшенької Аліси). Лікарі кажуть, що таке
диво надзвичайно рідкісне при природному зачатті. В Україні таких, як Кобелецькі,
більше немає. Малюки народилися із вагою
від 1,2 до 1,8 кілограма і за допомогою медиків гарно поправлялися та наздогнали
ровесників. Зважаючи на те, як тепер уже
39-річна жінка розповідає про своїх діток
на спеціально створеній сторінці в «Інстаграм» із назвою «Odessa Five», вона зуміла
налагодити життя так, що Диво з його добром і любов’ю триває і для малих, і для
мами!
«Коли діти окремо одне від одного, вони
спокійні. А разом не дають передихнути
й хвилини — то тягнуть кудись важкий
пилосос, то лізуть через паркан на город.
Кожен із них має свій характер: Влад — задирака, Денис — спокійний і полохливий,
Давид — наполегливий, Саша любить командувати, а Даша — кокетувати».
Тепер, коли малятам по 2 роки із хвостиком, жінка охоче ділиться досвідом,
як налагодила побут. Спочатку прив’язувала їм на ручки різнокольорові стрічечки,
щоб не плутати (колір стрічок пам’ятає й
досі), і першим ділом знайшла помічницю.
Окрім мами, звісно.
«Мій головний секрет успіху — мама.
Вона й прибирає, й пере, й готує. Коли малюкам було три місяці, дві небайдужі одеситки найняли нам няню. Щомісяця використовуємо до 600 підгузків, тому без соціальної
допомоги ми не впоралися б. Ліки видають
безкоштовно. Мерія виділила гроші на холодильник. А Президент подарував автомобіль «Пежо» на вісім місць. Із дитячими
меблями й одягом допомагають добрі люди
з усієї країни… Минулої осені всі п’ятеро дітей по черзі перехворіли на пневмонію й кір.
Два місяці лежали в лікарні».
Оксана «працює» мамою разом зі своєю
мамою, яка свого часу молилася, щоб народився хлопчик та, як жартують у сім’ї, певно
перестаралася. Ольга Іванівна переселилася до доньки, взяла на себе приготування
та інші недрібниці побуту. Готує у двох мультиварках.
«Бабця часто варить їсти малюкам, їй
вдається навіть одночасно всіх годувати!
Куховарити доводиться постійно — вранці дітки їдять кашу з фруктами, в обід або
на підвечірок треба вже першу страву,
або ж м’ясо з пюре. Тож моя мама вправно
закидає продукти одразу в дві мультиварки — тоді на день їжі вистачає. Особливо
малята люблять млинці та макарони».
Спеціальні стратегії ця родина розробила і щодо прогулянок. До речі, шкодують, що візка на п’ятьох не існує. Отож
виїжджають трьома: мають два подвійних
і один простий. Звісно, спостерігати за ма-

Фото OdessaFive.

“
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8-річна одеситка
віддала своє волосся
онкохворим дітям
Аліса Белінська пожертвувала
волонтерам біляву косу до пояса,
щоб її використали для виготовлення
перуки, яку могла б носити хвора
на рак дитина
Наталка ЧОВНИК

ама Світлана не стригла доньку із двох
років, бо Аліса дуже хотіла мати довге
волосся. Всі, хто її знає, підтвердять:
школярка берегла свої локони, часто повторювала, що ніколи їх не відріже та не фарбуватиме. Натомість усього за тиждень, відколи
дізналася, що онкохворі діти під час лікування
лисіють і змушені носити перуки, прийняла рішення пожертвувати волосся на їхню користь.
— Для неї це була перша стрижка, починаючи з двох років, і спочатку я довго її відмовляла, — розповідає мама. — Хотіла, щоб
донька усвідомила наслідки свого вчинку, щоб
він був для неї максимально осмисленим. Але
через тиждень, як Аліса дізналася про хворих
дітей, вона прийняла остаточне рішення, і ось
результат: волосся відправляємо волонтерам.
Захоплююся і пишаюся своєю дитиною.
Юна одеситка підтримала ініціативу
#Hairforshare, в ході якої волонтери збирають
натуральне волосся від 35 см, щоб робити
з нього перуки для онкохворих дітей. Ідея, яку
започаткували у Львові, знайшла прихильників
по всій країні. На неї вже відгукнулися більш
як 200 дівчат. Крім Львова, Одеси та Дніпра,
волосся на користь онкохворих пожертвували жительки Тернополя, Луцька, Рівного, Івано-Франківська. В Одесі після сміливої Аліси
цей приклад повторили молоді жінки. Семеро
жительок міста також обстригли своє довге волосся і віддали його на потреби хворих на рак
дітей. Адже їм найкраще підходять перуки з натурального волосся, бо синтетичні матеріали
викликають алергію.

М

Бабуся Ольга Кобелецька про своїх численних онуків: «П’ятірочка —
це кулак, тож коли дітки підростуть, їх ніхто не зможе скривдити».

Фото odessa.depo.ua.

Коса стала коротшою на більш як
30 сантиметрів, та Аліса не сумує. Каже:
вона швидко відростає і буде ще кращою.

Батько взагалі
їх не підтримує.
Має платити
аліменти —
по 1300 гривень
щомісяця
на кожну
дитину,
але грошей
не дає.

Цих малят із мамою називають унікальною родиною.

лими у пісочниці теж мусить більш як одна
пара очей, тому гуляти Оксані Кобелецькій
допомагає няня:
«Малим цікаво на дитячих майданчиках, а в мене очі розбігаються: за ким
стежити, куди мчати? Той летить під
гойдалку, інший забирає в когось лопатку
в пісочниці. Еееех!» «Поміж собою можуть
або гарно бавитись, або вчепитися одне
одному у волосся — все, як і в інших дітей».
Їхній батько Сергій Семенов із родиною
не живе. Пішов від них, коли молодшим виповнилося півроку. Він взагалі їх не підтримує. Має платити аліменти — по 1300 гривень щомісяця на кожну дитину, — але
грошей не дає. Каже, що не може заробляти
через травму. У той же час відмовився виписуватися з квартири, яку подарувало дітям місто. Тож Оксана Кобелецька подала
до суду.
Будучи постійно зі своїм маленьким
домашнім дитсадком, колишній інженераналітик знайшла можливість «робити себе

щасливою мамою» — пише про виховання
малих в інтернеті. Публікації і фотографії
дітей «дуже багатодітної» мами читають
63 тисячі підписників!
«До появи дітей я не знала, що таке
«Інстаграм». Тепер для мене це спосіб не закостеніти в побуті й не впасти в післяродову депресію. Блог мотивує доглядати
за собою й робити якісь вилазки — на природу чи в кафе. — Це приносить і дивіденди — роблю платну рекламу. Пости пишу
вночі. До 22.00 діти засинають. Тоді у нас
із мамою починається активне нічне життя. Прибираємо й нарешті вечеряємо. Десь
за годину сідаю за комп’ютер. Мрію створити бренд дитячого одягу. Мені подобається розробляти ескізи. Бабуся у нас — швачка, а моделі — підростають».
«Знала: хай там як важко буде, нестиму
свій хрест, навіщось він мені даний. Хоч я
про це не просила».
За матеріалами gazeta.ua, styler.rbc.
ua, life.pravda.com.ua
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Фото з архіву Миколи ХОЛОДНЯКА.

l ЦІКАВИЙ СПІВРОЗМОВНИК
вали, пообливали їх червоною
фарбою, лиця теж, і вони повзали
по полю… На це було страшно дивитися. А оскільки йшли нічні зйомки, це підсилювало той моторошний
ефект: юпітери (здоровенні прожектори) як освітили поле битви, аж очі
різало. Ті каліки повзають, кричать,
зразу це озвучують. Лежать коні п’яні, облиті фарбою… Знято було дуже
майстерно.

«КАКІЄ ШПОРИ, КАКАЯ
КАВАЛЄРІЯ? РАКЄТИ ЛЄТАЮТ!»

Микола Холодняк у формі прусського улана.

Підготовка до зйомок битви під Ватерлоо.

Ще в далекому 1970-му з радянської
армії надіслав додому… тризуби

»

Закінчення. Початок на с. 1

Світлана ТВЕРІТНЄВА,
Алла ЛІСОВА

ад фільмом «Сім’я Коцюбинських» працювала кіностудія
імені Олександра Довженка у 1970-му, і це вже були далеко
не перші зйомки молодого кавалериста Миколи Холодняка. Він пригадує:
— Стрічку знімали в Іванівці під
Києвом. Я як солдат був у кавалерійській формі. Нас переодягли в «петлюрівців», дали тризубці, то я їх, були
картонні, потім додому надіслав.
Прикрив з обох сторін чорним папером. Жодного страху не мав. А коли
повернувся після армії в рідні краї,
брат мені показує: от твої тризуби.
Але найбільше спогадів залишилося після роботи над відомим
історичним фільмом «Ватерлоо»
зі знаменитими режисером Сергієм
Бондарчуком та італійським продюсером Діно Де Лаурентісом за участі
голлівудських акторів. Це був дебют
у кіно 21-річного Миколи.
— Привезли нас під Ужгород.
Там між селами Середнє і Вовкове
були колгоспні конюшні. Дивимося:
бігають «французи», в ківерах (високій шапці) з бунчуками, аксельбантами на військовій формі, в білих
штанях, із шаблями. Офіцер сказав:
зніматимуть «Ватерлоо», у фільмі задіяні зірки світового кіно. Наполеона гратиме голлівудський актор Род
Стайгер, маршала Нея — ірландець
Ден О’Херліхі. Пруссаками керував
фельдмаршал Блюхер, роль якого
виконував радянський артист Серго
Закаріадзе.
Микола підійшов до коня —
не знав, з якого боку на нього залазити: бачив його тільки по телевізору… Але після двотижневих
тренувань навчили, як тварину осідлати, вуздечку надіти, підпруги підтягувати. І після цього відразу відпра-

Н

вили на зйомки… На річці Латориця,
поблизу Мукачева, знімали епізод,
коли наполеонівські війська переходять Неман і вторгаються в Росію.
Одягнули у французьку кавалерійську форму.
Відомий італійський продюсер
Діно Де Лаурентіс, обираючи режисера для проекту «Ватерлоо», звернувся саме до Сергія Бондарчука,
який перед тим зняв чотирисерійну
«Війну і мир» із потужними батальними сценами. Нова стрічка потребува-

“

— Почали 25–27 травня і працювали до 10 грудня. Ми мерзли
в палатках, то буржуйки поставили.
Мені як солдату платили 3,80 рубля
на місяць. А коли зйомки відбувалися у свята, наприклад 7–8 листопада чи 1–2 травня, — тоді отримували
подвійну суму. За 3,80 можна було
купити зубну пасту, щітку, одеколон
«Тройной».
Микола Холодняк знімався
у французькій формі як прусський
улан. Кожен мав свого коня. Байкові

Батальні сцени знімалися в Україні за участі
15 000 радянських солдатів. Цей факт навіть
породив жарт: Бондарчук командує сьомою
за величиною армією світу.

ла астрономічної на той час суми —
38 млн доларів. Лаурентісу вдалося
укласти угоду з крупною голлівудською компанією, окрім того, на третину витрат погодився «Мосфільм».
Обійшлася картина значно дешевше
завдяки тому, що батальні сцени знімалися в Україні за участі 15 000 радянських солдатів. Цей факт навіть
породив жарт: Бондарчук командує
сьомою за величиною армією світу.
Головні ж події у ній, зокрема битва
під Ватерлоо 1815 року, протистояння двох найкращих європейських
армій та двох найамбітніших воєначальників того часу — Наполеона
і лорда Веллінгтона, стали взірцем
батального мистецтва в кінематографі. Правда, фільм зазнав фінансового
фіаско: за океаном касові збори становили трохи більше 3 млн доларів,
прокатна плата — 1,4 млн).

СОЛДАТАМ-АКТОРАМ ПЛАТИЛИ
3,80 РУБЛЯ НА МІСЯЦЬ
— Пане Миколо, як довго тривали зйомки, у яких солдати вашого кавалерійського полку були
задіяні, й чи платили вам якісь
гроші?

штани, картонна шапка, аксельбанти — все бутафорія. Наказували: поменше вимазуйтесь, бо штани білі.
Ківер на голові як відро — з картону, обшитого матерією. На задньому
плані «вбиті» коні — пластмасові. Їх
розкладали й обливали червоною
фарбою. Все бутафорне намагалися
знімати на задньому плані, а на передньому — живих коней. Приганяли
їх із колгоспу, шприцами ветеринари
вводили спирт, коні п’яні падали, потім обливали їх фарбою.
Треба було епізод відобразити,
коли артилеристи прусського маршала Блюхера виставили артилерію,
а французи на конях ішли на них.
У перший ряд поставили югославських трюкачів, які повинні падати
з коней (солдати там скопали землю
і посипали соломою). Вони тренувалися три дні, падали, кричали. Але
звикли до цієї ситуації й дуже швидко
навчилися матюкатися по-російськи.

