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На Ангелі Меркель —
рівненський бурштин?
с. 8

Лікарняний клоун дарує
онкохворим діткам
усмішки, але і сам
потребує допомоги

»

Фото з «Фейсбук»-сторінки «Лікарняні клоуни «Червоні носи».
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Після операції Пончик на милицях відвідує малюків
і смішить ще більше.

Про «Червоні носи» — так називають себе мешканці Рівного
(Тарас Обоїста, Юрій Яцюк, Артем Алексєєв та інші) — ми
вже розповідали. Один із них — Юрій Яцюк — багато
років присвятив тому, аби обличчя малечі з цією страшною
недугою хоч трохи повеселіли. Завжди усміхнений
та позитивний, тепер йому самому необхідна підтримка, —
у нього складна хвороба ніг, розповіла очільниця
благодійного фонду «Скарбниця Надії» Мар’яна Рева

Фото з «Фейсбук»-сторінки Миколи ВОРОНІНА.

Закінчення на с. 13

»

l ЗНАЙ НАШИХ!

Українець досягає
рекордів руками, ногами
та … наосліп
Над головою — монітор, відвойований
у сепаратистів у Донецькому аеропорту,
а за спиною — фото його захисників.

Хто він — кіборг,
який переміг рак і кинув виклик
Зеленському?
Микола Воронін почав голодування, зажадавши від шоумена,
кандидата в Президенти, вибачитися за образи перед Героями
Євромайдану, Небесної сотні, вірянами Православної церкви
України за жарти про Томос. Місце для протесту обрав символічне —
аеропорт «Бориспіль», під уцілілим у летовищі монітором, який
боєць виніс із пекла війни, аби він слугував українцям. Щоправда,
вже за кілька днів охоронець вигнав його, а Володимир Зеленський,
прилетівши з Парижа, у притаманній йому манері політичної
поведінки, пройшов повз, не звернувши уваги
Мирослава КОЗЮПА

«ПРОСТО З ІНСТИТУТУ ШАЛІМОВА,
ДЕ ВИДАЛИЛИ НИРКУ
І ЖОВЧНИЙ МІХУР, ПРИЙШОВ
НА РЕВОЛЮЦІЙНИЙ МАЙДАН»
Кіборг голодує з 11 квітня. Зустрітися з Миколою Вороніним, підтримати, поговорити про вибори,

подискутувати щодо власних електоральних уподобань чи просто
потиснути руку приходить чимало
людей. Волонтери, кіборги, військовослужбовці, знайомі та незнайомі
везуть протестувальнику книги,
одяг, воду… Біля нього весь час
людно, навіть утворюються черги.

Колишній боєць АТО з усіма спілкується, час від часу відволікається

“

Волонтери, кіборги,
військовослужбовці,
знайомі та незнайомі
везуть протестувальнику
книги, одяг, воду…
на телефонні розмови з журналістами, а ще знаходить можливість
для відеозвернень до своїх читачів
у соцмережах й уважно стежить
за подіями в країні.

Закінчення на с. 20

»

лише за останні 4 роки.
Талановитий — такий
напрошується висновок. Однак Саша заперечує: ключем його
успіху є постійне
самовдосконалення
та наполегливість.

Олександр ДУРМАНЕНКО
НЕНКО

Закінчення
на с. 15

»

ще хлопець
ць здобув друге місце
на
Чемпіонаті
іонаті
Європи та має 67 золотих медалей за участь
асть
у різних турнірах.
рах.
Вражає те, що досягнув таких неймомовірних результатів
тів

А

“

Ключем
його успіху
є постійне
самовдосконалення
та наполегливість.

У найближчих планах хлопця —
підкорення вершин шоу-бізнесу.

Фото із «Фейсбук»-сторінки
Олександра ІВАНЧАКА.

«Володимире Олександровичу, скажіть одним реченням:
«Країно, я вибачаюся…»

20-літній Олександр
андр
ра
Іванчак із Дніпра
встановив
их
26 національних
досягнень
уубика
зі складання кубика
рається
Рубіка і не збирається
ятися
на цьому зупинятися
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Фото narodna-pravda.ua.

«Подивився «Слугу народу» –
і вжахнувся»
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів
Президент України ошелешив
представників бізнесу незвичною
промовою, якою розпочав зустріч
із ними. «У переговорах про транш
МВФ, грабіжницької організації,
за допомогою якої Захід експлуатує
країни третього світу, від нас
вимагають 3% хабара, — завив
глава держави після привітання.
— ЄС вимагає
скоротити виробництво
сільськогосподарської продукції
на 50%, пшениці — на 70%, а всій
Україні необхідно скинутися
і розплатитися з боргами».
Слухачі спершу затихли, а потім
у залі пролунав сміх і оплески.
Бізнесмени зрозуміли, що
Порошенко виконав репліку
Василя Голобородька із серіалу
«Слуга народу»
Петро Олексійович зізнався, що
нарешті подивився цю стрічку —
і вжахнувся. За його словами, у фільмі проголошуються тези російської
пропаганди. «Антизахідна риторика,
на жаль, є частиною гібридної війни,
яку Росія веде проти нашої держави», — сказав він. Важко заперечити
Петрові Порошенку. Володимир Зе-

Фото pravda.if.ua.

Порошенко спародіював Зеленського

Обираємо не просто між двома кандидатами, а між двома світами –
малоросійським та українським.

ленський і «95 квартал» створювали
фільми разом із російською державою
та бізнесом для російського ринку.
А це зовсім не те ж саме, що продавати Москві шкарпетки чи штукатурити
стіни тамтешнім багачам. Адже продукувати кіно — це ідеологічна робота,
у цьому разі — на ворога. Кіностудії — «фабрики мрій», які програмують на певний спосіб мислення та по-

Надію Савченко
випустили на волю

Школярка станцювала
на капоті поліцейської
машини

Генпрокурор Юрій Луценко не вбачає
в цьому вини своїх підлеглих

Учениці з Рівного зняли відео, на якому одна з них залізла
на поліцейський автомобіль, припаркований у дворі, щоб
станцювати на капоті
Власне,
завдяки
цим
зйомкам місцевому дільничному і вдалося встановити
їхні особи. Свій вчинок дівчина пояснила бажанням
наслідувати приклад блогера, який раніше опублікував

подібне відео.
Як кажуть, дурний приклад — заразливий. Але
батькам не до сміху. Їм доведеться заплатити штраф
за нерозумну витівку своєї
доньки.

«Згоріла частина нас...»
У понеділок у Франції йшов за вогнем символ цієї
країни — знаменитий 850-річний Собор Паризької
Богоматері
«Нотр-Дам де Парі — у вогні. Емоція цілої нації… Як
і всім нашим співвітчизникам, мені сьогодні сумно бачити, як ця частина нас горить», — заявив президент країни Емманюель Макрон у хвилини, коли падав охоплений вогнем шпиль храму. Причина загоряння поки що
не встановлена, проте, найімовірніше, пожежа могла
виникнути під час реставраційних робіт. Збитки від пожежі — колосальні.
На щастя, вдалося врятувати частину святинь, зокрема
й терновий вінець Ісуса Христа. Про це повідомив священик собору Патрік Шове. «Ми врятували терновий вінець,
туніку святого Людовіка. Усередині вдалося також вихопити з вогню кілька картин, але великі полотна винести було
неможливо», — сказав Шове. Терновий вінець, який, згідно з Євангеліями, поклали на голову Ісуса Христа перед
розп’яттям, одна з найбільших реліквій християнства.
Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що Собор Богоматері буде відновлено. Він наголосив, що вдалося уникнути найгіршого сценарію
розвитку подій: урятовано фасад та вежі.

Березовець по-дурному
пожартував про пожежу
в Парижі
Посол Франції одразу поставила його на місце
Політтехнолог і ведучий телеканалу «Прямий» Тарас Березовець залишив у «Твіттері» такий запис: «Взагалі Макрону
дуже пощастило, що після приїзду Зеленського згорів усього лиш Собор Паризької Богоматері. А міг би й Єлисейський
палац спалахнути». «Дотеп» обурив посла Франції в Україні
Ізабель Дюмон. «Як вам не соромно?! Ганьба». Березовець
видалив скандальний допис і попросив вибачення.
Правильно, що французи вустами свого дипломата поставили на місце журналіста через його дурний жарт. Цікаво, а чи поставлять українці на місце
Зеленського, який своїми «шуточками» набагато
більше їх принижував?

l ПРЯМА МОВА
Володимир ГОРБУЛІН,
відомий учений та державний діяч, про ймовірну
перемогу Володимира Зеленського на виборах:

«

Фото radiotrek.rv.ua.

15 квітня Броварський суд Київської області
виніс ухвалу звільнити з-під варти Володимира
Рубана та народного депутата Надію Савченко.
Таке рішення прийнято тому, що опівночі
16 квітня закінчився їхній термін запобіжного
заходу. У прокурорів була можливість внести
нове клопотання про обрання Савченко і Рубану запобіжного заходу, однак у них не виявилося проекту попередньо заготовленого
клопотання. Надія Савченко заявила, що прийде
на роботу у Верховну Раду 23 квітня.
Нагадаємо, що її звинувачують у взаємодії
з ватажками бойовиків ОРДЛО, змову з керівником Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном та підготовку теракту у Верховній Раді. Його метою,
за версією Генпрокуратури, було фізичне знищення керівництва держави і захоплення влади.
Володимир Рубан був затриманий 8 березня
2018 року на КПВВ «Майорськ» з арсеналом
зброї. Його підозрюють у незаконному поводженні з нею та підготовці терактів.
Тим часом Генпрокурор Юрій Луценко
звинуватив у звільненні «одіозних месників»
не своїх прокурорів, а суд, заявивши, що
«судова система у нас тяжко хвора».

ведінки — показують, що таке добре,
а що — погано. І насміхатися з українців у фільмах, «95 кварталі» — нормально. Тут Зеленський на всі 100%
влаштовує Кремль.
Словом, українці можуть на посаду свого Президента обрати
троянського коня, з якого, крім Коломойського, вилізе щось дуже антиукраїнське.

Голова Європейської Ради Дональд Туск закликав усі
28 держав Євросоюзу взяти участь у відновленні Собору
Паризької Богоматері. Свою допомогу французам
запропонувала вже і Україна.

І не порахувати, скільки дурниць робиться заради кількох відеочи фотокадрів у соціальних мережах…

Це і смішно, і трагічно. Бжезинський
ький
кий якось
тю
ю,
сказав: «Коли фарс стає дійсністю,
це вже трагедія». Я непогано
коого,
ставлюся особисто до Зеленського,
але зовсім інакше дивлюся на
посаду Президента України.
Абсолютно не можу собі
уявити Зеленського на чолі
армії. Може, як першого, хто
покидає поле бою...

»
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Фото styler.rbk.ua.
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ДРУЖИНИ КАНДИДАТІВ
У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ
МАРИНА

ПОРОШЕНКО
ДІВОЧЕ ПРІЗВИЩЕ

Переведенцева

ОЛЕНА

ЗЕЛЕНСЬКА
ДІВОЧЕ ПРІЗВИЩЕ

Кияшко

57 років

Вік

м. Липецьк,
Росія
Україна

41 рік

Місце народження

м. Кривий Ріг,
Україна
Україна

Громадянство

Київський
медичний інститут
Кандидат медичних наук

Освіта

Криворізький
технічний університет

Діяльність
Голова ради Благодійного
фонду П. Порошенка
Голова Українського культурного фонду

Хто б не переміг на політичному олімпі, головне – погода в домі!

