Людмила Попова
пережила клінічну
смерть — і стала
притягувати метал

Фото з «Фейсбук»-сторінки Яни ЧЕРВОНОЇ.
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l ЗНАЙ НАШИХ!

«Війна — не людська це справа», — казала Яна Червона.

Спочатку рівненський
винахідник
придумав,
як зупинити ураган

«Навіть якщо їхні
батьки мене вб’ють,
я не побажаю їм загибелі
дітей»

А потім уже —
як, не виходячи з дому,
дихати… гірським повітрям

«Так виглядає смерть. Це — бліндаж, де полягли бійці
46-го окремого батальйону. Пам’ятайте про те, яку
страшну ціну вони платять. Щодня і щохвилини», —
читаю підпис під фото на сторінці благодійного фонду
«Повернись живим». Чорна земля й уламки міни. У цьому
пеклі вижити Яна Червона не мала жодного шансу
Фото u-f-l.net.

Власта КРИМСЬКА,
Марина ЛУГОВА

16 КВІТНЯ ЇЙ МАЛО
ВИПОВНИТИСЯ 40 РОКІВ

Левко ЗАБРІДНИЙ

69

Закінчення на с. 13

»

Віктор
Антонович
не має
ні хвилини
спокою.

Фото rivnepost.rv.ua.

-літній Віктор
Бернацький (на
фото) — професор фізики із Рівного, відомий своїми незвичними
проектами. Так, у 2012-му
заслужений винахідник
отримав нагороду від
Європейського Союзу
за пристрій для знищення
ураганів. Останні кілька ро-

ків пан Бернацький разом
з учнями Малої академії
наук, де також викладає,
працював над медичним
обладнанням, простим
у виробництві та корисним
у застосуванні, яке дасть
змогу дихати гірським повітрям… у власній кімнаті.

«Обстріл 2 квітня почався
о 13-й і тривав три години, —
згадує командир батальйону
«Донбас-Україна» полковник
В’ячеслав Власенко (позивний
Філін). — Міни лягали навколо
нашої позиції, але ворожий
дрон кружляв на висоті близько тисячі метрів і уточнював
ціль, тому коло звужувалося,
доки чотири снаряди не влучили в бліндаж, де перебувало двоє бійців: старший
солдат Яна Червона і молодший сержант Олександр
Мілютін. Снаряд пробив настил і заглибився на півтора
метра в землю, залишивши
за собою руїни. Лише після
того, як атака була відбита,
хлопці кинулися руками відкопувати товаришів. Обоє загинули…»
Яні Червоній 16 квітня
мало виповнитися 40 років…
Вона була доволі активною в соцмережах, вела військовий щоденник із хеште-

гом #ДикаВідьма. У жінки
лишилися двоє дітей: донька
та син. Разом із нею загинув

“

Добре, коли
немає боїв,
бо тоді в нас
і загиблих
немає.

«Дєд» — бахмутчанин Олександр Мілютін. Обоє служили
в батальйоні «Донбас».

«ВІЙНА — ЦЕ ЩОСЬ ТАКЕ
БРУДНЕ. ПОГАНЕ. ПРОСТО
У НАС ВИБОРУ НЕМАЄ»
— Мені інколи здається, що
я й сама проти жінок на війні.
Звісно, не жіноча це справа…
Та й не чоловіча теж. Не людська. Війна — це щось таке брудне. Погане. Просто у нас вибору немає, — якось сказала Яна.
А потім додала: — Добре, коли
немає боїв, бо тоді в нас і загиблих немає.
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Зеленський як Колобок –
від усіх утік

Уболівальники розбили
вікна в поїзді і стали
викидати матраци…
Прихильники футбольного клубу «Карпати»
розгромили три вагони потяга Львів — Запоріжжя

Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

250 львівських фанатів, які їхали на матч у Запоріжжя,
розбили 12 вікон, викинули з поїзда 21 матрац, 25 подушок, 25 постільних комплектів, одну зимову ковдру та три
вогнегасники. Про це заявили в Укрзалізниці. До самого Запоріжжя провідники викликали правоохоронців
на кожній станції, але «жоден із представників Нацполіції, які приїжджали на виклики, не вжив заходів для
врегулювання ситуації та вгамування хуліганів».
Як відомо, у 2014 році транспортна міліція, яка фінансувалася частково з держбюджету, а частково —
з кошторису Укрзалізниці, була ліквідована. І залізничники, і поліцейські й досі не можуть домовитись
про охорону порядку в поїздах. А футбольним хуліганам тільки цього й треба. Хоча іншим пасажирам
можна лиш поспівчувати.

Коміку плювати на дебати — він і так себе вже
бачить главою держави

Коломойському не потрібен
ПриватБанк — він хоче
лише… 55 мільярдів
Олігарх Ігор Коломойський, який живе в Ізраїлі,
заявив в інтерв’ю «Економічній правді», що не хоче
повертати націоналізований державою у 2016 році
ПриватБанк, але претендує на 2 мільярди доларів
(55 мільярдів гривень) капіталу, які «там лежали»

Чи не здається вам, що навіть якщо кандидати зустрінуться особисто, то
Зеленський зробить все, щоб перетворити дебати на комік-шоу? Із вставленим
у вухо «суфлером»...

йому переживати, що це не за правилами? Хіба такі дурниці мають хвилювати без п’яти хвилин президента?
Може собі дозволити. А як прикольно
у нього виходить накивати п’ятами від
надокучливих журналістів. Він як Колобок — і від Оксани Соколової утік
(пообіцяв і не прийшов на прямий
ефір на ICTV), і від Яніни Соколової

У Румунії судитимуть
екс-президента Ілієску

За смерть патрульних –
довічний термін

Його підозрюють у масових убивствах

Колишній боєць роти спецпризначення «Торнадо»
Олександр Пугачов, від рук якого загинули у 2016 році
співробітник патрульної поліції в місті Дніпрі Артем
Кутушев і його напарниця Ольга Макаренко, засуджений
до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна

Фото dw.com.

Про це повідомив спікер
Національної поліції України
Ярослав Тракало. Він сказав, що
в Артема Кутушева залишилася

Фото LB.ua.

Зараз Іону Ілієску (на фото)
89 літ. Розслідування
стосувалось
грудневих
подій 1989 року,
коли
протягом
кількох днів після
повалення
режиму Чаушеску
група «Фронт національного порятунку», очолювана
Ілієску, позбавила життя 862 людини.
Ілієску обіймав високі керівні посади у компартії
країни, але на початку 1970-х втратив довіру диктатора. У 1989-му після втечі президента Ніколае
Чаушеску спільно зі своєю групою він встановив
політичний контроль над державою, убивши понад тисячу громадян. Ілієску був обраний очільником Румунії у травні 1990-го, потім переобирався
у 1992 та 2000 роках.
Цікаво, що екс-президента звинувачують
також у поширенні фейків, що призвели до масового психозу і збройних сутичок серед населення.

утік. «Я вам нічєво нє должен», —
огризнувся журналісту, який запитав
про його бізнес у Росії, і пішов пити
каву.
Словом, плює на українців цей
молодий і талановитий кандидат,
ще навіть не зайшовши у президентський кабінет. А що ж буде,
коли булаву в руки візьме?

Убивця решту своїх днів
проведе за гратами.

5-річна дочка, а в Ольги Макаренко — двоє неповнолітніх
синів. Він також нагадав, що
Олександр Пугачов — уродженець Тамбовської області Росії
і на момент затримання розшукувався за підозрою у скоєнні
ряду тяжких злочинів. Його
затримали в лікарні, куди він
звернувся з пораненням, яке
отримав із табельної зброї Кутушева.
Нагадаємо, в Дніпрі екіпаж поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення
правил дорожнього руху.
Водій почав чинити опір,
а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події. Один
із патрульних загинув на місці, друга померла на операційному столі…

Фото prm.ua.

Здається, Володимир Зеленський
може слідом за Трампом повторити ці
слова. Він так вірить у беззастережну,
сліпу відданість своїх виборців, що
поводиться абсолютно розв’язно.
Спочатку сам запропонував Петру
Порошенку пройти тести на алкота наркозалежність. Але коли боксер
Володимир Кличко закликав зробити
аналізи в авторитетній міжнародній
організації, відмовився, не знайшовши часу, щоб здати свою волосину для
перевірки на наркотики. Ну то й що,
як запідозрять у вживанні дурману?
Це тільки плюс, бо значить — свій хлопець, з народу?
А як творчо втікає від дебатів!
Порошенко запросив його на дві публічні зустрічі — 14 квітня на стадіон
і 19-го — у телестудію, як того вимагає закон. А Зе заявив, що хоче одні
дебати — 19-го — і на стадіоні! А чого

Фото durdom.in.ua.

Колись, ще під час виборчої
кампанії, майбутній президент
США Дональд Трамп заявив:
«Я можу стати посеред вулиці
і вистрілити в когось. І я не втрачу
виборців»

«Нехай повернуть — і немає питань», — сказав олігарх.
Нагадаємо, що ПриватБанк залучив значні кошти від населення, і ці гроші його власники роздали своїм фірмам. У фінустанові утворилась велика «діра», тому було прийнято рішення про націоналізацію. Щоб урятувати ПриватБанк, держава влила в нього 155 мільярдів народних гривень. Тепер
Коломойський вимагає, щоб ще й йому особисто підкинути
понад 50 мільярдів!
Чи допоможе президентство Володимира Зеленського здійснити ці плани Коломойського? Сам кандидат-комік
заявив, що йому «байдуже, що буде з Коломойським». Але
при цьому претендента Зе з усіх сил розкручує телеканал
олігарха «1+1», адвокат Коломойського Андрій Богдан працює в його передвиборчому штабі, навіть здавати аналізи
Зеленський приїхав на «Мерседесі», який колись належав
Коломойському.
І після цього він запевняє, що йому байдуже, що
буде з олігархом…

l ПРЯМА МОВА
Оксана ЗАБУЖКО,

«

письменниця, про російські інформаційні технології:

Ви взагалі в курсі, чим закінчується
ьсся «Слуга
т Це
ту.
народу»? Розстрілом парламенту.
у. В
реклама розстрілу парламенту.
ься ось
українському просторі вкидається
єт
ться
такий дискурс, котрий і називається
каналізацією агресії. І це також
ут
ття
технологія. Це атака на те почуття
солідарності, єдність, яку ми
вибороли кров’ю на Майдані і в
боях.

»
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l Я ТАК ДУМАЮ!

«Просто он не любит мою страну…»
Олександра
СМІЛЯНСЬКА,
сценарист із Києва,
допис на Facebookсторінці (публікуємо
мовою оригіналу)

авным-давно я подрабатывала автором у команд КВН (да,
я была молода, глупа, и мне
нужны были деньги). Универсальные, то есть, подходящие для любой
игры и почти любой команды шутки
строятся, как правило, на бытовых
темах: «мужчина-женщина», «дети-родители», «случай на работе»,
«пара в маршрутке», «сломался
двигатель», «остановил гаишник»
и т. д. То есть, чтобы шутка сработала, человек должен узнать в ней
себя лично, своего знакомого и/или
понятную для себя ситуацию. Даже
если команда шутит о пришельцах
с Альфы-Центавра, то все равно
поставит перед пришельцем понятную зрителю проблему: «сын-альфацентавровец просит на школьный
утренник костюм человека, а мама-альфацентавровец в шоке — три
часа ночи, в Галактике все супер-

Д

маркеты закрыты, ты раньше сказать не мог?»
Сложные литературные шутки
с аллюзиями, требующими специальных знаний, зрителю, как правило, не доходят. То есть, команды
в выборе тем всегда были довольно
ограничены. Пока кто-то не изобрел
новое богатейшее направление —
«меншовартість». Иногородние команды шутили о том, «как в Москве
жить хорошо», а иностранные —
«как хорошо жить в РФ, не то, что
у нас». А после 2000-го на первый
план вышла тема — «какой у вас
крутой президент». Такие шутки
в московские залы почти всегда заходили на ура, и, разумеется, не нужно объяснять почему. Это сильно
облегчило командам работу: если

“

Если у человека родной
брат лежит в коме,
избитый беркутом,
человек не пошутит
про эбонитовые
палочки.

Фото genyasavilov(AFP).

Если твой муж погиб под Иловайском,
ты никогда не пошутишь про «русские
не переходят границу, они ее двигают»

«Вся наша жизнь — игра»?

выпустить игрока, исполняющего
роль Путина, а ему в пару поставить
игрока в роли условного Ющенко/
Назарбаева/Саакашвили, то даже
шутки придумывать не надо. Ющенко достаточно тупить, Назарбаеву — дрожать, а Саакашвили — кушать галстук. И зал уже твой.
Извините за длинное вступление.
Итак. Когда автор придумывает
шутку, он руководствуется несколь-

кими вещами: актуальность, смелость, смена ролей, неожиданный
взгляд/поворот и т. д. Но когда автор
записывает эту шутку, у него есть
только один критерий — внутренний цензор самого автора.
Если он активно использует
прием «меншовартість», щедро поливая бензином костер русского
нацизма, — это не серьезный звоночек, это факинг колокол. Если он
делает это во время войны, звук

получается такой силы, что от него
можно оглохнуть.
Автор никогда не шутит о том,
что ему болит.
Если у человека только что
умерли жена и новорожденный ребенок, он не напишет скетч «мужики
под роддомом».
Если у человека родной брат
лежит в коме, избитый беркутом, человек не пошутит про эбонитовые
палочки.
Если твой муж погиб под Иловайском, ты никогда не пошутишь
про «русские не переходят границу,
они ее двигают».
Если из страны автора бежит
в РФ всё высшее руководство, прихватив с собой всю казну, и стране
грозит реальная катастрофа, человек
не пошутит про актрису из порно.
Автор не напишет, актер не скажет, команда не пропустит. Если, конечно, эти люди свою страну любят.
А данный человек — нет. То есть,
возможно, он ее любит в этнографическом смысле — садок вишневый,
хрущи, хаты да мельницы. «Моя
прекрасная малая родина». Но как
отдельное государство вне русского
культурного поля — нет.
Я не знаю, любит ли Украину
Порошенко, но Зеленский ее не любит точно. Для меня дело не в Коломойском, не в профнепригодности,
не в устроенной клоунаде с дебатами, не, не, не.
Просто он не любит мою страну.
Поэтому я не скажу, что мне
просто выбирать. Но не очень
сложно.
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Фото із «Фейсбук»-сторінки Яни Червоної.

l БОЛИТЬ!

«Не щодня отримуєш квіти на позиції відразу після
обстрілу...»

«Пишаюся своїми дітьми… І знаю, що вони ростимуть у вільній Україні», – говорила Яна.

«Навіть якщо їхні батьки мене вб’ють,
я не побажаю їм загибелі дітей»
Закінчення. Початок на с. 1
Власта КРИМСЬКА, Марина ЛУГОВА

перших днів війни харків’янка як волонтер допомагала
армії, насамперед батальйону «Айдар». А влітку 2016 року
прийняла рішення підписати
контракт. Потрапила до складу
54-ї ОМБр. Її чоловік залишився
волонтерити в Харкові. Яна Червона одразу виїхала безпосередньо «на нуль». Сама тоді не вміла
навіть розбирати автомат. Просто
на позиціях Відьму усього вчили
інші бійці. Згодом, після виведення бригади на полігон, бійців «Правого сектору» перевели
до батальйону «Донбас-Україна».
Відьма обрала собі посаду кулеметника у штурмовій роті.
— Коли почула вперше по рації про своїх: «Шайтан — «200-й»…
у нас ще «200-й»… і ще бачимо
два тіла», — то був найстрашніший день мого життя, — згадувала жінка–боєць. — Загинули
одночасно п’ятеро побратимів…
Це було 18 грудня 2016-го. Світлодарська дуга… Важко втрачати…
Дуже… Це тут — найважче…»

З
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«ДЯКУЮ НАЙКРАЩОМУ
БАТЬКОВІ, ЩО ЗАМІНИВ
ЇМ І МАМУ»
Розбираю Янині слова на цитати. Її повідомлення густо рясніють
трикрапками на сторінці у «Фейсбуці». Вони — ніби дрібні сльозинки на білому тлі. Їх багато-багато,
мов невиплаканих сліз…
«Я дуже скучила за дітьми…
Доня сьогодні пішла в перший клас без мене… Син —
у другий… Пишаюся ними…

“

Я дуже тебе люблю… Подарунки купимо, які захочеш, коли
приїду… Твоя мама».
«Мені гірко від загибелі дітей… навіть якщо це діти ворогів. Я й зі своїми пересварилася, тому що для мене вони все
одно просто діти… І навіть
якщо їхні батьки мене вб’ють,
я не побажаю їм смерті».
«Напевне, ці фото займуть
пам’ятне місце в моїх спогадах,
адже не кожен день отримуєш

Вона мала що втрачати та дуже хотіла
жити. Тому й сіяла у вигорілу землю
поміж чорних окопів живі квіти.

І знаю, що ростимуть у вільній
Україні. А ми далеко, щоб вони
ніколи не бачили війни! Дякую
найкращому батькові, що замінив їм і маму. Я спокійна, бо мої
діти під наглядом. Побачимось
у відпустці…»
«Моїй Мишці сьогодні 8 років… вона відсвяткує їх без
мами… Віка, донечко моя,
я знаю, що тато обов’язково
покаже тобі це привітання…

квіти на позиції відразу після
обстрілу… Але за квіти особливе спасибі… Серед ще свіжого запаху пороху несподівано
вдихнути ніжний запах бутонів… Таке не забудеш ніколи
в житті…»
Яна Червона, напевне, єдина
з усього батальйону жила в бліндажі одна. Під час останньої ротації
Відьма несподівано для себе самої
посадила на нулі крихітний горо-
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дик — щоб «бачити не лише ями
від вибухів». Про відпустку думала
лише тому, що вже майже півроку
не бачила дітей. Вона мала що
втрачати та дуже хотіла жити.
Тому й сіяла у вигорілу землю
поміж чорних окопів живі квіти.
— Мені здається, вони не
до кінця розуміють, де я… — так
згадувала Яна про свою малечу. —
Син у мене дорослий парубок,
7 років. Йому відомо, що в мами
є кулемет і що мама з ним нічого
не боїться. Діти — вони ж трохи
інакше це все сприймають… Напевно тому, що не бачили війни.
На щастя. Запитують постійно,
коли я приїду. Є суттєвий мінус —
по дітях я бачу, що запустила їх
у плані школи. Мій син справляється сам, а донька — не дуже. Вона
зараз закінчила другий клас, але
навіть читає слабенько, тому що
з нею ніхто не займається. Є такі
школярі, яким батьки потрібні,
щоб навчатися. Мама потрібна…
Вибір між дітьми та роботою дуже
важкий. Ти розумієш, що необхідний і там, і там.