І КОНІ ПАДАЛИ
ТА ЛАМАЛИ НОГИ
— Піротехніки робили вибухи, — ділиться пан Микола. — Тоді
тільки з’явилися поліетиленові мі-

шечки, туди клали вибухівку, під’єднували два дроти. Піротехнік сидів
у кущах. Як бабахне — то земля
і в роті, і у вухах, і в очах...
Були й цікаві випадки. «Англійці» викопали здоровенний рів, завглибшки до 7 метрів, там поставили
свою піхоту. «Французи» в атаку
кинулися (гусари, улани і кірасири — важка кавалерія). Коням, щоб
вони не бачили рову, затуляли очі
спеціальною чорною плівкою і гнали вперед. На них були манекени,
яких одягли у французьку форму
і прив’язували до коня за ноги. Знімали здалеку, середній план. А коней на скаку не зупиниш, вони почали падати в той рів — ламали ноги,
отримували інші травми, їх потім
краном витягували і дорізали.
До постановки фільму Сергій
Бондарчук підійшов дуже скрупульозно — починаючи від тонкощів
достовірності костюмів героїв і закінчуючи особливостями характерів
персонажів, фрагментів бойових
дій. Як відомо з історичних даних,
вирішальна битва під Ватерлоо повинна була початися атакою французів із самого ранку, однак уночі
17 червня 1815-го злива розмила дороги й імператор наказав вичікувати. Об 11.30 Наполеону здалося, що
земля підсохла й можна почати бій,
і «останні солдати останньої війни»
почали атаку англійських позицій.
Микола Савович пригадує зйомки й
цього епізоду:
— Щоб відтворити правдиві деталі, долину залили водою. Для того
два дні приїжджали пожежні машини і лили її туди. У тому болотному
місиві «французи» застрягли. Італійська кіностудія Dino de Laurentiis
Cinematografica знімала по чотири
дублі. Всі були чорні, як негри, мундири брудні, болото було і на голові.
Щоб показати всі страхіття війни,
назбирали повно калік з Ужгорода,
Мукачева, Рахова — хто без ноги,
хто без руки. Повдягали їх у французьку форму, рукави пообтріпу-

Пригадав Микола Савович і суто
«побутові» моменти:
— Обід нам привозили на майданчик. До Рода Стайгера і Дена
О’Херліхі приїжджали спеціальні
автолавки. Нам, радянським солдатам, до них не дозволяли навіть
наближатися, офіцери дуже за цим
стежили.
Годували нас нормально, не так,
як у радянській армії. На державні
свята давали рисову кашу, какао,
пачку печива, по 2 апельсини…
— А ви себе хоч у цьому фільмі впізнали?
— Бачив себе у «Ватерлоо»
в ролі пруссака: коли «французькі
кавалеристи» на нас нападали, ми
дали залп і почали тікати. Видно
тільки спини. Ми ж були масовкою.
Єдина стрічка, де мене добре
видно, — «Кочуючий фронт» Свердловської кіностудії режисера Бараса Халзанова, бурята. Її знімали в
1971-му. Нас переодягли в червоноармійську форму — «білогвардійці»
наступають, а ми відступаємо. Сказали, щоб у телекамеру не дивилися, голови опустили, ніби змучені
і йдемо мимо неї. Я йшов, повісивши
голову, і мене крупним планом зняли. В комп’ютері сам той фільм знайшов і дружині показав, — із задоволенням розповів співрозмовник.
За 2 роки 4 місяці такої незвичної та цікавої служби в армії Микола
Холодняк знявся у 22 фільмах, побував у різних регіонах Союзу. Коли
після демобілізації повернувся
в рідний Радехів і зайшов у військкомат, майор, котрий там сидів, отетерів: «Ти на сапогі что нацеплял?»
Микола відповів: шпори, я кавалерист. «Какіє шпори, какая кавалєрія?
Ракєти лєтают!» Довелося Холодняку все йому розповісти.
Після армії працював на місцевому маслозаводі, згодом одружився, і молода сім’я переїхала до Червонограда. Виховали дітей — Олега
і Наталю, вони вже мають свої родини.
Микола Савович нещодавно
відзначив 70-ліття, але досі працює
електриком на КП «Червоноградводоканал» і всім цікавим охоче розповідає про своє незвичне армійсько-акторське минуле.

Довідка. Ватерлоо —
містечко в Бельгії, за 20 км від
Брюсселя, де 18 червня 1815-го
відбулася вирішальна битва
періоду наполеонівських війн,
яка завершилася остаточною
поразкою французького
імператора.
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Дорослими стають не тоді, коли починають
слухатися маму, а тоді, коли розуміють, що
мама мала рацію.

Навіть у пакеті з написом «Вищий сорт» борошно не завжди
ідеальне. На що потрібно звертати увагу, щоб купити якісне,
з якого тісто вийде пухким, а пироги будуть рум’яними?

l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

«Недалечко – червоне яєчко...»

Не панікуйте! І це можна
виправити
У всіх коли-небудь була така ситуація: ви запустили пральну
машинку зі світлою білизною, але, діставши її, з подивом виявляєте
речі одного брудно-сірого кольору. Усе зіпсовано, і вам не допомор впадати
д
д
жуть два, а то й три наступні прання. Не варто
у відчай
—
ального
вас порятує «Асе» (гель) і трохи прального
порошку.
Поставте на газ емальовануу каиніть
струлю з теплою водою (розчиніть
лову
у посуді у 3 л води 50 мл «Асе» і столову
едіть
ложку будь-якого порошку). Доведіть
ього
розчин до кипіння і опустіть у нього
инноречі. Світла білизна набуде первинноавіть
го кольору, а в деяких випадках навіть
стане яскравішою. Не кидайте всі речі
екайразом, а кладіть по одній-дві — і чекайілену
те результату. Тоді покладіть відбілену
дайте
білизну у пральну машинку і задайте
режим «полоскання», наливши попередньо у її відсік кондиціонер.

1 Подивіться на колір борошна — воно має бути білим,
з невеликим кремовим відтінком. Після цього понюхайте —
хороший продукт приємного
запаху, пахне свіжо змеленим
зерном. Зверніть увагу на дату
виготовлення. Борошно, яке
змоло
змололи недавно, для випічки
не годиться.
го
Після помолу йому
треба майже місяць вистояти,
щоб воно дозріло. За цей час
хлібо
хлібопекарські властивості поліпша
ша
ліпшаться.
2 Щіпку борошна попробуйте на смак. Якісний продукт — прісний, не має смаку.
Якщо гірчить чи кислуватий,
це оз
означає, що було порушено
умови зберігання. Сухими руками
візьміт щіпку і потріть великим
візьміть
вказ
та вказівним
пальцями. Якісне борошно буде скрипіти. Якщо лип-

не до рук чи збирається в грудки,
значить, відсиріло. Тісто з нього
виходить тяжким. Хороше борошно не залишає слідів на пальцях.
3 Цей продукт утрачає свої
хлібопекарські властивості, коли
зберігається у вологих приміщен-

нях. Виявити відсиріле борошно
просто — взявши в руку, відчуєте
холод.
4Зауважимо: термін зберігання — максимум рік. Щоб перевірити на свіжість, розчиніть чайну
ложку його у воді. Свіже борошно
при змішуванні майже не змінює
кольору. Коли потемніло – воно
залежане.

Фото videoculinary.ru.

l КОСМЕТИЧКА

l ВАРТО ЗНАТИ

Секрети губної помади

Чиї ложки, того й миски

Що робить жінку гарною? Звісно ж, якісна
косметика
Отож, якою має бути губна помада?
Вона не повинна стягувати губи. Слід м’яко,
легко і рівно накладати косметичний засіб
на них.
Зверніть увагу на її виглядд — поверхня має бути гладенькою, без
еркраплин і підтікання, а стержень — щільним.
яПри виборі помади пам’яетайте, що добре, коли вона непрозора і не надто жирна. Що ж
до вибору за фактурою — матовою, перламутровою, блискучою, лаковою — це залежить від стилю макіяжу, моди
і форми губ. Як правило, майже у всіх якісних помадах є вітамінні, зволожувальні, жирні
компоненти, ультрафіолетові
фільтри. Якісна косметика
не зашкодить вашим губам,
навпаки, буде оберігати їх від
зовнішнього впливу.
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Щоб пироги вдалися

l АБЕТКА ДОМОВЕДЕННЯ

Фото samotuzhky.com.ua.
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l НА ЗАМІТКУ

За своїми властивостями помади бувають
класичні та стійкі. Останніми візажисти не рекомендують користуватися щодня. Такі не шкідливі, коли здорові губи, але якщо сухі, травмовані,
то краще нею не користуватися взагалі. Коли хочете, щоб ваша усмішка була сексуальна, а губи
у
пухкенькими,
то краще користуватися помадою
з легким блиском — перламутровим чи
лако
лакованим. Зараз модні перламутро
трові помади з блиском. Якщо ж
хо
хочете, щоб губи не дуже виділя
лялися, то вам підійдуть матові
те
темних кольорів. Чим світліші
в
вони
і чим більше блиску, тим
губи стають більшими і пухкими. Зазначимо, що контурний
олівець має бути того ж кольору, що і помада. Хіба що трішки
ссвітлішим чи темнішим. Він виділяє і трохи коректує контури
губ. Крім того, не дає помаді
вийти за їх межі. Якщо вона
видалася вам надто темною,
змішайте її зі світлим тональним кремом.

Срібні речі будуть, як нові
Щоб почистити срібний ланцюжок, який потемнів, потрібно опустити його
на 10 хвилин у теплу воду, в якій варилась картопля, а тоді промити
Для того, щоб ваші улюблені прикраси набули первинного вигляду, можна застосувати
і такий спосіб: помістити їх на годину в розчин нашатирного спирту і теплої води. Після
того, як він схолоне, дістати речі і протерти їх замшевою чи вовняною ганчіркою.
Замість нашатирного спирту можна використовувати содовий розчин (2 чайні ложки соди на півсклянки теплої води). Виріб треба тримати у ньому до тих пір, поки окисел
не розчиниться. Можна періодично підігрівати розчин.
Ще один спосіб чищення: змішати соду, зубну пасту і нашатир. Покрити цією кашкою
виріб і легенько протерти його ганчіркою.
Якщо зберігати срібні ложки загорнутими у фольгу, то вони не потемніють.

Фото kemichal.net.
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Що треба знати про дерев’яний
посуд
Малі столові прибори вирізають
вручну. Первісна форма більшого посуду досягається на токарному верстаті.
Після шліфування і полірування виріб
покривається шаром олійного просочення, потім — захисним лаком, і лише
тоді його відправляють до майбутніх
користувачів. Екологічність — незаперечна якість натурального дерев’яного посуду. Підтримання національних
традицій обробки деревини — ще один
важливий аргумент. Але, крім естетичних факторів, існують ще й параметри
функціональності.
До переваг належать:
lунікальні протизапальні або антибактеріальні властивості різних порід
дерева;
lнаявність ферментів, які наділяють їжу особливим смаком і ароматом
при зберіганні або сервіровці столу;
lнульова теплопровідність не дає
мискам і тарілкам нагріватися, температура їжі зберігається довше;

lвони легкі, міцні, падіння на підлогу не призведе до сумних наслідків;
lнешкідливість посуду дасть можливість використовувати його для дітей
з маленького віку;
lкухонне начиння з дерева поєднується з виробами із порцеляни, скла
або металу.
Недоліки:
lпористість структури дерева заважає ретельно вимити столові прибори;

“

Поливати гарячі камені
в лазні з дерев’яного
відерця, застосовуючи
оригінальний ківш,
а потім випити
холодного квасу
із красивого дерев’яного
кухля дуже приємно.

lзміна кольору, потемніння при активному повсякденному використанні;
lтарілки з дерева коштують дорожче, ніж із порцеляни.
Еколо
Екологічність,
простота і можливість вик
використання як декору роблять
такий по
посуд привабливим. Деревина
не нагрівається
нагр
навіть за високих темпера
ператур,
ковші з дерева безпечні
для банних процедур. Цінні поро дерева після розігріву дороди
бре пахнуть. Поливати гарячі
камені в лазні з дерев’яного
відерця, застосовуючи оригінальний ківш, а потім випити
холодного квасу із красивого
дерев’яного кухля дуже приємно.
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Хто тут начальник

Дорослим у романах відкрив очі
на Івана Мазепу, а дітям у казках
розповідав про Голодомор

Моя малеча у дворі викинула під ноги пакетик
з-під соку. Як не переконувала підняти сміття –
син не здавався. Опір як на 2 з хвостиком роки
був страшенний. Вже і просила, і заохочувала, і
подавала приклад (віднесла у смітник трубочку),
і присварювала – результату «нуль», тільки ще
зухваліший погляд. Виручив тато. Абсолютно
непедагогічно кинув фразу, що як не підніме
кинутого, то забере «той дядько, що оно приїхав».
Усе було прибрано в секунду
Оксана КОВАЛЕНКО,
мама

Здорово, що під’їхав якийсь водій. Але то тимчасова
користь для батьків, які не знали, як не закріпити поганого досвіду. Для сина ж – явно шкідлива інформація:
лякати чи бити дитину, щоб мотивувати її, батькам психологи таки не радять. (Не роблю з того великої трагедії,
бо не раз уже переконувалася, що жити суто за правилами, ну, ніяк не виходить. Головне – не створювати з
помилок систему). Отож, здавалося б, дієвий метод (настрахати) не призводить до тих наслідків, яких ми прагнемо. Мале нічому не навчиться, коли дорослі тиснуть
на кнопку страху. А міні-уроки якісь уже засвоює, бо ще
ж опановувати життя у пісочниці, дитсадку та ще більший простір…
Можна, звісно, не суперечити дитині ні в чому, не навантажувати жодними обов’язками, бо ще ж «намучиться». Це вже інша крайність. Дорослі легко можуть роз-

“

Мале нічому не навчиться, коли
дорослі тиснуть на кнопку страху.

пізнати таких хлопців і дівчат «із непростого дитинства»:
залякані не вміють відстояти себе, а розпещені поводяться, наче весь світ зобов’язаний їм служити. І перші,
й другі не можуть зрозуміти, чому у них так складається. Все тому, що змалку кожен з них регулярно спостерігав помилкову поведінку. Батьків, які кричали і били
за будь-який непослух, дитина сприймала зі страхом
(якщо не захищають найрідніші, то ніхто цього не зробить). Батьків, які здавалися, не витримували вимог і репету свого чада, діти теж сприймали погано (якщо мама
з татом бояться мене, то як вони не злякаються, коли
прийде хтось справді страшний?) Виявляється, можна й
піти назустріч дитині, але (!) з розумом і турботою!
Психотерапевтка з Росії Людмила Петрановська у
книзі «Таємна опора», зокрема, навчає батьків, як поступатися з позиції сильного, а не слабкого дорослого
(не йдеться про питання, в яких пасувати не можна за
жодних обставин). «Можна казати: «Я вважаю, що вівсяна каша дуже корисна, але тобі вона так не подобається,
тому, добре, не будемо її їсти, я тебе не силуватиму». Ця
поступка – прояв захисту і турботи, прояв надійної прихильності. А можна поступитися з позиції слабкого: «Та
відчепися вже, весь мозок мені виніс! На! І замовкни…»
Це не захист і турбота, а капітуляція, виштовхування дитини в домінантну роль, до якої вона не готова і якої не
хоче. Вона хоче цукерку, а не в начальники».
Мені подобається думка, що батьки у конфліктах є
вчителями, своєрідними тренерами, а не опонентами.
Ведуть дитину за руку цією школою конфліктології, такої багатої на суть і глибину суперечок, сварок, сутичок.
Ведуть і одночасно з усіх сил стараються не втягуватися
у «гострі» стосунки, намагаються не переходити золоту
межу, що відокремлює авторитетність і авторитарність
чи слабкість. Якщо ж бере роздратування – дорослий в
секунду втрачає роль ведучого, тому треба відійти, вгамуватися і повернути на місце свою дорослу розважливість.
Важко? Згідна. Пишіть про свої уміння справлятися з кризовими ситуаціями. Адреси незмінні:
okovalenko74@gmail.com або ж tsikava.gazeta@
gmail.com.