Сценарист, автор
в студії «Квартал 95»

Родина
2 сини, 2 дочки, 2 онуки

Кого із них називатимуть
від неділі — перша леді?
Про фіналістів президентської гонки в Україні Петра Порошенка
і Володимира Зеленського ми знаємо майже все. А ось про їхніх
дружин відомо не так багато. Видання «Слово і Діло» вирішило
виправити ситуацію
Слава ДІЛО

ле все ж про Марину Порошенко відомо більше, з нею
ми знайомі вже п’ять років.
Нинішня перша леді народилася в
російському Липецьку, закінчила Київський медичний інститут, за фахом
лікар–кардіолог. Зараз вона є головою ради Благодійного фонду Петра
Порошенка й головою Українського
культурного фонду.
Петро та Марина Порошенки
познайомилися в 1983–му в Києві
на університетській дискотеці й
одружені вже 34 роки. В них четверо
дітей: Олексій, Євгенія, Олександра
та Михайло, а також двоє онуків

А

“

Дочка: Олександра Зеленська, 14 років
Син: Кирило Зеленський, 5 років

Познайомилася з чоловіком
м. Київ, 1983 р.
м. Кривий Ріг, 1995 р.
Під час навчання у ВНЗ
Під час навчання у ВНЗ
На університетській дискотеці
Випадково зустрілися на вулиці
Одружилася з чоловіком (років у шлюбі)
8 вересня 1984 р.
6 вересня 2003 р.
(34 роки)
(15 років)
Українська

Мова спілкування в родинному колі

Російська

Нерухоме майно

Марина Порошенко підтримала президентські амбіції
чоловіка, на відміну від Олени Зеленської, яка була
проти й певний час навіть не знала, що Володимир
планує балотуватися на посаду глави держави.

Житловий
будинок
Гараж

Квартира

Дачний
будинок

Паркомісце

Нежитлове приміщення

— Петро та Єлизавета. Зауважимо,
що Марина Порошенко підтримала
президентські амбіції чоловіка, на
відміну від Олени Зеленської, яка
була проти й певний час навіть не
знала, що Володимир планує балотуватися на посаду глави держави.
Пані Олена народилася в Кривому Розі й закінчила місцевий
технічний університет. Зараз вона

сценарист і автор студії «Квартал
95». Разом із чоловіком вони вчилися в одній школі, але «заново познайомилися», вже будучи студентами
університету. У шлюбі — 15 років,
у них двоє дітей — Олександра та
Кирило.

ДИВІТЬСЯ
ІНФОГРАФІКУ

→

Земельна
ділянка

1 331,7 кв. м (право користування)

353,5 кв. м (право користування)

80,66 кв. м (спільна власність, 50%)

128,8 кв. м (м. Ялта, власність)
284 кв. м (власність)
131,9 кв. м (право користування)
91,9 кв. м (Велика Британія, оренда, 50%)
269,7 кв м (власником є третя особа)

24 кв. м (право користування)
33 196 кв. м (право користування)
1 875 кв. м (власність)
2 набори
ювелірних
виробів
1 соболевий
кожушок
2 норкові
шуби

7 ювелірних
виробів

1 200 кв. м (право користування)
16,1 кв. м (власність)
21,9 кв. м (власником є третя особа)
337,8 кв. м (спільна власність, 33,3%)
305,9 кв. м (спільна власність, 50%)

Цінне майно
3 жіночі
сумки

2 наручні
годинники

1 ювелірний
виріб

Авто
Jaguar XF 4/2 Lv8,
2008 р. в. (власність)

l ПРЯМА МОВА
Ірина БЕКЕШКІНА,
соціолог, про необхідність дебатів:

«

2 дітей

Син: Олексій Порошенко, 34 роки
Син: Михайло Порошенко, 17 років
Дочка: Євгенія Порошенко, 19 років
Дочка: Олександра Порошенко, 19 років
Онук: Петро Порошенко, 4 роки
Онука: Єлизавета Порошенко, 3 роки

Mercedes-Benz S 500
4 Matic, 2014 р. в. (власність)

Ставлення до рішення чоловіка обійняти посаду Президента
Підтримала рішення
чоловіка обійняти посаду

Потрібні дебати! Вони потрібні для того, щоб трошки включити голову. А якщо
дебатів немає, то й немає для неї поживи, щоб вона включалася… ЗЕленський
уникає конкретики, тому це дозволяє різним виборцям вкладати різний
зміст у те, що він буде робити. Я вважаю, що розчарування в цьому разі
будуть, тому що надто багато зачарування.

»

Була проти такого рішення,
деякий час не знала про це

Цінні папери та підприємства
Цінні папери:
Підприємства:
Боргові цінні папери
ТОВ
«Студія
«Ельдоранте лімітед» (Кіпр)
Мінфіну України — 100 шт.
Квартал 95»
«Фільм Херітейдж інк.» (Беліз)
Акції «Ельдоранте
ТОВ «Зеларі Фіш» «Сан Томмасо С.Р.Л.» (Італія)
лімітед», Кіпр — 1 000 шт.
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Андрія Шевченка вдома чекають
мама, сестри, дружина та донечка.

Олег Мельничук запам’ятався
окупантам тим, що на суді заявив,
що не розуміє російської мови,
і попросив перекладача.

Євген Семидоцький мріяв стати
спортсменом, але вивчився
на механіка і подався у плавання.

Юрій Будзило не вірив, що багаторічну
службу завершить полоном і, ймовірно,
ще й ув’язненням.

Кого з екіпажу забули на захопленому
росіянами кораблі «Яни Капу»?

“

Фото espreso.tv.

Двадцять чотири полонених
моряки з українських суден
чекали вироку вчорашнього
суду в московській в’язниці.
Вони не впадають у відчай
і після майже піврічного
полону вчать співкамерників
української мови та дуже
хвилюються за долю
покинутого на кораблі друга
Інна ПІЛЮК

КОЛИШНІЙ
«КРАСНОПЕРЕКОПСЬК»
НАПРОРОКУВАВ «ЯНуковичу
КАПУт»?
Співзвучність словосполучення про президента–втікача і нової
назви колишнього буксира «Красноперекопськ», перейменованого в «Яни Капу» — то абсолютно
суб’єктивне припущення. Тому образ ані кримськотатарській мові,
ані Військово–морським силам
України тут шукати не варто.
Буксир отримав таку назву три
роки тому. На півострові на хвилі
декомунізації перейменовували
місто–тезку, то ж заодно вирішили привести до мовного та історичного ладу й судно. «Яни Капу»
в перекладі з кримськотатарської
означає «Нові Ворота». Населений
пункт не мав дорадянської назви,
тому нову йому обрали нейтральну і символічну: звідси практично
починається Крим.
Корабель у 2014 році потрапив
під російську окупацію, та через
два місяці його повернули українським Збройним силам. За мор-

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

Буксир «Яни Капу» може пливти навіть у льодовикових водах,
а от у вільній європейській країні забуксував об нахабство і брехню окупанта.

ськими мірками, він уже старожил
— йому виповнилося 45. Зараз такі
моделі вже не виробляють. А от у
період гонки озброєнь їх охоче купували Куба, Ірак, обоє Німеччин:
федеративна і демократична. Судно може перебувати на автономному плаванні до шести діб, здатне
працювати в умовах обледеніння.
Та головне його призначення —
перестановка і швартування багатотоннажних кораблів у портах.

«РАПТОМ ПОТІМ
ЩЕ НЕ ЗАВЕДУ СВОГО
«ЗАЛІЗНОГО ВОДЯНОГО
КОНЯ»?»
Буксир для більшості членів
його екіпажу був першим місцем

роботи. Ще б пак: багатьом матросам на момент захоплення заледве
виповнилося по 20 років. Вчорашні випускники морехідних вишів
отримували тут непогану практику
і технічні навички. Відповідально
ставилися до роботи, підтримували механізми в належному стані,
незважаючи на їхній вік.
Старший механік Сергій Чуліба, навіть перебуваючи у в’язниці,
хвилюється за свого «залізного водяного коня» і бідкається, що йому
не дали законсервувати агрегати:
«Я за них матеріально відповідальний. Раптом потім ще не заведу корабель?»
Моряк родом із Нової Каховки.
Все його, хоч і нетривале, профе-

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

За морськими
мірками, буксир уже
старожил – йому
виповнилося 45.
Зараз такі моделі вже
не виробляють.

сійне життя пов’язане з «Яни Капу».
На флот він потрапив у 2017–му. До
того, оббиваючи пороги військкоматів, сам просився в армію, але
кожного разу чув «ні». «Він дуже
хотів служити. Його не брали, тому
що була проблема з очима. Напросився за контрактом», — згадує
батько військовополоненого Роман Чуліба. Незадовго до фатального рейсу Сергій освідчився коханій, незабаром планували весілля.
Окрім основних обов’язків,
хлопець на буксирі опікувався
особливим членом екіпажу — собакою. Під час захоплення судна
чотирилапого залишили на борту.
Коли буксир стояв уже в керчинському порту, хтось повідомив
персоналу на суші про пса. Знесиленого, його забрали на берег.
Полонені всі як один постійно запитували адвокатів про нього. І нещодавно очевидці через захисників переказали їм, що собака таки
живий.

ЛИСТИ ПРОСЯТЬ ПИСАТИ
РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ
Спілкування моряків зараз обмежується тільки зустрічами з адвокатами. Вкрай рідко їм дозволя-

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

ють отримати передачі від рідних.
А на волю хлопці можуть послати
хіба кілька підбадьорюючих фраз:
«Люблю вас», «У мене все добре»,
«Не сумуйте»… Старший матрос,
радіотелеграфіст із Одеси Володимир Варимез ще й жартує: мовляв,
все добре, от тільки співкамерник
голосно хропе.
Короткі повідомлення розходяться далеко за межі згорьованих родин. Тож логічно, що не
забарився і зворотний зв’язок.
Капітан буксира, 24–річний черкащанин Олег Мельничук, уже отримав близько 40 листів із різних
країн. Хлопець зворушений такою підтримкою і особисто його,
і всієї команди. Але на майбутнє
просить писати йому тільки російською, оскільки тексти іншими
мовами не проходять цензуру і їх
не передають адресатам.
Своєрідний внесок у тюремну
мовну політику робить і матрос
Євген Семидоцький із Луганщини.
Він, уявіть собі, навчає української
співкамерника–росіянина, обвинуваченого в іншій кримінальній
справі. А ще залюбки читає «Фауста» Гете та «Хроніки Нарнії» Льюіса.

ПОЧУТИ «ТАТО»
І ДОЧЕКАТИСЯ МИРУ
На повернення хлопців чекають рідні у всіх куточках України
— від Карпат до Донеччини, хоча
більшість родом все ж із приморських областей. Найстарший із
затриманих — 47–літній мічман
з Одещини Юрій Будзило. Він
спадковий моряк. Міг би вже йти
на заслужений відпочинок, але,
за словами дружини, зробить
це тільки після настання миру в
Україні.
А от 27–річний Андрій Шевченко із села Широке Білгород–
Дністровського району переймається, що в полоні пропустить,
як донька вимовлятиме перші
слова. На момент татового затримання їй виповнився рік. Хлопець
сам ріс без батька. Той помер,
коли синові виповнилося три
роки. Чотирьох дітей виховувала
мама.
«З дитинства Андрій дуже любив море, але в рідному селі його
не було. Та й вибирався туди не
часто. Тому коли настав час обирати професію, вирішив стати моряком, — розповідає його старша
сестра Тетяна. — Він рано став
розуміти, що значить бути єдиним чоловіком у сім’ї. Завжди був
дуже відповідальним». Сьогодні
Андрій є єдиним годувальником
для мами та своєї родини.
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Чому Зеленський ховає аналізи СОН РОЗУМУ

«Ну, мужики, ну, треба буде — поїдемо». А коли — не сказав.

У спорті відмова атлетів здавати тест на допінг
означає дискваліфікацію зі змагання.
У боротьбі за державні посади такої вимоги,
на жаль, немає. Хоча після нинішньої
президентської кампанії, яка вперше
викликала підозри в залежності одного
з кандидатів від психотропних речовин,
мала б з’явитися
Орест ПЕТРЕНКО

Почалося все із відеозвернення
шоумена Володимира Зеленського про його готовність дебатувати
із Петром Порошенком у прямому
ефірі — але тільки за умови виконання низки вимог. Зокрема такої:
«Кандидати повинні обов’язково
пройти експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Країні потрібен
здоровий Президент!»
А Порошенко взяв — і на ці умови погодився: стадіон так стадіон,
аналізи так аналізи. І для Зеленського ця згода, схоже, стала великою
несподіванкою — адже він почав
викручуватися й давати задній хід.
Як припустив сам глава держави,
ідея про перевірку на чистоту організму в його конкурента виникла під
впливом сюжетів російського телебачення — там дуже люблять розповідати про те, що Порошенко «п’є,
не просихаючи». Тоді як насправді,
за словами Президента, навіть дружина Марина за всі 35 років разом
бачила його п’яним єдиний раз,
і то ще до весілля. Тому тест він пройшов сміливо — здав кров, сечу, волосся. Як пояснила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, саме
два останніх аналізи дають змогу
виявити систематичне вживання
наркотичних речовин.
Натомість ініціатор обстеження
Зеленський здавати аналізи в медпункті НСК «Олімпійський», куди

приїхали представники двох приватних і двох державних клінік, які спеціалізуються на таких дослідженнях,
категорично відмовився: «засумнівався в об’єктивності». Натомість

“

Відмова Зеленського
від незалежного
обстеження посилила
підозри: кандидат
побоюється, аби
його сеча щось «не
виляпала».