«Є ЛЮДИ, ЯК СОНЦЕ. ТИ ТАКОЮ
БУЛА, ДІВЧИНКО…»
За освітою Яна секретар — помічник керівника. Просто тут вона
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поміняла друкарську машинку
на кулемет. У мирному житті полюбляла рибалити. Разом із чоловіком.
«Я не знаю, чи можна сказати «спасибі» цій війні… Напевне,
це неправильна фраза, але завдяки цьому всьому ми взагалі
зрозуміли, що таке Україна! Я вивчила наш Гімн! У мене з’явилися
перші вишиванки, з дітьми вдома
почала говорити українською
мовою».
Ці слова Яна сказала в останньому своєму інтерв’ю. Позивний Відьма обрала собі сама.
Сотні знайомих, із якими її звело
волонтерство та війна, з таким
ім’ям погодилися. Категорична,
емоційна, прямолінійна та щира.
Жодної світлини, де засмучена.
Хоч як було важко, Яна жартувала. Друзів навіть радували фото,
де поруч із окопами висаджувала цибулю. Завжди усміхнена
та іронічна. Нам всім її страшенно
не вистачатиме. Тим, хто знав її,
і тим, хто читатиме це вперше.
Олена Суєтова: «Цієї ночі
мені снилась весна… Пахуча і неймовірно дзвінка, коли повітря
свіже і в ньому тисячі ароматів. Є
люди, як сонце. Ти такою була, дівчинко… Ти заповнювала собою
все навкруги, як весна — чарівними ароматами».
Віктор Трубчанов, волонтер: «Я би порівняв її з Жанною
Д’Арк сучасності. Взагалі волонтерське суспільство саме по собі
складається з таких зірочок, які
здатні на самопожертву заради
великої цілі інших людей. Яна
була однією з таких зірочок. І дуже-дуже яскравою».
Андріана Сусак, штурмовик
батальйону «Айдар»: «Вигорання. Ось що зі мною зараз. Я усміхаюсь паралізованою усмішкою.
Вони прикривали, поки хтось
голосував. Яно і хлопці, тримайте небо! Перебуваючи у Борисполі, відчуваю тут необхідність
розірваних, обгорілих тіл, розбомблених будинків. Бо те громадянське суспільство, яке втомилося, яке хоче миритися з Росією
і в кого ми там «за когось воюємо», а не за Україну, кожного дня
летить кудись, купуючи безмежну
кількість елітного алкоголю і парфумів, з валізами відпочивати чи
робити бізнес. Я ж завтра прямо
в Краматорськ — садити дерева
на знак пам’яті про всіх дівчат, які
віддали життя за Україну…»
За матеріалами сайтів:
censor.net.ua, dt.ua,
facebook.com.
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l У ВСІХ НА ВУСТАХ

Фото makorrishon.co.in.

Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ:
«Коли Зеленський повідомив мені,
що хоче балотуватися у Президенти,
я сказав: «Ти божевільний»
Відверте інтерв’ю
олігарха ізраїльській
газеті «Мakorrishon»
Тая КІШКА

лизько трьох років тому телеканал
«1+1», що належить Ігорю Коломойському, почав транслювати політичний серіал «Слуга народу», в якому Володимир Зеленський грає роль вчителя історії
Василя Петровича Голобородька, висловлювання якого про корупцію в країні випадково потрапляє у соцмережі. Цей пост
за одну ніч змінює життя невідомого педагога та приводить його з нудних коридорів
школи до політичних ешелонів. Василь Петрович робить неймовірне — виграє президентські вибори в Україні.
Через три роки Володимир Зеленський
зійшов з телеекрана і оголосив себе кандидатом у справжній гонці на виборах глави
держави в Україні. Це призвело до великого успіху: Зеленський випередив у першому
турі зі значним відривом і нинішнього Президента Петра Порошенка (30,24% проти
15,95%), і його суперницю Юлію Тимошенко
(13,40%).
«Якщо у другому турі президентських
перегонів перемогу отримає Зеленський,

Б

Улюблений вислів Ігоря Валерійовича: «Життя — це супермаркет, бери, що хочеш, але каса —
попереду».

Олігарх розповів, чи планувалося завчасно те, що Зеленський зіграє українського президента у політичному телесеріалі,
а пізніше перетвориться з актора на кандидата на посаду глави держави в реальному
житті.
«Я не був частиною цього, але вважаю, що ця ідея спала на думку Зеленському в 2015 році, коли серіал тільки почи-

це буде остаточна помста Коломойського», — пише «Мakorrishon».
«У Зеленського підписаний контракт
з «1+1» до 2022 року. Але якщо він виграє
і стане президентом, нам доведеться подумати про те, як діяти далі. Зеленський —
Майкл Джордан і Джеймс Леброн українського телебачення», — каже про нього
Коломойський.

l НЕ ТІЛЬКИ СЛОВО — ЗБРОЯ...

Фатальні три секунди фотокора
Фото politeka.net.

Легендарний майстер світлин, угорець
єврейського походження Роберт
Капа говорив: «Якщо твої знімки
недостатньо хороші — значить, ти
був недостатньо близько». Але інколи
це правило може наробити біди

“

Олександр ДУРМАНЕНКО

рикрий і водночас курйозний випадок стався з одним із особистих
фотографів лідера Північної Кореї
Кім Чен Ина (на світлині). Про цей інцидент,
з посиланням на власне джерело у Пхеньяні,
розповіло південнокорейське видання Daily
NK.
Фотографа на прізвище Рі не лише звільнили з роботи, але й виключили з партії
із формулюванням «за заподіяння шкоди
найвищій гідності». Що ж приховується
за цими страхітливими словами: державна
зрада, аморальний спосіб життя чи корупція? Все значно простіше — «найвищою гідністю» у Північній Кореї вважається її лідер
Кім Чен Ин. А фотограф Рі, мабуть, згадавши
слова Роберта Капи, підійшов занадто близько до свого керівника (у правилах заборо-

ховних зборів Корейської Народної Демократичної Республіки. Тож керівництво партії
не оцінило щирого бажання зробити вдалий
кадр і суворо покарало чоловіка. До того ж
головний фотограф, який був на місці події,
одразу зауважив, що Рі, до всього, ще й «закрив спалахом шию дорогого та шанованого
вождя». Враховуючи всі ці «гріхи», Корейська

П

З усього видно, що лідеру Північної Кореї
важко догодити зі світлиною.

няється наближатися до нього на відстань,
меншу за 2 метри) і на три секунди закрив
собою очільника від інших фото- та відеокамер.
Можливо, за інших обставин таке професійне завзяття і зосталось би непоміченим,
якби не публічність та масштабність події, що
відбувалася 10 березня, — вибори до Вер-

Рі, окрім кар’єри, міг втратити
ще й життя.

державна кіностудія художніх фільмів 12 березня звільнила з роботи 47-річного Рі. Одночасно його ще й виключили з Трудової
партії КНДР за «антипартійний акт, який завдає шкоди найвищій гідності». Щодо відео,
то його відредагували так, що від Рі «залишилися» лише руки з фотоапаратом, але згодом
і цей епізод було видалено.
Що ж, у Північній Кореї свої правила репортажної фотозйомки. Можна лише порадіти, що чоловік відбувся досить легко. Згадуючи, які покарання Кім Чен Ин вигадував
для свої підлеглих (серед яких були й члени його родини) — розстріли, спалювання
живцем та отруєння, зрозуміло, що Рі, окрім
кар’єри, міг втратити ще й життя.

нався, і в 2017-му він повідомив мені, що
збирається балотуватися на пост Президента. Я сказав йому: «Ти божевільний». Потім
подумав, чому б ні? Я запитав: «Ти вже раніше про це думав? Чому ти не сказав мені?»
Він відповів, що навіть не сказав своїй дружині і батькам про це, бо вони б уже інакше на це дивилися», — розповів Коломойський.
Олігарх також розказав про єврейське
походження Зеленського: «Сто відсотків єврей».
«Він не релігійний, але ми працюємо над
тим, щоб принаймні дотримувався Шабату,
це непросто для людини його професії, крім
того, непросто рекламувати іудаїзм в Україні», — визнав Коломойський.
Олігарх уточнив, що сам дотримуєть-

“

— Він не релігійний, але
ми працюємо над тим, щоб
принаймні дотримувався
Шабату, — визнав
Коломойський.

ся Шаббату, як він його розуміє. «Я ніколи
не займаюся справами у Шаббаті», — сказав
Ігор Валерійович.
Напередодні керівник Об’єднаної єврейської общини України Міхаель Ткач повідомляв, що мати Зеленського — єврейка,
проте сам Володимир не є практикуючим
євреєм і одружений із жінкою, яка не є єврейкою.
Кандидат у Президенти відмовився
коментувати виданню своє походження,
йдеться у статті. Його радник Дмитро Разумков повідомив, що етнічна належність кандидатів не має в Україні значення — це толерантна держава, де до всіх ставляться
однаково.
Джерела: «Главком»,
«Мakorrishon».

l ПРЯМА МОВА
Андрій ЮРАШ,

директор Департаменту
у справах релігій Міністерства
культури України, про
заклик Священного синоду
УПЦ (є частиною Російської
православної церкви)
до Вселенського патріарха
Варфоломія відкликати Томос:

«

Декларацію свідомо озвучили під
час виборів, коли суспільство розділилось на два табори. Це — чергове
доведення, що Російська православна
церква в Україні — напівполітична
структура. Діє у рамках московської
імперської парадигми. Заклик до Вселенського патріарха не має жодної
канонічної підстави.
Росіяни
намагаються
видати
бажане за дійсне.
Це — крик відчаю
через розуміння
втрати своїх
позицій в українському суспільстві.

»
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Після Революції гідності він легко міг зайти з автоматом на офіційне зібрання, що, звісно, розходилося із законом.

Фото ogo.ua.

Таким Олександр Музичко був, коли охороняв Джохара Дудаєва.

«Того Білого Сашка пани ся бояли…»
Цими днями на Рівненщині вшанували 5-річчя загибелі Олександра Музичка, відомого
також як Сашко Білий (19 вересня 1962–24 березня 2014) — українського націоналіста,
військовика, учасника організацій СНУМ, УНА, УНСО, координатора «Правого сектору»
в Західній Україні, активного учасника рівненського Євромайдану
Богдан ДІДИЧ,
борець за незалежність України
у ХХ столітті, інтернет-портал
«ЧаРівне.інфо» (скорочено)

ашко з України»,
як він себе називав, не раз дивився
в очі смерті, воюючи «За нашу
і вашу свободу», та смерть знайшла його на рідній землі. Чиє
замовлення виконували московські посіпаки у Бармаках?
(Село на Рівненщині, де загинув
Музичко. — Ред.) »БармакИ чи
БармАки? А, все одно собаки…», — пише Ірина Баковецька-Рачковська у своїй «Бармаківській баладі». Бо вбивали
підло, стріляли в серце людини
зі зв’язаними позаду руками,
було їх багато — на одного…
Та Сашко відбивався до останнього і загинув у бою як воїн.
Усе своє життя Олександр
Музичко та його родина присвятили боротьбі за свободу —
на яку б землю не ступала нога
окупанта. Батьки — українець
Іван Дмитрович та білоруска
Олена Павлівна — були репресовані. Його предки воювали
в Армії УНР, брат діда боровся
в УПА, троє дядьків були вояками УПА і загинули від репресій.
Олександра,
який
брав
участь у російсько-чеченських
війнах на боці сил невизнаної
Чеченської Республіки, командував українським батальйоном
«Вікінг» у складі підрозділу Шаміля Басаєва та був особистим
охоронцем президента Чечні

«С

Джохара Дудаєва, нагороджено
відзнакою Чеченської Республіки орденом «Честь нації», його
ім’ям було названо одну з вулиць у Грозному. А ось наказ
бригадного генерала Іси Мунаєва: «Назвати 1-шу роту міжнародного миротворчого батальйону ім. Джохара Дудаєва ім’ям
видатного українського патріота, героя Ічкерії Сашка Білого,
який загинув у ніч із 23 на 24 березня 2014-го в місті Рівному від

“

рівненського
Євромайдану,
справжній Воїн, Олександр Музичко назавжди залишиться
у народній пам’яті. На місці
його смерті встановили пам’ятний хрест і меморіальну плиту,
на якій написано: «На цьому
місці 24.03.2014 р. був убитий
Вірний Син Українського народу — лідер УНА–УНСО, координатор Правого сектору по Західній Україні Музичко Олександр
Іванович (Сашко Білий). Слава

Усе своє життя Олександр Музичко та його родина
присвятили боротьбі за свободу — на яку б землю
не ступала нога окупанта.

рук російських спецслужб».
Сашко знав своїх убивць: одного з них перед своєю загибеллю він відкрито назвав собакою.
Він не мав на увазі представника
братів наших менших — це було
«непризнание этих собак людьми» (так у повісті «Хаджи-Мурат»
Льва Толстого говорили про росіян, які жорстоко розправилися з аулом. — Ред.). Готувався
йти на Київ…
Організатор першої у Рівному націоналістичної організації СНУМ (Спілки незалежної
української молоді), згодом —
член Української національної
асамблеї, а після подій ГКЧП —
загонів УНСО на Рівненщині;
із 2013 року — координатор
«Правого сектору» в західних
областях; активний учасник

Україні! Героям Слава!». 10 грудня 2015 року в місті Конотоп
з’явилися вулиця та провулок
Олександра Музичка. 6 лютого
2016 року вулицю Ніколая Пухова у Рівному перейменували
на вулицю Олександра Музичка.
Прості люди любили Сашка:
під зовнішньою грубістю і бравадою вони відчували чуйне,
справедливе і правдиве серце;
було у ньому щось дитяче. Вороги ж боялися. Він мав авторитет
та не підбирав слів у розмовах
із покручами: запотиличником
прокуророві вмить вирішував
питання правосуддя. Не церемонився, бо у його університетах реверансам не навчали.
Називав речі своїми іменами,
відчував і ненавидів брехню усіма фібрами душі. До нього йшли

по допомогу скривджені, і він
допомагав. Його любили попри
усі фабриковані проти нього
кримінальні справи, незважаючи на увесь бруд і компромат,
які не приставали до нього, бо,
як писав Василь Стус, «душу
виробив таку прозору, що вже
свою не одкидає тінь».
Рівняни пам’ятають Сашка
з автоматом на сцені майдану, в обласній раді, на перших
блокпостах. Про нього складають пісні:
Того Білого Сашка пани ся бояли,
За голову Музичкову гроші
обіцяли.
Вбили Сашка Білого, би гроші
дістати,
А хто буде бідним людям тепер
помагати?..
Коли везли рідним містом
Музичкове тіло,
То в кожного чоловіка серце
заболіло.
Бодай тих політиків Бог на вік
побив,
Що вбили Сашка Білого, що нам
добро робив.
(З репертуару
гурту «Гайдамаки»).
Декілька років тому пам’ятну стелу Олександра Музичка
розбили невідомі. Чи відомі?
Для всіх, окрім правоохоронних
органів «нової влади», відомі
і вбивці Сашка Білого — героя
Ічкерії, та, до нашого сорому,
не України. Поки що. Усе ще попереду, всім за все воздасться.
Бо «немає нічого таємного, що
не стало б явним» (Єв. від Марка, 4/22); від Луки, 8/17).

Хронологія останніх днів
Олександра Музичка
(за «Вікіпедією»):
27 лютого 2014 року Олександр Музичко прийшов до прокурора Рівненської районної прокуратури Андрія Таргонія зі зброєю,
словесно принизив його та вдарив.
Пізніше пообіцяв повісити міністра
внутрішніх справ України Арсена
Авакова «як собаку».
28 лютого Сашко Білий повідомив: що якщо люди Авакова
приїдуть на територію Рівненської
області затримувати його, то він їх
знищить і після цього поїде «брати
Київ».
8 березня слідчими МВС було
відкрите кримінальне провадження за статтями Кримінального
кодексу, що передбачають відповідальність за хуліганство, а також
за погрози чи насильство щодо працівника правоохоронного органу.
Музичка було оголошено у розшук.
У МВС заявляли, що він був членом
організованої озброєної злочинної
групи, яка вчиняла кримінальні правопорушення на території Рівненської та кількох інших областей.
На брифінгу МВС повідомили, що у ніч з 24 на 25 березня
співробітники ГУБОЗ, зокрема
спецпідрозділи «Сокіл», провели
спецоперацію із затримання членів
організованої злочинної групи поблизу міста Рівне в селі Бармаки, під
час якої був смертельно поранений
Олександр Музичко, оскільки відкрив вогонь у бік правоохоронців.
Працівники міліції виявили у загиблого значну суму грошей і обойму
до пістолета.
Пізніше перший заступник міністра внутрішніх справ Володимир
Євдокимов заявив, що Сашко Білий
застрелився сам під час затримання.
27 березня Рівненська міська
рада, а 31 березня і Луцька міська
рада оголосила загибель Олександра Музичка політичним убивством
і закликала міністра внутрішніх
справ Арсена Авакова подати у відставку.
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l ЇЖА —ЛІКИ

l ВІДВЕРТО ПРО НАБОЛІЛЕ

Мед із корицею —
бальзам для шлунка
й серця

Схуднути за будь-яку ціну.
Чому дівчата себе калічать?
«Та вони тепер з жиру бісяться! Дурні примхи. Переросте, порозумнішає», — міркують
батьки, помітивши, що донька мордує себе дієтами і фізичними навантаженнями,
щодня зважується і нарікає на зайві кілограми, хоча їх у неї нема. Так непомітно може
розвинутися хвороба, що має назву анорексія
Фото avatars.mds.yandex.net.

Оксана КРАВЧЕНКО

«Я ЗДАВАЛАСЯ СОБІ ТОВСТОЮ ТІТКОЮ,
ЯКА СКОРО У ДВЕРІ НЕ ПРОЙДЕ»
З 15–річною Діною ми розмовляли на
лікарняному подвір'ї з дозволу її мами, якій
пообіцяли зберегти анонімність. Жінка досі
не може зрозуміти, чому це сталося з її дитиною, «яка мала все»…
— Мені купували дорогі речі, але при
цьому сподівалися, що і я маю відповідати
найвищим стандартам. Та бути відмінницею у мене не виходило, якихось особливих талантів теж не було. І я зосередилася
на тому, як виглядаю. Тим більше, що і мама,
і старша сестра іноді мене дражнили «пухликом», та й у школі серед однокласниць
найпопулярнішою темою було, як схуднути. Щоб не привертати уваги, я за столом
не відмовлялася від їжі, але потім відразу
від неї позбавлялася у туалеті. Далі це стало звичкою. Одяг став завеликий, довелося
купувати на два розміри менший. Але все
одно я здавалася собі товстою тіткою, яка
скоро у двері не пройде. Коли припинилися місячні, мама повела мене до гінеколога,
думала, що я завагітніла. Обстежили — і з
діагнозом «анорексія» поклали в стаціонар. Лякали «психушкою», але батьки домовилися, щоб лікувалася тут, — скупо розповідала дівчина, погодившись на інтерв'ю
на прохання лікаря.
На жаль, сьогодні це захворювання стає
усе більш поширеним. Страждають від нього і заможні та знамениті, і прості смертні.
Наприклад, кронпринцеса Швеції Вікторія
протягом 20 років бореться з анорексією,
від якої лікувалася у США. Про це вона відверто говорила в ефірі місцевої радіостанції, аби застерегти інших.
А найбільш ранній медичний опис нервової анорексії належить Річарду Мортону,
одному з видатних лікарів XVII століття. Про
свою першу пацієнтку Мортон пише так:
«…і на вісімнадцятому році свого життя, в
липні, вона впала в повну пригніченість…
її апетит почав знижуватися, травлення
стало поганим, її плоть зробилася млявою, і
вона виглядає блідою». Лікар описував дівчину як «скелет, тільки покритий шкірою». І
було це у 1689 році.