Богдан Лепкий (1872–1941, на фото) народився в селі Кривеньке
Чортківського району Тернопільської області. Протягом восьми
років (із 1878-го) мешкав у свого діда по маминій лінії —
священика, декана УГКЦ і віце-маршалка Бережанського повіту
отця Михайла Глібовицького

Фото google.com.ua.

атьки його були ерудованими людьми. Сильвестр Лепкий,
як і більшість тодішніх греко-католицьких священиків, знав латинську, грецьку, староєврейську, німецьку і польську мови.
Грав на скрипці, серйозно вивчав історію, літературу, народну творчість, живопис, музику. І сам творив, у літературних колах був відомий як письменник Марко Мурава. Мати — Домна — гарно співала,
акомпануючи собі на гітарі, і вправно малювала. Мабуть, від неї Богдан
успадкував талант до малярства. Однак інший талант — письменницький — брав своє: ще в другому класі писав вірші, оповідання, створив
поему про русалок (не збереглася). За кількістю написаного Богдан Лепкий поступається в українській літературі тільки Івану Франку. Серед
його 80 книг — і казки та оповідання. Знав, що потрібно дітворі, бо мав
сина і двох доньок

Б

Мишка
(Казка для дітей: для малих і великих)
Богдан ЛЕПКИЙ (скорочено)

ула собі мишка. Така, як і другі: сіренька, маленька, кінчасті
вушка, довгий, гладкий хвостик.
В самім кутку хати, де нога від ліжка
щільно притикає до стіни, мала свою
нору. Мешкання не розкішне, але безпечне. Ніхто з людей не заглядав туди.
О, люди — це дуже цікаві сотворіння!
Мишка боялася людей.
Коли у хаті не видно було ані одного
чобота, ні одної ноги, висувала головку,
зиркала направо й наліво, і скоренько,
скоренько, як шнурочок, пересувалася
попід стіну і двері. Шу-усть! — і вже на подвір’ї. Там не боялася нікого. Ні пишно
вбраного когута, ні круторогого вола,
ні господині, що на ціле село тарахкотіла
терлицею, а язиком ще голосніше, ніж
терлицею, — нікого! Бігла на поле. Там
стрічалася зі своїми сестрами, із міста.
Ці були дуже бідні: худі, голодні, миршаві. Ледве хвостики волокли за собою.
Розказували, що тепер у них в городі
страх погані часи. Люди не мають що
їсти, а про миші, то вже і не згадуй. «Їм
просто пропадай! Ніде ні крушинки хліба, ні одної крупинки, нічого. Господиня, як крає хліб, то над тарілкою, а крає
так тонко, що руку крізь краянку видно.
Як пряче зі стола, то кришки на долоню
згортає і дитині до рота несе, щоб з голоду не вмерло… кажуть, війна. Люди людей мордують, не мають часу працювати
на хліб…»
А наша мишка на те до них: «У моїх
господарів не те. Єсть чим поживитися.
Коли я й вибігаю в поле, то це не з голоду, а так із привички, щоб подивитися
на світ, бо у норі скучно. Все з тими дітьми, та й з тими дітьми. Такі вони неслухняні, пищать, а на мені шкура терпне,
щоб господар не вчув. О, мій господар
дуже страшний. Його всі бояться. Ко-

Б

лись двох кабанів забив. Такі здорові
кабани, а він їх порізав. Сало повісив
у димарі, коптить. А м’ясо їдять. Добре
їдять. Вночі приходять якісь чужі люди,
і він їм продає. За гарні гроші. Гроші ховає у ящик під ліжком, недалеко від моєї
нори. Іноді, як ціле село спить, перед
хату заїжджає візок. Злазить двоє людей
і з хати виносять м’ясо, масло, яйця, крупу і сало. Таке чутке сало, що аж в носі
вертить… То господар випроваджає візок полевою доріжкою під ліс, а сам вертає в хату. Тиче жінці гроші під ніс і каже:

“

сподине, дивіть! Ніг собі в цих проклятих колодках не чую. У мене хора дитина, як мені без молока вертати? Най би
хоч перед смертю напилося. Совісті
нема на ту муку дивитися. Я ж — мати.
Я вам цього, спасителько моя, во віки
не забуду. Я вам гроші в суботу принесу,
так мені, Боже, дай спокійно сконати, що
принесу…» А господиня: «Мої корови
тільки молока дають, що кіт наплакав.
От, дою, щоб не запустити. Прийдіть,
як отеляться. Тепер ми самі не маємо що
пити».
Як мишка тую розмову почула,
то так їй соромно зробилося, не за себе,
а за господиню, що чимскорше побігла до нори. «Добре, що діти сплять,
а то ще б навчилися брехати, як люди…
Одні з голоду гинуть, а другі папір

Добре, що діти сплять, а то ще б навчилися брехати,
як люди…

«Що, гарно пахнуть? Х-ха-ха! От бачиш,
і війна на щось придасться. Перше ми
за рік не заробили стільки, що тепер
за місяць. Розбагатіємо». І ховає гроші
у ящик під ліжко. В цьому ящику стояли
колись гранати, а тепер гроші. Ще трохи
і ящик цей тяжко буде замкнути, так їх
багато…
***
Раз якось вертає наша мишка і чує —
в хаті чужим духом пахне.
Знялася на задні лапки — заглядає. Перше побачила великі черевики
на деревляних підошвах, а там обшарпана спідниця, а вище полатана сорочка,
а ще вище обличчя, худе, худе, лиш шкура та кості, лиш ці червоні,
заплакані очі.
«Це одна з тихх із міста, —
погадала собі мишка. —
Вони приходять без нічого і відходять з нічим.
ка гоПобачимо». А жінка
ворила, мовби за трумною ішла:
ься, го«Змилосердіться,

у ящик ховають. Хіба ж папір важніший
від життя? Але я їм!» І в маленькій мишачій голові зродилася велика ідея.
Знищити, поторощити цей папір, що
його кривдою людською чути, поганий
папір…
***
Одної днини каже господар до
своєї жінки: «Я чоловік праці. У мене ніхто
не сміє дармувати. Гроші також. Їх треба
пустити в рух»… Добув ящик, відчинив
і… очі йому пішли в стовп, брови підлізли
вгору, волосся дибом стало. «Погризли,
погризли, погризли! …Я не раз говорив, що треба нам кота, великого, здорового кота, а ти ложки молока жалувала
для його: ти! ти! тти!» І кинувся на неї
з кулаками. Але мишка не чекала що дальше буде;
ла,
моргнула на дітей,
і вони шнурочком
ввибігли крізь відчинені двері
дв на поле. Краще
там, ніж у такій хаті.
Джерело:
ht
http://shkolyar.in.ua
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ВАЖЛИВІ СЛОВА

«Потрібно, щоб усе
брудне залишалося
в банці, де пензлі
миємо, а все чисте —
на полотні»
Дмитру Дідоренку довелося винайти свою техніку створення полотен.

Одна з картин майстра, якими захоплюються в світі.

Підірвавшись на міні, втратив зір,
але продовжив… малювати
У Харкові живе унікальний незрячий художник
Дмитро Дідоренко дружив із пензлем скільки себе пам’ятав, ще з дитсадка. Здобув освіту
в Харківському художньо-промисловому інституті за фахом художник-конструктор. Став
дуже успішним у своїй сфері: з-під пера та пензля майстра вийшли сотні робіт, більшість
з яких зараз перебуває в приватних колекціях українських та світових поціновувачів
мистецтва. Кілька полотен є і в музеях його рідного міста та Криму
Марина ЛУГОВА

днак Дмитро — не просто художник.
Це, мабуть, один із найсильніших духом митців не тільки України, а й світу.
Справа в тім, що він втратив можливість бачити
в результаті нещасного випадку. Почалося все
в 1991 році. Дмитро брав участь в експедиції
«Вахта Пам’яті», яка мала на меті пошук мін часів

О

Другої світової війни та їх знешкодження. Йому
не пощастило — натрапив на німецьку міну, через що був важко поранений і втратив зір. Більшість колег Дмитра не могли повірити в те, що
він взагалі залишився живий. Сам художник так
каже про ту подію:
— Мене відкидає вибуховою хвилею, хлопців
— теж. Але вони встають, а я — ні. Причому бачу
себе наче збоку, ніби кричу їм: не чіпайте, йому ж
Р
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“

— Мене відкидає
вибуховою хвилею,
хлопців — теж. Але вони
встають, а я — ні. Причому
бачу себе наче збоку,
ніби кричу їм: не чіпайте,
йому ж боляче! А потім
повільно повертаюся
у своє тіло.

боляче! А потім повільно повертаюся в своє тіло.
Дерево за мною зламалося навпіл, 78 осколків
увійшло в тіло, два з них — навиліт. Потім лікарі

З інтерв’ю Дмитра Дідоренка
виданню «Дзеркало тижня»
«Хлопцям, яких нині привозять із фронту,
потрібно пам’ятати: ніхто нікому нічого не винен. Треба постаратися зробити так, щоб
не ти йшов до сильного в ролі прохача, а вони
до тебе. Постаратися стати потрібним, незамінним.
Колись в одному інтерв’ю я сказав, що відсутність зору не є поважною причиною не малювати. Те, на що мені до поранення було достатньо 40 хвилин, я можу зараз малювати тиждень.
Умови нерівні, сутичка нерівна. Але в картині
не повинно бути видно поту, бруду, злості, сарказму, жовчі, крові. Глядач — людина шанована,
і не можна карати його своїми комплексами,
проблемами або психотравмами. Навпаки,
потрібно, щоб усе брудне залишалося в банці,
де пензлі миємо, а все чисте — на полотні.
Сьогодні, дивлячись на світ навколо, розумію, наскільки актуальна ця тема. Є речі, з якими маємо впоратися самі, це наш шлях, наше
завдання. А є те, чим потрібно ділитися з іншими: хорошим настроєм, світлом, любов’ю».
та військові сапери казали, що після такого вижити
неможливо.
Звичайно, повернутись до мистецтва було досить складно. Ніхто не думав, що після нещасного
випадку художник знову почне малювати. Більше
того, що він досягне такого успіху.
Все почалося зі звичайного телефонного дзвінка. Друг запропонував Дмитру зробити чергову виставку його старих робіт. Потім почали говорити про
творчі плани на майбутнє. Так на горизонті замайоріла мета, яка наповнила життя Дмитра новим змістом. Через 4 місяці художник повернувся до мистецтва — «кров моїми жилами потекла знову, коли
я потихеньку почав малювати». Він усе очікував, що
зір відновиться. Та коли зрозумів, що чекати доведеться довго, вирішив не зволікати і вигадав для
себе унікальну техніку і стиль.
Прагнення до самореалізації не згасло в його
серці. Перша робота мала назву «Найдовший шлях
починається з першого кроку». Щоправда, після
нещасного випадку картини писав не фарбами,
а пером і тушшю. За словами Дмитра, аж на 15-й він
«побачив» кольори і зрозумів, що володіє фарбою,
а не вона ним.
Художник розповідає, що на створення однієї
картини йде понад сто листів ватману і близько 8 кілограмів фарби. В роботі він використовує лекала
«власного виробництва», так би мовити. Необхідні
інструменти на його столі розставлені у строгому
порядку — все продумано та розраховано наперед.
Патентувати свій винахід митець навіть не думав. Адже така система трафаретів робить його
твори унікальними і занадто важкими для плагіату.
За цією технологією Дмитро створив уже 400 картин. Каже, образи часто приходять уві сні. Відтворює
їх такими ж яскравими — мінімум 1000 відтінків.
Харків’янин продає свої картини в Україні
та за кордоном. Зараз націлений на підкорення
мистецьких ринків Японії та США. Проте виїжджати
кудись не хоче, дуже переживає за країну та поранених на Донбасі. Усім, хто надумав складати руки,
пропонує поглянути на картини. Він довів: можна
робити неможливе.
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6 місць в Україні,
де небесні світила підвладні людині
Фото argomenti.ilsole24ore.com.

Політик – противник
обов’язкових
щеплень – підхопив
вітрянку
Прищами вкрився
італійський радикальний
популіст Массіміліано
Федріга (на фото)
Він відомий тим, що відкрито
виступає проти практики загальнообов’язкової вакцинації дітей.
В Італії без щеплень заборонено
відвідувати школи та дитячі садки, а батькам, які відмовляються їх
робити дітям, загрожують серйозні штрафи. Федріга називав таку
практику «сталіністською».
Звістка про те, що сам політик
підхопив вітрянку, закономірно
викликала хвилю іронічних жартів
з боку його опонентів. Відомий італійський мікробіолог Роберто Буріоні висловив сподівання, що цей
випадок стане наукою для інших.
Утім, сам Федріга «дав задню»: він заявив, що ніколи
не виступав проти щеплень, а
лише проти обов’язкової вакцинації дітей і проти покарань
у вигляді недопуску до навчальних закладів чи штрафів для їхніх батьків. Він також додав, що
його власні діти мають щеплення. А ваші?