лабораторія приватної клініки «Євролаб», що належить колишньому
офіцеру ГРУ РФ, а нині — бізнесмену
й телезірці Андрію Пальчевському,
у Зеленського підозр не викликала.
Чи не тому, що Пальчевський регулярно виступає на підтримку кандидата-«кварталівця» в ефірі як українських, так і російських телеканалів?
Та навіть за таких обставин Зе
погодився здати тільки кров, з якої
сліди алкоголю й наркотиків виводяться дуже швидко. Причому аналіз у нього взяв… актор Владислав
Кірякулов, який знімався в серіалі
Зеленського «Свати». У «Євролабі»
він працює за спеціальністю масажист.
Уже ввечері в «Євролабі» ого-

лосили, що аналіз Зеленського «чистий». Після цього у гру вступив знаменитий боксер Володимир Кличко.
Як спортсмен, якому тести на стимулятори доводилося здавати сотні разів у житті, він був шокований такою
швидкістю результату. «За дві години протестуватися неможливо!» —
запевняє чемпіон світу.
Щоб припинити інсинуації довкола підозр в алко- чи наркозалежності претендентів на посаду Президента, Кличко своїм коштом привіз
у Київ фахівців добровільної антидопінгової організації VADA. І записав
відеозвернення до обох кандидатів,
закликавши їх повторно здати аналіз цим незалежним спеціалістам.
Але Зеленський знову відповів
відмовою. Хоча цього разу навіть
укол був не потрібний: VADA бере
на дослідження тільки сечу, в якій
сучасні технології дають можливість
виявити сліди наркотиків чи інших
стимуляторів навіть через кілька
місяців після вживання. Як сказав
Кличко-молодший, «сеча дуже балакуча». І чергова відмова Зеленського
від незалежного обстеження посилила підозри: кандидат побоюється,
аби його сеча щось «не виляпала».
Натомість Петро Порошенко,
попри зайнятість, здав і цей аналіз.
«Наша 45-мільйонна нація повинна
бути твердо переконана, що Президентом і Верховним Головнокомандувачем не зможе стати людина, яка
має залежність від наркотиків чи алкоголю. Це — питання національної
безпеки», — наголосив Порошенко.
Експерти з ним погоджуються.
«Ті люди, які говорять, що наркоманія — це дрібничка, хай спробують
уявити наркомана у своїй родині.
Насправді це смертельна небезпека для країни. Це можливість підписання за дозу наркотиків таких
угод, за які будуть розплачуватись
інші покоління. Це можливість здачі
і розвалу фронту, кадрових призначень, можливість того, що людиною
керуватимуть навіть не олігархи,
а ті, хто йому буде дозу заносити», —
пояснив політолог Олександр Палій.
Виглядає так, що Володимир Зеленський потрапив у власну пастку.
Досі підстав підозрювати його в залежності нібито не було — окрім
хіба що часом дуже дивної поведінки. Проте після такого наполегливого уникання неупереджених
експертиз підозри мимоволі виникають, зауважує екс-заступник
міністра охорони здоров’я Валерій
Івасюк. За його словами, залежність
залишає слід у поведінці та психіці
людини і призводить до зміни особистості.
«Той факт, що Зеленський уникає
відкритих зустрічей, вербального
спілкування та контакту з людьми,
говорить про те, що в нього є певні
фобії — він живе у віртуальному світі й боїться звідти вийти. Така психологічна симптоматика показує, що
ця людина може бути керована», —
попереджає експерт.

Найстрашніша темрява перед
світанком… Алегорія, котра
інколи підбадьорює. Але
не сьогодні
Наталія
ДЗЮБЕНКОМЕЙС,
письменниця,
дружина
покійного американського
історика, дослідника
Голодомору в Україні
Джеймса Мейса

о із жахом спостерігаю,
якою швидкою буває
деградація усіх щаблів
суспільного буття, яким
стрімким — демонтаж, регрес сітки громадянського
суспільства. Якою заманливою і всепоглинаючою виявляється спокуса простих
питань, простих відповідей,
ідеологія «простої» людини,
пресловутий «бунт мас», що
завжди закінчувався кривавими містеріями. Все починається з віртуального
симулятора, який кожен
наповнює змістом на свій
лад, позаяк той поки пустопорожній і, отже, влаштовує
практично кожного. Гнучкошийний, лагідний… Галабародько Васілій.
Сьогодні я ще собі майже заздрю, бо жевріє надія
на здоровий глузд народу,
який не має права просто
так, граючись, розтоптати
з такою мукою і втратами
пророщені пагони нормального гідного майбутнього
своїх дітей. Ще сподіваюся, що серйозність при прийнятті доленосних рішень
таки присутня у нашій українській ментальності. Хоча,
якщо відверто, — звідки б
то їй узятися? З книг? Їх фактично не читають. З року
в рік збільшується частка
тих, хто за рік не взяв до рук
жодної книги. Таких більше
половини дорослого населення країни. З телепередач? Цей простір перенасичений відвертою ненавистю
до України і всього українського. З дня у день глядач
споживає відверто антидержавницький
продукт,
де найголовнішим є ненависть до української влади,
нормальної, патріотичної,
навіть з огляду на усі прорахунки чи помилки. Є ще соцмережі, творені за принципом окремішніх закритих
роїв, спільноти, які рідко перетинаються між собою та й

Б

взагалі спілкуються різними
мовами.
Зеленський не говорить
про політику. То й добре.
Вона вже всіх задовбала.
Не цікавиться історією. І прекрасно. Як і більшість населення, що взагалі не хоче
про неї чути. Поряд з агітацією за новітнього месію попливло хмаровиння текстів,
в яких заперечується Голодомор, репресії, винищення
українців і всього українського.
Зеленському
закидають, що він не хоче чи
не може дати відповіді на болючі питання економіки, політики, релігії, культури. Його
викликають на серйозну
дискусію. Вважаючи, що він
у ній програє. Та його симпатики так не вважають. Вони
взагалі не хочуть чути ні питань, ні відповідей. Хочуть
видовища. І досвідчений
шоумен його обов’язково
дасть. О, натовп шаленітиме
від задоволення. Бо ті, хто
його підтримує, прагнуть
не відповідей, а тимчасового
кайфу від здійсненої помсти.
Тріумфу. Над ким? Над чим?
Є ще час отямитися. Навіть не час — кілька історичних миттєвостей, доки
легковір’я, емоційна напруга не скинули український
корабель у безодню хаосу
і тривалої турбулентності,
якою неминуче скористаються і наші вороги на Півночі, і сердечні «друзі»
на Заході, який так любить
українських
заробітчан
та ще більше прикарпатські
краєвиди. Фінансовий крах,
новий розподіл власності…
Прикордонна гризня. І новий пошук ворогів всередині
себе. Нових винуватців.
Для чого я це пишу?
До кого звертаюся? Може,
лиш для себе, щоб не картати
себе потім, що промовчала.
Нині неможливо пробитися до мізків, охоплених передвиборчою лихоманкою.
Ще ніколи не було так важко
дискутувати, переконувати.
Ти ворог, якщо не говориш
в унісон. Не можу позбутися
передчуття незворотного
лиха, яке ми самі накликаємо
у свій дім.
Джерело: «Фейсбук».
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Фото зі сторінки Яни Зінкевич у «Фейсбуці».

Підступна
куля
ворожого
снайпера
обірвала
молоде життя

Вічна пам’ять Герою!

Парамедикові Миколі
Волкову було лише 20. На
передовій хлопця знали
як позивного Смурфіка.
Це вкотре доводить,
наскільки прізвиська
передають справжню
суть людей, адже смурфи,
вигадані персонажігноми, — добрі, чесні,
завжди готові прийти
на допомогу
Олекандр ДУРМАНЕНКО

аким був і Микола Волков, боєць 8-го батальйону
«Аратта» Української добровольчої армії. Цей маріупольський юнак пішов захищати Батьківщину за власним бажанням.
Не маючи медичної освіти, він
за покликом серця вирішив допомагати бійцям. У червні 2018 року
пройшов вишкіл у навчальному
центрі й 1 липня поїхав на свою
першу ротацію. З осені хлопець
був прикріпленим до 8-го батальйону як доброволець-парамедик.
Першою про важкий стан свого підлеглого після кульового поранення в голову 10 квітня повідомила Яна Зінкевич — командир
батальйону медиків-волонтерів
«Госпітальєри». Вона ж закликала
всіх молитися за його одужання.
Реанімація пройшла успішно, тож
побратими сподівалися, що хлопця врятують. Однак дива не сталося. 15 квітня серце Миколи зупинилося ще раз. Тепер уже навіки…

Т
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Від Порошенка сховався. А до Путіна полетить?

Краще синиця в руках,
ніж журавель у небі
Обвал гривні після повернення Коломойському ПриватБанку
є дуже високим. І головне питання: чи захистить Зеленський
Україну? «Багато хто побоюється, що Володимир Путін проковтне
такого Президента, ніби шоколадну цукерку «Рошен», — пише
інше авторитетне західне видання «The Economist»
Голосуючи за Володимира
Зеленського чимало
українців сподіваються
на зміни. З цим можна
погодитись: вони обов’язково
будуть. Щоправда,
на гірше чи на краще
достеменно невідомо.
Можливо, й справді ставка
на абсолютного новачка
в політиці спрацює. А можна
втратити навіть те, що
маємо зараз. Та й негативні
сценарії вже на сьогодні
проглядаються досить чітко.
Петро МАКАРУК

ГРОШІ
Перший із них, який, до речі,
вже реалізовується, — повернення Ігорю Коломойському націоналізованого ПриватБанку. Позитивне рішення за його позовом
в одному зі столичних судів може
бути оголошене одразу після виборів. Вердикт суду призначено
на 22-ге. Далі лише від позиції держави залежатиме — подавати апеляцію чи ні. І цілком зрозуміло, що
в разі перемоги Зеленського такої
боротьби не буде. Надто він пов’язаний із Коломойським.
Націоналізація Привату була
однією з вимог Міжнародного
валютного фонду. Якщо його поверне у власність олігарх, якого обвинувачують у виведенні
з банку за кордон 5,5 мільярда
доларів, МВФ може просто припинити співпрацю з Україною.
Це автоматично потягне за собою
відсутність коштів на погашення

боргів. А у 2019–2020 роках Україні потрібно буде зробити дуже
великі виплати за запозиченнями,
які взяли уряди Тимошенко й Азарова.
У такому разі Україну чекає
дефолт. Розкручення маховика інфляції, стрімке падіння курсу гривні до 40 чи 50 — і нова економічна
криза. Адже вміння Зеленського
вести переговори з донорами
теж, м’яко кажучи, під сумнівом.
Держава цілком позбудеться іноземних інвестицій, тому вкладати
кошти в таку країну ніхто не буде.
Коломойський, не чекаючи завершення виборів, уже заявив, що
хоче повернення 2 мільярдів

“

з розслідуванням програми «Схеми» Богдан не юрист, а фактичний
керівник тіньового передвиборчого штабу Зеленського. Йому ж
у ЗМІ пророкують посаду голови
адміністрації нового президента.
Журналісти встановили, що Зеленський упродовж двох минулих
років 13 разів літав до міст, у яких
жив або живе Коломойський, —
до Женеви або Тель-Авіва, куди
він перебрався, побоюючись розслідування американського ФБР.
Адже Ізраїль своїх громадян не видає. Вояжі Ігоря Богдана за цими ж
маршрутами були ще частішими.
Чи став би кандидат у президенти
зараз, після оприлюднення цих

Існує великий ризик того, що за президентства
Зеленського Україна поступово повертатиметься
під вплив Росії.