БЕЗ ПСИХІАТРА ТУТ НЕ ОБІЙТИСЯ
В основі нервової анорексії лежить спотворене уявлення про власне тіло та змінене ставлення до процесу їжі. Найчастіше
проблеми виникають у підлітковому віці.
І зазвичай батьки неправильно поводяться, помітивши, що дитина зациклилася на
схудненні, втрачає здоровий глузд.
Докори, вмовляння не діють. Сподівання, що все владнається саме собою, марні.
У хворого на нервову анорексію не може
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Про цілющі властивості продуктів
бджільництва знають усі. Але,
виявляється, їх можна посилити за
допомогою спеції, яка є на кухні в
кожної господині
вичайно, йдеться про натуральну розмолоту корицю, бажано цейлонську, а
не китайську, не дешевий сурогат, який
нерідко продають у магазинах. Якісна спеція
багата антиоксидантами, стимулює імунну
систему, дезінфікує кишечник, бадьорить,
покращує травлення, є відмінним засобом
від застуди та діареї. Отож, вранці треба
взяти велику столову ложку меду (краще —
квіткового або акацієвого), посипати його
корицею, з'їсти натщесерце і запити водою
кімнатної температури. Це допоможе загоїти дрібні виразки, вилікувати гастрит, нейтралізувати здуття кишечника.

З

“
Найчастіше проблема схуднення актуальна у підлітковому віці.

бути адекватної оцінки того, що відбувається. Порушується обмін речовин, починаються гормональні зміни, випадає волосся, у дівчат припиняється менструальний
цикл. Попри те, що відмова від їжі стає

“

Низька самооцінка
з неприйняттям себе
накладається на соціальні
вимоги щодо того, як
повинна виглядати жінка,
і на неможливість досягти
глянцевого ідеалу.

небезпечною для життя, дитина не змінює
своєї поведінки. Отже, потрібно звертатися
по допомогу до лікарів. До тих, які знаються на цій проблемі або хоча б стикалися з
нею.
«Це серйозний психічний розлад із
високим відсотком смертності. Спочатку
голос анорексії допомагає відчувати емоційний комфорт. Втім, поступово лагідний
дружній шепіт перетворюється на внутрішнього диктатора, якому неможливо заперечувати», — до такого висновку дійшли
дослідники стану людей з анорексією Сара
Вільямс та Марія Рід.
От тільки вчасно розібратися, що це за
хвороба, спочатку людині важко. Розлади
харчової поведінки часто виникають на
грунті неодноразово пережитого насильства в дитинстві — як в родині, так і в школі. Низька самооцінка з неприйняттям себе

накладається на соціальні вимоги щодо
того, як повинна виглядати жінка, і на неможливість досягти глянцевого ідеалу.
У прагненні скинути вагу нерідко дівчата підсідають на антидепресанти, побічний
ефект від яких — зниження апетиту, чим
ще більше шкодять собі. Окрім нервової
системи, функціональні порушення знищують весь організм: це хронічне зневоднення, виснаження серцевого м'яза через
брак солей калію, порушення балансу
електролітів, тахікардія, гастрити, виразки
слизових оболонок. Кришаться зуби, темніє емаль, на обличчі з'являються набряки.
Голодуючий мозок не в змозі адекватно переробляти інформацію. Дефіцит поживних
речовин виснажує його і людина не здатна
аналізувати ситуацію, впливати на неї.
Раніше вважалося, що розлади харчової поведінки в основному прерогатива
жінок. Сьогодні від них все частіше страждають і чоловіки. Зворотний бік анорексії
— булімія — патологічно підвищене відчуття голоду, «звірячий апетит», що змушує поглинати все, що є в холодильнику. З
результатами переїдання борються самотужки, викликаючи блювоту. І так триває
роками. Люди не звертаються по допомогу.
Але самому з цього зачарованого кола не
вирватися.
Зазвичай хворі потребують і медикаментозного лікування, і психотерапії. Їх має
«вести» кілька спеціалістів: психіатр, психолог або психотерапевт, фахівець з харчування, гастроентеролог. У тих, хто вважає,
що позбувся хвороби, можуть траплятися
рецидиви, але людина вже знає, що робити
в такому випадку, і швидше справляється з
проблемою.

Корицю треба обережно
використовувати людям,
котрі хворіють на гіпертонію,
за високої температури
тіла, на перших місяцях
вагітності, а також особам
похилого віку.

Дуже добре позначається цілюща суміш
і на здоров'ї серця. Можна додати в банку
з медом кілька столових ложок кориці і ретельно перемішати. Щоранку на сніданок
з'їдати шматочок хліба або печива, намазані
ароматною сумішшю. У такий спосіб можна
знизити рівень холестерину, зміцнити артерії і вени, тим самим — зменшити ризик
серцево–судинних захворювань.
Якщо турбує артрит, додайте в чашку
теплої води 2 столові ложки меду і половину столової ложки порошку кориці.Пийте
рано-вранці натщесерце та ввечері перед
сном. Дослідження, проведене вченими з
Копенгагенського університету за участю
200 добровольців, які страждають від хронічного артриту, показало, що в результаті
регулярного вживання цього напою 75 пацієнтів відчули зменшення болю вже через
тиждень. А за місяць всі учасники експерименту відзначали поліпшення самопочуття.
Для лікування застуди, кашлю додайте
в склянку теплої води столову ложку меду,
дрібку кориці, і пийте кілька разів на день до
покращення стану. Такий напій також зміцнює імунну систему, допомагає схуднути.
Однак корицю треба обережно використовувати людям, котрі хворіють на гіпертонію, за високої температури тіла, на
перших місяцях вагітності, а також особам
похилого віку. Не можна паралельно приймати ліки, які розріджують кров.
Фото sviymed.com.
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Фото dailymail.co.uk.

Пережила клінічну смерть —
і стала притягувати метал
Людмила Попова з Чернігівщини може утримувати на своєму
тілі металеві предмети, наче магнітом
Стоп-кадр із відео. Оператор Роман Лазун.

Ольга ЛАЗУН,
«Чeline»

Відкрити незвичний дар допоміг випадок.
— Лягла і вдарилася головою об стіну. Я відчуваю, росте
набряк і синець. Підвелася, взяла монетку. Дивлюсь, не падає.
Думаю: в чому ж справа? Взяла
кілька монеток і зробила собі
наче намисто. Вони тримаються, — розповідає жінка-магніт.
Потім були ключі, ножиці
та навіть майже трикілограмова праска — усе Людмила
Андріївна може носити просто
на собі. І хоча протягом життя вона мало звертала уваги
на свою особливість, однак цікавий епізод трапився, ще коли
працювала стоматологом у санаторії.
— Зайшла в підсобку, до своєї подруги, а там годинник зупинився. Наблизилась, провела
рукою, а він зацокав і почав іти.
Питаю: «Оксано, що це таке?»
Вона також здивувалась, — розповідає пані Людмила.
Хоча свої можливості Людмила Андріївна повністю усвідомила тільки з роками, але
вважає, що магнетизм з’явився
в неї після клінічної смерті.
— Пригадую, як бачила
себе в домовині. Хворіла тоді,
напевно, кором. Не пам’ятаю,
бо це було ще в дитинстві. Я кричу: «Не несіть мене, бо я жива».
Напевно, пережила клінічну
смерть, — пригадує жінка.
На її долю випало чимало випробувань, серед яких і важка
хвороба серця, і втрата матері
та єдиного сина, проте не занепадає духом. Вона має чимало
талантів ще з молодості. Нині
захоплюється танцями, нумерологією, астрологією, вивченням
англійської мови.
— Ще мене цікавило в’язання. Але вже закинула його. Як
усе набридне, тоді я серветки
в’яжу, — зізнається Людмила
Андріївна.
На запитання про вік вона

А воротареві… 73 роки!
Ім’я ізраїльтянина Ісаака
Хаїка (на фото) внесли
до Книги рекордів
Гіннесса як найстарішого
футболіста планети, що
зіграв в офіційному матчі
професійних клубів
Василь КІТ

ими днями 73-літній голкіпер клубу «Іроні Ор-Ієхуда»
провів на полі всі 90 хвилин матчу. Церемонія вручення
футболісту сертифіката Книги
рекордів Гіннесса відбулася на
стадіоні одразу після завершення поєдинку. Попри поважний
вік, Хаїк заявив, що готовий і
далі грати за свою команду. Через кілька днів він відзначить
свій 74-й день народження.

Ц
Ножиці — ніби на виставці, без жодної підтримки.

Клуб «Іроні Ор-Ієхуда» виступає
в Лізі Бет – четвертому за силою
футбольному дивізіоні Ізраїлю.
Щоправда, рекордний матч завершився для команди Хаїка невдало – вона поступилася клубу
«Маккабі Рамат Ган» з рахунком
1:5. Однак уболівальники кажуть, що в цій поразці провини
воротаря немає – упродовж 90
хвилин Хаїк зробив кілька вражаючих «сейвів». Один із синів
Хаїка, 36-літній Моше, розповів,
що коли вони разом грають у
футбол, він втомлюється раніше
за батька.
А ми нагадаємо про попередній рекорд, який належав
уругвайцю Роберто Кармоне – в 2015 році у 53-літньому віці він вийшов на поле
в стартовому складі клубу
«Пан-де-Асукар».

Нас читає вся Україна!

Навіть праска не падає додолу.

“

МІСЯЧНИК

На запитання про вік вона кокетливо відповідає:
70 з хвостиком.

кокетливо відповідає: 70 з хвостиком. Каже, що головне в житті — не втрачати оптимізму,

«Ч
Читанка для всіх
х»

Передплатний індекс: 6078
80

бути активним та робити добро
людям, тоді всі негаразди пережити простіше.

ТИЖНЕВИК

««Цікава газета на вихідні»
Передплатний індекс: 60307.

«

l ПРЯМА МОВА

Хто з нами —
той знає
більше!

Ігор РАХМАНОВ, старший сержант, командир взводу
24-ї ОМБ, в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ» відповів на закиди,
що зараз в армію ідуть «заробітчани»:

»

От кажуть: у вас там заробітчани. Ну то як хочете заробити – їдьте сюди, ми
поділимось! Навіть кожен ще по сто гривень скинеться, щоб тобі більше було (сміється). І побудь тут хоча б півроку, спробуй. Чи це справді заробіток, чи щось геть
інше. Ми тут усіх приймаємо, приїжджайте і заробляйте собі УБД, гроші, пільги…
Навіть якщо ви недосвідчені – приїздіть, навчимо!

МІСЯЧНИК

«Так ніхто не кохав»
Передплатний індекс: 60779

… А в нас ще й
крутий сайт —
к

volyn.com.ua!

Передплатіть – не пошкодуєте!
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l ЦІКАВИЙ СВІТ

Жорстокий булінг у школі
довів дитину до коми

Ресторан найняв бабусь
готувати домашню їжу —
і став суперпопулярним!

В Україні новий скандал із «боями без правил» — в Одесі
ученицю 5-го класу побила компанія хлопчаків. У спортзалі під
аплодисменти і крики заохочення вони лупили дівчинку м’ячем
по голові, від чого вона знепритомніла

Коли життя на пенсії тільки
починається
Mulher CONTEMPORÂNEA

трави навіть найкрутішого кухаря не
зрівняються з кулінарними творіннями бабусі,
які — ну просто пальчики
оближеш! Такої ж думки
дотримується дуже багато
людей, зокрема й італієць
Джоді Скаравелла.
Він так сумував за своєю
нонне (nonna з італійської
— «бабуся»), що тепер у
його ресторані їх аж 40.
На згадку про неї 13 років
тому він відкрив заклад

С

Наталка ЧОВНИК

БАТЬКИ ВВАЖАЮТЬ
ВИННИМИ НЕ ТІЛЬКИ ДІТЕЙ,
А Й КЕРІВНИЦТВО ЗАКЛАДУ
У тому, що зграя підлітків вибирає собі жертву і починає її переслідувати, немає нічого нового. Так
було, мабуть, в усі часи. Але наша
епоха привносить у цю проблему
нові нюанси. Один із них — цькування сьогодні називають булінгом.
Це слово означає агресивну поведінку дітей одне щодо одного, яка
супроводжується приниженням,
залякуванням і фізичним насильством. Усе частіше про булінг доводиться чути в українських школах,
де жорстокість іноді переходить усі
межі.
Саме так сталося в Одеській
ЗОШ № 107, де на уроці фізкультури п’ятикласники накинулися
на Софійку і довели до стану коми.
Батьки розповідають, що донька
опритомніла лише пізно ввечері в реанімації. Потерпіла розповіла, що з неї знущалися хлопці
з її класу. Тато дівчинки стверджує:
це не перший випадок, коли Софію
ображали, через це вони неодноразово зверталися до класного
керівника з проханням вплинути
на ситуацію і припинити знущання.
Однак результату не було.
Мама дівчинки написала заяву, в якій висловила свою незгоду з тим, щоб медики коментували
стан здоров’я її дочки. Журналістам
вона сказала, що вважає винними
не тільки дітей, а й керівництво
закладу. В Одеському міському департаменті освіти і науки пообіцяли
навідатися в школу з перевіркою
та залучити поліцію, бо ж незрозуміло, де під час екзекуцій був учитель.

ЧИ ПОНЕСУТЬ ПОКАРАННЯ
ОДЕСЬКІ ПІДЛІТКИ?
Ще рік тому можна було сказати, що відповідь на це запитання
негативна. Як свідчать приклади
інших раніше переслідуваних дітей, ніхто з їхніх кривдників не був
покараний. Донедавна винятком
вважався лише один випадок у Кілії Одеської області, де подібна
справа закінчилася судом і вироком. Його винесли трьом школяркам, які просто під стінами школи
довго били свою однокласницю.
Нанесені травми спричинили у дівчини психічне захворювання,
і учениці отримали реальний тер-

“

Інфографіка 24tv.ua.

мін — кожній по 5 років і 6 місяців.
Сьогодні Закон про протидію булінгу передбачає штраф до 3,5 тисячі гривень, який будуть платити
не тільки батьки переслідувачів,
а іноді й учителі, які закривають очі
на подібні речі.

ЩО КАЖУТЬ ПСИХОЛОГИ?
Булери — це люди, які зневажають слабших. Вони нервові, піднімають свій авторитет

“

нота, худоба, заїкання, акцент,
успіхи або невдачі в школі, неохайний одяг, відсутність мобільного телефону, планшета,
кишенькових грошей.
Якщо стався акт насильства — дорослі повинні одразу заступитися за свою дитину. Коли цього не відбудеться,
«агресор» продовжить знущатися (саме беззахисність людини — головний фактор цьку-

Ресторанчик Джоді
дуже популярний
— люди з усього
світу бронюють
столик аж за
півроку.

Enoteca Maria в Нью–Йорку,
щоб познайомити публіку
з традиційною італійською
кухнею — не «високою», а
сільськими стравами, якими
прості господині годують
свої сім’ї.
Спершу він розмістив у
місцевій газеті оголошення:
«Потрібні італійські бабусі,
які знають регіональну кухню». З часом чутки про його
затію розлетілися по всій
місцевості, й жінки стали
приходити самі.
У результаті він знайшов

7 літніх досвідчених господинь із різних регіонів
Італії. Кожна з них по черзі
у визначений день тижня
готує свою коронну страву.
Ідея мала великий успіх,
і незабаром власник ресторану почав замислюватись
про те, щоб розширити географію і запросити бабусь з
усіх регіонів земної кулі. Так
Enoteca Maria стала інтернаціональною: окрім італійських кухарок, зараз там
працюють бабусі з Аргентини, Алжиру, Росії, Сирії,
Домініканської Республіки,
Польщі, Ліберії, Нігерії.
А ще в закладі є особливий кухар — дідусь Джузеппе, в обов’язки якого
входить приготування
пасти різних видів.
Чи ладять бабусі одна з
одною?
«Бувають і суперечки,
особливо коли вони збираються всі разом, адже
кожна звикла, що у себе
на кухні вона сама собі
господиня, — зізнається
Скаравелла. — Іноді й іскри
летять».
Ресторанчик Джоді
дуже популярний — люди
зі всього світу бронюють
столик аж за півроку. Справа не тільки у смачній їжі:
відвідувачі почувають себе
улюбленими онуками.
Ресторатор зазначає, що
ці жінки створюють особливу атмосферу. Адже «ніщо
не зрівняється з обідом,
який тобі приготувала
бабуся».
Фото tutkatamka.com.ua.

Сьогодні Закон про протидію булінгу передбачає
штраф до 3,5 тисячі гривень, який будуть платити
не тільки батьки переслідувачів, а іноді й учителі,
які закривають очі на подібні речі.

за рахунок чужого приниження. Булінг не можна порівнювати зі звичайним конфліктом,
тому що він має більш тривалий
характер, жертва страждає від
постійних психологічних і фізичних принижень. Приводом
для цькування може стати пов-

вання). Аби цього не сталося,
батькам треба залучити педагогів і адміністрацію школи, якщо
не допоможе — звертатися
до правоохоронних органів.
За матеріалами сайтів
«Факти», «Сегодня»,
«Обозреватель».

На території бабусь італійця Джоді Скаравелли — переможний настрій.
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Велика сторінка для Пані
l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!