У Великобританії
вперше за 30 років
відкриють вугільну
шахту
У графстві Камбрія
побудують копальню, щоб
видобувати коксівне вугілля
для сталеварів
Запасів руди повинно вистачити на сто літ, але шахта буде
експлуатуватися близько 50 років.
Видобуток вугілля забезпечить
500 робочих місць і ще приблизно
2 тисячі — по всьому логістичному ланцюгу.
Відкриття глибокої вугільної шахти — сенсаційна подія
в цьому регіоні, адже остання
копальня у графстві припинила роботу ще у 1980–х роках у
часи Маргарет Тетчер, а в Британії загалом — у 2015–му.

Колись мама розповідала про один із
найяскравіших спогадів її шкільного
дитинства — відвідини Московського
планетарію. Навіть сьогодні вона
чудово пам’ятає вражаючий вид
полярного сяйва та рухомі сузір’я. Тоді,
у 1975 році, таке видовище було на
межі фантастики. Зараз, у час домашніх
3D телевізорів, важко когось вразити
оптичними ефектами. Зоряне небо
можна роздивитися у найдрібніших
деталях, не виходячи з дому, —
на екрані комп’ютера. А заклади
для спостереження «за небесами»
залишилися хіба як музеї або ж їх узагалі
ліквідували
Олександр ДУРМАНЕНКО

ринаймні так я думав, поки не побачив
у ЗМІ інформацію про те, що планетарій
у місті Дніпро закривають на тривалий
ремонт. Новина, яка з’явилася наприкінці
2018 року, мабуть, так і пройшла б непоміченою, якби не реакція громадян. Люди проявили небайдужість до подальшої долі такого, здавалося б, спеціалізованого закладу. Тож стало
цікаво, де нині можна вдень помилуватися
небесними світилами і в чому «фішка» сучасних планетаріїв? Виявилося, що в Україні їх є 6.
Вони активно функціонують — модернізують
обладнання, проводять тематичні студії та екс-

П

“

Планетарії продовжують
свою непросту місію,
яка розпочалася майже
100 літ тому, — роблять
небо ближчим до нас.

позиції, демонструють відеолекції, а в деяких
навіть можна… одружитися!
Найстаріший і найбільший — Київський
планетарій, який заснували у 1952 році. З того
часу він не лише «переселився» з приміщення колишнього костелу у спеціальну будівлю,
але й модернізувався. Зараз може одночасно
вмістити 320 людей, а щорічно його відвідує
понад 150 тисяч гостей. На екрані площею
830 кв. м (друге місце у Європі!) потужні проекційні системи демонструють не тільки небесні
явища, але й панорамні освітні фільми у 3D.
Популярними є і різноманітні культурні заходи: концерти, творчі вечори, програми для
закоханих.
Трохи «молодший» Харківський планетарій
імені Юрія Гагаріна. Його відкрили у 1957–му в
колишній синагозі. Окрім зорепаду та місячних
пейзажів, тут демонструють панорами міста. А
ще гості можуть роздивитися фігури космічних
прибульців, моделі «літаючих тарілок», комбінезон космонавта та колесо від місяцехода —
усього понад 500 експонатів. Гордість закладу
— найбільший в Україні рельєфний глобус та
телескоп, який дає змогу роздивлятися небо у
375–кратному збільшенні.
Єдиний планетарій на півдні України розташований у Херсоні. Він розпочав свою роботу у 1960 році у колишній синагозі, як і хар-

«Серце» зоряного залу – апарат легендарної німецької компанії Carl Zeiss.

ківський. Тут також презентують масштабні
ЗD–шоу, проводять лекції, організовуються
іменини та навіть… весілля!
У Черкасах планетарій відкрили у 1961–му.
Він займає старовинний одноповерховий
будинок, якому понад 150 літ. На жаль, кращі
часи закладу припадають на 1980—1990 роки,
коли від охочих побувати тут не було відбою.
Хоча й зараз можна подивитися на зорі, комети і сонячні затемнення, приміщення та обладнання потребують ремонту.
У серпні 1965–го розпочав роботу планетарій у Вінниці. «Серцем» зоряної зали залишається модернізований оптико–механічний
«ветеран» — німецький «Малий Цейс», хоча
декілька років тому відбувся капітальний ремонт приміщення та заміна деякої апаратури.
Вже при вході відвідувачі поринають у «космічну» атмосферу, адже у фойє знаходяться велетенські глобуси планет та моделі супутників.
Гостям пропонують повнокупольні програми:
пізнавальну астрономічну, індивідуальну, романтичний вечір тощо — усього більше 50.
Вже згадуваний планетарій у Дніпрі минулого року відзначив 50–ліття — його побудували у 1968–му у спеціальному комплексі. З
часу відкриття картину неба тут створює надійний німецький «Карл Цейс». У зоряній залі,

розрахованій на 88 глядачів, демонструються
не лише небесні явища, але й панорами міста та вид на космодром. Тут у нестандартній
атмосфері можна зустріти день народження,
зробити пропозицію та зареєструвати шлюб.
А ще у Дніпровському планетарії зберігається шматок величезного Сіхоте–Алінського
метеорита, який упав на Далекому Сході у
1947 році. За гарної погоди співробітники закладу виносять телескопи на вулицю, і там усі
охочі можуть спостерігати за сузір’ями.
Ось такі вони — місця, де людина керує зорями. Планетарії продовжують свою непросту
місію, яка розпочалася майже 100 літ тому, —
роблять небо ближчим до нас. Сподіваюсь,
колись випаде нагода і самому помилуватися
галактиками чи полярним сяйвом. І для цього
не доведеться їхати аж на Північний полюс.
…До речі, багато лучан пам’ятають, що
з 1957–го планетарій, один із перших у західних областях, був і в обласному центрі Волині.
Він розташовувався у приміщенні головного
храму Луцького братства — Хрестовоздвиженській церкві. Школярів водили туди на екскурсії — демонстрація небесних явищ і лекції з
астрономії були елементом боротьби з вірою
у Бога. Так тривало до 1990 року, коли храм повернули відновленому Луцькому братству.

Довідка. «Планетарій» походить від назви однойменного приладу, який
використовується для демонстрації зоряного неба. Ідея його створення належить
давньогрецькому винахіднику Архімеду. У сучасному вигляді перші планетарії з’явилися у
Нічмеччині на початку ХХ століття. Спочатку це були приміщення, до стелі яких кріпились
металеві рельси. Ними рухалися підвісні кабінки з глядачами, котрі спостерігали за
намальованими на стінах планетами та зорями. А в 1923—1925 роках знаний виробник
оптичних приладів компанія «Карл Цейс Єна» створила апарати, які у модернізованому
вигляді працюють до сьогодні.
Планетарій нагадує звичайну спортивну гантелю — дві великі сфери, що з’єднані ажурною
перетинкою. У кожній зі сфер, які демонструють зірки Північної та Південної півкуль, десятки
проекторів. А зображення виникає, коли світло проходить через металеві пластини, дрібні
отвори в котрих відповідають реальному розміщенню зірок на небі.
Останніми роками популярності набули цифрові планетарії. Це поєднання проектора зі
спеціальною лінзою «фішай» чи декілька лазерних проекторів під куполом, якими керує
комп’ютер. Однак «ветерани» не здають позицій — поки що жодна така система не може
зрівнятися за якістю зображення із класичним оптико–механічним приладом.
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Фото tutkatamka.com.ua.

Юна латиноамериканська
надія українського футболу.
Чи все ж «троянський кінь»?
Сьогодні, 4 квітня, Алуізіо Чавесу Рібейро Мораєсу Жуніору
(на фото) виповнюється 32. У такому віці нападники, зазвичай,
уже всерйоз починають задумуватися над завершенням
кар’єри. Але коли тебе звати Жуніор, то в 32 для тебе все може
тільки починатися…

Знайдіть чоловіка, в обіймах
якого ви відчуєте себе,
як удома!

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

аме впродовж трьох останніх тижнів у житті Мораєса відбулися карколомні зміни.
Високим президентським Указом форвард
«Шахтаря» вмить перетворився з бразильця —
на козарлюгу-українця. А одержавши «тризубого»
паспорта, майже відразу дебютував за нашу Національну збірну з футболу. Спочатку вийшовши
на заміну в поєдинку з Португалією, а за три дні —
вже в старті — на матч із Люксембургом.
Підтримати реноме вправного забивайла
(з чим він хвацько справляється в УПЛ) Жуніору,
щоправда, поки не вдалося. Але «то таке»… Зрештою, позиція «голеадора» в нас залишається проблемною ще з часів Сергія Реброва й Андрія Шевченка.
Головне, що нічию в запеклому двобої з Кріштіану Роналду та компанією відстояли. А потім і перемогу — та ще й в цілком дивовижний спосіб — над
Люксембургом видряпали. Тож маємо чотири очка
і поточне перше місце в групі.
І все б добре було в нашому футбольному королівстві, якби не ті кляті воріженьки.
Спочатку португальці, а потім і люксембуржці,
«приколупалися»… якраз до Жуніора Мораєса!
Мовляв, з бразильця на українця той перетворився у не зовсім законний спосіб. Ідеться про оренду
2017-го тоді ще київського динамівця в китайський
клуб «Тяньцзінь Цюаньцзянь». На думку наших недоброзичливців, її не варто зараховувати в «український стаж» гравця.
ФФУ на подані суперниками протести відреагувала швидко (хоча рішення, звісно, прийматиме
не ФФУ). Наші функціонери рішуче спростували всі
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Корисні поради для всіх дівчат і жінок

Не шукай друга життя
з товстим гаманцем або високим статусом. Прагни того, хто
завжди заступиться за тебе.
Не шукай чоловіка
за тим, що він може для тебе
зробити. А за тим, що ви можете
зробити одне для одного.
Не шукай нареченого,
успішного в бізнесі. Вибирай
того, хто буде хорошим чоловіком і батьком.
Не шукай партнера, якого
хочуть усі дівчата. А того, хто
жадає тільки тебе.
Не шукай друга життя
з бородою і м’язами. Знайди
впевненого у своїй мужності.
Не шукай свою другу половинку, яка ніколи не любила.
Кращий той, котрому розбивали
серце і котрий усвідомлює величезну силу кохання.
Не шукай подружнього
партнера, котрий швидко
закохується. Довірся тому, хто
не поспішає з близькістю.
Не шукай того, хто не поважає жінок і використовує твої
почуття. Знайди чоловіка, який
цінує твою жіночність і плекає її.
Не шукай нареченого,
котрий захоплюється тільки
твоєю красою і невинністю.
Кращий той, який любить твою
силу і сміливість
Не шукай представника
сильної статі, який підносить
тебе на п’єдестал і любить
тільки красиву тебе. Шукай

того, хто кохає тебе справжню,
таку, якою ти є.
Не шукай чоловіка, який
кохає тебе всупереч твоїм

“

Не шукай подружнього
партнера, котрий
швидко закохується.
Довірся тому,
хто не поспішає
з близькістю.

недолікам. Знайди того, хто
любить тебе через твої мінуси
і таргани.
Не шукай друга, який ставиться до тебе як до варіанта.
Знайди того, хто боїться втратити
тебе.
Не шукай мужчини, котрого потрібно благати про
стосунки. Найкращий той, хто
хоче з тобою одружитися.
Не шукай нареченого,
котрий боїться втратити
свою свободу. Шукай того,
хто не може дочекатися, коли
вирушить з тобою в пригоду під
назвою «Життя».
Не шукай друга життя,
за котрим потрібно гнатися.
Знайди того, хто не змусить тебе
вибирати.
Не шукай ідеального чоловіка, котрий буде відповідати
переліку ідеальних якостей.
Знайди такого, який має всі
риси, що ідеально підходять тобі.

ВІДБІР ДО ЧЕМПІОНАТУ
ЄВРОПИ-2020. ГРУПА «В».
1-й тур: Португалія – Україна – 0:0, Люксембург
юксембург
– Литва – 2:1.
2-й тур: Люксембург – Україна – 1:2, Португалія
– Сербія – 1:1.
М
1
2
3
4
4

Турнірне становище групи «В» після 2 турів:
Збірна
І
В Н П З:П О
Україна
2
1
1
0
2:1 4
Люксембург
2
1
0
1
3:3 3
Португалія
2
0
2
0
1:1 2
Сербія
1
0
1
0
1:1 1
Литва
1
0
0
1
1:2 0

“

Фото BBC.com.

Закінчення. Початок на с.20

закиди. Хоча їхні оченята при цьому й були дещо
бентежними… Тож таки закрадалася думка, що
свого часу це питання вони могли аж так прискіпливо і не вивчити.
Хай там як, віритимемо, що все в нас буде добре. А дві технічних поразки з «обнуленням» здобутих дорогою ціною чотирьох турнірних пунктів
так і залишаться лише мрією наших ворогів (подейкують, що ідею подати ті протести федераціям
Португалії та Люксембургу таки підкинула «третя
сторона»).
У будь-якому разі воно було варте того: нам
удалося залучити до лав збірної справді вправного, а головне напрочуд перспективного форварда!
А Роман Зозуля у своєму «Альбасете», який
із сумом пожартував, що єдиним його шансом
на повернення до Національної команди є отрио не засмузасму
мання громадянства Бразилії, хай надто
чується. Йому ж лишень 29…

Високим
президентським
Указом форвард
«Шахтаря» вмить
перетворився
з бразильця —
в козарлюгукозарллюгуукраїнцця.
українця.

ПОНЕДІЛОК, 8 КВІТНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

8 — 14 квітня

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

l ОТАКОЇ!

У Польщі спалюють книжки
про Гаррі Поттера
Католицькі священики знищують твори, які вони вважають такими,
що пропагують магію і ображають християнську релігію.
У вогнищі опинилися, зокрема, й книжки про юного чарівника

“

Лія ЛІС

онд «SMS із неба» оприлюднив
на своїй сторінці у Facebook
фотографії, де видно, як десятки творів палають у вогні. Інцидент
стався у місті Кошалін, що в північно–
західній Польщі. Автори публікації у
підписі до знімків виправдовують спалення цитатами із Біблії. Окрім «Гаррі
Поттера», у вогнищі можна розгледіти
також роман Стефені Маєр «Сутінки»
(про кохання вампіра та звичайної дівчини) і видання індійського духовного лідера Ошо.
У соцмережах можна знайти чимало коментарів жителів Кошаліна, які
обурюються звісткою про спалення
книжок в їхньому місті. Один із дописувачів наводить цитату німецького

Ф

«Там, де спалюють
книги, потім
спалюють і людей»
(Генріх Гейне).