доларів, які йому начебто винна
Україна. Ці кошти повертатимуть
усі без винятку платники податків.
А вони б могли піти на підвищення
пенсій.

даних і зізнань олігарха, вимагати
від Петра Порошенка вибачень
за те, що його назвали «маріонеткою Коломойського»?

БЕЗПЕКА
МАРІОНЕТКА АБО НІ?
Виникає природне питання: чи Володимир Зеленський
аж так сильно залежний від Коломойського? Останнім часом цьому не лише знайшлося достатньо
доказів. Це вже перестали навіть
намагатися приховати.
Сам Коломойський підтвердив, що його особистий адвокат
Ігор Богдан працює юристом
у кампанії Зеленського. А от згідно

Полеміка Володимира Зеленського з чинним Президентом
щодо дебатів показала відсутність
у нього бійцівських якостей. Якщо
він так уникає очної дуелі всього
лише в рамках виборчої кампанії,
то як же він зможе опонувати противникам України на міжнародній
арені?
А Україна, проти своєї волі,
перебуває у стані війни. Її відчуття вже не таке гостре саме через

ефективну оборону, яку здійснює
армія, та міжнародну підтримку.
«Порошенко перев’язав рану під
назвою Донбас. 90% людей у країні її не відчувають. Та це оманливий спокій», — описує ситуацію
в Україні агентство «Ройтер».
«Багато хто побоюється, що
Володимир Путін проковтне Зеленського, ніби шоколадну цукерку «Рошен» — пише інше авторитетне західне видання «The
Economist».
Зараз стало відомо, що Володимир Зеленський 4 рази,
у 2014- му та 2015 роках проігнорував повістки з військкомату.
Це було саме в ті часи, коли багато
хто записувався добровольцем.
Але достатньо було й тих, хто свідомо уникнув призову. Та ніхто
з останніх не претендує бути Верховним Головнокомандувачем.
Тактика Путіна добре відома.
Перед кожним раундом переговорів він дає команду загострити ситуацію на фронті. Чи не затремтять
коліна в нового президента, коли
на нього впаде гіпнотизуючий погляд жорстокого кремлівського
керманича?

ЯКЩО НЕ НОВОРОСІЯ,
ТО МАЛОРОСІЯ
У команді Зеленського є багато прихильників «руського міра»
та відвертих реваншистів.
Плани щодо повернення
в Україну в разі його перемоги виношують найбільш одіозні
представники команди Януковича. Вже зрозуміло, що буде зупинено підтримку української мови
та української церкви. Ні, Томос
не відберуть, проте перехід парафій до ПЦУ сильно загальмується.
Видатний український письменник Юрій Андрухович назвав
проект Зеленського «пом’якшеною версією Партії регіонів»:
«Поки що, до 21 квітня, він в овечій шкурі. Виносять за дужки віру,
мову, історію. Гнучко не заперечують щодо ЄС і НАТО — от тільки чомусь «через референдуми».
З якого дива ті плебісциди, коли
все вже є в Конституції? А з такого
дива, що це затягування, замилювання, заморочування», — заявив
він.
І це справді так. Тому що вступ
до ЄС та НАТО потрібно вигризати
в переговорах. Його мало задекларувати. І, до речі, Порошенко
це яскраво продемонстрував,
коли, долаючи шалений як зовнішній, так і внутрішній опір, таки
домігся безвізу та ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС.
Існує великий ризик того, що
за президентства Зеленського
Україна поступово повертатиметься під вплив Росії. Не вийшло
з Новоросією, тож тепер у Путіна
є шанс домогтися Малоросії. Але
і цей ризик не найбільший. Адже
за слабкого президента держава
може взагалі швидко поринути
у хаос і втратити не лише нові території, але й незалежність.
Утім, вирішувати виборцям
21 квітня.
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Сергій Тігіпко викрав своїх онуків
у Лондоні

Фото bbc.com.

Скотланд–Ярд розслідує
справу щодо одного
з найбагатших і
найвпливовіших людей
України через викрадення
двох онуків із британським
громадянством
із Туманного Альбіону
Лія ЛІС

уддя постановив, що відомий банкір і промисловець допомагав своїй
дочці Ганні незаконно вивозити
двох її дітей до Києва. Ганна Тігіпко одружилася з чоловіком із
британським громадянством у
2012-му, у подружжя народилося двоє доньок. Однак уже через
три роки українка розлучилася з
ним. Вона купила в Лондоні будинок, заснувала клініку. Батько
дітей жив поруч зі своєю новою
дружиною.
Але у 2017 році Ганна Тігіпко
знову одружилась — вже в Україні. У листопаді 2017–го вона
взяла дівчат у поїздку до Києва
і залишилася тут, порушивши
угоду з батьком дітей. У квітні

С
«Ні я, ні наша команда, ми не підтримуємо жодного з кандидатів,
жодного з тих, хто сьогодні є, ми не підтримуємо».

Олег Ляшко закликає
виборців не голосувати
ні за Порошенка,
ні за Зеленського
Радикальна партія не віддає переваги жодному
кандидату, тому й сенсу йти на виборчу дільницю нема
Рада МАКСИМЧУК

квітня в Україні відбудеться
другий тур виборів Президента України. За головне
крісло змагатимуться Петро Порошенко, чинний глава держави, та
Володимир Зеленський, актор і засновник комедійного шоу «Квартал
95». Наразі інші учасники першого
туру президентської гонки вирішують основне для них питання — які
поради давати своїм виборцям щодо
підтримки чи то Порошенка, чи то Зеленського.
Радикальна партія Олега Ляшка,
лідер якої на президентських змаганнях отримав голоси понад мільйона виборців, зі своєю позицією вже
визначилась. «Ні я, ні наша команда,
ми не підтримуємо жодного з кандидатів, жодного з тих, хто сьогодні
є, ми не підтримуємо», — наголосив
з трибуни Верховної Ради України
Олег Ляшко.
За його словами, «українцям
треба інше майбутнє: сильна країна,
сильна економіка, добробут кожної
української родини, зарплата і достойна робота для кожного українця».
Тому, обіцяє він, Радикальна партія не дасть спочивати на лаврах майбутньому президенту незалежно від
прізвища, не дасть йому дрімати або
грабувати українців, натомість буде
жорстко контролювати владу.
«Дорогі люди, дорогі українці,
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Радикальна партія
не дасть спочивати
на лаврах
майбутньому
президенту
незалежно від
прізвища, не дасть
йому дрімати
або грабувати
українців, натомість
буде жорстко
контролювати владу.

дорогі однодумці, дякую вам! Ми не
підведемо вас, і можете вірити нам.
Боротьба не закінчується, — наголосив Ляшко. — Як казав Вінстон Черчилль, британський прем’єр, що таке
перемога: це з оптимізмом рухатися
від поразки до поразки; якщо ти не
відчуєш смаку поразки, ти ніколи не
зрозумієш, що таке перемога. Наші
перемоги, українці, попереду.
Тому краще працювати на результат, ніж брати участь у виборчому
шоу та віддавати свій голос одному
чи іншому кандидату, краще залишитись вдома і зайнятись реальними
справами».
За інформацією сайтів
rada.gov.ua, liashko.ua,
thebabel.com.ua.

Про доньку українського мільйонера заговорив Захід.

“

Ганна Тігіпко одружилася з чоловіком
із британським громадянством у 2012-му,
у подружжя народилося двоє доньок.

2018 року Високий суд постановив, що Ганна має повернутися
жити до Лондона, де мешкає
батько її доньок, але вона ігнорувала неодноразові постанови
суду.

Зазвичай у таких справах судді не оприлюднюють імен. Але
тут вони пішли на такий крок,
щоб змусити Ганну Тігіпко повернути дітей до Лондона, аби ті могли бачитись із батьком.

l Є ВИХІД?

Микола Осадчук запатентував прилад,
який рятує від вибухів газу
Винахідник із Городенки, що на Прикарпатті,
готовий поділитися частиною авторської
винагороди з тим, хто допоможе освоїти
виробництво винайденої ним конструкції

Фото gk-press.if.ua.

Євгенія СОМОВА

ийшовши на пенсію, Микола Осадчук замислився над тим, як можна запобігти
трагедіям, спричиненим вибухами газу у
багатоповерхівках та сільських будинках й отруєнням ним. Спочатку придумав автоматичний
«відсікач-вікновідкривач», який за сигналом вбудованого газоаналізатора у випадку витоку блакитного палива перекриває кран подачі його у
приміщення і самостійно прочиняє кватирку, аби
він вивітрився. Згодом удосконалив конструкцію,
доповнивши її «сигналізатором-спалахоприладом», здатним, крім провітрювання приміщення,
ліквідовувати загазованість. У червні 2017-го пан
Микола зареєстрував «вибухоприлад» у Державному реєстрі патентів України й отримав відповідний документ, що засвідчує винахід. Самотужки Микола Іванович у власному гаражі виготовив
демонстраційну модель приладу, інформує сайт
видання «Фіртка». Того ж року звернувся на урядову гарячу лінію. Однак його прохання посприяти у виготовленні експериментального зразка
приладу на заводі чиновники Кабміну розписали
Міненергетики та Мінекономрозвитку. Чоловік
зрозумів з їхніх повідомлень, що йому потрібно
звертатися до Державної інноваційної фінансово-кредитної установи України, щоб організувала
конкурс проектів для їх фінансової підтримки.

В

Микола Іванович демонструє свій винахід.

Втім, процедура доступу до нього занадто
складна для пенсіонера. До того ж він вважає,
що підприємства Прикарпаття спроможні самостійно доопрацювати конструкцію його приладу і
виготовити дослідно-експериментальний зразок
та запровадити у виробництво. Тож Микола Іванович готовий поділитися навіть частиною винагороди з тим, хто допоможе втілити його ідею в
життя.
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

l РЕЗОНАНС

У Вінниці жінки
бояться ходити
вулицями

На Ангелі Меркель —
рівненський бурштин?

Дивний хлопець у капюшоні підстерігає
дівчат та молодиць і штрикає їм чимось
гострим у сідниці. Протягом кількох днів
до поліції звернулися чотири постраждалі

Німецького канцлера помічали
з янтарними намистами на шиї
(на фото). Одне з них, імовірно,
їй подарували наші посадовці,
купивши в підприємниці, яка вже
кілька літ видобуває на Рівненщині
сонячний камінь

Швейцарія почала запасатись кавою на випадок надзвичайної ситуації між Першою і Другою
світовими війнами в рамках підготовки до потенційного дефіциту товарів. У подальші десятиліття
країна продовжувала практику формування запасів на випадок воєн, стихійних лих або епідемій.
Наразі кавовий запас Швейцарії становить
15,3 тисячі тонн — цього достатньо для того, аби забезпечити країну протягом трьох місяців. Але уряд
вирішив відмовитись від запасів кави через дуже
просту причину: цей напій «не є необхідністю для
життя», оскільки має мінімальну кількість калорій.
Не всі згодні з таким рішенням. На думку
багатьох експертів, до кави не можна підходити за такими критеріями, як до інших
продуктів. Цілком згідні! Сказано ж: «Як нема
кави — нема забави!».

Фото day.kiev.ua.

Василь КІТ

Ц

l ЗОЛОТІ СЛОВА Геніальна Ліна Костенко:
«Людям не те що позакладало вуха —
людям позакладало душі»
с. 6

“

За 2018 рік Галина Симха офіційно
отримала понад 4,7 мільйона гривень
доходу за «бурштинову» підприємницьку
діяльність. Її чоловік — понад півмільйона
зарплати та пенсії. Отож, родина є однією
з найбагатших серед суддівських в Україні.

Галину Симху називають «бурштиновою амбасадоркою».