Блузи-2019: актуальні тенденції

Нині без
ез електричного фена не
може обійтися фактично жодна
у
їх
жінка. Виробники пропонують
багато видів, що відрізняються
ністю, формою,
потужністю,
ами, кількістю
розмірами,
к, функціями
насадок,

Х

ирушаючи
шаючи в магазин
за покупкою,
купкою, визначтеся,
я, як будете
використовувати
вувати цей
пристрій. Якщо зрідка,
підійде недорога
едорога модель потужністю
жністю до 1200 Вт без додаткових насадок і функцій. Для щоденного сушіння
ушіння волосся необхідна
дорожча напівпрофесійна — від 1500
до 1800 Вт. Для укладки оберіть фен потужністю від 1800 Вт із додатковими насадками і функціями. Для відряджень
та подорожей — компактну модель.
Хороший фен має ряд кнопок, що
регулюють подачу гарячого, теплого
і холодного повітря. Якщо необхідно
не тільки сушити волосся, але й укладати, то придивіться до моделей, у
яких є декілька швидкостей і теплових
режимів (щоб попередньо просушити
волосся — користуються високим, для
виконання укладки — середнім, а щоб
її закріпити — холодним).
Важливі й насадки на фен. Якщо у
вас хімічна завивка чи кучеряве волосся, то підійдуть моделі, оснащені дифузором. Це диск діаметром 10–15 сантиметрів, на поверхні якого є заокруглені
«пальчики» різної довжини (порожнисті, з отворами). Гарячий струмінь розсіюється і направляється на локони, а
не на шкіру. Концентратор іде в комплекті навіть із недорогими фенами.
Він виконаний у формі циліндра зі
сплющеним кінцем, дає змогу точково

В

деталі на блузі чудово допомагає
приховати недоліки фігури, візуально збільшує груди, розширює плечі.
Залежно від того, з чим ви одягнете
таку блузку, можна створити образ
у стилі ретро, романтичний або сучасний екстравагантний. Попри те,
що волани — це досить специфічна

Асиметрія —
сучасний модний
тренд, що знаходить
відображення
в дизайні різного
одягу.

і помітна деталь, такі блузи доречні
в будь–якому стилі — від офіційно–
ділового до бунтарського. Крім того,
волани пасують практично всім жінкам, якщо підібрати вдалий фасон.
Білі блузи — це класика, яка

би зберегти їх надовше, по закінченні роботи добре вимийте їх із милом, не знімаючи з рук, обережно витріть насухо й покладіть на зберігання,
посипавши внутрішні поверхні тальком або дитячою
присипкою (не користуватиметеся тривалий час, то обсипте і зовні – тоді вони не будуть злипатися і рватися, та
й одягти їх значно простіше).
Не сушіть рукавички, розвішуючи на мотузці, як білизну, бо в місцях перегинання вони будуть перетира-
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спрямовувати потік повітря. Така насадка дуже зручна для укладання.
Для короткого волосся краще брати фени–щітки, які одночасно можна
використовувати для сушіння й укладання, роблячи зачіску об'ємною.
Сучасні моделі оснащені й функцією іонізації. Вона необхідна для зняття
статичної електрики з волосся під час
сушіння, а також для надання йому
м'якості й слухняності (воно легко розчісується і не пушиться).
Важливим моментом є вага фена.
Чим вона менша, тим комфортнішим
буде процес укладання волосся.
Обов'язково звертайте увагу на
довжину шнура. Модель із довшим
трохи дорожча, проте має додаткові
зручності.
Добре, коли є петелька для підвішування. Це заощадить місце у ванній.
Обирайте фен із протиударними
властивостями. Найчастіше це м'які
гумові подушечки, які дають змогу покласти його на стіл безшумно, запобігаючи подряпинам.

l НА ЗАМІТКУ

Родзинки:
чорні чи золотисті?
Вони смачні у пасці, кексах, їх
додають у плов, мюслі, салати.
Головне, щоб ягоди були не
пошкоджені і не оброблені «хімією»

l СЕКРЕТИ КРАСИ

тися і не провітрюватимуться всередині. Ліпше сушити,
зачепивши за манжети прищепками, причому кожну
окремо.
Найкращі умови для зберігання – сухе приміщення, де
не вище +25ºС і вологість повітря до 85%. Уникайте прямих сонячних променів, опалювальних приладів поряд.
Вибирайте оптимальний розмір: рукавички повинні
легко надіватися і зніматися. Щоб не порвати й не розтягнути перчатки, перед одяганням натріть руки крохмалем.
Тим, у кого довгі нігті, не зайве в кожен «пальчик» покласти по невеличкій кульці вати. Якщо ж дірочка на кінчику
пальця все ж з’явилася, можна злегка відтягнути кінець і
туго зав’язати його міцною ниткою. А от при розривах в
інших місцях врятувати їх уже не вдасться.

Ще наші бабусі використовували
яєчний жовток для миття
голови. Нині на його основі
можна приготувати лікувальний
шампунь, який оздоровить
ослаблене систематичним
фарбуванням волосся, зміцнить і
надасть йому блиску
етельно розтираємо і збиваємо у
чистому посуді 2 сирі яєчні жовтки, 1 чайну ложку меду й 1 чайну
ложку оливкової олії. Злегка зволожуємо волосся й наносимо на нього від
коренів по всій довжині лікувальний
шампунь. Тримаємо 1 годину.
А тим часом можна приготувати

Р

і родзинки, що згодом продаватимуться в супермакетах у красивих
пакетиках, після сушіння не тільки
очищають від сміття, сортують і досушують у печі, але й можуть обробити сорбіновою кислотою, діоксидом сірки або
сульфітами, щоб вони були гарними і
довше зберігалися.
Господині мають знати, що для родзинок вибирають сорти з м’ясистими
ягодами і тонкою шкіркою. Будь–який
виноград — і чорний, і зелений — після
сушіння стає темнішим, а золотистим і
напівпрозорим його роблять сульфіти.
Тому тим, хто хоче їсти тільки натуральний продукт, краще купувати чорний,
коричневий чи світло–коричневий. Не
варто брати і дуже тверді ягоди, і надто
м’які, недосушені та трішки вологі: вони
можуть швидко зіпсуватися. Хороші родзинки повинні бути трохи зморщеними,
матовими, м’ясистими і без пошкоджень.
А на смак — більш–менш солодкими,
але не кислими і не пригорілими. Деякі
господині
намагаються не брати
ягоди з
д
р
хвостиками. Але це
означає, що не
не означає
було механічної
мех
обробки.
Такі
оброб
родзинки
ро
зберігазб
ються
довше.
д

Т

Натуральна косметика

Хай гумові рукавички служать довше
Весна принесла садово-городні клопоти,
передсвяткове прибирання осель. Захистити при
цьому шкіру рук від шкідливого впливу хімікатів,
бруду чи подряпин можуть саме гумові рукавички

Весняної та ще й передсвяткової
пори жінкам точно не до вишивки. Але
переконана, що вам, як і мені, неодмінно захочеться мати цей неймовірно
красивий образ Діви Марії. Тож поволі, хрестик за хрестиком — і справа
рухатиметься. Зрештою, можна зберегти схему до слушної нагоди, коли
буде більше часу на улюблене заняття.

натуральний ополіскувач для волосся: 3 столові ложки ромашки заливаємо літром окропу, ставимо ємкість на
огонь і доводимо до кипиння, після
чого знімаємо, закутуємо і настоюємо
25–30 хвилин. Змиваємо лікувальний
шампунь, ополіскуємо волосся цим настоєм (можна робити його і з кропиви,
м’яти, лопуха).
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“

завжди залишатиметься актуальною. Така річ простого крою неодмінно повинна бути в гардеробі кожної жінки. Вона доречна в будь–якій
ситуації. Особливо поєднуються білі
блузи із джинсами та брюками в рамках стилю кежуал. За допомогою аксесуарів можна розставити в такому
базовому образі будь–які акценти,
що допоможуть виглядати абсолютно по–різному в тому самому одязі. А
ще білі або ж світлі блузки з довгими
рукавами — практичний варіант на
літо, щоб рятуватися від спеки.
Асиметрія — сучасний модний тренд, що знаходить відображення в дизайні різного одягу, зокрема й жіночих блузок. Це може бути
фасон з одним відкритим плечем,
асиметричні волани, жабо чи інші
декоративні елементи. Асиметрія хороша тим, що підкреслює переваги і
приховує недоліки будь–якої фігури.
До того ж подібні речі виглядають
несподівано і завжди допомагають
створити цікавий образ.

l НА ЧАСІ
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Красива зачіска починається
із сушки волосся

Фото nk-vitamine.ru.

очете бути взірцем стилю і
дотримуватися модних тенденцій — прислухайтеся до
думок фахівців, які радять звернути
увагу на такі тренди, що матимуть
найбільшу популярність цього року.
Тонкі напівпрозорі тканини (шовк і шифон) створюють дуже
сексуальний і водночас елегантний
образ. У денний час під прозору
блузку можна надіти майку в тон
або ж поверх неї — піджак, жакет чи
кардиган, якщо ви хочете мати більш
стриманий вигляд. Залежно від кольорової гами напівпрозорі блузки
можуть бути дуже різними. Наприклад, у чорному і чорно–червоному
варіантах такі речі часто виглядають
яскраво і сміливо, а світлі шифонові
з квітковим принтом — романтично.
Літні блузи вирізняються оригінальністю. Відкриті плечі — ще
один модний тренд. Кокетливі вирізи на плечах надають родзинку
навіть простенькій моделі, завжди
роблять жінку привабливою і витонченою. До такої блузи пасуватимуть
звичайні джинси і класичні туфлі.
Смужка буде одним із найактуальніших принтів цього сезону.
У моді різні смужки: поздовжні й
поперечні, широкі і вузькі. Завдяки
їм можна візуально зробити фігуру
більш стрункою і гармонійною. Крім
того, смужка, що поєднує два і більше кольорів, добре комбінується з
одягом різної колірної гами. Також
цей принт модно комбінувати з іншими — геометричними, рослинними й абстрактними.
Ще один модний тренд для літньої пори — волани. Наявність такої
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Сучасні модельєри пропонують
найрізноманітніші фасони:
підкреслено елегантні
силуети поєднуються з
нарочито недбалим шиком, а
найсміливіші й екстравагантні
— з елементами класики

«Благослови, Богородице, Матінко Єдина,
Щоб жила в добрі й любові наша Україна»

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ
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l А ВИ ЧУЛИ?

«Кока-Кола»
лікує від імпотенції
Кілька цікавих фактів і міфів про найпопулярніший напій у світі
Лія ЛІС

ей відомий бренд знає
близько 94% населення
Землі. Маркетологи компанії стверджують, що «Кока–Кола»
— друге слово, яке може вважатися інтернаціональним (перше
— «о’кей»)…
Винайшов напій американський фармацевт Джон Сіті Пембертон 8 травня 1886 року, а назву
придумав його бухгалтер Френк
Робінсон: володіючи каліграфією,
він написав слова «Coca-Cola» фігурними буквами, які до цього дня
є логотипом напою (на ринок у
СРСР вийшов лише 1988–го).
Основні інгредієнти «Кока–
Коли» були такі: три частини листя коки на одну частину горіхів
тропічного дерева коли. Напій був
запатентований як лікарський засіб «від усіх нервових розладів», і
Обробка полів
його почали продавати через автомат у найбільшій міській аптеці
«Кока-Колою»
Джекоба в Атланті.
обходиться
Пембертон також стверджуіндійцям дешевше,
вав, що «Кока–кола» зцілює від
імпотенції і що на неї можна пеніж спеціальними
рейти тим, хто приохотився до
пестицидами.
морфію (його, до речі, полюбляв
і сам Пембертон), тобто спочатку «Кока–кола» містила справжній гарячу «Кока–Колу», щоб вилікуватися від застуди, а на деяких
кокаїн у своєму складі.
До 1904 року кожна пляшка курортах нею протирають шкіру,
коли містила 60 мг кокаїну. Зараз обпалену медузою. Кажуть, це
у рецептуру напою також входить допомагає зменшити біль і сприяє
екстракт листя коки, але вже поз- швидкому загоєнню. Хоча, з точки
бавлений своєї наркотичної скла- зору медицини, обидва ці факти є
дуже сумнівними.
дової.
В Індії «Кока–Колою» оббризЩоб зробити «Кока–Колу»
менш нудною і солодкою, до її кують посіви, щоб захистити їх
шкідливих комах. Ті гискладу була додана ортофосортофос
від шкідл
форна кислота. Завдяки
ки цьонуть не ттільки від самої рему напій може використоористочовини, але й від мурашок,
приваблених
цукром,
вуватися в якості миючого
иючого
приваб
засобу, нехай і слабенького.
ького. У
якого в ній дуже багато.
речі, обробка полів
деяких штатах США поліцейоліцейДо ре
напоєм обходиться
ські тримають у патрульних
льних
цим н
індійцям дешевше, ніж
машинах 8 літрів коли,, щоб
індійця
спеціальними пестицизмивати криваві плями
ми з
спеціа
дами.
дорожнього полотна на
дами
Цікаво, що рецепт
місцях ДТП: у таких ситутуЦ
«Кока–Коли» вважааціях знаменитий напій
ій
«Ко
ється строго секретзначно ефективніший
й
єть
ним. Нібито до нього
за звичайну воду…
ни
мають доступ лише
Вважається,
що
о
ма
вищі керівники кор«Кока–кола»
здатнаа
ви
порації. Насправді
розчиняти накип у чаййпо
цей факт не більш ніж
нику і наліт в унітазі, а
це
міф. Точна формула
також може використоомі
напою відома праквуватися як засіб для
ля
на
тично всім техноловиведення плям і як доотич
гам, які працюють на
бавка до прального погам
заводах компанії. Інша
рошку при пранні, а зававзаво
справа, що рецепт є
дяки додаванню у воду
оду
спр
комерційною таємнипід час варіння яєць їхня
ня
ком
цею, тому працівнишкаралупа не тріскаєтььце
ся і легко відділяється.
ки «Coca-Cola» його
не розголошують…
«Руйнівники міфів»
в»
ін
Джерело: cikavo.
(програма на телеканааnet і depo.ua.
лі Discovery) перевірили
ли
Фото coca-cola.ua.

Ц
«От коли прив’яне твоя краса, тоді й до вінця підеш».

Жінки пізньої долі
Закінчення. Початок на с. 20
Ольга ЧОРНА

о правда, мамо? — запитала Дарина.
Неначе хтось відрізав: не було у Дарини більше кавалерів.
…Миколу Дарина побачила у
своєї колишньої вчительки, коли
робила їй уколи. Чоловікові відразу сподобалася медсестра. Микола
з Дарининою вчителькою були далекими родичами. Розпитав тітку
про її колишню ученицю. А та не
втрималася, сказала Дарині, що
племінник зацікавився нею.
— Не пам’ятаю, щоб він навчався в нашій школі.
— Він не тутешній. Його батьки
недавно побудувалися в нашому
місті. Гарна він людина. Завжди
допоможе, послухає. У їхній сім’ї
всі діти такі. Троє їх. А от в особистому житті Миколі не пощастило.
Дружина померла при пологах.
Тяжко виношувала дитя. У лікарні
в обласному центрі народжувала.
Ні її, ні малюка врятувати не вдалося. Микола довго не міг прийти
до тями. Це він тепер інший. Механіком, до речі, працює. Золоті руки
має, — розказала вчителька.
Микола з Дариною побралися.
Катерина раділа, що донька не залишиться самотньою. І сумувала,
що Данило не дочекався побачити
зятя. Три роки тому його не стало…
Коли у подружжя народилася
Софійка, Микола взявся за будову.
— Ще й цій хаті нічого не бракує,
— відраджувала Дарина. — Батько
дбав, аби все як у людей було.
Чоловік наполіг на своєму.
Софійка вдалася вродою до
Лісників. Микола не міг натішитися донькою. І розумниця. Він
залюбки ходив на батьківські збори, хоча переважно приходили
матері. Йому приємно було чути,
як учителька хвалила Софійку. Переповідав про все вдома. Стара
Лісничиха непомітно зітхала: таки
є щось у цьому світі, чого не можна

—Т

зрозуміти і пояснити. Як оті тяжкі слова циганки. Вони каменем
висять на долі її родини. Невже й
внучку це не омине? А може, й не
циганка винна. Може, так на роду
написано. Такі думки часто тривожили Катерину.
Старої Лісничихи не стало навесні. Перед смертю повторювала
одні й ті ж слова:
— Цигани… цигани… не спускайте собаку…
— Про що це бабуся? — запитала Софія в матері.
— Вона марить… просто марить…
…На останньому курсі інституту Софія познайомилася з респектабельним, старшим за себе Романом. Дівчину все влаштовувало.
Бентежив лише вік коханого.
— А цим ти повинна перейматися найменше, — заспокоювала
Софію її подруга. — Перед тобою
— живий приклад: я зі Славком із
першого курсу зустрічалася. І що?

“

Стара Лісничиха
непомітно зітхала:
таки є щось у цьому
світі, чого не можна
зрозуміти і пояснити.
Як оті тяжкі слова
циганки.

«Перестрибнув» до доньки викладача. Бо вона краща партія, ніж
студентка–випускниця. Ромко тебе
на руках буде носити. Ти ж у нас —
красуня. Ще й диплом червоний
отримаєш.
…Софія запрошувала Романа
прийти на вручення диплома. І при
нагоді з батьками познайомить.
Вони також приїдуть.
— Я маю тобі щось сказати, Софіє.
— Що дуже кохаєш мене? —
сяйнула усміхом.
— Кохаю… Так, кохаю. Але… у
мене є дружина. І двійко маленьких діток. Я не можу їх залишити.

— Чому ж ти зі мною?..
— Ти мені подобаєшся. Дуже.
Може, колись, пізніше, ми змогли
б…
— Не змогли б…
Дарина бачила, що донька засмучена. Запитала, в чім річ. Софія
зізналася. І попросила:
— Мамо, не кажи нічого татові.
Обіцяєш?
— Добре, — відповіла тремтячим голосом. І подумала: мусить
розповісти доньці сумну історію
їхньої родини. Не сьогодні, звісно…
Софія працювала у школі, де
колись навчалася. Минав рік за
роком. Деякі її однокласниці й одногрупниці вже встигли не тільки
вийти заміж, а й розлучитися. А
в неї після Ромка й кавалерів не
було…
…На своє тридцятиріччя Софія
запросила до ресторану кількох
друзів. Увечері з квітами й подарунками поверталася додому. Вирішила пройтися. А потім пошкодувала,
що не взяла таксі: дощ почав накрапати. Коли розкривала парасолю,
розсипалися квіти. Її обігнав чоловік із хлопчиком. Раптом незнайомець обернувся і запитав:
— Вам допомогти?
— Якщо ваша ласка, позбирайте квіти.
— Ми можемо ще й ваше добро допомогти нести, — пожартував. — Далеко живете?
— Аж під лісом.
— Ми нікуди не поспішаємо.
Правда, Сашко?
Незнайомця звали Олексієм.
Його син–другокласник навчався
в тій школі, де працювала Софія.
Коли звернули на вулицю, де
мешкала Софія, вона подякувала і
мовила:
— Вам потрібно повертатися
додому. Сашка вже мама зачекалася. А мені зовсім близенько.
— У нас нема мами. Померла,
— зітхнув Олексій.
Дарина через вікно бачила
незнайомого молодого чоловіка
з хлопчиком, із якими біля воріт
прощалася Софія. Серце підказало: ось вона, доля твоєї доньки…

майже всі легенди про «Кока–
колу». Ефективність очищення
за допомогою напою краща, ніж
очищення звичайною водою, але
значно гірша, ніж спеціалізованими засобами (до речі, для отримання літра «Коли» потрібно
витратити 2 літра питної води).
Втім, усі ефекти пояснюються наявністю у складі ортофосфорної
кислоти, яка міститься в більшості
газованих напоїв.
Як відомо, ця кислота використовується в концентрованому вигляді для травлення зубної
емалі перед пломбуванням зубів.
«Руйнівники міфів» встановили,
що «Кока–Кола» не може розчиняти зуби повністю, хоча під час
експерименту зуб пожовтів.
У Гонконзі місцеві жителі п’ють

“
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l ЗНАЙ НАШИХ!