поета Генріха Гейне: «Там, де спалюють
книги, потім спалюють і людей».
Книги про «Гаррі Поттера», написані британською письменницею
Джоан Роулінг, вважаються одними
з найпопулярніших художніх творів в історії видавничої справи — в
усьому світі було продано понад
500 мільйонів примірників. Деякі
християни невдоволені тим, яка
значна роль у них відводиться магії.

Фото halamaha.com.ua.

ВІВТОРОК, 9 КВІТНЯ
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
«Кухня»
22:45 «Одруження наосліп 5»

ІНТЕР
05.25, 22.10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10 «Ранок з Інтером» 09.20 Х/ф
«АПАЧІ» 11.20, 12.25 Х/ф «ВІРНА
РУКА - ДРУГ ІНДІАНЦІВ» 12.00
Новини 13.45 «Правила
виживання» 14.50, 15.50, 16.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.35
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.50 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок. Під
чужим іменем» 23.50 Х/ф «ГРОШІ
ДЛЯ ДОЧКИ»

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/c «Таємниці» 12+
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/c «Артист» 16+
23:20 Без паніки

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»
11:35, 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
«Кухня»
22:45 «Гроші 2019»

11:50 Х/ф «У ЛІЖКУ
З ВОРОГОМ»
13:50 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 21:00 Т/с «Як довго я на
тебе чекала»
22:50, 23:50 Т/с «Тато Ден»

битви 16.40, 21.45 Полювання
на рибу-монстра 17.25 Шалена
подорож 19.10, 20.55 Битва
цивілізацій 20.00, 01.20
Містична Україна 22.30
Невідома Австралія

К-1

06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
ICTV
08:10 «Ух ти show»
05:00 Служба розшуку дітей
09:00 Т/с «Мисливці за
05:05 Т/с «Відділ 44»
реліквіями»
05:55 Громадянська оборона
10:50 М/ф «Альфа і Омега:
06:45, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
Зубата братва»
21:05 Факти
12:20 «Бєдняков+1»
09:15, 19:20 Надзвичайні
ІНТЕР
13:10 «Вірю не Вірю»
новини
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
05.25, 22.10 «Слідство вели... з 10:10 Антизомбі. Дайджест
15:50 «Орел і Решка. Морський
Леонідом Каневським» 07.00,
11:40, 13:20, 23:55 Х/ф
сезон»
08.00, 09.00, 17.40 Новини
«АГЕНТ ГАМІЛЬТОН:
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
ВИКРАДЕНА»
09.20, 18.00, 19.00, 01.40
Перезавантаження-3»
13:55, 16:20 Х/ф «МІЦНИЙ
Ток-шоу «Стосується кожного»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
ГОРІШОК
4.0»
11.15, 12.25 Т/с «Прекрасна
23:00 Х/ф «ЖІНКА
16:55 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК
Рані» 12.00 Новини 15.50
В ЧОРНОМУ»
5»
«Чекай на мене. Україна» 20.00,
20:15 Багач-Бідняк 2
03.50 «Подробиці» 21.00
2+2
«Речдок. Особливий випадок. Під 21:20 Т/с «Пес»
06:00
Мультфільми
чужим іменем» 23.50 Х/ф
22:30 Свобода слова
08:00 «Помста природи»
«РОЗМАХ КРИЛ»
НОВИЙ КАНАЛ 09:55, 18:15 «Спецкор»
УКРАЇНА
10:30, 18:50 «ДжеДАІ»
05:15 Абзац
11:05, 19:25, 20:25 Т/с
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
07:00, 08:55 Kids Time
«Дзвонар»
Україною
07:05 М/с «Майлз із
14:45 Х/ф «КОМАНДА ВІСІМ:
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
майбутнього»
У ТИЛУ ВОРОГА»
23:00 Сьогодні
07:55 М/с «Том і Джеррі-шоу»
16:25
Х/ф
«ДЖОН ВІК»
09:30 Зірковий шлях
09:00 Х/ф «КРИХІТКА ІЗ
21:25, 22:55 Т/с «Кістки-9»
10:30 Місія: краса
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ»
11:30 Реальна містика
10:45 Х/ф «ЗУБНА ФЕЯ»
ZIK
13:30, 15:30 Агенти
12:45 Х/ф «ПОГРАБУВАННЯ
справедливості 12+
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
ПО-ІТАЛІЙСЬКИ»
16:00 Історія одного злочину
головне. Дайджест 07.15 Сім
15:00 Х/ф «ОСТАННІЙ
16+
чудес України 07.35 Вижити в
МИСЛИВЕЦЬ НА
18:00 Т/c «Таємниці» 12+
Україні 08.00, 09.00, 10.00,
ВІДЬОМ»
19:50 Ток-шоу «Говорить
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
17:00 Х/ф «ЧАС ВІДЬОМ»
Україна»
19.00 Перші про головне 08.15,
19:00 Ревізор. Крамниці
21:00 Т/c «Артист» 16+
09.15, 00.00 Д/ф «Щоденники
21:00
Таємний
агент
23:30 Х/ф «НАКАЗ ВБИТИ»
Другої світової війни: день за
22:15 Таємний агент. Постшоу
днем» 09.35 Стежками війни
СТБ
10.15, 11.20, 13.15, 16.15, 17.20,
МЕГА
18.15 Коментарі 12.10 Докаz
05:35 Моя правда. Тетяна
06.00 Бандитська Одеса 08.30, 15.15 Між своїми 19.15 VOX
Пельтцер. Закулісся
14.50
Правда
життя
10.00
POPULI 20.00 HARD з Влащенко
06:20 Моя правда. Боротьба за
Справжня історія золота 10.55, 21.00, 06.20 Перші про головне.
право бути: Любов
18.05 Мисливець і здобич 11.50 Підсумки 21.40 Гра Z вогнем
Поліщук
22.30 Гра в класику з Сергієм
07:20 Містичні історії з Павлом Скептик 12.50 Місця сили
13.40, 00.20 Речовий доказ
Рахманіним 23.30 Д/ф
Костіциним 16+
15.50, 23.30 Великі танкові
«Дзеркало історії»
09:10 Х/ф «МАЧУХА»

СЕРЕДА, 10 КВІТНЯ
11:55, 13:20 Х/ф
«ВІДСТУПНИКИ»
15:15, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
17:50 Битва версій
22:35 Т/с «Юрчишини»
23:30 Х/ф «КУЛЯ В ГОЛОВУ»

НОВИЙ КАНАЛ

05:00 Абзац
06:40, 08:55 Kids Time
06:45 М/с «Майлз із майбутнього»
07:40 М/с «Том і Джеррі-шоу»
09:00 Т/с «Мерлін»
12:30 Т/с «Загублені»
СТБ
15:00 Х/ф «ТО ЩО, ПРИЇХАЛИ?»
06:20 Моя правда. Микола
17:00, 19:00 Заробітчани
Гринько. Любов папи Карло 21:00 Аферисти в мережах 16+
07:10 Моя правда. Едіта П’єха та її
21:45 Екси 16+
чоловіки
08:05 Містичні історії з Павлом
МЕГА
Костіциним 16+
06.00 Бандитський Київ 08.20,
10:55 МайстерШеф 12+
14.40, 01.55 Правда життя 09.55,
14:05 Хата на тата 12+
17.25 Шалена подорож 10.45,
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси 18.10 Мисливець і здобич 11.40
Скептик 12.40 Місця сили 13.30,
16+
20:00, 21:00 Т/с «Як довго я на тебе 00.20 Речовий доказ 15.45, 23.30
Великі танкові битви 16.35, 21.45
чекала»
Полювання на рибу-монстра 19.05
22:50, 23:50 Т/с «Тато Ден»
Битва цивілізацій. НЛО 20.00,
01.15 Містична Україна 20.55 Битва
ICTV
цивілізацій 22.30 Невідома
05:35, 20:15 Громадянська
Австралія
оборона
06:30 Ранок у великому місті
К-1
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
06:30 «TOP SHOP»
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
10:10 Багач-Бідняк
08:10 «Ух ти show»
11:10 Антизомбі. Дайджест
08:45 Т/с «Мисливці за реліквіями»

10:30 Х/ф «САМЕ ЧАС»
12:20 «Бєдняков+1»
13:10 «Вірю не Вірю»
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
15:50, 23:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження-3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 21:25, 22:55
Т/с «Кістки-9»
08:50 Т/с «Ласко-кулак Бога»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50 «Решала»
11:45, 17:20 «Загублений світ»
12:40 «Облом.UA.»
13:35 Х/ф «МІСІЯ НА МАРС»
15:35 Х/ф «В ТИЛУ ВОРОГА:
КОЛУМБІЯ»
19:25, 20:25 Т/с «Дзвонар»

ZIK
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
09.15, 11.15, 13.15, 16.10, 17.10,
18.10, 20.00, 21.40 Коментарі
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Перші про
головне 12.10 Гра Z вогнем 15.15
Між своїми 19.15 VOX POPULI
21.00, 06.20 Перші про головне.
Підсумки 23.00 Хард-ток-шоу
«DROZDOV»

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»
11:25, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:15, 21:45, 22:15 Т/с
«Кухня»
22:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»

ІНТЕР
05.25, 22.10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 Х/ф «СЕВЕРІНО» 11.10,
12.25 Х/ф «ОЦЕОЛА: ПРАВА
РУКА ВІДПЛАТИ» 13.45 «Правила
виживання» 14.50, 15.50, 16.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.55
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 04.05 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок. Під
чужим іменем» 23.50 Т/с «Плата за
порятунок» 02.40 «Орел і Решка.
Шопінг» 04.55 «Top Shop»

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

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Місія: краса
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти
справедливості 12+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/c «Таємниці» 12+
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/c «Артист» 16+
23:20 Гучна справа

СТБ
06:10 Моя правда. Наталя
Медведєва: антизірка
07:10 Моя правда. Любов
Успенська
08:05 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
10:00 МайстерШеф 12+
13:30 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
20:00, 21:00 Т/с «Як довго я на
тебе чекала»
22:50, 23:50 Т/с «Тато Ден»

ICTV
05:40, 10:10 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини

11:05 Х/ф «КУЛЯ В ГОЛОВУ»
13:15 Х/ф «МИРОТВОРЕЦЬ»
15:35, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
18:20, 22:35 Т/с «Юрчишини»
20:15 Секретний фронт
23:05 Х/ф «ПАТРУЛЬ ЧАСУ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Абзац
07:00, 08:55 Kids Time
07:05 М/с «Майлз із майбутнього»
07:55 М/с «Том і Джеррі-шоу»
09:00 Т/с «Мерлін»
12:40 Т/с «Загублені»
15:00 Х/ф «ТО ЩО, ПРИЇХАЛИ:
РЕМОНТ»
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Аферисти в мережах 16+
22:00 Кохання на виживання 16+

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.55,
14.40 Правда життя 10.05, 17.25
Шалена подорож 10.45, 18.10
Мисливець і здобич 11.40 Скептик
12.40 Місця сили 13.30, 00.20
Речовий доказ 15.45, 23.30 Великі
танкові битви 16.35, 21.45
Полювання на рибу-монстра
19.05, 20.55 Гучна справа 20.00,
01.20 Містична Україна 22.30
Невідома Австралія

10:50 Х/ф «КЕКС У ВЕЛИКОМУ
МІСТІ»
12:20 «Бєдняков+1»
13:10 «Вірю не Вірю»
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
15:50, 23:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження-3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 21:25, 22:55
Т/с «Кістки-9»
08:50 Т/с «Ласко-кулак Бога»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50 «Решала»
11:45, 17:20 «Загублений світ»
12:40 «Помста природи»
13:50 Х/ф «АТАКА НА
КОРОЛЕВУ»
15:25 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ»
19:25, 20:25 Т/с «Дзвонар»

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, 20.00
К-1
HARD з Влащенко 15.15 Між
своїми 19.15 VOX POPULI 21.00,
06:30 «TOP SHOP»
06.20 Перші про головне. Підсумки
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
21.40 Гра Z вогнем 22.30 Перші
08:10 «Ух ти show»
09:00 Т/с «Мисливці за реліквіями» другі 23.30 Стежками війни