та «Бурштин України»). «Сонячне ремесло» видобуває каміння
у Володимирецькому районі.
Окрім того, Галина Симха має
підприємство «Амбра Сімха»,
яке працює у сфері переробки
та продажу бурштинових виробів. Цей бізнес, судячи з декла-

рації чоловіка пані Симхи, судді
Вищого адміністративного суду
Миколи Заїки, доволі успішний.
За 2018 рік Галина Симха офіційно отримала понад
4,7 мільйона гривень доходу
за підприємницьку діяльність.
Її чоловік — понад півмільйо-

на гривень зарплати та пенсії.
Отож, родина є однією з найбагатших серед суддівських
в Україні.
Галину Симху називають
«бурштиновою амбасадоркою».
Вона є головою асоціації «Український бурштиновий світ», яка
вже більше десяти років активно рекламує український янтар
за кордоном (хоча, варто зазначити, останні п’ять літ реклама
і так не потрібна: незаконно
видобутий камінь масово скуповують китайці, а європейці
вже побачили не одне відео
«місячних кратерів» з українського Полісся). До того ж частина виробів обласного музею
бурштину, що на вулиці Симона
Петлюри в Рівному, — колекція
пані Симхи.
Проте діяльність Галини
Симхи мала і негативні відгуки.
Кілька років тому Державна
фіскальна служба підозрювала «Сонячне ремесло» в заниженні реальних показників
видобутку бурштину. Крім того,
у 2014 році виник конфлікт між
підприємством та володимирецькими
бурштинокопачами, які звинуватили «Сонячне
ремесло» в непрозорій діяльності та в тому, що те не рекультивує одразу після видобутку каменю землю. Та згодом
конфлікт затих. А в 2017-му
Кабінет Міністрів дозволив підприємству розробити проект
землеустрою на відвід 60 гектарів родовища в оренду (хоча
дозвіл на видобуток бурштину
було взято у 2009-му на 90 га).
Підприємство спершу орендувало тільки меншу частину родовища, на якій працювало.

»
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l ІСТОРІЯ НОМЕРА

Телеведучий Петро Мага:
«Увесь мій капітал —
це моя голова.
Впаде завтра цеглина —
вважай, що все пропало»
с. 7—9

»

Випічку і букети з овочів
лучанки Ольги Гончарук
замовляють навіть в Об’єднані
Арабські Емірати!
l СВОЯ СПРАВА Якщо в душі ви

художник, а за вмінням — кулінар,
полотном для вас стане… печиво

Номер
вже у продажу!
с. 3—5

»

Фото із «Фейсбук»-сторінки Ольги ГОНЧАРУК.

Уряд цієї країни заявив, що хоче
відмовитись від недоторканного
резервного запасу напою

ього року Державне
управління
справами,
яке організовує публічні
заходи української центральної
влади, за даними Єдиного порталу використання публічних
коштів, перерахувало підприємниці Галині Симсі 7,5 тисячі
гривень за бурштинового янгола. А в листопаді минулого
року — трохи менше 64 тисяч
за «сонячні» намиста для «забезпечення офіційних заходів».
На сайті йдеться, що заходи відбувалися 30 жовтня та 1 листопада, коли до України приїздила Ангела Меркель.
Скільки таких прикрас
було придбано, у документації
не вказано. Проте на сайті магазину, який належить підприємству пані Симхи, зазначено, що
найдорожче лікувальне намисто сьогодні коштує 1750 гривень. Цілком імовірно, що Державне управління справами
замовляло унікальну продукцію, зокрема обрамлену сріблом чи золотом. Тим не менше, ціна — солідна.
Галина Симха — відома
в Україні столична бізнесменка — уродженка Володимирецького району Рівненщини.
Її підприємство «Сонячне ремесло» стало у 2009 році першим приватним, яке отримало
спеціальний дозвіл на видобуток каменю (досі працювали
лише державні «Укрбурштин»

Фото blackseatv.com.

«Нема кави —
нема забави»:
чому Швейцарія
ліквідовує кавові
запаси

Левко ЗАБРІДНИЙ

Фото rivnepost.rv.ua.

Оксана КРАВЧЕНКО

«Це просто жах, що зі мною сьогодні сталося, — такими словами розпочинає свою історію
Наталія Закордонець у «Фейсбуці». — На вулиці
Топольського (Малі Хутори) у Вінниці невідомий
чоловік, підійшовши ззаду, вколов мене предметом, схожим на цвях, у сідницю. Помітила кров
на штанях та ранку на тілі. Поїхала одразу в лікарню. Там мені сказали, що за кілька днів я вже 5-та.
Завтра йду здавати кров на аналіз, і чекає мене
рік пекла — такий термін для виявлення вірусних
інфекцій. Будьте обережні!»
У поліції підтверджують: із подібними заявами до них звернулося вже чотири містянки. Хто
нападає на вінничанок і навіщо, правоохоронці
поки що не знають. А налякані жінки роблять аналізи на СНІД і гепатити. Лікарі кажуть, що ризик
заразитися інфекціями таким способом становить
менше відсотка, але обстежитись потрібно.
Прес-офіцер обласної поліції Анна Олійник розповіла, що правоохоронці опитали потерпілих. За кожним із цих випадків відкрите
провадження за статтею 125 Кримінального
кодексу — умисне легке тілесне ушкодження.
Слідчі вилучають відео з камер спостереження, а також працюють посилені патрулі, орієнтовані на пошук злочинця. За описом вінничанок, нападник віком близько 30 років, мав при
собі рюкзак, був одягнений у темну куртку.
Схоже, ця людина може мати проблеми зі психічним здоров’ям.

www.volyn.com.ua

Фото gordonua.com.
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Випічку і букети з овочів лучанки
Ольги
Оль
ь Гончарук замовляють навіть
в Об’єднані Арабські Емірати!
А також рецепти випікання
неймовірно смачних пасок
н
Передплатний індекс місячника «Читанка для всіх»: 60780.
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l ХОЧЕТЕ — ВІРТЕ, ХОЧЕТЕ — НІ

l БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕ

Чому «стрибає» тиск і що з цим робити?

Фото liker.in.ua.

«Замучило кляте «давлєніє»,
— скаржиться літня сусідка,
яка страждає від артеріальної
гіпертензії й час від часу приходить
за тонометром, побоюючись
гіпертонічного кризу. На жаль,
проблема в Україні та й у всьому світі
дуже поширена. Серцево–судинні
захворювання є основною причиною
передчасної смертності людей

Кульбаба
може врятувати
від раку
Дослідження кафедри хімії та
біохімії при Університеті Віндзора в
Онтаріо засвідчили, що екстракт із
кореня звичної всім рослини, яку ми
вважаємо бур’яном, призводить до
самознищення клітин меланоми без
будь–якого токсичного ефекту

Оксана КРАВЧЕНКО

НА «ШВИДКІЙ» СКАЗАЛИ:
«ЙДІТЬ ДО СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ»

МЕНЮ ДЛЯ ГІПЕРТОНІКА
Медики радять хворим обмежити сіль у
раціоні до 5 г на добу, не зловживати соло-

чені приготували концентрований
порошок із кульбаби, який потрібно
пити як чай. Знадобилося 6 000 доз
для клінічних випробувань, в яких брали
участь 30 пацієнтів із різними видами раку,
котрим не допомогла традиційна терапія.

У
дощами, копченостями, надмірно жирною
їжею. Добре, якщо у раціоні будуть:
1. Ягоди. Наприклад, чорниця і полуниця містять антиоксиданти, які знижують
артеріальний тиск у середньому на 8%. Це
підтверджено дослідженням, в якому взяли
участь більше 34 тисяч гіпертоніків.
2. Банани. Вони багаті калієм — цей мінерал знімає напруження в стінках судин.
Його запаси можна поповнити також, споживаючи квасолю, дині, гриби, помідори.
3. Столові буряки. Вчені дослідили, що
250 мл (близько 1 склянки) соку з буряків,
розведеного з водою, на день нормалізує
тиск. Для максимального ефекту потрібно
пити його місяць.

“

Професор Бубновський
радить всім, хто хоче
позбутися стрибків високого
тиску, виконувати хоча
б дві фізичні вправи, які
безпосередньо впливають
на швидкість і обсяг
кровообігу.

4. Гіркий шоколад. Відразу декілька
досліджень показують, що цей продукт
знижує артеріальний тиск. Тільки потрібно
вибирати якісний шоколад із вмістом какао
не менше 70%.
5. Часник. Цей овоч є найкращим продуктом, який використовується в народній
медицині для очищення судин від холестеринових бляшок. У ході експерименту було
встановлено, що вживання 1 зубчика часнику на день знижує артеріальний тиск на
10 одиниць.
6. Зелень. Петрушка, салат, кріп, базилік,
рукола — дуже ефективні при гіпертонії. Ці
продукти знижують рівень холестерину,
виводять з організму шлаки і нормалізують
циркуляцію крові.
7. Горіхи. Всі види горіхів багаті калієм,
магнієм, кальцієм, омега-3 жирними кислотами, вітаміном Е, що робить їх корисними
для серцево–судинної системи. Вживання
горіхів знижує ризик появи тромбів, покращує кровообіг, зміцнює стінки судин і
приводить до норми рівень холестерину в
крові.

НЕ СИДІТЬ СКЛАВШИ РУКИ
Професор Сергій Бубновський — відомий лікар, доктор медичних наук і автор багатьох книг, який колись сам ледь вирвався
з чіпких лап хвороби, радить, перш ніж призначати людині, яка страждає гіпертонією,
велику кількість гіпотензивних препаратів,
спочатку проаналізувати її спосіб життя.
«Жоден кардіолог у світі не може показати мені пацієнта, який вилікувався від
гіпертонії, приймаючи лікарські препарати. Тобто вас підсаджують спочатку на одну
таблетку, потім — на цілу жменю. І якщо ви
будете сидіти склавши руки — це кінець»,
— застерігає Бубновський.
За даними ВООЗ, щоденна фізична активність протягом півгодини сприяє запобіганню інфаркту та інсульту. Тому професор
радить всім, хто хоче позбутися стрибків
високого тиску, виконувати хоча б дві вправи, які безпосередньо впливають на швидкість і обсяг кровообігу. Ця гімнастика показана пацієнтам з I і II стадією гіпертонічної
хвороби.
Для розминки протягом двох хвилин
чергуйте різні види ходьби: навшпиньки,
перехресний, приставний крок, ходьба на
п’ятах, змінюючи їх кожні п’ять кроків. Також варто подбати про те, щоб дихання
було рівним.
Дуже корисно «віджиматися» від стільця або гімнастичної лави. Руками спираємося на їхню поверхню, ноги знаходяться
позаду і розставлені на ширині плечей. Голова і погляд спрямовані вперед, а тіло не
повинно провисати. На вдиху потрібно зігнути руки в ліктях і опустити тіло вниз, з
видихом випрямляємо руки і піднімаємося
вгору зі звуком: «Ха».
Для початку потрібно зробити п’ять віджимань і випити кілька ковтків води, щоб
не було дегідратації судин мозку. Кожне віджимання має бути приблизно однаковим за
часом і займати близько 20—30 секунд. За
один раз варто виконати 2 підходи по 5 разів.
Друга вправа також виконується за допомогою стільця. Сидячи на ньому, розташуйте обидві стопи так, щоб вони стояли
перед вами на одній лінії — одна перед
одною. Підніміться зі стільця і зберігайте
рівновагу. Потім знову сядьте. Вставати треба на видиху, а сідати — на вдиху. Кількість
вправ поступово збільшуйте. По їх закінченні потрібно прийняти «позу кучера» і
просто подихати протягом двох хвилин.
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Ми змогли підтвердити
вплив простого водного
екстракту кореня кульбаби
на різні типи ракових клітин.

«Ми змогли підтвердити вплив простого водного екстракту кореня кульбаби на
різні типи ракових клітин, і відзначили його
ефективність проти людського Т клітинного
та хронічного мієломоноцитарного лейкозу, меланоми, раку підшлункової залози і
товстої кишки», — кажуть дослідники, які
відзначили покращення стану пацієнтів.
Кульбаба може також стимулювати
секрецію жовчі, полегшувати самопочуття при алергії, допомагає знизити рівень
холестерину і очистити печінку. Крім того,
корінь рослини містить велику кількість вітамінів А і К.
Отож, не варто ігнорувати таку можливість зміцнити своє здоров’я. Щоб приготувати відвар, столову ложку дрібно нарізаного кореня кульбаби залийте двома
склянками окропу і нехай на повільному
вогні мліє протягом однієї години. Дати охолонути. Приймати по півсклянки три рази
на день.
Настоянка: 1 чайна ложка сухого подрібненого кореня кульбаби заливається
склянкою горілки. Настоюється протягом
двох тижнів у темному місці. Приймати перед сном по 1 столовій ложці протягом місяця. Потім півмісячна перерва — і повторіть
курс.
Сік: нарвіть молодих зелених листків,
промийте їх і залийте солоним розчином
(на літр води — 3 столові ложки солі). Треба
почекати 30 хвилин, розчин злити, а листя
знову добре промити. Перекрутити через
м’ясорубку і відтиснути через марлю. Сік
розвести водою у співвідношенні 1:1, додати мед. Приймати 2—3 рази на
день по столовій ложці.
Фото nebolet.com.ua.