Спочатку рівненський винахідник придумав,
як зупинити ураган

Фото rivnepost.rv.ua.

А потім уже – як, не виходячи з дому, дихати…
гірським повітрям
Закінчення. Початок на с.1
Левко ЗАБРІДНИЙ

а свій винахід Віктор Бернацький уже
має чотири патенти. Розповідає, що
спершу працював над удосконаленням відомого інгалятора Фролова, який продають в аптеках для тренування дихальних
шляхів. Проте згодом зрозумів, що варто подумати над власним пристроєм, адже винахід Фролова — занадто витратний у виробництві, містить завелику кількість деталей,
потребує обов’язкового використання води
та має мало функцій.
— Інгалятор Фролова тренує дихальну
систему. А пристрій, над яким я працював
разом з учнями, має значно більше корисних
властивостей, адже дає можливість людині
в домашніх умовах дихати гірським повітрям, яке змінює функціональні можливості
організму. Гірське повітря іонізоване та розріджене, що сприяє виведенню шлаків, підвищує гемоглобін, кількість еритроцитів
у крові, допомагає у лікуванні захворювань
мозку, печінки, серця, запобігає інфарктам
та інсультам, — розповідає пан професор.
Такий корисний прилад Віктор Бернаць-

Н

Зроблений із підручних матеріалів пристрій
у разі промислового виробництва змінить
зовнішній вигляд.

Школярка Вікторія Міщук – співавтор винаходу професора Бернацького.

кий зробив із підручних матеріалів, щоб
продемонструвати принцип його роботи:
людина дихає одним об’ємом повітря, яке
за рахунок герметично закритого простору
стає розрідженим, а завдяки ультрафіолету — іонізованим. Наразі винахід — це одна
пластикова посудина з кількома отворами:
для дихальної трубки, клапана, який випускає повітря при видиху, та для ультрафіолету, що іонізує повітря. На трубці стоїть

краник, щоб регулювати кількість повітря,
а отже — краще тренувати дихальну систему. У промисловому виробництві свій вигляд прилад, звісно, змінить і стане більш
естетичним.
— Моя учениця Вікторія Міщук допомогла вирішити проблему, як зменшувати
об’єм повітря у пристрої, не змінюючи саму
ємність, адже для людей різного віку та тілобудови потрібна неоднакова кількість пові-

Р Е К Л А М А

тря, — зазначає пан Віктор. — У посудину
можна наливати воду, таким чином об’єм
повітря буде зменшуватися. Я вже надіслав
матеріали на четвертий патент за цим винаходом. Оскільки Вікторія допомогла, вона
стане співавтором.
Пройшовши всі етапи патентування, Віктор Бернацький хоче запропонувати свій

“

Гірське повітря іонізоване
та розріджене, що сприяє
виведенню шлаків,
підвищує гемоглобін,
кількість еритроцитів
у крові, допомагає
у лікуванні захворювань
мозку, печінки, серця,
запобігає інфарктам
та інсультам.

прилад медичним виробникам. А у травні Вікторія презентуватиме винахід ще й на всеукраїнському етапі конкурсу Малої академії
наук у галузі науково-технічної творчості
та винахідництва.

А ЦЕЙ АПАРАТ МОЖЕ ЗАХИСТИТИ
УЗБЕРЕЖЖЯ ВІД БУРЕВІЇВ!
Пристрій
(на фото) вловлює
потужні
потоки
вітру
та за допомогою зустрічного
повітря зменшує його тиск
і силу. Унікальну конструкцію
розробив доцент фізико-технологічного
факультету Рівненського державного гуманітарного університету, заслужений
винахідник та раціоналізатор України
Віктор Бернацький. За цей пристрій науковцю було вручено золоту медаль та диплом «Diploma di Merito» Європейською
науково-промисловою палатою.
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Фото pixabay.com.

Фото wdl.org.

це і капітан, тож швиденько висадив конфліктного колегу на берег. Із собою йому
дали рушницю, трохи пороху, казанок, сокиру, тютюн та Біблію. Авантюру, яка мала б закінчитися за лічені тижні, ні один, ні другий
не вважали загрозливою чи бодай цікавою.
Але навіть у ХVІІІ столітті, коли відбувалися описані події, не на руку Олександру
зіграли тогочасні політичні баталії. Англія
(у підданстві якої був шотландець Селькірк)
якраз ворогувала з Іспанією за морські володіння. А поблизу острова, як на зло, він
кілька разів бачив тільки іспанські судна.
Колишньому піратові такі гості могли принести лише смерть, тож він тихенько сидів
на клаптику суші і вперто вичікував корабля
земляків.

СПОЧАТКУ ЇВ МОЛЮСКИ, А ЗГОДОМ
УЖЕ ЛАСУВАВ КОЗЯЧИМ СИРОМ
Час минав, судна більше не з’являлися. Хоч-не-хоч, доводилося облаштовувати
нехитрий побут. Олександр мав два помешкання: природну печеру і хатину з гілок та
Острів набув неабиякої популярності після виходу роману Даніеля Дефо.
Незважаючи на високу ціну поїздки, тури сюди і сьогодні затребувані.

З образу дикуна Олександр Селькірк у цивілізованому
житті залишив тільки бороду. Не метрову, але все одно
колоритну.

Якби не нестерпний характер
шотландського моряка, світ ніколи б
не мав історії Робінзона Крузо
Олександр Селькірк, який став прототипом знаменитого героя пригодницького
роману Даніеля Дефо, не міг уявити, що на безлюдному острові сьогодні
проживатиме близько 500 чоловік, буде телевізор та радіо, хоча він і надалі
залишатиметься майже ізольованим від світу, бо в зимову пору сюди
не добираються ні кораблі, ні літаки
Інна ПІЛЮК

НА ДИКУ ЗЕМЛЮ СЕРЕД ОКЕАНУ
АВАНТЮРИСТ ПОПРОСИВСЯ САМ
Перші книжки про пригоди Робінзона
Крузо острові коштували п’ять шилінгів. За
такі гроші в ті часи в Англії можна було купити хорошого коня. Інтриги свіжій друкованій
історії додавало й те, що твір не мав автора.
Читачі щиро вірили, що її написав сам відлюдник.

А Робінзон справді існував: шотландський моряк Олександр Селькірк (якраз
його пригода і стала основою всесвітньо
відомого роману) прожив на безлюдному
острові чотири роки і чотири місяці. Він був
піратом, заробляв на життя тим, що грабував із командою іспанські кораблі. А відлюдником чоловік став добровільно: через
нестерпний характер ніяк не міг спрацюватися з капітаном судна. І от після чергової

суперечки молодий Селькірк, який був на
борту боцманом, попросив висадити його
на острові в Тихому океані за 600 кілометрів
від узбережжя Чилі. Капітан, не довго думаючи, погодився.
Обидва герої інциденту навіть не уявляли, чим закінчиться ця історія. Олександр
знав, що в цій частині океану часто проходять пароплави, тож розраховував за дватри тижні підсісти на котрийсь із них. Знав
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Він став забувати мову і
втрачати навики власне
говоріння. Тому прирученим
козам і котам читав уголос
Біблію. Це допомагало мало
і найбільше лякало. Фізично
сильний, молодий, здоровий
чоловік боявся збожеволіти
на самоті.

листя. Раціон спочатку був досить скромним: їв молюски, а ще знайшов на схилах гір
щось схоже на наші ріпу, капусту і чорний
перець. Справжнім смаколиком стали кілька видів ягід. Незабаром самітник виявив на
острові диких кіз. Меню збагатилося м’ясом
та молочними продуктами.
Проблема була тільки в тому, що закінчувався порох і полювання на полохливих
тварин згодом стало неможливим. Тоді винахідливий чоловік тварин приручив. Для
цього ловив маленьких козенят і підрізав їм
сухожилля, аби ті вже не могли швидко бігати. Ручними зробив і диких кішок, які жили
на острові. Останні допомагали йому боротися зі щурами, які нещадно крали і без того
скромні пожитки з печери-комори.
Коли став зношуватися одяг, зі шкір убитих кіз вдалося пошити новий.
Закінчення на с. 15

Цю ілюстрацію з роману Даніеля Дефо пам’ятають чи не всі
школярі пострадянських країн. Бібліотекарі пригадують, що книгу
зачитували до дір і часто записувалися за нею в чергу.

У 1911-му зазнало аварії судно «Прекрасне блаженство». Вижити вдалося
лише одному Джеремі Бібсу. Тоді йому
було лише 14 літ. І він дуже любив
пригодницькі романи. Як ви думаєте,
яка книга була однією з його улюблених? Звичайно ж, «Робінзон Крузо». Тут
він почерпнув основні навички виживання, навчився вести календар, полювати
і будувати хатини. Юнак встиг постаріти на острові: забрали його лише в
1985 році 88-літнім дідом. Ви тільки
уявіть: за цей час пройшли дві світові
війни і людина освоїла космос!

Фото anews.com.

Фото kruzo.com.

ПРОЖИВ НА БЕЗЛЮДНОМУ
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Джеремі Бібс міг стати не гіршим прообразом героя. Але Селькірк
випередив його на кілька століть.

www.volyn.com.ua
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l СІМ «Я»

Фото altarta.com.

Пристанище Олександра Селькірка.

Обійми такі доступні!
«Треба виховувати дітей так, щоб їм всього
хотілося, щоб їх усе цікавило. Бо ж оті
депресії нападають на тих, кому нічого
не треба й не хочеться»

Острів до 1966-го називався Мас е Тьєра (в перекладі з іспанської означає Велика земля), а тепер носить
ім’я Робінзона Крузо і належить Чилі.

БІБЛІЮ ЧИТАВ КОЗАМ ТА КОТАМ
Несподівана проблема виникла там, де й сам
Олександр її не чекав: він став забувати мову і
втрачати навики власне говоріння. Тому прирученим козам і котам читав уголос Біблію. Це допомагало мало і найбільше лякало. Фізично сильний,
молодий, здоровий чоловік боявся збожеволіти
на самоті. Сподівань, що колись якийсь корабель
не просто пропливе за кілька кілометрів від бере-

“

На цьому клаптику суші
постійно проживає близько
500 чоловік. Багатьох із них
звати Робінзон, П’ятниця та
Даніель.

га, а пристане до нього, майже не лишалося. Єдине, що не давало втратити надію, — це наявність
прісної води на острові. Ану ж якраз у якогось екіпажу закінчиться її запас? Та й байдуже вже, іспанці це будуть чи ні. Аби люди.
Коли через чотири роки до острова таки пристав корабель, його моряки розповідали, що назустріч їм вийшов зарослий чоловік, одягнений у
шкури, який не міг вимовити й слова. Заново говорити Олександр навчився аж після повернення
на батьківщину.
Вдома він моментально став знаменитістю.
Його життя менш ніж за рік перенеслося на сторінки роману письменника Даніеля Дефо. Але
слава тримала його на суші недовго, згодом
чоловік знову пішов у плавання. Відлюдькувате
існування далося взнаки, Олександр до кінця
життя вкрай важко йшов на контакт. Помер він
через кілька літ від тропічної лихоманки. Йому
було 44.
Острів, на якому моряк жив декілька років, тепер називається островом Робінзона. А сусідній із
ним носить ім’я Олександра Селькірка.

шилися кози, які згодом розплодилися настільки,
що всі наступні його мешканці не відчували нестачі у м’ясі й молоці. Досить довгий час тут жили
голландські моряки, а згодом вимушено оселився
чорношкірий чоловік, єдиний член команди, який
вижив після аварії торгового корабля. Потім його
змінив індіанець із Центральної Америки, якого
з невідомих причин на острові залишили пірати.
Цілком ймовірно, що цей попередник Селькірка і
став прообразом дикуна П’ятниці з роману Даніеля Дефо.

Наприкінці ХІХ століття чилійський уряд здав
острів в оренду швейцарцю, який організував тут
ловлю лангустів, що й досі є основним заняттям
місцевого населення.
На цьому клаптику суші постійно проживає
близько 500 чоловік. Багатьох із них звати Робінзон, П’ятниця та Даніель. Незважаючи на те, що
в кожному з тамтешніх будинків нині є телевізор,
радіо, все одно острів залишається досить ізольованим. Судно з товарами прибуває сюди тільки
раз на рік, хоча тут добре налагоджене повітряне
сполучення. А ось у зимову пору сюди не добираються ні кораблі, ні літаки.
Найбільшою популярністю в туристів дотепер
користується печера, в якій нібито жив Селькірк,
і оглядовий пагорб, звідки він спостерігав за океаном.

У рідній Шотландії на згадку про Олександра
Селькірка звели пам’ятник у селі Лоуер Ларго.

е слова одного старшого
чоловіка, з того
типу людей, які «пройшли Крим, Рим
і мідні труби» та АТО. За ними —
глибина, в яку тягне заглядати
спочатку роздумами. Справді, чому
одним дітям цікаво все, вони, як ті
живчики, рухливі і «багатозадачні»,
а інші — насторожені і недовірливі, як лісові звірята, закинуті
у чуже й вороже середовище.
Здається, кількість їхніх «хочу»
зведені до одного — «не чіпайте
мене, будь ласка, мені й так важко
і страшно!» Серед дорослих теж є
такі, котрі невідомо чому чекають
від інших якщо не нападу, то підлості. Насправді, сучасна наука про
людину вже давно дала відповідь
на запитання про потребу жити
у маленькій шкаралупі з найменшими вимогами до себе й світу.
Недовірливими і настороженими
дуже часто є недолюблені й недообійняті діти і ті, що биті, як сидорова коза. (Нагадаю незмінну
статистику: 8 обіймів на день — мінімально бажана норма).
Є велика теорія про те, що
серед найглибших потреб кожного — не тільки їжа, питво і тепло,
а й необхідність почуватися
захищеним і любимим. У дитячих
«хочу на ручки, полежи біля мене,
розкажи казку, погладь мене»
закодоване «покажи, як ти мене
любиш, бо мені треба це знати
і відчувати».
Мій дворічний малий, як йому
«припече», навіть не говорить,
а плаче про це! Це так йому важливо, причому — на ручки вже
і негайно, й реве удвічі сильніше,
коли мама щось там пояснює про
неможливість відійти від киплячого борщу. А потім, коли йому буде
сімнадцять, він теж іноді кричатиме і гарячкуватиме, тому що хотів
і чекав, що пригорнуть, зігріють
під ковдрою безумовної любові
(ти найдорожча для нас людина,

Ц

РОМАНТИКА ВДАЛО ПРОДАЛАСЯ
І ДОТЕПЕР ПРИНОСИТЬ ПРИБУТКИ

А РЕАЛЬНІСТЬ НЕ МЕНШ ЦІКАВА,
НІЖ ВИГАДКА
Насправді острів був не таким вже і безлюдним. Першим, хто тут оселився ще до прототипа
Робінзона, був іспанський мореплавець Хуан Фернандес. «На пам’ять» про нього на острові зали-

Оксана КОВАЛЕНКО,
мама

Фото dixabax.com.

Закінчення. Початок на с.14
Моряк був сином щевця-кожум’яки, тому добре знав, як вичиняти шкури. Про взуття не переживав. Коли зносилися черевики, не став робити
нові, тому що ноги на той час загрубіли вже настільки, що спокійно можна було ходити босим.

бо ти — наш син), а натомість чув:
«Ти ж уже дорослий»… Зате навіть
мовчазне співчуття і обійми здатні
творити чудеса із майже неживими
крилами. «Погладь мене по голові», — тепер дуже рідко просить
мене мій майже повнолітній син
і цим навчає маму, зосереджену
на менших, не пов’язувати басовитий голос і додаткову бритву у ванній з меншою потребою у ласці.
А що було б, якби під час
сварок, ініційованих дітьми, нам
вдавалось би згадувати про правило обіймів і ласки? Можливо,
якраз недавно ми щось-якось-десь

“

У дитячих «хочу
на ручки, полежи
біля мене, розкажи
казку, погладь мене»
закодоване «покажи,
як ти мене любиш,
бо мені треба це знати
і відчувати».

недодали, образили, проігнорували? Чи могли б тоді не втягуватися
в конфлікт і за якихось кілька
хвилин не кипіти у ньому нарівні
з дитиною? Один психотерапевт
розповів, що завжди запитує
себе після сварки з сином: «Що
я зробив, щоб суперечка стала
ще гіршою?» А ще він зізнався, що
зазвичай не встигає поставити собі
це питання вчасно, тобто на початках конфлікту. Однак навіть запізнілі відповіді багато що дають для
майбутнього. Навчають залишитися збоку і оцінити, як і чому дійшло
аж до такої напруги. Мабуть, якщо
не сваритися не виходить, то треба
робити це, не втрачаючи гідності.
Тоді легше за деякий час обійнятися і поговорити про те ж саме,
тільки мирно. Не погоджуєтеся —
пишіть: okovalenko74@gmail.com
або ж tsikava.gazeta@gmail.com.

ПОНЕДІЛОК, 15 КВІТНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:50 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:10, 21:45 Т/с «Кухня»
22:20 «Гроші 2019»
23:55 «Голос країни 9»

15 — 21 квітня

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

l ОТАКОЇ!

Британець вирішив жити, як пес
Фото dailymail.co.uk.

Менеджерові магазину
з англійського міста
Солфорд не сподобалось
бути просто людиною,
тому він став людиноюсобакою
Dailymail.co.uk

-річний Каз Джеймс (Kaz
James) гавкає на друзів і тварин, любить носити речі в зубах, а не в руках і обідає з собачої миски (на фото).
Як інформує видання Daily Mail,
у нього є нашийники, поводки і спеціальні костюми з лапами й масками.
За два костюми з гуми він заплатив
по 400 фунтів стерлінгів. А ще один —
із хутра — пошитий на його замовлення в Канаді, обійшовся у дві тисячі
фунтів стерлінгів.
«Я ніколи не відчував себе людиною, — стверджує Джеймс. — Завжди
почував себе, як пес, який опинився
не на своєму місці».
Чоловік вважає, що собачі риси простежувалися в його поведінці з шести
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Замість «привіт» — «Гав-Гав»!