П’ЯТНИЦЯ, 12 КВІТНЯ

ЧЕТВЕР, 11 КВІТНЯ
1+1

00.20 Речовий доказ 15.45, 23.30
Великі танкові битви 16.35, 21.45
Полювання на рибу-монстра
19.05, 20.55 Битва цивілізацій
20.00, 02.00 Містична Україна
СТБ
05:10 Моя правда. Маша Распутіна 22.30 Невідома Австралія
05:55 Моя правда. Світлана
К-1
Крючкова: жінка-воїн
06:30 «TOP SHOP»
06:50 Містичні історії з Павлом
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
Костіциним 16+
08:10 «Ух ти show»
08:45 МайстерШеф 12+
09:00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
13:10 Хата на тата 12+
10:50 Х/ф «КРАДЕНЕ
17:30, 22:00 Вікна-Новини
ПОБАЧЕННЯ»
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
12:20 «Бєдняков+1»
16+
20:00, 21:00 Т/с «Як довго я на тебе 13:10 «Вірю не Вірю»
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
чекала»
15:50, 23:00 «Орел і Решка.
22:50, 23:45 Т/с «Тато Ден»
Морський сезон»
ІНТЕР
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
ICTV
Перезавантаження-3»
05.25, 22.10 «Слідство вели... з
05:40 Громадянська оборона
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
Леонідом Каневським» 07.00,
06:30 Ранок у великому місті
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
2+2
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
Факти
09.20 Х/ф «ЧІНГАЧГУК 06:00 Мультфільми
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
ВЕЛИКИЙ ЗМІЙ» 11.15, 12.25
08:00, 21:25, 22:55 Т/с «Кістки-9»
10:10, 13:20 Секретний фронт
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНА ПОМИЛКА»
08:50 Т/с «Ласко-кулак Бога»
13:50 Х/ф «ПАТРУЛЬ ЧАСУ»
13.45 «Правила виживання» 14.50, 15:35, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
09:35, 18:15 «Спецкор»
15.50, 16.45 «Речдок» 18.00, 19.00, 18:20, 22:35 Т/с «Юрчишини»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
01.55 Ток-шоу «Стосується
10:50 «Решала»
20:15 Антизомбі
кожного» 20.00, 04.00 «Подробиці» 23:00 Х/ф «ШВИДШЕ КУЛІ»
11:45, 17:20 «Загублений світ»
21.00 «Речдок. Особливий
13:30 «Облом.UA.»
випадок. Під чужим іменем» 23.50
НОВИЙ КАНАЛ
15:45 Х/ф «В ТИЛУ ВОРОГА: ВІСЬ
Т/с «Плата за порятунок» 02.40
ЗЛА»
05:00
Абзац
«Орел і Решка. Шопінг» 04.55 «Top
19:25, 20:25 Т/с «Дзвонар»
07:00,
08:50
Kids
Time
Shop»
07:05 М/с «Майлз із майбутнього»
ZIK
07:55 М/с «Том і Джеррі-шоу»
УКРАЇНА
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
08:55 Т/с «Мерлін»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
12:20 Т/с «Загублені»
Україною
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
15:00, 19:00 Хто зверху? 12+
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
21:00 Аферисти в мережах 16+
23:00 Сьогодні
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
22:00 Хто проти блондинок 12+
09:30 Зірковий шлях
Перші про головне 12.10 Гра Z
10:30 Місія: краса
вогнем 15.15 Між своїми 19.15
МЕГА
11:30 Реальна містика
VOX POPULI 20.00 Докаz 21.00,
06.00 Бандитський Київ 08.55,
13:30, 15:30 Агенти справедливості 14.40 Правда життя 10.00, 17.25,
06.20 Перші про головне. Підсумки
12+
21.40 Прямим текстом 23.00
01.20 Шалена подорож 10.45,
Стежками війни 23.30 Вижити в
16:00 Історія одного злочину 16+
18.10 Мисливець і здобич 11.40
18:00 Т/c «Таємниці» 12+
Скептик 12.40 Місця сили 13.30, Україні
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 «Секретні матеріали 2019»
20:40 «Чистоnews 2019»
20:45, 21:15, 21:45, 22:15 Т/с
«Кухня»
22:30 «Право на владу 2019»

19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/c «Артист» 16+
23:20 Контролер

СУБОТА, 13 КВІТНЯ
1+1

ICTV

05:35 Скарб нації
05:45 Еврика!
05:50, 12:45, 18:45 Факти
06:15 Більше ніж правда
07:55 Я зняв!
09:45 Дизель-шоу 12+
11:00, 11:50 Особливості
національної роботи
13:00 Т/с «Юрчишини»
14:35 Т/с «Пес»
16:35 Х/ф «11 ДРУЗІВ
ОУШЕНА»
19:10 Х/ф «12 ДРУЗІВ
ОУШЕНА»
ІНТЕР
21:20 Х/ф «13 ДРУЗІВ
05.50 «Великий бокс. Василь
ОУШЕНА»
Ломаченко - Ентоні Кролла» 08.50 23:40 Х/ф «ВІДСТУПНИКИ»
«Слово Предстоятеля» 09.00
«Шість соток» 10.00 «Готуємо
НОВИЙ КАНАЛ
разом. Випічка» 11.00, 03.20
05:10 М/с «Лунтик»
Х/ф «ЗАЙЧИК» 12.40, 04.40
Х/ф «ПРИБОРКУВАЧКА ТИГРІВ» 06:10, 08:00 Kids Time
06:15 М/с «Майлз із майбутнього»
14.30 Х/ф «МАКСИМ
08:05 Таємний агент
ПЕРЕПЕЛИЦЯ» 16.15 Т/с
09:20, 11:20 Подіум
«Прекрасна Рані» 20.00, 02.50
«Подробиці» 20.30 «Крутіше всіх. 13:15 Імпрув шоу 16+
15:15 Хто зверху? 12+
Новий сезон» 22.30 Т/с
«Господиня великого міста» 02.05 17:15 М/ф «Добриня Микитич та
Ток-шоу «Стосується кожного»
Змій Горинич»
18:45 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
УКРАЇНА
ЛАБІРИНТОМ»
21:00 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
ЛАБІРИНТОМ:
07:30 Зірковий шлях
ВИПРОБУВАННЯ
08:00, 15:20 Т/c «Артист» 16+
16:00, 20:00 Т/c «Бійся своїх
ВОГНЕМ»
бажань»
23:30 Х/ф «МИСЛИВЦІ НА
21:00 Шоу «Дивовижні люди»
ВІДЬОМ»
23:00 Т/c «Печалі-радості Надії»
МЕГА
12+
06.30 Бандитський Київ 07.55
СТБ
Містична Україна 08.40, 18.40 У
пошуках істини 10.35 Великі
06:25, 17:00, 22:50 Хата на тата
танкові битви 12.15 Дивовижна
12+
планета 15.15 Шалена подорож
08:05 Страва честі 12+
16.00 Невідома Австралія 17.50
09:00 Т/с «Як довго я на тебе
Полювання на рибу-монстра
чекала»
21.00 Як будували замки 23.45
19:00 МастерШеф.
Гучна справа. Загадки пам’яті
Професіонали 12+
06:00, 23:35 «Світське життя.
2019»
06:45 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 11:05, 12:05, 13:05, 14:15,
15:20 «Світ навиворіт - 5»
16:30, 21:40 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка. Діти»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2019»
20:25 «Українські сенсації
2019»

1+1

СТБ

06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:25 «Чистоnews 2019»
20:35 «Ліга сміху 2019»
22:40 «#гуднайт_клаб»
23:20 «Ліга сміху»

05:45, 18:00 Хата на тата 12+
09:10, 20:00, 23:05 Холостяк 12+
12:30 Х/ф «СВЕКРУХА МОНСТР»
14:35 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ»
17:30, 22:00 Вiкна-новини
22:50 Небачене
Євробачення-2019

ІНТЕР
05.25, 22.15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 Х/ф «ВОЖДЬ ВІНЕТУ 3:
СЛІД ГОЛОВОРІЗІВ» 11.20,
12.25 Х/ф «ВОЖДЬ ВІНЕТУ І
НАПІВКРОВНИЙ АПАНАЧІ»
13.45 «Правила виживання»
14.50, 15.50, 16.45, 00.00
«Речдок» 18.00, 01.45 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці тижня» 21.00 Ток-шоу
«Подробиці вибору» 03.15 Д/п
«Життя в кредит» 03.55 Х/ф
«НІЧНА ПОДІЯ» 05.20 Д/п
«Перший»

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/c «Торкнувшись
серця» 12+
18:00 Т/c «Таємниці» 12+
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Головна тема. Вибір
23:20 Слідами

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
11:00, 13:20, 22:50 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
15:35, 16:20 Т/с «Пес»
18:20 Т/с «Юрчишини»
20:10, 21:35 Дизель-шоу 12+

НОВИЙ КАНАЛ
05:20, 06:35 Kids Time
05:25 М/с «Майлз із майбутнього»
06:00 М/с «Том і Джеррішоу»
06:40 Ревізор. Крамниці
08:30 Пацанки. Нове життя 16+
15:00 Зіркові яйця 12+
16:50 Хто зверху 12+
19:00 Імпрув шоу 16+
21:00 Аферисти в мережах 16+
21:50 Х/ф «ЗАРУЧНИЦЯ 3»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:00 «Ух ти show»
08:35 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10:20 Х/ф «ДИХАЙ ЗАРАДИ
НАС»
12:20 «Бєдняков+1»
13:10 «Вірю не Вірю»
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
15:50, 23:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження-3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Кістки-9»
08:50 Т/с «Ласко-кулак Бога»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50 «Решала»
11:45, 17:20 «Загублений світ»
13:35 Відеобімба
15:25 Х/ф «НІНДЗЯ: КРОК У
НЕВІДОМІСТЬ»
19:25 Х/ф «ПІД ПРИЦІЛОМ»
21:15 Х/ф «МОРСЬКІ КОТИКИ
ПРОТИ ЗОМБІ»
23:00 Х/ф «АМЕРИКАНСЬКИЙ
ЙЄТІ»

МЕГА

ZIK

06.00 Бандитська Одеса 08.05,
13.55 Правда життя 09.15, 01.20
Шалена подорож 10.00, 18.05
Мисливець і здобич 10.55 Скептик
11.55 Місця сили 12.45, 00.20
Речовий доказ 15.35, 23.30 Великі
танкові битви 16.25, 21.45
Полювання на рибу-монстра
17.10 Невідома Австралія 19.05
Битва цивілізацій 20.00, 02.00
Містична Україна 20.55 Гучна
справа 22.30 Полярний ведмідь
02.45 Ризиковане життя

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 Перші
про головне 12.10 HARD з
Влащенко 15.15 Між своїми
19.15 VOX POPULI 20.00 FACE 2
FACE з Тетяною Даниленко 21.00
Перші про головне. Підсумки
21.15 Політичне ток-шоу «Народ
проти!»

НЕДІЛЯ, 14 КВІТНЯ
К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Дай лапу»
09:00 «Ух ти show»
10:50 М/ф «Оллі та скарби
піратів»
12:10 М/с «Земля до початку
часів»
13:30 Х/ф «ДИХАЙ ЗАРАДИ
НАС»
15:40 «Орел і Решка. Навколо
світу»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «102. Поліція»
08:50 ДжеДАІ. Дайджест 2017
09:45 «Загублений світ»
14:15 Х/ф «КОМАНДА ВІСІМ: У
ТИЛУ ВОРОГА»
16:05 Т/с «Ласко-кулак Бога»
17:50 Х/ф «12 РАУНДІВ»
19:50 Х/ф «12 РАУНДІВ-2:
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»
21:35 Х/ф «12 РАУНДІВ-3:
БЛОКАДА»
23:05 Х/ф «БЛАДРЕЙН»

ZIK
07.00, 09.00 Перші про головне.
Дайджест 07.15, 09.15 Коментарі
10.00 Перша передача 10.35,
22.35, 03.30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 11.00 FACE 2
FACE з Тетяною Даниленко 12.00
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 13.00
HARD з Влащенко 14.00 Гра в
класику 15.00 Між своїми 15.45,
17.15 Політичне ток-шоу «Народ
проти!» 17.00, 19.00 Перші про
головне 18.45 Місто 19.20 VOX
POPULI 20.00 Докаz 21.00 Деталі
22.00 Стежками війни 00.00 Д/ф
«Щоденники Другої світової війни:
день за днем»

1+1
06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:35 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
11:00 Т/с «Кухня»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 9»

ІНТЕР
06.10 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦЯ» 08.00 «уДачний
проект» 09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Мегаполіси»
11.00 «Орел і Решка. Морський
сезон 3» 12.00 «Орел і Решка.
Морський сезон 2» 13.00 «Крутіше
всіх. Новий сезон» 15.00 Д/п
«Життя» 16.00 Т/с «Таїсія» 20.00
«Подробиці» 20.30 Д/п «Пліснява»
22.00 Концерт «Алла Пугачова.
Сни про кохання» 00.05 Х/ф
«ЖІНКА, ЯКА СПІВАЄ» 01.45 Д/п
«Алла Пугачова. Чоловіки її
величності» 02.25 «Речдок»

УКРАЇНА

15:10 МастерШеф. Професіонали
12+
19:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
21:00 Один за всіх 16+
22:15 Я соромлюсь свого тіла 16+

ICTV
06:30 Антизомбі
08:20 Т/с «Відділ 44»
11:50, 13:00 Х/ф «11 ДРУЗІВ
ОУШЕНА»
12:45, 18:45 Факти
14:10 Х/ф «12 ДРУЗІВ ОУШЕНА»
16:30 Х/ф «13 ДРУЗІВ ОУШЕНА»
20:30 Х/ф «ПАРКЕР»
22:50 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМІСІВ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 Стендап шоу
06:45, 08:10 Kids Time
06:50 М/с «Майлз із майбутнього»
07:50 М/с «Том і Джеррі-шоу»
08:15 Х/ф «КРИХІТКА ІЗ
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ 2»
10:00 Х/ф «ЧАС ВІДЬОМ»
11:45 М/ф «Добриня Микитич та
Змій Горинич»
13:00 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ»
15:20 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ:
ВИПРОБУВАННЯ
ВОГНЕМ»
18:00 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ: ЛІКИ ВІД
СМЕРТІ»
21:00 Х/ф «2012»

06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:10 Т/c «Бійся своїх бажань»
13:20 Т/c «Секрет Майя» 12+
17:00, 21:00 Т/c «Конюшина
бажань» 12+
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
20:00 Головна тема
МЕГА
23:00 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНИХ 06.00 Бандитська Одеса 08.10
ВІТРІВ»
Містична Україна 09.00, 18.15 У
пошуках істини 10.35 Великі
СТБ
танкові битви 12.15 Як будували
05:30, 08:10, 09:55 Хата на тата
замки 15.00 Шалена подорож
15.45 Полярний ведмідь 17.25
12+
Полювання на рибу-монстра 21.00
07:10 Холостяк. Як вийти заміж
Дивовижна планета 00.00 Гучна
12+
справа 00.50 Підроблена історія
09:00 Страва честі 12+