Багатьом знайомий стан, коли щось
ніби лещатами стискає голову, шумить у вухах, у скронях пульсує кров, зникають сила
і можливість рухатись… Гіпертоніки «зі стажем» можуть доповнити ці симптоми ще й
іншими.
До проблем із тиском можуть призвести: згущення крові; високий рівень у ній
тригліцеридів (кров стає «жирною» через
недостатню кількість ферментів); захворювання нирок; білок у крові; стреси, що
викликають підвищення рівня адреналіну;
різка зміна погоди упродовж дня; збої в
роботі щитоподібної залози тощо. Додайте
до цього списку шкідливі звички, неправильне харчування, малорухливий спосіб
життя, букет супутніх захворювань і стане
зрозуміло, чому наш організм підвищенням
артеріального тиску насправді бореться за
виживання…
— У мене тонометр зашкалює, а на
«швидкій» сказали: «Йдіть до сімейного лікаря». Хіба ж це правильно? — скаржаться
іноді люди.
В. о. міністра охорони здоров’я Уляна
Супрун з цього приводу пояснює : «Гіпертонічний криз — це раптове та значне підвищення артеріального тиску від базового
(нормального або підвищеного) рівня, яке
ускладнюється смертельно небезпечними
станами. Це, зокрема, розвиток мозкового
інсульту, інфаркту міокарда, набряку легень. Про такі загрози свідчать інтенсивний
біль або значний дискомфорт за грудиною
чи в ділянці серця; порушення мови, слабкість в одній руці, асиметрія обличчя; інтенсивний головний біль, який супроводжується сплутаністю свідомості та розладами
зору; нудота й блювання; задишка; судоми;
відсутність свідомості; виражені тривожні
розлади. У подібних випадках необхідна
госпіталізація для уточнення діагнозу та лікування».
Коли ж ці симптоми відсутні, а раптове
підвищення артеріального тиску у хворого
супроводжується головним болем, запамороченням, пришвидшеним серцебиттям, то
такі стани не потребують виклику «швидкої» та можуть лікуватись амбулаторно.
Для зниження тиску використовуються антигіпертензивні препарати у таблетках, які
призначає сімейний лікар у рамках урядової програми «Доступні ліки», — пояснює
очільниця МОЗ, наголошуючи, що гіпертонічні кризи часто стають наслідком неадекватного лікування (недостатня кількість або
низькі дози препаратів), відмови або зміни
режиму призначеної лікарем антигіпертензивної терапії.

Марія КОПИЛЕЦЬ
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Велика сторінка для Пані

Жінки не можуть без чоловіків.
Чоловіки не можуть без жінок. І ті, й інші вперто
роблять вигляд, що все навпаки.

l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

«Уже вишневі зацвіли сади, лунає бджіл гучна весела пісня...»

Аби паска вдалася
Форми дл
для випічки дають змогу виготовити смачні і красиві десерти до Великодня
та значно полегшують процес роботи як професійним кулінарам, так і майстрампочатківц
початківцям. Існує їх кілька видів, тож обирати вам

Надійні
способи
відбілювання
тюлю

Силіконо
Силіконові
Витримують температурні режими від
Витримую
–40° до 230°. Можна мити в посудомийній
складати, вони легко набувають
машині, скла
початкового вигляду. Перед першим застосуванням вимийте виріб теплою водою.
Готовій випічці
випіч дайте трохи охолонути у ситоді обережно відігніть
ліконовій ємності,
ємн
краї та вийміть
виймі десерт. На внутрішній стоформи для пасок є рельєфне
роні кожної ф
тиснення «ХВ»
«ХВ в обрамленні, яке залишає
на готовому виробі.
красивий відбиток
відб
Паперові
появою все більше господинь зваЗ їх появо
жуються на те,
те щоб приготувати традиційну

Господині знають,
зна
що спершу
першуу
він – сніжно-б
отім жовтіє.
сніжно-білий, а потім
Як повернути тканині білизну без
застосування
у
них магазиннихх
спеціальних
засобів?

“

Сіллю. Щоб у домашніх
ніх умовах
умов
овах тюль
вигляду,
знову набув первісного
перв
гляду, приготуйте
приг
иготуйте
3 столовіі ложки крупної кухонноїї солі.і РозР
мішайте її у воді разом із порошком, яким
звикли прати. Занурте в солоний розчин мінімум на 4 години (можна залишити на ніч).
Потім випрати і добре прополоскати.
Синькою. Після прання приготуйте розчин для полоскання. Додайте у воду ковпачок синьки і старанно розмішайте, щоб
уникнути плям. Прополощіть тюль спочатку
в отриманому розчині, а потім у чистій воді.
При використанні пральної машинки додайте ковпачок синьки у відсік для ополіскувача.
Перекисом водню і нашатирним спиртом. Таким способом можна відбілювати
тільки бавовняні фіранки. У гарячу воду додайте столову ложку нашатирного спирту
і 2 ложки 3-процентного перекису водню.
Перемішайте й опустіть тканину, яку необхідно відбілити. Залиште на 20 хвилин. Потім прополощіть і, не викручуючи, розвісьте
сушитися.
Крохмалем. Цей спосіб допоможе швидко повернути білизну тюлю з капрону й органзи. Розчиніть у тазу з теплою водою 250 г
крохмалю. Після основного прання порошком опустіть тюль у приготовлений розчин на кілька хвилин, потім сполосніть. Він
не тільки позбудеться жовтизни, а й триматиме форму.
Господарським милом. Натріть його
на середній тертці й засипте в каструлю з водою. Доведіть до кипіння і відразу зніміть
з плити. Змішайте вміст каструлі з прохолодною водою і замочіть у ній пожовклу фіранку
на 5–7 годин. Після цього прополощіть.

Рецепти випікання пасок – на с. 18.

l СЕКРЕТИ КРАСИ

Вії будуть, наче в Барбі
Змінити їхній колір, а заодно і брів можна за допомогою олівця та туші. Але такі
засоби мають недолік — фарбувати ними потрібно щодня. Тож доводиться вставати
якомога раніше, щоб зробити макіяж очей. Але можна обійтися і без цього

Догляд за руками — це важливо

соду розчиніть у невеликій кількості води. Нанесіть суміш на скляну поверхню. Через 5 хвилин
витріть м’якою ганчіркою. Якщо погано очищається, додайте до соди трохи оцту. Склокерамічну
панель від нагару можна почистити спеціальним
гелем або кремом для чищення індукційних плит.
Вони містять певну кількість хімічних речовин, що
розчиняють засохлі бруд і жир.
Від забруднень плиту можна легко очистити з допомогою меламінової губки. Для цього
намочіть її у воді й протріть поверхню. А потім витріть скляну панель насухо.

“
Фото interdez.com.ua.

Найпростіший спосіб позбавитися від нагару. Для цього використовуйте засіб для миття посуду. Нанесіть його з допомогою губки або
ганчірки з мікрофібри на поверхню, зачекайте
5–10 хвилин і промийте водою, потім протріть сухим рушником.
Очищення склокераміки засобом для миття вікон. Якщо конфорка не сильно забруднена,
можна відмити її за допомогою рідини для вікон,
а тоді протерти до блиску м’якою ганчіркою.
За допомогою харчової соди. Застосовуючи
її, склокераміку можна легко очистити. Для цього

Якщо крему не знайшлося,
перед сном нанесіть на нігті
та кутикули трохи олії.

lРукавички для захисту.
Якщо руки у них дуже пітніють,
допоможе дитяча присипка.
Обробіть їх перед тим, як одягати. Можна застосувати зволожувальний крем, якщо шкіра надто суха. Нанесіть його
з таким розрахунком, щоб устиг
всмоктатися перш, ніж одягнете
рукавички. Інакше працювати буде
незручно. Рука ковзатиме.
lПісля роботи бруд важко відмити.

Як діяти? Помийте руки з милом. Розчиніть у воді кілька
крапель лимонної кислоти і потримайте їх у розчині. Після
цього занурте на 5–7 хвилин у ванночку з відваром ромашки. Це заспокоїть і пом’якшить шкіру, а тоді нанесіть крем
на руки.
lНатуральна косметика теж піде на користь. Ванночки з трав’яним відваром поліпшують кровообіг, підживлюють і тонізують шкіру. Дуже помічна кропива: свіже листя залийте окропом, а коли охолоне, потримайте
в ньому руки. Ця процедура допоможе зняти втому. Якщо
крему не знайшлося, перед сном нанесіть на нігті та кутикули трохи олії.

Фото lash.moda.

У серці кожної жінки живе прагнення до краси і практичності. Саме тому ми працюємо на дачах, городах, у садках, де вирощуємо рослини,
копаємо, садимо. Але на що після цього схожі наші руки? Їм потрібна допомога

Це зробити просто, якщо знати кілька секретів

Паперові форми мають
високу стійкість до жирів,
завдяки цьому їх не потрібно
змащувати.

ти. Це одночасно і ємність для випічки, й
оригінальна упаковка для готового виробу (з тематичними зображеннями), що дає
змогу зберегти форму та свіжий смак паски. Бувають різних розмірів та кольорів.
Металеві
Виготовлені з вуглецевої сталі, із зажимами та зйомним дном. З них легко діставати випічку.
Алюмінієві цілісні форми
Вилиті під спеціальним тиском (кокільне лиття). Випічка у них виходить рівномірно рум’яною та смачною. Такі ємності зручні у випіканні, легко очищуються.
Форми для традиційної сирної паски
виготовлені також із різних матеріалів.
Металеві нерозбірні, із зображенням
пасхальної символіки.
Дерев’яні та пластикові (абсолютно
безпечні для дітей і дорослих)
Ці вироби складаються з чотирьох
пластин із нанесеними на поверхню малюнками й буквами «ХВ». Форми досить
зручні у використанні.

пасхальну страву в домашніх
машніх
умовах. Використання таких
аких
форм забезпечує висосоку якість продукту. Вигоготовлені вони з целюлози,
ози,
мають мікроперфорацію
цію
для виведення надлишків
шків
вологи і рівномірного проропікання паски, запобігають
ють
її пригоранню, витримуують температуру від
–40 °C до + 230 °C.
Паперові
форми мають високу
стійкість до жирів,
завдяки цьому їх
не потрібно змащува-

l ПОДБАЙТЕ ПРО СЕБЕ

Треба відмити електричну плиту?
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Виберіть фарбу для вій, переконавшись, що вона
не спричиняє алергічної реакції. Для цього випробуйте її на невеликій ділянці тіла. Якщо нема почервоніння, то засіб можна використовувати. У процесі
приготування фарби потрібно суворо дотримуватися інструкції. Вона спочатку має світлий колір і тільки після застосування починає проявлятися. Для
нанесення засобу на вії можна використовувати
спеціальну щіточку або ватну паличку. Повіки та ділянку навколо брів змастіть кремом. Покладіть ватні тампони, змочені у воді так, щоб вії були зверху.
Потім акуратно товстим шаром нанесіть фарбу.
Брови краще починати фарбувати з верхнього краю. Процедуру намагайтеся робити так, щоб
не забруднити шкіру: голову нахиляйте трішки вперед, аби барвник не потрапив на слизову оболонку
ока. Фарбу залишіть на віях і бровах на 5–15 хвилин.
Після цього засіб видаліть вологим ватним тампоном.
Фахівці рекомендують фарбувати брови не частіше одного разу на місяць, щоб уникнути порушення структури волосків.
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l ЦІКАВИЙ СВІТ

Зона радості

«Птаха ця над хатою кружля —
там народиться прегарне немовля»

Як часто, навіть коли дуже багато знаємо про
психологію своїх синів і доньок, не виходить
діяти згідно із законами виховання! Це тобі
не правило, вивчене назубок, втілити у практику!
У житті з дітьми дуже мало сталих величин
і багато імпровізованих… Отаких висновків
частенько доходимо ми: я, мама чотирьох
дітей із психологічною освітою, і моя подруга,
мама двох дітей і вихователька дитсадка. Одна
з наших тем — правильне покарання: щоб
нікому не пекло крикнуте-вдарене ще багато днів
потому — ані мамі, ані синові чи доньці, щоб
не руйнувало вщент таку приємну сімейну зону
радості
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

Те, що не карати
взагалі не можна, — незаперечний факт. Це
як показати дитині-«стихійній річці», де її береги.
(Не бити — так, а не карати — ні.) Тільки часто
буває, що після цього
дорослий ходить із тягарем на душі, бо муляє, що
не зумів (не зуміла) залишитися справедливим.
У цій сфері є свій секрет.
Запропонувала його
вчена, професорка Юлія
Гіппенрейтер. «Карати дитину ліпше, позбавляючи
її хорошого, аніж заподіюючи погане. Іншими словами, краще це робити,
рухаючись у напрямку від

“

якоїсь святковості,
треба мати їх певний
запас. (Відзначення дня
народження, подарунки
на Різдво — якось малувато!) Отож, як казав тато
в одному мультику, «якщо
у нас немає мишей для
кота, то ми їх заведемо!»
Зону радості в сім’ї варто
створити чи розширити,
придумавши кілька спільних родинних справ або
традицій. Згадую, як ми
сім’єю якось вибралися
на позапланову вечірню
прогулянку: метушилися
туди-сюди двоє наших
меншеньких, як жваві
цуценята, сяяли їхні очі й
іскрилися радістю голоси! А ще ми разом печемо
солодощі, після чого
вдвічі більше доводиться
прибирати, але то дріб-

Карати дитину ліпше,
позбавляючи її хорошого, аніж
заподіюючи погане.