“

— Я ніколи не відчував
себе людиною, —
стверджує Джеймс.

років. Він нікому не розповідав про свій
стан, поки не знайшов людей зі схожими
інтересами. При цьому Джеймс запевняє, що його хобі не пов’язане з фетишизмом і позбавлене сексуального підтексту.

ВІВТОРОК, 16 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, 22:45 «Одруження наосліп»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:10, 21:45, 22:10 Т/с
«Кухня»

13:30, 15:30 Агенти справедливості
12+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Інша»
23:20 Без паніки

СТБ

05:25 Моя правда. Сергій
Челобанов: відродження з
попелу
06:10 Моя правда. Наталя
Кустинська: чорно-біле
життя
07:05 Містичні історії з Павлом
ІНТЕР
Костіциним 16+
09:00 МайстерШеф 12+
05.30, 23.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00, 13:20 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
09.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10,
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00 Х/ф
16+
«ВИХІДНІ!» 11.40, 12.25 Х/ф
«СМЕРТЬ НЕГІДНИКА» (16+) 12.00 20:00, 21:00 Т/с «Як довго я на тебе
чекала»
Новини 14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45, 00.45 «Речдок» 18.00, 22:50, 23:50 Т/с «Тато Ден»
19.00, 01.40 Ток-шоу «Стосується
ICTV
кожного» 20.00, 03.55 «Подробиці»
21.00 Т/с «Не жіноча робота» (12+)
05:40, 20:15 Громадянська оборона
02.25 «Орел і Решка. Шопінг» 04.55 06:30 Ранок у великому місті
«Top Shop»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
УКРАЇНА
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною 10:10 Битва версій
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
11:55, 13:20 Антизомбі. Дайджест
23:00 Сьогодні
13:35 Х/ф «ПРОЕКТ ІКС»
09:30 Зірковий шлях
15:35, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
10:30 Місія: краса
18:20, 22:35 Т/с «Юрчишини»
11:30 Реальна містика
23:00 Х/ф «КРЕЙСЕР»

18.05 Мисливець і здобич 19.00,
20.50 Фантастичні історії 19.55
Як будували замки 22.30
Полярний ведмідь 01.15
Містична Україна 02.45 Великі
українці

божевілля
08:15 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
10:10 Х/ф «СВЕКРУХА МОНСТР»
12:30 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ»
14:55 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»

К-1

ICTV

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Т/с «Відділ 44»
05:50 Громадянська оборона
06:40, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
ІНТЕР
21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
05.25, 23.50 «Слідство вели... з
10:10 Антизомбі. Дайджест
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини 07.10, 11:05, 13:20 Секретний фронт.
08.10 «Ранок з Інтером» 09.20,
Дайджест
18.00, 19.00, 01.35 Ток-шоу
13:45, 16:20 Х/ф «СОНЦЕ, ЩО
«Стосується кожного» 11.10,
СХОДИТЬ»
12.25 Х/ф «ОКСАМИТОВІ
16:35 Х/ф «ПАРКЕР»
РУЧКИ» 12.00 «Новини» 13.40
20:15 Битва версій
Х/ф «ПРИБОРКУВАННЯ
21:25 Т/с «Пес»
НЕПОКІРНОГО» 15.50 «Чекай
22:25 Свобода слова
мене. Україна» 20.00, 03.45
23:55 Х/ф «ПРОЕКТ ІКС»
«Подробиці» 21.00 Т/с «Не жіноча
робота» (12+) 23.00 Д/п «Ватутін»
НОВИЙ КАНАЛ
00.40 «Речдок» 02.20 «Орел і
06:00,
07:10 Kids Time
Решка. Шопінг» 05.00 «Top Shop»
06:05 М/с «Майлз із
майбутнього»
УКРАЇНА
07:15 Х/ф «КРИХІТКА ІЗ
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ 2»
Україною
09:00 Х/ф «НЕВЛОВИМІ»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 11:00 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
23:00 Сьогодні
ЛАБІРИНТОМ: ЛІКИ
09:30 Зірковий шлях
ВІД СМЕРТІ»
10:30 Місія: краса
14:00 Х/ф «ЗАГИБЕЛЬ:
11:30 Реальна містика
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
13:30, 15:30 Агенти
16:00 Х/ф «2012»
справедливості 12+
19:00 Ревізор. Крамниці
16:00 Історія одного злочину 16+ 21:00 Таємний агент
18:00 Т/с «Таємниці»
22:20 Таємний агент. Постшоу
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Інша»
МЕГА
23:30 Х/ф «ПОТЯГ ДО ПУСАНА»
06.00 Бандитська Одеса 08.25,
14.40 Правда життя 10.00, 17.20,
СТБ
05.25 Шалена подорож 10.50
05:40 Моя правда. Маша
Мегамисливці 11.50 Скептик
Распутіна
12.50 Юрій Нікулін 13.30, 00.15
06:25 Моя правда. Валерій
Речовий доказ 15.45, 23.30
Лобановський. Аритмія Великі танкові битви 16.35, 21.45
07:25 Моя правда. Юрій Бєлов: Полювання на рибу-монстра

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:00 «Ух ти show»
08:30 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10:15 Х/ф «ДЖУНГЛІ: У
ПОШУКАХ
МАРСУПІЛАМІ»
12:10 «Бєдняков+1»
13:00 «Вірю не Вірю»
14:50 «Орел і Решка. Шопінг»
15:50 «Орел і Решка. Морський
сезон»
16:40, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 Х/ф «МАШИНА ЧАСУ В
ДЖАКУЗІ»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:45, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 19:25, 20:30 Т/с «Звонар»
14:40 Х/ф «МОРСЬКІ КОТИКИ
ПРОТИ ЗОМБІ»
16:15 Х/ф «12 РАУНДІВ»
21:30 Т/с «Кістки-10»
23:00 Т/с «Кістки-9»

ZIK
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
головне. Дайджест 07.15, 00.50
Д/ф «Великі танкові битви»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Перші
про головне 08.10, 09.15
Прямим текстом 09.35 Стежками
війни 10.15, 11.20, 13.15, 16.15,
17.20, 18.15 Коментарі 12.10
Докаz 15.15 Між своїми 19.15
VOX POPULI 20.00 HARD з
Влащенко 21.00, 06.20 Перші
про головне. Підсумки 21.40 Гра
Z вогнем 22.30 Гра в класику з
Сергієм Рахманіним 23.30, 03.05
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 00.00 Д/ф «Вирішальні
битви Другої світової війни»
01.35 Художній фільм

СЕРЕДА, 17 КВІТНЯ
НОВИЙ КАНАЛ
06:40, 09:00 Kids Time
06:45 М/с «Майлз із майбутнього»
07:30 М/с «Том і Джеррі шоу»
09:05 Т/с «Мерлін»
12:30 Т/с «Загублені»
15:10 Х/ф «ТО ЩО, ПРИЇХАЛИ:
РЕМОНТ»
17:00, 19:00 Заробітчани
21:00 Аферисти в мережах 16+
22:00 Екси 16+

МЕГА

Морський сезон»
16:40, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 21:30 Т/с «Кістки-10»
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»
12:45 «Облом.UA.»
14:05 Х/ф «ВІЙНИ
БЕЗСМЕРТНИХ»
15:50 Х/ф «12 РАУНДІВ-3:
БЛОКАДА»
19:25, 20:30 Т/с «Дзвонар»
23:00 Т/с «Кістки-9»

06.00 Бандитський Київ 08.30,
14.00 Правда життя 09.40, 17.20
Шалена подорож 10.30, 18.05
Мегамисливці 11.10 Код доступу
12.10 Володимир Басов. Бігун на
довгі дистанції 13.30, 00.15 Речовий
доказ 15.45, 23.30 Великі танкові
битви 16.35, 21.45 Полювання на
рибу-монстра 19.00 Гучна справа
ZIK
19.55 Як будували замки 20.50
Фантастичні історії 22.30 Галапагоси 07.00, 16.00, 18.00 Перші про
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
01.15 Містична Україна 02.45
Таємниці кримінального світу
09.15, 11.15, 13.15, 16.10, 17.10,
18.10, 20.00, 21.40 Коментарі
К-1
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Перші про
06:30 «TOP SHOP»
головне 12.10 Гра Z вогнем 15.15
07:50 М/с «Гарфілд шоу»
Між своїми 19.15 VOX POPULI
08:10 «Ух ти show»
08:40 Т/с «Мисливці за реліквіями» 21.00, 06.20 Перші про головне.
Підсумки 23.00 Хард-ток-шоу
10:30 Х/ф «12 РІЗДВЯНИХ
«DROZDOV» 00.00 Д/ф «Вирішальні
БАЖАНЬ»
битви Другої світової війни» 00.50
12:10 «Бєдняков+1»
Д/ф «Великі танкові битви» 01.35
13:00 «Вірю не Вірю»
Художній фільм 03.05 Історична
14:50 «Орел і Решка. Шопінг»
правда з Вахтангом Кіпіані
15:50, 23:00 «Орел і Решка.

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

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

СТБ

05:15 Моя правда. Надія
Рум’янцева: подарувати
надію
06:00 Моя правда. Ірина
Понаровська
07:00 Містичні історії з Павлом
ІНТЕР
Костіциним 16+
05.25, 22.55 «Слідство вели... з
08:50 МайстерШеф 12+
Леонідом Каневським» 07.00,
13:45 Хата на тата 12+
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
17:30, 22:00 Вікна-Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
Інтером» 10.00 Х/ф «ЯК
16+
ВИКРАСТИ ДІАМАНТ» (16+) 11.40,
19:55, 20:55 Т/с «Список бажань»
12.25 Х/ф «НЕПРИБОРКАНИЙ»
22:50, 23:50 Т/с «Тато Ден»
(16+) 14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45, 00.40 «Речдок» 18.00,
ICTV
19.00, 01.35 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 03.40 «Подробиці» 05:40, 10:10, 13:20 Громадянська
21.00 Т/с «Не жіноча робота» (12+)
оборона
02.20 «Орел і Решка. Шопінг» 04.55 06:30 Ранок у великому місті
«Top Shop»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
УКРАЇНА
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
13:30 Х/ф «КРЕЙСЕР»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
16:20, 21:25 Т/с «Пес»
Україною
18:20, 22:35 Т/с «Юрчишини»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
20:15 Секретний фронт
23:00 Сьогодні

23:00 Х/ф «ШВИДКІСНИЙ
ВОГОНЬ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:20, 09:00 Kids Time
06:25 М/с «Майлз із майбутнього»
07:20 М/с «Том і Джеррі шоу»
09:05 Т/с «Мерлін»
12:40 Т/с «Загублені»
15:20 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРА ДЕТЕКТИВ З РОЗШУКУ
ДОМАШНІХ ТВАРИН»
17:00 Хто зверху? 12+
21:00 Аферисти в мережах 16+
22:00 Кохання на виживання 16+

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.50,
14.25 Правда життя 09.50, 17.10,
05.20 Шалена подорож 10.40
Мисливець і здобич 11.35 Код
доступу 12.35 Два Миронових
13.25, 00.15 Речовий доказ 15.35,
23.20 Великі танкові битви 16.25,
21.45 Полювання на рибу-монстра
17.55 Мегамисливці 18.55, 20.50
Фантастичні історії 19.55 Як
будували замки 22.30 Галапагоси
01.15 Містична Україна 02.45
Телеформат

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:40 Т/с «Мисливці за реліквіями»
10:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ТАНЦЮЮЧОГО НІНДЗЯ»
12:10 «Бєдняков+1»

13:00 «Вірю не Вірю»
14:50 «Орел і Решка. Шопінг»
15:50, 23:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
16:40, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 21:30 Т/с «Кістки-10»
08:50 Т/с «Ласко-кулак Бога»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15 «ДжеДАІ»
10:50 «Решала»
11:45, 17:20 «Загублений світ»
12:45 «Помста природи»
14:05 Х/ф «ЯМАКАСІ»
15:50 Х/ф «ЮРСЬКІ ІГРИ»
18:30 КУ з футболу, півфінал:
«Дніпро-1»- «Шахтар»
20:25 Т/с «Дзвонар»
23:00 Т/с «Кістки-9»

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 HARD з
Влащенко 15.15 Між своїми 19.15
VOX POPULI 21.00, 06.20 Перші про
головне. Підсумки 21.40 Гра Z
вогнем 22.30 Перші другі 23.30
Стежками війни 00.00 Д/ф
«Вирішальні битви Другої світової
війни» 00.50 Д/ф «Великі танкові
битви» 01.35 Художній фільм 03.05
Історична правда з Вахтангом Кіпіані

П’ЯТНИЦЯ, 19 КВІТНЯ

ЧЕТВЕР, 18 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»
11:10, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:40 «Чистоnews 2019»
20:45 «Право на владу 2019»

ІНТЕР
05.25, 23.10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)
11.40, 12.25 Х/ф «ТРУП МОГО
ВОРОГА» 14.45 «Правила
виживання» 15.50, 16.45, 00.55
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00, 03.50
«Подробиці» 21.00 Т/с «Не жіноча
робота» (12+) 02.35 «Орел і Решка.
Шопінг» 04.55 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Місія: краса
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти справедливості
12+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Інша»
23:20 Контролер

СТБ
06:05 Моя правда. Микола

Караченцов
07:00 Моя правда. Ірина
Печерникова
08:00 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:50 МайстерШеф 12+
13:40 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
19:55, 20:55 Т/с «Список бажань»
22:50, 23:50 Т/с «Тато Ден»

ICTV
05:40 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
10:10, 13:20 Секретний фронт
13:50 Х/ф «ШВИДКІСНИЙ
ВОГОНЬ»
15:35, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
18:20, 22:35 Т/с «Юрчишини»
20:15 Антизомбі
23:00 Х/ф «СОНЦЕ, ЩО
СХОДИТЬ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:40, 09:00 Kids Time
05:45 М/с «Майлз із майбутнього»
07:30 М/с «Том і Джеррі шоу»
09:05 Т/с «Мерлін»
12:30 Т/с «Загублені»
15:10 Хто зверху? 12+
21:00 Аферисти в мережах 16+
22:00 Хто проти блондинок 12+

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.05,
14.00 Правда життя 09.15, 17.20,
05.20 Шалена подорож 10.00, 18.05
Мегамисливці 11.00 Код доступу
11.50 Володимир Івасюк 12.50,
00.15 Речовий доказ 15.45, 23.30
Великі танкові битви 16.35, 21.45
Полювання на рибу-монстра 19.00,
20.50 Фантастичні історії 19.40,

01.15 Містична Україна 22.30
Галапагоси 02.00 Прихована
реальність 02.40 Місця сили

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:40 Т/с «Мисливці за реліквіями»
10:35 Х/ф «БАНДИТИ»
13:00 «Бєдняков+1»
13:50 «Вірю не Вірю»
14:50 «Орел і Решка. Шопінг»
15:50, 23:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
16:40, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»

1+1

ІНТЕР
05.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРІ»
07.05 «Слово Предстоятеля»
07.15 «Чекай на мене. Україна»
09.00 «Шість соток» 10.00
«Готуємо разом. Випічка» 11.00
Х/ф «ЖИВЕ ТАКИЙ ХЛОПЕЦЬ»
13.00 Х/ф «ОДРУЖЕННЯ
БАЛЬЗАМІНОВА» 14.40 Х/ф
«КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
16.10 Т/с «Султан мого серця»
20.00 «Подробиці» 20.30
«Крутіше всіх. Новий сезон»
22.25 «Великий бокс. Денис
Беринчик - Ніхіто Аракава» 01.00
Х/ф «РЕАЛЬНИЙ РОККІ» (16+)
02.40 Х/ф «МОНСТР» (18+)
04.20 «Склад злочину»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30, 15:20 Т/с «Інша»
16:00, 20:00 Т/с «Дочки-мачухи»
21:00 Шоу «Дивовижні люди»
23:00 Т/с «Листи з минулого»

СТБ
06:35, 17:15, 23:30 Хата на тата
12+
08:15 Страва честі 12+
09:15 Т/с «Як довго я на тебе
чекала»
13:15 Т/с «Список бажань»
19:00 МастерШеф.
Професіонали 12+

ICTV
05:30 Скарб нації
05:40 Еврика!
05:50, 12:45, 18:45 Факти
06:15 Більше ніж правда
07:55 Я зняв!
09:40 Дизель-шоу 12+
10:55, 11:50 Особливості
національної роботи
13:00 Т/с «Юрчишини»
15:05 Т/с «Пес»
17:05 Х/ф «ПОЧАТКОВИЙ
КОД»
19:10 Х/ф «СТРІЛЕЦЬ»
21:20 Х/ф «ПРАВЕДНИК»
23:45 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМІСІВ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 08:10 Kids Time
06:05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07:20 М/с «Том і Джеррі шоу»
08:15 Таємний агент
09:25, 11:30 Подіум
13:30 Імпрув шоу 16+
15:20 Хто зверху? 12+
17:30 М/ф «Ілля Муромець і
Соловей-розбійник»
19:00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧОРНОМУ»
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧОРНОМУ
2»
22:45 Х/ф «ЗНАЙОМТЕСЬ:
ДЕЙВ»

МЕГА
06.00, 01.45 Бандитський Київ
07.35, 01.00 Містична Україна
08.25, 18.20 У пошуках істини
10.15 Великі танкові битви
11.55 Таємниці матерії 14.55
Шалена подорож 15.40
Галапагоси 17.30 Полювання на
рибу-монстра 21.00 Секрети
квантової фізики 23.10 Правда
про вітаміни 00.05 Фантастичні
історії

СТБ
06:10, 18:00 Хата на тата 12+
09:55, 20:00, 22:50 Холостяк 12+
12:50 Х/ф «КУЧЕРЯВА СЬЮ»
14:50 Х/ф «МІСІС ДАУТФАЙР»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
23:20 Холостяк. Як вийти заміж 12+

2+2

ІНТЕР

06:00 Мультфільми
08:00, 21:30, 23:00 Т/с «Кістки-10»
09:40, 18:15 «Спецкор»
09:55, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00 «Решала»
11:55, 17:20 «Загублений світ»
12:55 «Облом.UA.»
13:45 Х/ф «12 РАУНДІВ»
15:45 Х/ф «КОН ЕКСПРЕС»
19:25, 20:30 Т/с «Дзвонар»

05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.10 Х/ф
«ПОГРАБУВАННЯ
ПО-БЕЛЬГІЙСЬКИ» (16+) 12.25
Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА ІСТОРІЯ»
14.45 «Правила виживання» 15.50,
16.45, 23.45 «Речдок» 18.00, 02.20
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня» 03.50
«Орел і Решка. Мегаполіси» 04.50
«Top Shop»