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
09:30 М/с «Земля до початку
часів»
10:20 Х/ф «ВІКІ, МАЛЕНЬКИЙ
ВІКІНГ»
12:00 Х/ф «ДЖУНГЛІ: У
ПОШУКАХ
МАРСУПІЛАМІ»
13:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
22:00 «Орел і Решка.
Рай та пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Зловмисники»
11:05 «Шалені перегони»
12:50 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНИЙ
ЕЛЕМЕНТ»
14:40 Х/ф «ПІД ПРИЦІЛОМ»
16:15 Х/ф «КОН ЕКСПРЕС»
18:00 Х/ф «ВІЙНИ
БЕЗСМЕРТНИХ»
19:45 Х/ф «ЯМАКАСІ»
21:20 Х/ф «ЮРСЬКІ ІГРИ»
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,
22.00 Перша передача 10.30
Стежками війни 11.00, 18.10,
05.10 Перші другі 12.00, 20.10 Гра
Z вогнем 12.50 Добрий ZIK 13.20
Політичне ток-шоу «Народ проти!»
16.10, 17.15 Прямим текстом з
Остапом Дроздовим 17.00, 19.00
Перші про головне 17.45, 02.00
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 19.20 HARD з Влащенко
21.00 Деталі 22.35 Вижити в
Україні 23.00, 00.45 Художній
фільм

Що віщують зорі
Гороскоп на 8 – 14 квітня
ОВЕН. Обстановка в професійній сфері
надзвичайно вдала для активних дій і досягнення кар’єрних висот. Але постарайтеся
ставити перед собою реальні цілі. Сприятливий день — середа, несприятливий — субота.
ТЕЛЕЦЬ. Постарайтеся вирішувати
посильні для вас завдання, не перенапружуйтеся й не беріть на себе всю відповідальність. Небажано приймати швидкі
рішення про зміну роботи або інші кар’єрні
зміни. Сприятливий день — вівторок, несприятливий
— четвер.
БЛИЗНЮКИ. Ви будете займатися саме
тим, чого прагнете, і спілкуватися з людьми,
які вам приємні. Робота може зайняти левову частину вашого часу, але буде успішною
й прибутковою. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — вівторок.
РАК. Практичність і витриманість — ось
якості, які приведуть вас до успіху. Ви можете познайомитися з людиною, яка зіграє
важливу роль у вашій кар’єрі. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — субота.
ЛЕВ. Самокритичність і вимогливість до
себе й до навколишніх дадуть змогу творити дива в плані роботи. У вихідні буде можливість скористатися гарним шансом, щоб
змінити особисте життя. Тільки не втрачайте
голови і нічим не жертвуйте. Сприятливий день — середа, несприятливий — субота.
ДІВА. Вам може здатися, що ви заплуталися в ситуації, яка створилася. Вам
необхідні спокій і тиша для розуміння, що
робити далі. Імовірне просування по службі.
Пам’ятайте, свій світ багато в чому ви створюєте самі. Сприятливий день — вівторок, несприятливий
— четвер.
ТЕРЕЗИ. Гострі життєві моменти згладяться. Професійні справи почнуть просуватися завдяки підтримці партнерів. Проте
ваші відкритість і добросердя можуть вам
же й нашкодити. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — п’ятниця.
СКОРПІОН. Ситуація, яка склалася, буде
сприяти усуненню непорозумінь і зміцненню вашого авторитету. Ви зможете успішно завершити важливі справи й отримати
прибуток. У вихідні на вас чекають зустрічі з
друзями. Сприятливий день — середа, несприятливий
— п’ятниця.
СТРІЛЕЦЬ. Неминучі зміни як у режимі
роботи, так і в способі життя, але вони будуть на краще. Будьте добрішими та привітнішими, так ви зможете повернути свою любов і налагодити сімейне життя. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — субота.
КОЗЕРІГ. Імовірні ділові зустрічі, які будуть конструктивними та відкриють гарні
перспективи. Бажано нікого не посвячувати
у ваші плани. Варто побоюватися конкурентів, особливо в особистому житті. Сприятливий день — четвер, несприятливий — середа.
ВОДОЛІЙ. У неформальній обстановці
можна буде вирішити досить значні ділові
проблеми. Перед вами можуть відкритися
нові можливості. Не афішуйте своїх планів
і удача буде на вашій стороні. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — п’ятниця.
РИБИ. Заради досягнення мети вам доведеться пожертвувати вільним часом і своїми планами. У вас буде можливість проявити свій талант. Справи краще вести чесно
й відкрито: тільки в такий спосіб ви зможете
уникнути проблем. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — субота.

18

4 квітня 2019 Четвер

«ЦІКАВА

Газета НА ВИХІДНІ»
НА ЗАМІТКУ

l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!
Фото 1NEWS.COM.UA.

І рибку з’їсти, й у воду
не лізти
Нині, коли супермаркети й ринки пропонують
широкий асортимент і морської, і
прісноводної риби, братися за вудку й чекати,
поки клюне якийсь дріб’язок, і справді зовсім
не обов’язково. Головне – вміти вибрати
якісну продукцію і смачно її приготувати
КАРТОПЛЯНІ
«ДІЖЕЧКИ»
З ОСЕЛЕДЦЕМ
Цікава закуска з простих
і доступних продуктів ідеально
підійде і для святкового столу,
і на будень
Інгредієнти: 15 картоплин, 250
г філе оселедця, 1 ст. л. гірчиці, 1 ч.
Фото versal-online.com.ua.
л. оцту, 1 цибулина, мелений чорний перець та кріп – до смаку.
Приготування. Відваріть бульбу приблизно однакового розміру «в мундирі», охолодіть, почистіть. У кожній картоплині зріжте
верхівку і чайною ложечкою вийміть серцевину. В окремій посудині
змішайте гірчицю, оцет, чорний мелений перець і замаринуйте в цій
суміші нарізані кубиками цибулю й оселедець. Нафаршируйте картоплю. Викладіть закуску на блюдо і прикрасьте кропом.

www.volyn.com.ua

ОСЕЛЕДЕЦЬ ПО-КОРЕЙСЬКИ
Фото versal-online.com .
Ця смакота в азіатському
стилі потребує часу, але затрати
цілком виправдані
Інгредієнти: 2 морожені оселедці, 4 цибулини, по 0,5 ч. л. меленого чорного і червоного перцю, 1 ст. л. солі, 2 ст. л. томатного
соусу, 50–60 мл оцту, 125 мл олії.
Приготування.
Розділити
рибу на філе, вийнявши кістки, але
не знімаючи шкіру. Отримане філе порізати на шматочки і скласти в
миску. Всипати сіль, чорний і червоний перець, додати томат, оцет і
перемішати. Цибулю почистити, нарізати півкільцями і також висипати в миску, додати олію і все добре перемішати. Накрити миску харчовою плівкою і поставити в прохолодне місце на 9–12 годин, упродовж
цього часу кілька разів перемішати.

НАСАМПЕРЕД – ЯКІСТЬ
Як вибрати хорошу заморожену рибу, на що звертати увагу,
щоб наслідком трапези не стало
звернення до лікувального закладу?
l Морську рибу заморожують або
на риболовецьких суднах, або на переробних заводах на березі. Якщо точки збуту улову розташовані далеко,
рибу вкривають крижаною глазур’ю
(замерзлим маринадом, нерідко з додаванням консервантів), що збільшує
термін її зберігання. Глазур має бути
рівною, однорідною, завтовшки близько 2 міліметрів. Якщо крижана кірка на
тушці потріскалася або під нею видніється кров – рибу неправильно зберігали і явно переморожували. На це ж
вказує і неприродна «поза» риби: тушка вигнута, у неї заломлений хвіст або
поламані плавці.
l Понюхайте рибу. Заморожена
і тим більше вкрита глазур’ю, вона
нічим не пахне, якщо її зловили і тут
же заморозили. Якщо ж тушки мають
сильний рибний запах – вони зіпсувалися ще до заморожування.
l Візьміть рибину в руки. Вага замороженої повинна бути приблизно
такою ж, як і свіжої. Якщо тушка надто легка, її кілька разів переморожували. Навіть якщо продукт не зіпсувався,
смакові якості такої риби далекі від
ідеалу.

ФОРШМАК
ОСЕЛЕДЕЦЬ
У СМЕТАННОМУ СОУСІ
Замість заправки з олії
та оцту приготуйте пікантний
соус із кислинкою
Інгредієнти: 0,5 кг оселедців,
1 цибулина, 1 яблуко,125 мл сметани, лимонний сік, сіль, цукор,
Фото eda.ru.
корінь петрушки.
Приготування. Оселедці почистити, вимочити у воді,
зняти шкірку, вибрати кісточки. Розрізати філе на шматочки і
викласти в салатник. Нарізану кубиками цибулю і натерте на
грубій тертці яблуко змішати зі сметаною, додати за смаком
цукор, сіль, лимонний сік. Отриманим соусом залити оселедець. Зверху притрусити дрібно посіченою зеленню.

РИБКА ПІД МАРИНАДОМ
Корисна і низькокалорійна страва смакуватиме і гарячою – з
картоплею чи макаронами на гарнір, і холодною – просто з хлібом
Інгредієнти: 600 г мороженої риби (мінтай, хек
тощо), 3 великі морквини, 6 середніх цибулин,
3–4 ст. л. томатної пасти,
сіль та спеції за смаком, 2
ст. л. яблучного оцту, троФото gurman.co.ua.
хи олії.
Приготування. Моркву натерти на тертці з великими
отворами або нарізати тонкою соломкою, цибулю покраяти
півкільцями і разом тушкувати на олії до напівготовності, посолити, додати томатну пасту і довести до кипіння. Поки овочі тушкуються, почистити й приварити в підсоленій киплячій
воді порізану на шматки рибу. Коли вона буде майже готова,
відділити її від кісток. На дно каструлі викласти шарами приготовані овочі й рибу і тушкувати на невеликому вогні. За 2–3
хвилини до готовності досолити, додати спеції й оцет. Настоювати 4–5 годин.

Фото decor.modaistile.ru

Фото recipe-catalog.ru.

СКУМБРІЯ,
ЗАПЕЧЕНА
У ФОЛЬЗІ
Рибка з овочами, приготовлена у духовці, – найбільш корисна
Інгредієнти: 2 скумбрії,
1 помідор (або 1 ст. л. томату),
1 цибулина, 1 лимон, зелень,
сіль, перець, майонез.
Приготування. Рибу добре вимити, випатрати, зробивши розріз зверху уздовж
хребта. Посолити, поперчити. Покраяти півкільцями
помідор, цибулю, лимон і
заповнити ними скумбрію,
посипати тушки дрібно посіченим кропом і петрушкою,
злегка змастити майонезом.
Загорнути у фольгу і запікати
хвилин 15–20 (залежно від
розміру риби). Наприкінці
розкрити і потримати в духовці ще кілька хвилин під
грилем для утворення рум’яної скоринки.

ОСЕЛЕДЦЕВІ РУЛЕТИКИ
Така страва прикрасить навіть
святковий стіл
Інгредієнти: 2 оселедці слабосолені, 2–3 перчини гострі, зелень,
20 г кореня петрушки, 1 велика цибулина, 2 ст. л. олії, 3 ст. л. овочевого бульйону або рибної юшки (або
води), 150 мл оцту (3%), сіль, цукор,
лавровий листок, перець запашний,
кориця, гвоздика, мускатний горіх –
за смаком.
Приготування. Оселедці розробити на чисте філе. Цибулю і корінь
петрушки почистити, нарізати тонкою
соломкою, залити оцтом, водою або
бульйоном, додати спеції і проварити
5–7 хвилин. Коли схолоне, влити олію.
Філе оселедця розрізати на частинки,
зручні для згортання. У кожен шматок
рибки покласти смужку перцю і скрутити рулетиками (за потреби можна
скріпити шпажками). Щільно укласти
їх у ємність, що не окислюється, залити маринадом із цибулею та петрушкою і поставити в холодильник на
6–8 годин. При подачі викласти на
блюдо й оздобити зеленню.

До класичного рецепта завжди
можна внести корективи відповідно до власних уподобань, і страва
від цього анітрохи не втратить, а
навпаки, матиме нові цікаві смаки
Інгредієнти: 500 г оселедця, 5 зварених круто яєць, 2 яблука середнього розміру, 2 середні цибулини, 200 г
вершкового масла, 200 г булки.
Приготування. З булки зрізати
скоринку, м’якуш замочити в молоці
на кілька хвилин, затим відтиснути.
Оселедці випатрати, вибрати кісточки
і порізати шматочками. Яблука почистити, вирізати серцевинку. Цибулю
дрібно порізати, решту інгредієнтів
пропустити через м’ясорубку. Все
добре вимішати і поставити готову
суміш у холодильник на кілька годин.
Подавати з грінками і зеленню.
До речі. Замість булки у форшмак
нерідко додають варену картоплю, а
яблуко замінюють дрібно нарізаним
свіжим огірком.

Фото lady.tochka.net.
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ЧА ЙНВ ОРД

А сьогодні у переможцях
дві пані: Жанна —
з Хмельниччини
і Наталія — з… Польщі




















Коли ми про це дізнались, раділи більше, ніж команда Зеленського
після першого туру виборів. І навіть не здогадувались, що наш
інтелектуальний конкурс розширив не тільки свою географію, а й
географію чуйних сердець

 












Грицько ГАРБУЗ

ле про це трішки пізніше. Спочатку повторимо запитання,
яке відкрило нам нових класних людей.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
9 (2019)

Фото YouTube.com.

Сьогодні на свята цей «гість»
часто є на вашому столі. Особливо
у родин, які у нас прийнято називати віруючими. Асоціюється у світі
(реклама — рушій прогресу) із закордонним братом не так Святого Миколая, як, швидше, Діда Мороза. Недарма ж його так люблять наші діти
і внуки (ну і, звісно, Грицько Гарбуз).
А ще кілька десятиліть тому
в нього з’явився конкурент, якого просував відомий на планеті «місячний
хлопець». Не допомогло — ім’я нашого «гостя» одне з найуживаніших
на планеті.
А придумав захованого нами «героя» дядько Йван (так буде по-нашому), щоб зменшити свій біль.
Хоча перший його компонент, але
не головний, у наші дні вже не використовується. Та й 100 років тому
не вживався. Але в ті часи, коли світ
ще не знав, що таке «Віагра» (Грицько
Гарбуз і досі не знає), казали, що це помічна річ для тих, хто хоче справжнього кохання, а не лише платонічного. Та й сьогодні дехто вважає нашого
гостя ліками від застуди…
Противники ж його переваг не помічають і в кращому разі пошлють
вас до ванної кімнати — мовляв, ось
більтам він може принести найбільході
шу користь. І полісмени на Заході
блитеж його тримають для особливого призначення.
но
Що за предмет заховано
у гарбузі?
дОдразу скажемо: слово-відповідь — «Coca-Cola» («Ко-ка-Кола») — відгадало 17 на-ших учасників, але за умовами
конкурсу переможців має бути
тільки два (жодна з написанихх
історій про те, як розгадува-ли, нас не вразила, — і 150 гри-авень призових нікому не дісталися, наступного разу саміі
розповімо цікаві факти проо
напій №1 у світі). Тому знову
вдалися до жеребкування.