«плюса до нуля, ніж від
нуля до мінуса». «Нуль»
тут означає рівний тон
взаємостосунків, нейтральний. А «плюс» —
це якісь цікаві, душевні
сімейні традиції. Порушила дитина обумовлені
межі — на жаль, мусимо
скасувати недільний похід
до парку або поїздку
до братиків і сестер, з якими так цікаво гратися.
Неважко проаналізувати, що заряджає радістю
вашу дитину, яких подій
вона не може дочекатися.
Юлія Гіппенрейтер вважає, що таке покарання
можна вважати правильним. Воно не ображає,
не принижує, і діти його
зрозуміють, приймуть
нормально, бо, як ніхто,
відчувають прояв справедливості (як і її порушення).
Нюанс: щоб дисциплінувати скасуванням

ниці, бо зона радості
«працює» і на дорослих.
Зрештою, коли є такі
справи — легше вирулювати із ситуацій, у яких
не вдалося залишатися
на вершині.
Регулярні «спільно-радісні» справи дитина чекатиме із впевненістю, що,
як буде гарно поводитися,
вони обов’язково настануть. Юлія Гіппенрейтер
застерігає: не погрожуйте
скасувати їх через дрібниці — можете це зробити
тільки коли проступок
серйозний і ви справді
дуже засмучені.
Ваших думок і міркувань з цього приводу
чекаємо за електронними
адресами okovalenko74@
gmail.com або ж tsikava.
gazeta@gmail.com. Можна також писати і на поштову адресу редакції,
вказану на 4-й сторінці
видання.

Прочитала завдання і зрозуміла, що у «Гарбузі
із секретом» за 11 квітня — фото мого «сусіда».
Правда, живе дядько Іван тут не постійно,
бо не звик до наших морозних зим, восени
летить із сім’єю у теплі краї

Фото pustunchik.ua.

Ольга ВЕКЕРИК

ризнаюсь, не раз тихцем спостерігала за ними. Уявляєте,
вони сплять, стоячи на одній
нозі і, змінюючи її, не прокидаються.
А ще вони справжні гурмани: обожнюють французьку кухню, не відмовляться й від азійських страв із черв’ячками
та комашками.
Дім їхній — на електроопорі. З міцних довгих галузок роблять основу,
менші кладуть зверху, всерединi встилають сiном, травою, мохом. Спочатку
гніздо має близько метра в ширину
і кількадесят сантиметрів заввишки.
Та з роками може сягати 2 метрів у дiаметрi i більше тонни ваги! У Німеччині відоме гніздо, в якому виросла
ціла династія чорногузів — протягом
381 року (1549–1930). Раніше буслики селились на будівлях та розлогих
деревах. Тепер ідуть «у лапу» з часом — обжили електричнi й телефоннi стовпи, водонапірні башти. Стали
гнiздитися навіть на залiзничних станцiях, на опорах контактної мережi.
Якщо у 1931 році на території УРСР
68% гнізд містилися на будівлях, то в
2004–2005 — лише 9%.
Лелеки — хороші батьки. Разом
висиджують пташенят, годують їх.
До трьох тижнів один із батькiв постiйно залишається з малятами: зігріває,
захищає вiд ворогів та негоди. Лише
коли лелечата підростуть, відлучаються за їжею обоє птахів. Аж на 54–55-й
день молоді буслики пробують літати.
Але ще 2 тижні дорослі годують пташенят, поки зміцніють крила. Найчастіше до вильоту доживає 2–5 лелечат,
а рекорд належить угорським бузькам:
у 1999 році пара виростила 8 пташенят!

П

Жорстокими лелек вважають через
те, що хворих малюків вони викидають
із гнізда.

“

Спочатку лелече гніздо
має близько метра
в ширину і кількадесят
сантиметрів заввишки.
Та з роками може сягати
2 метрів у дiаметрi
i більше тонни ваги.

Родина боцюнів (так у нас їх називають) — привітні й дружелюбні сусіди, та якщо їх розгнівати чи заподіяти
зло, можуть і хату підпалити, і змію
у двір підкинути, і лихо велике накликати. Весною найкраще зустріти птаха,
ще коли він летить у небі, — тоді багато
подорожуватимеш і рік буде щасливим.
Білий лелека водиться майже
на всій території України. Найбільше
цих птахів — у пiвнiчно-західних областях. Їхній мiграцiйний шлях проходить через «ворота» мiж Карпатами
i Чорним морем, далi — через Балкани,
Туреччину, Малу Азiю до Середземноморського узбережжя. Потiм звертають на пiвдень i через Близький Схiд,
Синайський пiвострiв прямують у долину Нiлу, вздовж нього — на пiвдень
Африки. Цікаво, що різні напрямки
перельоту можуть мати молоді лелеки, які вивелися в одному гнізді. Так,
у 1974 році виявили двох закільцьованих птахів з одного виводку: першого — у Франції, другого — в Угорщині.
Шлях із Європи до Південної Африки

займає у чорногузів до 2 місяців, зворотний — близько 1,5 місяця. На місцях зимівлі лелеки ведуть кочове життя, зупиняючись там, де вдосталь їжі.
Здебільшого птахи мігрують до Південної Африки, але в окремі роки
зимують і північніше — у Кенії й Танзанії. Хоча відомі й випадки вірності
місцям зимівлі. Приміром, закільцьований лелека Боб, який гніздився
у Шлезвіг-Гольштейні (північ Німеччини), протягом 10 літ з’являвся щоразу
на тій же фермі в Зімбабве. У 2013-му
в Єгипті бузька запідозрили у шпигунстві, прийнявши за спецобладнання
кільце, за яким відстежують шлях міграції птаха.
Усе ж мала певні сумніви, чи справді у «Гарбузі із секретом» заховали
світлину боцюна. Знаю легенду про те,
як Бог перетворив чоловіка на лелеку,
бо той розв’язав мішок зі зміями. Однак не чула, щоб його називали Іваном.
Виявилося, це чи не єдиний птах, якому
дають ім’я. На Поліссі його часто звуть
Іваном, Василем чи Максимом. А ще є
безліч народних назв: чорногуз, бусол,
боцян, боцюн, бузько, гайстер, бушель,
бушля, бусень, айстер, гастір. Деякі
трапляються лиш у місцевих говірках:
жабоїд (Полісся), длекотень (Чернігівщина), бовдур (Сумщина), веселик
(Житомирщина), гова (Закарпаття), кукостверк (Буковина).
Одна з арабських назв білого лелеки — «хаджі-лаклак» — «буслик-паломник». За повір’ям, на чорногузів
перетворюються душі мусульман, котрі
ні разу не здійснили передбаченого Кораном паломництва до гробу пророка
Магомета, тож змушені це робити після
смерті як птахи. А знаєте, чому в боцюнів чорні крила? Легенда розповідає:
на солом’яній стрісі хати, де жила сім’я
з двома малюками, було гніздо чорногузів. Якось оселя загорілася. Заметушилися лелеки, стали кликати господарів. Ті були далеко в полі і не чули, тож
птахи кинулися у вікно й винесли дітей.
Відтоді в них чорні кінці крил, червоні
ноги і дзьоб — обпалені.
Звичайно,
Грицько
Гарбуз
не був би собою, якби не згадав у вікторині про спорт. Арвідас Сабоніс —
легендарний баскетболіст, уродженець литовського Каунаса. За даними
орнітологів, у цій країні — близько
20 тисяч пар чорногузів, а щільність
їх розселення найвища у світі. Білий
лелека — національний птах Литви,
є тут навіть свято на його честь. День
повернення лелеки (лит. gandras —
лелека), або Гандрінес, відзначають
25 березня. А ще, коли мандруєте
Литвою і полюбляєте «зелений туризм», шукайте лелеку на зеленому
тлі. Цей знак — 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!
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Неймовірно,
але факт:

Лікарняний клоун дарує онкохворим діткам
усмішки, але і сам потребує допомоги

Тільки-но Мар’яна Рева закликала у «Фейсбуці» збирати кошти на операцію по заміні суглоба,
як через добу вже писала подяку
за сотні пожертв від знайомих
та незнайомих, що свідчить про
вдячність за той позитив, який
Юрчик-Пончик дарує хворим дітям. 21 березня Юрія прооперували, збирають кошти на другий
протез, щоб він і далі стрибав
по лікарняних відділеннях і дарував усмішки — промінчики щастя серед стін, що звикли до сліз
і болю, щоб хоч на деякий час там
забули про недуги.

Фото зі сторінки у Фейсбуці «Лікарняні клоуни «Червоні носи».

Закінчення. Початок на с. 1
Руслана ЧАЙКА

кби дуже давно дітвора
не кликала його Пончиком, то саме так треба
було б його називати — СтоТисячУсмішок. Усе життя Юрія осяяне
ними. Він уміє знайти радість там,
де вже давно не сподіваються
її побачити. Тож заходить у палату до хворої дитини, яка не має
сили навіть розмовляти, бачить
заплакану маму — і за 5 хвилин
там уже голосно регочуть. Як тільки його бачиш, перша емоція, яка
виникає, — усмішка. Коли з ним
розмовляєш, не можеш залишатися засмученим і серйозним. Коли
прощаєшся до завтра, знову усміхаєшся.
Він — лікарняний клоун
та працівник благодійного фонду
«Скарбниця Надії», донор крові,
спортсмен, учасник усіх забігів, що
відбуваються в нашому місті, найкрутіший у світі нянь та неймовірний мрійник — Юрчик-Пончик —
Юрій Яцюк. Я точно знаю, що
щось забула — передивіться фото
на його сторінці і побачите ще багато цікавого. Була переконана, що
нерівна хода — це частина його
образу клоуна. Коли з ним спілку-
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Я прошу вас про
допомогу. Бо
дуже не хочу,
щоб одного
дня цей мужній
чоловік не встав
з ліжка.

Бо дуже не хочу, щоб одного дня
цей мужній чоловік не встав з ліжка. Уявіть, що ви перераховуєте
не 20 чи 50 гривень, а допомагаєте
народженню 20 чи 50 усмішок у лікарняних палатах…»
КАРТА ПРИВАТБАНК
№ 5169 3305 1506 8762
(корпоративна карта БФ «Скарбниця
Надії» Рева Мар’яна Володимирівна)
Призначення платежу —
добровільна пожертва
для Яцюка Юрія
ПРИВАТБАНК
БФ «Скарбниця Надії»
ЄДРПОУ 37685693 р/р
26007054713460 КБ «ПриватБанк»
МФО 333391 Призначення
платежу — добровільна пожертва
для Яцюка Юрія.

«Червоні носи» провели у дитячій лікарні власні вибори: переміг Пончик.