ZIK
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Перші про головне 12.10 Гра Z
вогнем 15.15 Між своїми 19.15
VOX POPULI 20.00 Докаz 21.00,
06.20 Перші про головне. Підсумки
21.40 Прямим текстом 23.00
Стежками війни 23.30 Вижити в
Україні 00.00 Д/ф «Вирішальні
битви Другої світової війни» 00.50
Д/ф «Великі танкові битви» 01.35
Художній фільм 03.05 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

СУБОТА, 20 КВІТНЯ
06:00, 07:00 «Світське життя
2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 11:05, 12:10, 13:05, 14:10,
15:05, 16:05 «Світ
навиворіт - 5»
16:35, 20:25 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка. Діти»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2019»
22:20 Х/ф «Я, ТИ, ВІН, ВОНА»

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»
20:25 «Чистоnews 2019»
20:35 «Ліга сміху 2019»
22:40 «#Гуднайт_клаб»
23:20 «Королева ночі». Концерт Олі
Полякової

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Конюшина
бажань»
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Інша»
23:20 Слідами

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі
11:00, 13:20, 22:45 Скетч-шоу
«На трьох» 16+
15:35, 16:20 Т/с «Пес»
18:20 Т/с «Юрчишини»
20:05, 21:30 Дизель-шоу 12+

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:20 Kids Time
06:05 М/с «Майлз із майбутнього»
06:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:25 Ревізор. Крамниці
09:10 Пацанки. Нове життя 16+
15:30 Зоряні яйця 12+
17:00 Хто зверху? 12+
19:00 Імпрув шоу 16+
21:00 Аферисти в мережах 16+
22:10 Х/ф «МАРСІАНИН»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.30,
14.30 Правда життя 09.35, 05.20
Шалена подорож 10.20, 18.05
Мегамисливці 11.20 Код доступу
12.20 Богдан Ступка 13.30, 00.15
Речовий доказ 15.40, 23.30 Великі
танкові битви 16.30, 21.45
Полювання на рибу-монстра 17.15
Галапагоси 19.05, 20.50
Фантастичні історії 20.00, 01.10
Містична Україна 22.30 Дикі Гаваї
01.50 Там, де нас нема 02.35 Наші

К-1
06:30 «TOP SHOP»

07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:30 Т/с «Мисливці за реліквіями»
10:25 Х/ф «ВЧИТЕЛЬКА
АНГЛІЙСЬКОЇ»
12:10 «Бєдняков+1»
13:00 «Вірю не Вірю»
14:50 «Орел і Решка. Шопінг»
15:50, 23:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
16:40, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Х/ф «ЕРАГОН»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55 «Решала»
11:50, 17:15 «Загублений світ»
13:40 Відеобімба
14:05 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ»
15:45 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ-2»
19:25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ПЕРЕПОЛОХ У МАЛОМУ
КИТАЇ»
21:20 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
23:20 Х/ф «НУЛЬОВИЙ
ПРООБРАЗ»

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 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!»
00.00 Д/ф «Вирішальні битви
Другої світової війни» 00.50 Д/ф
«Великі танкові битви» 01.35
Художній фільм 03.05 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 06.15
Shift 06.30 Європа у фокусі

НЕДІЛЯ, 21 КВІТНЯ
К-1

1+1

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Дай лапу»
09:00 «Ух ти show»
10:30 М/ф «Cупергерой Плодді»
12:00 М/с «Земля до початку
часів»
13:15 Х/ф «БАНДИТИ»
15:40 «Орел і Решка. Навколо
світу»
22:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»

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»
11:40, 12:15 Х/ф «ТРИ ГОРІШКИ
ДЛЯ ПОПЕЛЮШКИ»
12:00, 15:00, 18:00 ТСН: «ТСН
Спецвипуск»
13:30, 15:10 Т/с «Кухня»
19:30 «ТСН: Вибір країни 2019»
21:30 «Голос країни 9»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «102. Поліція»
08:50 ДжеДАІ. Дайджест 2017
09:45 «Загублений світ»
13:30 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
15:25 Х/ф «12 РАУНДІВ-2:
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»
17:05 Х/ф «12 РАУНДІВ-3:
БЛОКАДА»
18:35 Х/ф «ВУЛКАН»
20:30 Х/ф «ВТЕЧА З
ШОУШЕНКА»
23:15 Х/ф «ВУЛИЧНИЙ ВОЇН»

ZIK
07.00, 09.00 Перші про головне.
Дайджест 07.15, 09.15 Коментарі
10.00 Перша передача 10.35,
22.35, 03.05 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
«Вирішальні битви Другої світової
війни» 00.50 Д/ф «Великі танкові
битви» 01.35 Художній фільм
06.00 Євромакс 06.30 Завтра
вже сьогодні

ІНТЕР
05.30 «Великий бокс. Теренс
Кроуфорд - Амір Хан» 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 «Не жіноча
робота» (12+) 20.00 «Подробиці.
Вибори 2019» 23.00 Х/ф
«ВИПАДКОВИЙ ЗАПИС» (16+)
00.35 «Речдок»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:00, 11:40 Т/с «Дочки-мачухи»
11:00, 15:00, 19:00 Сьогодні.
Україна обирає
12:30, 15:40 Т/с «Ти моя кохана»
17:00, 20:50 Т/с «Замок на піску»
22:50 Х/ф «ІВАНКО»

СТБ
05:20, 07:50, 09:55 Хата на тата
12+
06:55 Холостяк 12+
09:00 Страва честі 12+
14:35 МастерШеф. Професіонали
12+

19:00 Слідство ведуть екстрасенси матерії 00.00 Фантастичні історії
00.55 Гордість України
16+
20:00 Вікна-Новини. Спецвипуск
К-1
22:25 Я соромлюсь свого тіла 16+
06:30 «TOP SHOP»
ICTV
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
06:15 Антизомбі
08:10 «Ух ти show»
07:55 Т/с «Відділ 44»
08:45 М/с «Земля до початку часів»
11:45, 13:00 Х/ф «ПОЧАТКОВИЙ 09:40 Х/ф «КОРОЛЬ ПОВІТРЯ»
КОД»
11:30 Х/ф «ВЧИТЕЛЬКА
12:45, 18:45, 20:00 Факти
АНГЛІЙСЬКОЇ»
13:45 Х/ф «ПРАВЕДНИК»
13:10 «Орел і Решка. Навколо світу»
16:15 Х/ф «СТРІЛЕЦЬ»
22:00 «Орел і Решка. Незвідана
21:10 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ
Європа»
КІЛЕРА»
2+2
23:10 Х/ф «ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР»
06:00 Мультфільми
НОВИЙ КАНАЛ
08:00 «ДжеДАІ-2019»
06:00 Стендап шоу
09:00 «Загублений світ»
07:00, 08:20 Kids Time
10:50 «Шалені перегони»
07:05 М/с «Майлз із майбутнього» 14:00 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ»
08:00 М/с «Том і Джеррі шоу»
15:25 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ-2»
08:25 Х/ф «КРИХІТКА ІЗ
17:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ 3»
ПЕРЕПОЛОХ
10:10 Х/ф «ВЕЛИКА КОТЯЧА
У МАЛОМУ КИТАЇ»
ВТЕЧА»
18:50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
12:00 Х/ф «ЗНАЙОМТЕСЬ:
21:10 Х/ф «КОНАН-РУЙНІВНИК»
ДЕЙВ»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
13:50 М/ф «Ілля Муромець і
Соловей-розбійник»
ZIK
15:20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧОРНОМУ»
07.00 Перші про головне. Дайджест
17:10 Х/ф «ЛЮДИ
07.15 VOX POPULI 08.05 FACE 2
В ЧОРНОМУ 2»
FACE з Тетяною Даниленко 09.00
19:00 Х/ф «ЛЮДИ
Докаz 10.00, 22.00 Перша передача
В ЧОРНОМУ 3»
10.30 Стежками війни 11.00, 18.10,
21:00 Х/ф «СУСІДИ
05.10 Перші другі 12.00, 20.10 Гра Z
НА СТРЬОМІ»
вогнем 12.50 Добрий ZIK 13.20
23:00 Х/ф «НЕВЛОВИМІ»
Політичне ток-шоу «Народ проти!»

16.10, 17.15 Прямим текстом з
Остапом Дроздовим 17.00, 19.00
06.00 Бандитська Одеса 07.20
Перші про головне 17.45, 02.20
Містична Україна 08.10, 18.15 У
Історична правда з Вахтангом Кіпіані
пошуках істини 09.55 Великі
19.20 HARD з Влащенко 21.00
танкові битви 11.35 Секрети
Деталі 22.35 Вижити в Україні
квантової фізики 13.45 Правда про 23.00, 00.50 Художній фільм 00.00
вітаміни 14.40 Шалена подорож
Д/ф «Вирішальні битви Другої
15.25 Дикі Гаваї 17.25 Полювання світової війни» 06.00 Хард-ток-шоу
на рибу-монстра 21.00 Таємниці
«DROZDOV»

МЕГА

Що віщують зорі
Гороскоп на 15–21 квітня
ОВЕН. Нагромадження проблем
доведеться вирішувати самостійно, без
сторонньої допомоги. Порадують нові
зустрічі та враження. Однак обережність
у словах і діях не зашкодить. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — понеділок.
ТЕЛЕЦЬ. Вдумливість і зосередженість гарантують успіх у кар’єрі. Можливі ділові поїздки, корисні зустрічі
та знайомства. Вихідні налаштують вас
на роздуми про високі матерії. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
БЛИЗНЮКИ. Вдалий період у багатьох сферах, використовуйте його
для зміцнення авторитету. Висока активність та цікаві ідеї забезпечать успіх.
Здобудете перемоги й на особистому
фронті. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — субота.
РАК. Не нехтуйте дрібницями,
бо це може дати несподіваний результат. Вдалий час для реалізації грандіозних планів і прийняття серйозних рішень. Та перш ніж діяти, добре подумайте.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий —
п’ятниця.
ЛЕВ. На обіцянки, отримані вами
в цей період, особливо покладатися
не варто. Не зв’язуйтеся із сумнівними
проектами — не ризикуйте своїм благополуччям. Вихідні — хороший час для
експериментів. Сприятливий день — понеділок,
несприятливий — четвер.
ДІВА. Будьте готові до несподіванок,
але не приймайте рішень, поки не розберетеся в ситуації. Зайва самовпевненість може призвести до непорозумінь.
У вихідні відпочиньте у приємному товаристві. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
ТЕРЕЗИ. Запорука успіху — нестандартні рішення. Ви можете уникнути
проблем на роботі, якщо перевірятимете свої дії, папери й звіти. Знадобиться
неабияке терпіння, щоб уникнути конфліктів. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
СКОРПІОН. Усе у ваших руках. Краще
знизити темп роботи й уникнути перевтоми. Постарайтеся зрозуміти опонентів,
прислухатися до їхньої думки. У вихідні
не забувайте про романтику. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Спрямуйте зусилля на підвищення професійного статусу. Труднощі
відступлять. Завантаженість на роботі
не перешкодить вам проявити таланти і в інших сферах життя. Сприятливий
день — середа, несприятливий — понеділок.
КОЗЕРІГ. Ваше серйозне й сумлінне
ставлення до роботи не залишиться непоміченим. Можлива цікава пропозиція.
Настає слушний момент для відповідальних кроків і важливих рішень. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
ВОДОЛІЙ. Доведеться багато працювати, зате результат не забариться. Вдалий час для нових проектів,
та це не означає, що інші справи можна
занедбати. Перш ніж погодитись комусь
допомогти, зважте, чи вам це під силу. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
РИБИ. Доля може надати вам новий
шанс. Ваш таємний ворог — надмірна
критичність, яка перешкоджає втіленню
планів. Краще бути дипломатом. У вихідні починання виявляться плідними.
Сприятливий день — четвер, несприятливий —
вівторок.

«ЦІКАВА
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Такі різні чебуреки
Фото yaplakal.by.

Це універсальна страва, яка по суті може замінити
собою повноцінний обід. Ситні, ароматні, соковиті
чебуреки, як правило, подобаються всім без
винятку. Ці апетитні смажені пиріжки з начинкою
прийшли до нас із Криму, де вважаються однією з
головних національних страв, тож практично кожна
тамтешня господиня знає секрети їх приготування.
Спочатку чебуреки готувалися тільки із прісного
тіста з баранячим фаршем та гострими приправами.
Згодом почали використовувати сирну начинку.
Нині ж рецептів цієї страви – на всі смаки та
випадки життя. Приміром, ті, хто дотримується
посту, можуть скуштувати чебуреки з картоплею
і черемшею, або з грибами, чи з капустою
КРИМСЬКІ

Фото povarenok.ua.

Інгредієнти: 0,5 кг борошна, 250 мл води (+100 мл
до фаршу), 30 мл олії, 1/3 ч. л.
солі, 400 г фаршу, пучок зелені, сіль та спеції — за смаком,
олія для смаження.
Приготування. Просіяти
борошно, влити в нього олію,
у воді розчинити сіль. Мiсити тісто близько 10 хвилин,
залишити, щоб постояло півгодини. До фаршу додати свіжу зелень, спеції, посолити й добре
вимішати. Тісто розділити на рівні шматки, кожен із них розкачати на тонкі палянички, покласти начинку, загорнути і щільно защипати краї. Смажити на олії.

СЕКРЕТИ СМАЧНИХ ЧЕБУРЕКІВ

З КАРТОПЛЕЮ І ЧЕРЕМШЕЮ

Фото pojrem.net.
Інгредієнти: для тіста — борошно, вода (гаряча), олія, сіль,
цукор; для начинки — картопля (варена), зелена цибуля, черемша, сіль,
перець.
Приготування. Борошно заварити окропом з олією, сіллю і цукром. Ретельно вимісити ложкою,
остудити і поставити на 6–10 годин
у холодильник. Для начинки посмажити зелену цибулю, наприкінці готування додати черемшу і відразу змішати з картопляним пюре. Тісто тонко
розкачати, прикласти тарілку як трафарет і вирізати круг. На половину
палянички викласти начинку, щільно защипати краї (можна попритискати виделкою) і смажити на олії з двох боків до золотистої скоринки.

З КАРТОПЛЕЮ ТА ГРИБАМИ

ДРІЖДЖОВІ

Інгредієнти: 2 скл. борошна,
1 скл. гарячої води, 2 ст. л. оливкової
олії, 0,5 кг картоплі, 200 г печериць,
2 зубочки часнику, 1 ст. л. соєвого
соусу, сіль, перець, пучок петрушки,
1 стручок свіжого перцю чилі.
Приготування. Зваріть картопляне пюре. Поки воно схолоне,
у миску просійте борошно, влийте
гарячу воду, оливкову олію, всипте дрібку солі, ретельно перемішайте і замісіть м’яке еластичне
тісто, накрийте харчовою плівкою
і залиште. Цибулю дрібно наріжте
й обсмажте на олії до прозорості. Додайте подрібнений часник
та покраяні печериці, перець чилі,
соєвий соус, посоліть, поперчіть
і тушкуйте до готовності. До картопляного пюре додайте приготовані
гриби, посічену зелень петрушки
і перемішайте. Стіл посипте борошном, викладіть тісто і сформуйте
тонку «ковбаску», як на вареники,
поріжте її на 10 рівних частин. Кожну частину розкачайте в тонкий
круглий пласт, викладіть начинку, накрийте другою половинкою
пласта, трохи придавлюючи, щоб
вийшло повітря. Притисніть пальцями чи виделкою краї чебурека,
обсмажте в олії на розпеченій сковороді до рум’яної скоринки.

Інгредієнти: для тіста – 10 г дріжджів,
250 мл води, 3 скл. борошна, 1 ч. л. цукру,
1 ч. л. (без чубка) солі, 20 мл олії; для начинки – 300 г цибулі, 300 г свинини або
баранини, 300 г яловичини, спеції, часник.
Приготування. Засипати в підігріту
воду цукор, дріжджі, 0,5 склянки борошна. Розмішати, залишити на півгодини, після чого додати олію і борошно, замісити
тісто. Покласти його в глибоку миску чи
каструлю, накрити рушником і залишити
на 45–60 хвилин, щоб підійшло. Для фаршу перекрутити м’ясо та цибулю, додати
сіль, спеції та часник, вимішати і поставити в холодильник «дозрівати». Коли тісто
підрухається, поділити його на шматочки
завбільшки з невелике яблуко. Розкачати
їх, присипавши стіл, тісто і качалку борошном. Класти фарш на одну половинку,
прикрити другою, щоб вийшов півмісяць.
Щільно защипати краї. Смажити на середньому вогні. Чебуреки повинні шкварчати, щоб просмажилися всередині.
Фото photorecept.ua.

www.volyn.com.ua
Фото photorecept.com.
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НА КЕФІРІ
Інгредієнти: для тіста — 3,5–4 скл. борошна, 1 яйце, 1 скл.
кефіру, 1 ч. л. солі; для начинки — 400 г м’яса (фаршу), 2–3 цибулини, 100 мл кип’яченої води, сіль та перець — за смаком.
Приготування. Збити виделкою кефір, сіль і яйце. Просіяти
в миску з кефірною масою борошно, поступово перемішувати
спочатку ложкою, потім викласти тісто на стіл і місити руками.
Загорнути готове тісто в поліетиленовий пакет і покласти в тепле місце на годину. Перекрутити на м’ясорубці м’ясо і цибулю,
посолити, поперчити, влити воду і добре перемішати. Тісто розділити на рівні невеликі частини. Кожну з них розкачати дуже
тонко, на половину круга викласти фарш, скласти чебурек навпіл і обрізати фігурним ножем краї. Смажити у великій кількості
олії 8–10 хвилин на середньому вогні.
До речі, щоб чебуреки були соковитіші, потрібно перед смаженням на 10–15 хвилин покласти їх у морозильну камеру.