І нам у цьому допоміг легендарний
чоловік — директор і художній керівник Волинського академічного обласного театру ляльок, заслужений діяч
мистецтв України, заслужений діяч
культури Польщі Данило Поштарук.
Рука Данила Андрійовича виявилася
щасливою для двох панянок: Жанни
Галзман із села Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької
області («Коли вперше ознайомилася
з вашою газетою, зрозуміла, що буду
її передплатницею. А щоб розгадати
запитання про «Кока-Колу», потратила десь зо дві хвилини. Згадала,
де зображають Санта-Клауса, і все
відкрилось…Ще й інтернет допоміг,
тож дізналась і про її винахідника —
«дядька Івана» — Джона Пембертона,
і про Майкла Джексона, який рекламував конкурента — «Пепсі-Колу»…»)

“

Дякуємо пані Наталії за Чуйне
Серце! Ваше прохання неодмінно виконаємо! І самі теж підтримаємо Анатолія.
Перед тим, як оголосити нове
завдання, нагадаємо нашим переможцям: щоб отримати премію, треба надіслати на адресу редакції копії
першої і другої сторінок паспорта
та ідентифікаційного коду.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
14 (2019)
Завдяки йому і його побратимам
ми більше пізнаємо себе і головні
стихії Всесвіту. Тому цей предмет
переважно є у кожній хаті. Бо дуже корисний, хоч може бути і небезпечний,
адже в певному стані викликає отруєння. Та це не самогон. J Хоч і до самогону він буває причетний…

1-2. Велике весняне Богородичне свято. 2-3. Те
саме, що ангел. 3-4. Найголовніша частина Богослужіння. 4-5. Син біблійного Ісака. 5-6. Господар «вдосвіта вийшов згодити робітників у свій ..?..» (Мт. 20,1).
6-7. Основа, сутність чогось, найсуттєвіше. 7-8. Один
із синів біблійного Ноя. 8-9. Повний успіх, перемога в
чомусь. 9-10. Рідина, яку наливають у лампадки. 1011. У Стародавніх Афінах – найвищий орган судової
та політичної влади. 11-12. Вождь, керівна сила. 1213. Відзначення заслуг, чеснот. 13-14. Релігійне подвижництво для досягнення досконалості. 14-15. Сан
архієрея Епіфанія – предстоятеля ПЦУ. 15-16. Правитель тетрархії. 16-17. З гебрейської означає Месія.
17-18. Середній духовний навчальний заклад. 18-19.
Особа, яка обмовляє когось. 19-20. Згідно з Одкровенням – місце останньої битви перед кінцем світу.
20-21. Місто, в якому оселилося святе сімейство після повернення з Єгипту.
Склав Ярослав РОЙКО,
м. Луцьк.

Відповіді — у наступному номері

Мій виграш — 100 гривень — я була б дуже вдячна, якби
ви перерахували Толі Бойку (цей хлопець віку моєї доні),
який потребує дороговартісного лікування.

і Наталії Цесельської із міста Ченстохова… Республіки Польща.
— Так, я живу і працюю в Польщі,
хоча народилася в Турійському районі Волинської області, тому кожного
дня читаю газету «Волинь» та її доньок
на сайті volyn.com.ua, — розповіла
нам пані Наталія. — А коли дізналася
в «Цікавій газеті на вихідні» про «Гарбуз
із секретом» — стала прихильницею
цього конкурсу. Але мій виграш —
100 гривень
г
— я була б дуже вдячна,
якб
якби ви перерахували Толі Бойку
(цей хлопець віку моєї доні), який
пот
потребує дороговартісного лікуван
вання. Про нього, до речі, прочитал
тала у «Волині» (Фрагмент у коло
лонці «Хвилина реклами й ціна
ллюдського життя» нашої журн
налістки Галини Світліковської
ввід 28 березня 2019 року проймає
ддо сліз: «В онкогематологічном
му відділенні обласної дитячої
ллікарні перебуває 17-річний Анат
толій Бойко з Любешівського
р
району. У хлопця рак печінки.
П
Потрібні таблетки нексавар,
ц
ціна — 61750 грн за одну упаковкку, якої вистачить лише на міссяць». — Ред.)

Але не стільки за це трепетно бережуть його. Хоча й часто піддають
«землетрусу». Мова йде про старий,
перевірений, бабусин, а не сучасний,
яких є до кольору до вибору… А того
старого, втім, як і сучасного, можете
замінити й ви самі. І коли вже дуже відчутно — не гайте часу!
Що за предмет ми заховали
у гарбузі?
Відповідь
треба
надіслати
до 17 квітня 2019 року тільки у вигляді sms-повідомлення на номери:
0501354776 і 0672829775 (наприклад: «М’яч», «Три богатирі», «Богдан
Бухтатий»).
Увага: з одного номера можна
відправляти лише одне sms! Цей номер і братиме участь у жеребкуванні
при розіграші призових 200 гривень,
якщо правильних відповідей буде
більше двох.
А ще спеціальний приз — 150 гривень — отримає той, хто в листі
на поштову адресу (43 025, Луцьк,
просп. Волі, 13) чи електронну
(tsikava.gazeta@gmail.com) найяскравіше опише, як шукав чи шукали правильну відповідь.
До зустрічі!

Усміхніться!
:)) :)) :))
Приходить Зеленський на концерт. Усі білети
викуплені. Має бути аншлаг! А зала пуста, лише
одна людина по центру сидить, посміхається —
Порошенко. За спиною Зеленського чутно, як
закрилися двері. Дебати.
:)) :)) :))
Покупець питає у продавчинi:
— Скільки у вас усього курей?
— Шість.
— Виберіть iз них три найстарішi.
Та швидко відбирає трьох курок.
— Вам запакувати їх?
— Ні, я вiзьму три iншi.
:)) :)) :))
Начальник каже секретарці:
— Цей лист дуже важливий. Покладіть його
поруч зі своїм лаком для нігтів, щоб ми могли
відразу його знайти, коли знадобиться.
:)) :)) :))
— Любий, ми можемо поговорити?
— Тільки говори коротко і ясно.
— Тоді — п’ятдесят тисяч.
:)) :)) :))
— На що скаржитеся?
— Мені 94 роки, а я все ще бігаю за дівчатами.
— У вашому віці це чудово.
— Тільки от ніяк не згадаю навіщо?
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“
У мене рак?
— Так. Так, — тахкали, погоджуючись, колеса вагона.
Він не міг із цим змиритися. Тому й вирішив вийти на незнайомій станції.
Бар. Випивка. Жінка. Ніч. Все востаннє. Я не хочу повільного безглуздого
вмирання, яке гордо називається боротьбою за життя. На ранок мене вже
не буде. І разом зі мною загине й рак.
— Так. Так, — в унісон моїм думкам перестукували колеса.
— Під’їжджаємо до Козятина, — повідомила провідниця.
Схопився з полиці.
Хай буде Козятин!…

цьому пристанційному барі
вона була єдиною відвідувачкою. Тьмяний профіль у напівтемному приміщенні. Довге волосся.
Незрозумілого кольору очі.
Кава в традиційно маленькій
чашечці.
— Вип’ємо? — запропонував.
— Вип’ємо! — охоче погодилася
вона, але сказала це таким тоном, наче
процес пиття міг їй чимось допомогти,
наче ставив у її житті крапку над «і».
Він замовив дорогий коньяк.
Пили мовчки. Розмовляти не хотілося. Жінка, яких вважав балакучими,
наче вловила його настрій. У відблисках світла йому вдавалося вихопити
її зосереджене сумне обличчя.
Мовчання затяглося, мов петля
на шиї.
Жінка першою порушила тишу:
— Потанцюємо?
Він узяв її за тремтячу руку і вивів
на середину залу. Запах жіночих парфумів приємно залоскотав ніздрі. Нагадав про те, яким донжуаном він був
ще зовсім недавно, як уміло і безжально маніпулював жіночими серцями.
Незчувся, як міцно притулив до себе
точену фігурку, доторкнувся губами
до кучерявого волосся. Пригадав свій
жах. І жінка як жінка перестала для
нього існувати. Замість кохатися, йому
враз захотілося плакати.
Вона теж пригорнулася до нього.
— Як затишно!
Таких слів досі він чув.
Стало приємно, що жінка, як і він,
шукає зараз не сексу, а душевного
прихистку.
Він торкнувся губами її гарячого
чола і відчув, що вона ледве стримує
сльози.
— Вам погано?
Жінка сховала голову на його
грудях.
— Вас хтось образив?

У

Зараз був готовий убити кожного,
хто образив ту, чийого імені навіть
не знав.
— Так.
— Хто?
— Життя.
Якісь дрібниці. Щаслива.
— Не турбуйтеся. Це ненадовго.
Це швидко мине.

“

— Коли я помру,
поховаєш мене біля
моїх батьків.
— А ти мене — біля
моїх.
— Домовилися?

Вона затремтіла, дрібно зацокала
зубами.
— Так. Так. На жаль, це швидко
мине.
— Що?
— Життя.
Не вірячи собі, відчув, що вони
говорять спільною мовою, зрозумів, що
їх об’єднує не лише цей зал, темрява,
музика, а й один страх — смерті.
Не тямлячи, припав до тонких уст
найцнотливішим поцілунком і не здивувався, коли вона з тихим стогоном
відповіла йому.
Раніше він би одразу ж викликав
таксі і ще дорогою м’яв би жіночу плоть
так, як у дитинстві любив м’яти свою
плюшеву іграшку. Але зараз усе змінилося. Жодного поклику тіла. Він весь
перелився в душу.
— Ходімо... прогуляємося, — сказав якось непевно, коли вона звела
на нього затуманений погляд.
— Пішли.
— У вас є парк?
— Звісно.
— Йдемо туди.
— Залюбки. Тільки він в іншому

Знайдіть чоловіка,
в обіймах якого ви відчуєте
себе, як удома!
Корисні поради для всіх дівчат і жінок

Він торкнувся губами
її гарячого чола
і відчув, що вона ледве
стримує ридання.

СМАК ЖИТТЯ

Sandra OLEK

www.volyn.com.ua

кінці міста, — попередила.
— Байдуже.
— І справді.
Жінка взяла його під руку.
Вони шаруділи мокрим листям.
Він думав про те, як несправедливо
померти таким молодим.
— Тридцять сім, — вирвалося
у нього.
— Звідки ви знаєте, скільки мені
років? А до вас ніхто не давав більше
двадцяти п’яти.
Вони ще й ровесники. Його серце
сповнив жах, змішаний із радістю. Він
не один. Хоча яка різниця. Навіть лежачи на одному ліжкові, кожен вмиратиме окремо.
— Мені — тридцять сім. Коли
був маленьким, думав, що це — вже
старість, а тепер відчуваю, що помилявся, що не встиг пожити.
— Мені у дитинстві ця цифра
здавалася такою далекою, майже
неймовірною. А тепер…
— А тепер ми зустріли одне одного
і будемо щасливі разом. Як ото кажуть:
вони жили довго й щасливо і померли
в один день.
— Померли, — виділила жінка.
— В один день, — наголосив і він.
— Ви… Ви… І ви…, — не наважувалася вимовити вона.
— Так, — просто й страшно зізнався їй у тому, про що не знав більше
ніхто.
— Яке щастя! Тобто яке горе! —
вона не могла дібрати слів.
— Яке гірке щастя, — таки знайшов слова.
— Я почувалася такою самотньою.
Мені хотілося закінчити життя самогубством. А перед цим: вино, чоловік, ніч.
— Вино і чоловік у тебе (не міг уже
казати «ви» собі подібній) вже були, та й
ніч уже кінчається. І ти уже не самотня.
Я буду з тобою (хотів сказати до кінця)
завжди.
— Це ненадовго, повір. Четверта
стадія.
— Ти помиляєшся. Скажи краще:
перша стадія незвичного щастя.
— Коли я помру, поховаєш мене
біля моїх батьків.
— А ти мене — біля моїх. Домовилися?
Р. S. У лікарні переплутали його
аналізи. Він виявився здоровим. Та так
і не признався їй у цьому. Йому хотілося догледіти її до смерті. Але це зробила вона: його збила машина, коли він
поспішав до неї в лікарню, несучи ліки.

Не шукай коханого, від
дотиків якого у тебе бігають
мурашки по шкірі та тріпочуть
метелики в животі. Знайди
такого чоловіка, в чиїх обіймах
ти почуваєш себе, як удома.
Не шукай високого, стильного і привабливого. Набагато
кращий відданий, із щирим
серцем і почуттям гідності.
Не шукай того, хто вміє
красиво говорити. Знайди
чоловіка, вчинки якого промовляють самі за себе.
у
у
у котрий
р
Не шукай
мужчину,
малює тобі красиві картинки
тнього життя. Кращий
майбутнього
той, хто втілює твої
еальність.
мрії в реальність.
Не шукай
друга життя,
котрий віддає
лише 5 або
навіть 50 відсотків
зусиль. Знайди
такого, який не зважає на це.
Не
шукай
ка,
чоловіка,
о ти покотрого
винна вмовляти

зустрітися. Мрій про того, хто
жадібно ловитиме кожну мить
із тобою.
Не шукай нареченого, котрий грається з твоїм серцем.
Знайди такого, який грає, щоб
змусити тебе сміятися.
Не шукай чоловіка, який
ускладнює тобі життя. Кращий
той, хто знає, що воно і без того
складне.
Не шукай коханого, котрого ти жадани у своїх фантазіях.
Віднайди того, хто поруч із тобою р
реально, в тій любові, яка
тобі потрібна.

Закінчення на с. 15
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