НА ГОРІЛЦІ
Інгредієнти: для тіста — 700 г борошна, 50 мл горілки,
0,5 ч. л. солі, 300 мл води; для начинки — 0,5 кг фаршу, 50 г
цибулі, 20 г кінзи, сіль та перець — за смаком.
Приготування. З борошна, води, солі й горілки замісити
м’яке еластичне тісто. М’ясо пропустити через м’ясорубку
разом із зеленню і цибулею, посолити і додати спеції. Для
більшої соковитості фаршу можна влити трохи холодної води
і добре перемішати. Готове тісто розділити на невеликі кульки однакового розміру. Стіл присипати борошном. Шматочок
тіста розкачати в тонкий пласт (завтовшки 2–3 мм). На одну
половину палянички викласти столову ложку з чубком фаршу, накрити другою половиною і притиснути щільно краї
пальцями або виделкою. У пательню з товстим дном налити
олії і добре прогріти. Смажити чебуреки до золотистого кольору. При цьому алкоголь випарується, а чебуреки матимуть приємний хрусткий смак.

l М’ясо для начинки краще перекрутити самостійно, купований фарш
рідко буває хорошої якості. Бажано
використовувати жирне м’ясо або додати сало.
l Цибулі не шкодуйте, вона надасть начинці соковитості. Якщо ж
фарш все одно сухуватий, додайте
кип’яченої води.
l Щоб чебуреки менше горіли при
смаженні, з них потрібно обтрусити
борошно, перш ніж класти на сковороду. Можна для обробки тіста використовувати не муку, а олію, змащуючи нею стіл, руки і шматки тіста. Але
слід діяти акуратно, щоб не замаслити
краї, бо їх потім погано заліплювати.
l Якщо класти вироби в нерозігріту олію, то тісто її вбиратиме, чебуреки вийдуть несмачними. Якщо класти
їх у киплячу олію, то тісто горітиме, а
начинка залишиться сирою. Важливо
знайти золоту середину. Зазвичай роблять середній вогонь.
l Якщо боїтеся, що цибуля в начинці не пропечеться, можна порізати
її шматочками і трохи обсмажити на
сковороді на вершковому маслі. Це
також додасть фаршу соковитості.
l Тісто на чебуреки треба розкачувати дуже тонко. Особливо важливий цей момент при роботі з дріжджовим тістом, адже при смаженні воно
стане ще пишнішим.
l Готові чебуреки спочатку викладіть на паперовий рушник, щоб забрати надлишки жиру.

Фото Relax.net.

ІЗ СИРНОЮ НАЧИНКОЮ
Інгредієнти: 4 скл. борошна, 120 г маргарину, 180
мл води, 1 яйце, сіль, перець,
1 кг сиру, великий пучок зелені
(кріп, петрушка, зелена цибуля,
кінза, базилік тощо), олія для
смаження.
Приготування. З борошна,
розм’яклого маргарину і яйця
замісити тісто, поступово додаючи воду. Поставити його в
холодильник. Сир розтерти із
сіллю. Можна перетерти його
через сито – начинка вийде ніжнішою. Подрібнити зелень і змішати з сиром. Тісто розділити на
рівні частини. Розкачувати тонкі
палянички, на одну половину
покласти начинку, накрити другою і защипати краї. Смажити
чебуреки в розігрітій олії. Подавати на стіл гарячими.

«ЦІКАВА

www.volyn.com.ua
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

l ЦЕ ЦІКАВО

Замість зірок
у готелях — лелеки!

«Іване-бузьку, принеси
Ганнуську!»
Грицько ГАРБУЗ

ле перед тим, як повторимо запитання туру, відповідь на яке ми вже
дали, процитуємо фрагмент одного
смс-повідомлення: «Дуже приємно було
прочитати про підсумки останнього
«Гарбуза із секретом». Дякуємо Вам за теплі слова!!! Весняний привіт із Польщі для
Тебе, улюблена моя «Волинь»». Ну, це пані
Наталія Цесельська із міста Ченстохова
мала на увазі і нашу газетну маму, і її донечок, зокрема «Цікаву газету на вихідні». Ще раз дякуємо пані Наталії за чуйне
серце і повідомляємо, що ми перерахували 17-річному Анатолію Бойку з Любешівського району, в якого рак печінки,
1000 гривень, із яких 100 — від пані Наталії. Як бачимо, добра справа не знає ніяких
кордонів.
А тепер повертаємось до гри.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 10 (2019)
Ще трішки — і ви подумки проситимете, аби при зустрічі з цим Іваном він
поставив би вам втішний діагноз на рік.
Хоча вмсновок від цього народного знахаря може бути досить пікантним…
Бо цей дивний веселик Іван справді
на всі руки мастак: і хмари вміє розганяти
(так кажуть друзі за Бугом), і мчить на вогонь… Сам ще й електрик, і будівельник,
і просто в полі любить попрацювати,
ще й чуйна няня, хоч іноді й безжальна…
А який знавець французької кухні! Не-

дарма ж є супертуристом — майже всі визначні місця України вивчив (але як і Грицько Гарбуз, не був у Криму), а ще полюбляє
Індію, Судан, Ефіопію, ПАР… А якщо ви захочете подорожувати країною знаменитого Арвідаса, то обов’язково вибирайте
місця, де чим більше таких Іванів — тоді
комфорт гарантовано. І прямо там,
як правило, стається те, про що так
файно наш Дзідзьо оспівав…
Чиє фото ми заховали у гарбузі?
Не так багато, але і немало —
аж 15 учасників — дали правильну відповідь — слово «ЛЕЛЕКА», проте переможців має бути два, тому ми знову вдалися
до жеребкування. Цього разу допомогла
їх визначити прима Волинського обласного академічного музично-драматичного
театру імені Тараса Шевченка, народна
артистка України Людмила Приходько,
з легкої руки якої по 100 гривень отримають двоє волинян: 15-річний студент Володимир-Волинського педагогічного
коледжу Євген Мазур (м. Володимир-Волинський) і директор Будинку культури
із села Тростянець Ківерцівського району Лариса Супрунюк.
А суперпереможцем у конкурсі історій знову стала Ольга Векерик із села
Новий Двір Турійського району, яка й
отримає 150 гривень. На жаль, ми фізично не можемо вмістити її цікаву і детальну
розповідь, тому подамо сьогодні лише
фрагмент, а наступного разу надрукуємо
з неї інші цікаві факти, які, переконані, ста-

Ольга ВЕКЕРИК

нуть в нагоді і учням, і вчителям, і бабусям
та дідусям, щоб розповідали онукам і відривали їх від айфонів-телефонів.
Час оголошувати нове завдання.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»-15 (2019)
Цей предмет легко можна назвати символом Сонця і Дощу. Бо для нього
не має принципового значення, яка пора
року, на відміну від нас. Звісно, він не прихильник завірюх і морозів. Проте коли сонячно і світло, цей предмет одягається,
одягається, одягається. А коли хмуриться
і розпочинається чи вже йде дощ, він роздягається, роздягається, роздягається…
До голизни. І мова зовсім не про те, що
не дозволено. Бо цей предмет, переконані,
у вас є. Шукайте.
Чиє фото ми заховали у гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати
до 24 квітня тільки у вигляді sms-повідомлення на номери: 050–1354776 і 067–
2829775 (наприклад: «Відро», «Три яблука», «Петро Порошенко»).
Увага: з одного номера можна надсилати лише одне sms! Цей номер і братиме
участь у жеребкуванні в розіграші призових 200 гривень, якщо правильних відповідей буде більше двох.
А ще спеціальний приз — 150 гривень — отримає той, хто в листі на поштову адресу (43 025, Луцьк, просп.
Волі, 13) чи електронну tsikava.gazeta@
gmail.com найяскравіше опише, як шукав чи шукали правильну відповідь.
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По горизонталі: 7. Поема Т. Шевченка. 8. Вид підривних дій.
9. Перша сторінка книги. 11. Казка Льюїса Керрола «… в Країні Чудес». 12. Великий водоплавний птах. 15. Обов’язковий головний
убір заміжньої жінки в давнину в Україні. 16. Те саме, що й банкнота. 17. Відома українська телеведуча, співачка, продюсер, артистка
кіно і театру. 20. Одноразова праця гуртом для швидкого виконання роботи. 21. Російський фізик, соратник М. Ломоносова, загинув
від удару блискавки. 25. Складова частина ґрунту, породи. 27.
Сильний рвучкий вітер. 28. Кисле молоко. 29. Місто на Полтавщині.
30. Український письменник, автор роману «Правда і кривда».
По вертикалі: 1. Карстова печера в Кримських горах
…-Коба. 2. У східних слов’ян бог дощу грому й блискавки.
3. Велика річка в Сибіру. 4. Птах хвойних лісів. 5. Електричний
пристрій для смаження. 6. Свої люди в чужій країні. 10. Наука про
горючі суміші. 13. Радянський концтабір у районі Білого моря. 14.
Математичний термін. 18. Частина електромашини. 19. Архіпелаг в
Індійському океані у складі Танзанії. 22. Український письменник,
автор повісті «Захар Беркут». 23. Прилад для очищення. 24. Гральна
карта. 26. Адміністративно-політична частина Великобританії.
Склав Микола ДЕНИСЮК,
с. Щитинська Воля Ратнівського району.

Відповіді — у наступному номері
ВІДПОВІДЬ НА ЧАЙНВОРД ЗА 4 КВІТНЯ
1-2. Благовіщення. 2-3. Янгол. 3-4. Літургія. 4-5. Яків. 5-6. Виноградник. 6-7. Квінтесенція. 7-8. Яфет. 8-9. Торжество. 9-10.
Олива. 10-11. Ареопаг. 11-12. Гегемон. 12-13. Нагорода. 13-14. Аскетизм. 14-15. Митрополит. 15-16. Тетрарх. 16-17. Христос.
17-18. Семінарія. 18-19. Ябеда. 19-20. Армагеддон. 20-21. Назарет.

Фото redbubble.com.

Звичайно, Грицько Гарбуз не був би собою, якби
не згадав у завданні вікторини про спорт. Отож,
Арвідас Сабоніс — легендарний баскетболіст.
Народився знаменитий спортсмен у місті Каунасі.
Яке знаходиться де? Правильно — у Литві

Так, трішки перефразувавши співака Дзідзьо,
оголошуємо: лише 15 наших учасників змогли
справитись із завданням про мандрівника-лелеку

1

19

а даними таммтешніх орнітологів,
огів,
тут мешкає близько
изько
20 тисяч пар чорногузів,
огузів,
а щільність їх розселення
ення
на території — найбільша
у світі. Не дивно, що саме білий
лелека є національним птахом Литви. Тут так шанують чорногузів, що навіть свято на їх честь придумали. День повернення лелеки (лит. gandras —
лелека), або Гандрінес (Gandrinės) відзначають
25 березня. У давнину вважали, що саме цього дня
литовські буслики прилітають до своїх домівок і почитається справжня весна.
На Гандрінес, щоб привернути увагу лелек,
діти роблять дерев’яний каркас, який кріплять
на гілки дерева, а у середині майбутнього гнізда
ховають срібну монетку. За повір’ям буслик поселиться лише у щедрої людини. Кожен литовець
мріє мати такого сусіда, адже він приносить у дім
щастя, благополуччя і захищає від хвороб. Тож той,
хто вб’є чорногуза, не уникне покарання. Так, чоловіка, який застрелив трьох лелек, оштрафували
на 150 євро. Також він мав відшкодувати збитки,
нанесені природі, у розмірі 480,68 євро.
Збираєтесь помандрувати до Литви? Полюбляєте «зелений туризм»? Буслик вам у поміч! Шукайте білого лелеку на зеленому тлі. Цей спеціальний
знак допоможе віднайти найкраще місце для відпочинку. Кількість лелек — щось на кшталт зірочок
у готелях. Один боцюн — найпростіші умови типу
хостелу з ночівлею на сіні. П’ять бусликів — королівський номер та сільський all inclusive вам гарантовані.
І можливо там, як співав Дзідзьо, до вас завітає
литовський бузько, щоб через дев’ять місяців принести Ганнуську! n
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Усміхніться!
:)) :)) :))
На прийомі в терапевта. Пацієнт:
– Лікарю, спасибі. Препарат, який ви мені призначили, допоміг. Ви просто чарівник!
Терапевт:
– Правду кажучи, чарівник – це аптекар. Я ненароком дав вам бланк, на якому ручку розписував...
:)) :)) :))
– Коханий, мені треба поїхати на два тижні...
– Добре!
– І ти навіть не запитуєш, куди й навіщо?..
– Щастя не питають, звідки воно звалилося!
:)) :)) :))
У слабкого чоловіка завжди винна жінка. А в сильного вона ще й покарана.
:)) :)) :))
– Куме, ви так схудли...
– Та бензин подорожчав, уже 30 гривень.
– То ви пішки ходите?
– Ні, голодним їжджу!
:)) :)) :))
Програла чоловікові в карти на бажання. Хто ж знав,
що він такий збоченець – змусив мене на тиждень до
мами поїхати...
:)) :)) :))
– Чому ти не на роботі?
– Начальник сказав, якщо в п’ятницю не прийду, то
в понеділок можу не з’являтися... Аж чотири дні вихідних!
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Цьогоріч водограй відкриється 20 квітня.

Європа не має
такого фонтана!

«Добро водитиметься, а долі не буде...»

Жінки пізньої долі
У містечку про жінок із родини Лісників говорили різне. А так
їх нарекли тому, що обійстя було крайнім від лісу. Розповідали,
що колись покійну Катерину прокляла циганка: дівчина була
вродливою і гострою на язик. Багато парубків увивалося біля
неї. Але батьки Каті хотіли багатого нареченого для доньки. І він
з’явився. Із села, що зливалося з містечком. Із заможної родини
Ольга ЧОРНА

аме тоді на подвір’я до Лісників зайшла циганка з дітлахами. Просила дати щось
їсти. А за це поворожить. Катерина наказала непроханим гостям
йти геть, бо собаку спустить. Циганка на те мовила:
— Заміж збираєшся? А весілля не буде! От коли прив’яне твоя
краса, тоді й до вінця підеш. До
вінця — за вдівця. Жінки пізньої
долі у твоєму роду будуть і в другому, і в третьому поколінні…
— Сказала, забирайся звідси!
— крикнула дівчина.
— Добро водитиметься, а долі
не буде, — сказала циганка й залишила подвір’я.
Сусідка рознесла цю перепалку між жінками, коли Лісники оплакували Петра, який ще не встиг
стати зятем. А сталося так, що
за кілька днів до весілля Петра
забив кінь. Парубок їхав верхи.
Щось коня налякало. Він схарапудився. Хлопець не втримався,
впав. Кінь ударив його копитом…
У містечку перемивали Катерині кості: мовляв, якби трохи
язика прикусила, то, може, Петро
був би живий. А сусідка пригадувала нові подробиці. Після цього
хлопці Катерину оминали. Так і
засиділася в дівках.
Їй було за 30, коли посватався
місцевий удівець. Данило перебрався до Катерини зі своїм сином. Невдовзі в подружжя наро-
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дилася дівчинка, котру назвали
Даринкою.
Із пліткаркою–сусідкою Лісники не розмовляли. Але та першою
зачепила Катерину, коли з’явилося немовля.
— Що, доньку свою теж нещасливою долею нагородиш? Я
пам’ятаю, що циганка сказала.
…Данило був роботящим.
Сім’я не бідувала. Попри свою
норовливу вдачу, до пасинка Катерина ставилась добре.
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А весілля не буде!
От коли прив’яне
твоя краса, тоді й
до вінця підеш.
До вінця —
за вдівця.

Данилів син довго у парубках
не ходив. Пристав у зяті в гарну
родину. Працював ветеринаром.
— А тепер Даринку мусимо
вивчити, заміж віддати, — сказав
Данило. — Наша доня, наче писанка. На тебе, Катю, схожа.
Катерину не порадували —
боляче вкололи чоловікові слова.
Дарина вивчилася на медсестру. Відпрацювала після закінчення училища в сусідньому
районі в сільській амбулаторії і
повернулася додому. Влаштува-

лася на роботу в місцевій лікарні. Там і познайомилася з Іваном.
Хлопець жив у приміському селі.
Одна з працівниць, яка знала
його сім’ю, «по секрету» розповіла Дарині, що Іван багатьом дівчатам голову крутив. Ціни собі
не може скласти. Дівчина на те
не зважала. А коли Іван попросив
руки, літала на крилах від щастя.
Після заручин двоюрідний
брат підбив Івана податися на
вахту. Грошей заробити. Чоловіки мали свою бригаду. Їздили вже
кілька років. На зарібки не нарікали. Іван погодився. До весілля
ще є час. Дарина не хотіла відпускати коханого. Але той переконав: для неї ж старається…
З вахти Іван додому не повернувся. Його брат не насмілився
показатися на очі Дарині та її
батькам. Попросив іншого, старшого чоловіка, розповісти невтішну новину: Іванові закрутила
голову тамтешня бухгалтерка.
— Дівчисько, зовсім ще дівчисько, — виправдовувався той.
— Ми просили Івана мати клепку.
А він: любов, любов… Казали:
твоя любов тебе вдома чекає. Та
хіба він чув?! Ми збирали чемодани додому, а він — до неї. Прости
його, нерозумного, дочко. Може,
воно й на краще. Видно, він не
твоя доля…
Містечко знову пліткувало
про Катерину та циганку. А тепер
ще й Дарина була на зубах.
Закінчення на с. 12

Потужні струмені води, що ринуть у височінь під музичний
акомпанемент у супроводі світлових та лазерних ефектів,
відео-проекції на величезному екрані — усе це зачаровує й
приваблює тисячі людей. Глядачами чудового шоу в Вінниці
кілька років тому були й працівники нашої редакції
Оксана КРАВЧЕНКО

онструкцію унікального
світломузичного фонтану «Рошен» уже підняли
з дна Південного Бугу, де вона
зимувала під льодом. І це —
лише одна з унікальних особливостей дивовижі. Загалом же
вінницький водограй — найбільший в Європі і, за оцінками
експертів, входить до десяти
найкращих і найвидовищніших
фонтанів світу. Висота центрального струменя сягає 65–70 м,
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В історії України
це перший соціальнокультурний проект
такого масштабу, який
був реалізований
за гроші приватної
компанії.

розмір водного проекційного
екрана — приблизно 16 м у висоту і 45 м у ширину, фронтальний розліт води — 140 метрів.
Утім, щоб уявити грандіозність
видовища, треба його побачити.

Цього року урочисте відкриття
сезону
припадає
на 20 квітня, напередодні другого туру виборів Президента.
Хто буде гостями свята біля
фонтану, поки що залишається
таємницею. Торік виступали гурти «Антитіла», «БезОбмежень»
та «Hardkiss». У 2017-му зірками
відкриття були відомий співак
Арсен Мірзоян та гурт ONUKA.
Попередні сезони також починалися з розмахом, отож, і цього
року слід сподіватися на цікаву
програму.
А з’явився цей витвір інженерного мистецтва коштом кондитерської корпорації Roshen.
Фонтан — частина комплексного проекту з реконструкції набережної річки біля Вінницької
кондитерської фабрики. Було
укріплено берегову лінію, зроблено пішохідну зону і зону відпочинку, встановлено амфітеатр
для перегляду шоу. Для установки фонтану провели роботи
з розчищення русла Південного
Бугу в обсязі 28 000 куб. м ґрунту. В історії України це перший
соціально-культурний проект
такого масштабу, який був реалізований за гроші приватної
компанії.
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Водяне шоу захоплює!