нього, що ситуація ще не критична
і поки що робити операцію немає
необхідності. Але ходить усе гірше
й гірше. І все частіше дзвонить, що
не зможе сьогодні вийти на роботу, бо змінилась погода… Юрчик
таки взяв рахунок на протез кульшового суглоба і погодився на збір

єшся, то менше всього звертаєш
на це увагу. Та якось дізналася, що
в Юрчика великі проблеми з ногами — інвалідність та постійний
біль. Він дуже довго не погоджувався на розголос. Як справжній
чоловік, не хоче просити про допомогу. Вже кілька років чую від
Р
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коштів. 97 500 гривень. Майже сто
тисяч. Мало це чи багато? Якщо
рахувати зарплатами, які отримує
в благодійному фонді, то безкінечно багато. Якщо по 50 гривень
від кожної людини, яка знайома
з Юрою, — це всього 1950 пожертв. Я прошу вас про допомогу.

А

l У НОМЕР!

Не всім учителям
завдання ЗНО
по зубах
217 педагогів із Козятинського,
Томашпільського, Ямпільського,
Хмільницького та Могилів–
Подільського районів Вінницької
області складали тести з
математики такої складності, яка
передбачена для їхніх учнів
Оксана КРАВЧЕНКО

езультати «екзамену» насторожують. Виконувач обов’язків керівника обласного департаменту освіти
Володимир Буняк зазначив, що 37 учителів ледь виконали завдання наполовину, четверо провалили взагалі.
Поки що тести були анонімними,
щоб педагоги могли перевірити свої
можливості. Але скоро — атестація.
Ймовірно, багатьом учителям доведеться шукати іншу роботу. Варто зауважити, що причиною проведення для
них тестів став той факт, що минулого
року Вінницька область посіла передостаннє 23–тє місце в рейтингу складання ЗНО з математики в Україні.
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l НА ПОВОРОТАХ ДОЛІ

l ПУЛЬС ТИЖНЯ

«Королева Ларо»
Так Владислав називав свою Ларису. Оскільки ім’я дівчини
звучало зовсім не по-королівськи, то кликав її Ларо.
З наголосом на другому складі. Так і представив своїм батькам:
— Ларо — моя королева. Ми одружуємось
Фото olhachorna.blogspot.com.

Ольга ЧОРНА

оролева» була одягнена у яскраве базарне шмаття. Босоніжки на «платформі» виглядали
зовсім незграбно на худеньких
ногах. Перебір косметики псував гарненьке личко. Благо, «королівський» несмак не добрався до довгого густого волосся.
Батьки мовчки переглядалися між собою. А Влад узявся показувати Ларисі будинок.
— Де він її знайшов? — прошепотіла мати.
Батько здвигнув плечима.
—
Вони
одружуються.
Чуєш?! — не вгавала жінка.
— А це тому, Жанно, що ти
синові все дозволяла, — відповів чоловік. — Владику, Владику… От і маєш невістку — «королеву».
— Яка вона невістка?! Сподіваюся, він з нею не одружиться.
Тусувалися десь разом у нічних
клубах, от і…
Але мати помилялася…
Через синову впертість батьки пригрозили: весілля не буде.
Влад і не переймався.
— У нас кохання. Це — головне. А весілля — звичайний
атрибут. Можна й без нього…
— Те дівчисько його приворожило, чи що? — скаржилася
Жанна подрузі. — Ні освіти. Ні
статків. Батько якісь меблі робить. Мати торгує. Уявляєш таких сватів?!
Подруга на словах співчувала, а потай зловтішалася. У неї
донька на виданні. Узагалі, Влад
— не «подарок». Єдиний син бізнесменів Жанни та Ігоря. Завжди дмухали на нього. А він то з
неформалами водився, то ще з
кимсь… Якось мало з університету не вилетів. Але, міркувала
подруга, в її доньки «залізний»
характер. Тож поставила б Влада
на шлях істинний. А тут — якась
«королева» на голову звалилася…
…Ніякої забави, як і обіцяли
батьки, не було. Зі сватами навіть знайомитися не стали. Влад
із Ларисою розписалися й оселилися в міській квартирі. Ларо,
як і належить «королеві», ніде не
працювала. Свою родину почала вперто ігнорувати. На батькові й материні дзвінки майже не
відповідала.
Лариса завжди була «складною дитиною». А коли подо-
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рослішала, взагалі від рук відбилася. Хати не трималася. З
батьками скандалила. Наскільки
вродлива — настільки безтолкова, казали про Ларису.
Влада після одруження наче
підмінили. Почав братися за розум. Зацікавився родинним бізнесом. Батьків це тішило. Якби
не та «королева»…
Образ Лариси–Ларо також
почав мінятися. Вона більше не
носила «крикливих» лахів і «бойового» макіяжу. Відвідувала
стилістів. Модні бутики. Звісно, з
подачі Влада.
Вагітність не принесла Ларисі щастя. Навпаки…
— Уявляєш, Владику, що
станеться з моєю фігурою? Оце
— показувала на живіт — усе
зіпсує.
— Ларо, я завжди тебе буду
кохати, — заспокоював чоловік.
Для новонародженої дівчинки знайшли няню. Часу в Лариси
для доньки не було — займалася собою. Та й не любила маленької. А свекруха, побачивши
схожість внучки з невісткою,
мовила:
— Ще одна «королева» на
чиюсь голову.
Дівчинку вирішили назвали Діаною. Таким було бажання
Владислава.
— Ларо, ти не проти цього
імені?
— Називай, як хочеш.
Коли зателефонувала Ларисина матір і запитала, як почувається внучка, та холодно кинула:
— Можеш її до себе забрати
і будеш бачити, як почувається.
Владислав доньку любив.

Вважав, що в дружини стрес після пологів. І з часом усе зміниться. Вона також любитиме Діанку.
Але…
…Лариса почала пізно приходити додому. На запитання
чоловіка відповіла: зустрічалася
з подругами, наводила красу в
салонах, забігла у магазини поглянути на нові колекції…
— Ти б доньці більше уваги
приділяла, — просив Влад.
— А ми няні за що платимо?!
Зрештою, Владику, ти ж хочеш,
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Наскільки вродлива
— настільки
безтолкова,
казали
про Ларису.

аби твоя королева була най,
най, най?.. І ти знаєш: я кохаю
тебе дуже–дуже…
…Коли Діана стала школяркою і трохи підросла, часто ходила до Ларисиних батьків. Там
їй були раді. І на канікули «відпрошувалася» до бабусі Орисі.
Ларисі було байдуже. Владислав не забороняв. А в Жанни та
Ігоря до внучки не було жодних
почуттів.
…Влад не знав про зраду
дружини. Аж поки материна подруга не розповіла. А з нею поділилася новиною знайома. В ресторані працює. Бачила Ларису з
чужим чоловіком. І це не були
дружні зустрічі. Не хотів вірити.
Проте запитав:

— Ларо, у тебе є коханець?
— А що? У тебе бізнес, мала.
— Не мала, а наша донька.
Хто він?
— Чоловік, який приділяє мені увагу. Тепер виженеш
мене?
— І скільки чоловіків «приділяли тобі увагу»?
Лариса хмикнула у відповідь.
Цього дня Владислав добряче напився. Відчув, наче трохи
відлягло. Наступного дня знову
відкоркував пляшку…
— Тату, вона не гідна, аби ти
пив через неї, — сказала Діана.
— Ларо — моя королева,
моя… Розумієш? Ні, ти ще не розумієш. Я люблю її. Не можу без
неї.
— А вона тебе не любить! І
мене! І бабусю Орисю! Нікого не
любить!
…Коли Діана була старшокласницею, Владислав майже
спився. Батьки від бізнесу його
«відлучили». Видавали гроші на
прожиття. А вони йшли на пропиття. Лариса стала «королевою» для іншого чоловіка. Про
доньку й не згадувала.
Діана перебралася до Ларисиних батьків. Владислав залишився сам у квартирі. До нього
часто навідувалися хмільні гості. Діана приходила, аби навести
порядок після п’яних посиденьок. Вона любила батька і звинувачувала в усьому матір. А він
у доньці бачив копію своєї зрадливої «королеви», за якою досі
страждав…
Діана гарно вчилася. Владислав просив своїх батьків, аби
допомогли доньці зі вступом. У
Ларисиної рідні грошей не було.
Ті відмовили.
— Тату, я буду з бабусею
Орисею торгувати на ринку.
— Вчитися тобі треба, а не…
— Грошей зараз нема. Тому
навчання відкладається.
— Щоб моя донька, моя
принцеса… на ринку… Ех, Ларо!
Ми могли б жити нормально,
щасливо. Чого їй не вистачало?..
Моя донька на ринку…
— Тату, не роби трагедії. Краще квартиру приберімо.
…Діана з Орисею на новій
«точці» торгували овочами,
фруктами. Якось неподалік зупинилася автівка.
— О, моя клієнтка, — мовила
сусідка. — Завжди у мене все купує, бо я їй найкраще вибираю.
Багата. І дуже вродлива жінка.
Наче з кіно.
До
продавщиці–сусідки
йшла… Лариса з якимось чоловіком.
Діана насунула на очі бейсболку. Не хотіла, аби сусідка
помітила схожість.
Коли Лариса видякувалася, Орися шепнула внучці:
— От дожилися: вона зробила вигляд, що нас не знає.
— Їй статус не велить. «Королева» ж…

Фото football.ua.

Захотів хоча б раз
у житті побачити
10 мільйонів
доларів і…
Нігерієць Аліко Данґоте
(на фото), який є
найзаможнішою людиною
Африки, зізнався, що одного
разу перевів у готівку таку суму,
щоб просто подивитися на
«зелені» й відчути себе багатим
За словами чоловіка, коли статки
перевищили кільканадцять мільярдів доларів, йому почало здаватися,
що це не справжні кошти, а просто
«написані цифри». Після цього він
поїхав до банку і перевів у готівку
чек на 10 мільйонів доларів. «Я поклав гроші в багажник машини, вдома відкрив його, подивився на ці 10
мільйонів і сказав: «Добре, тепер я
вірю, що в мене є гроші», – зізнався
Данґоте. Наступного дня він повернув їх у банк.
Статки Аліко Данґоте становлять майже 11 мільярдів доларів.
Активи найбагатшого українця
Ріната Ахметова оцінюються журналом «Форбс» у 5,5 мільярда доларів.

У США більше
не буде «колисок
смерті»
Виробник дитячих товарів
Fisher-Price відкликав майже
п’ять мільйонів власних
гойдалок-люль для немовлят
після повідомлень, що вони
спричинили десятки дитячих
смертей
Про це оголосила Комісія з безпеки споживчих товарів. На сайті організації йдеться, що через модель колиски-гойдалки з 2009 року – з часу
її випуску – померло щонайменше
32 немовлят. Діти випали, коли перевертались зі спини на бік або живіт.
Усім було щонайменше по три місяці.
В офіційній заяві власник Fisher-Price
зазначив, що добровільно відкликає
свій продукт, проте наполіг на тому,
що колиски безпечні, адже фірма
попереджала, як тільки діти починають самостійно перевертатися, їх
треба прив’язувати.
Навряд чи ці гойдалки-люлі
уже повернуться на ринок, адже
Американська академія педіатрії
назвала їх «смертельними».
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l НАША КЛАСИКА

Павло ГЛАЗОВИЙ,
(1922—2004) легендарний
український поет-гуморист
і сатирик

Хтось покинув у сараї
Пляшку горілчану,
Необмиту, недопиту
І, звичайно, п’яну.
— Звідки ти, така хороша? —
Питає лопата.
— Не впізнала тебе зразу,
Знать, будеш багата.
Пляшка булькнула сердито:
— А я й так не бідна.
Не така, як ти, нещасна,
Чорна й жалюгідна.
На бенкетах і фуршетах
Я бувала всюди,
А з тобою діло мають
Тільки темні люди, —
Роботяги та трудяги,
Ганни та Івани,
Що розкопують траншеї,
Риють котловани…
Тут мітла біля порогу
Раптом обізвалась:
— Перестань пащекувати,
Бо вимету зараз!
— Не чіпай, — лопата каже. —
Це ж відома трясця.
Через неї, окаянну,
Всі людські нещастя.
Пляшка брязнула бундючно:
— Що ти там молотиш?
Я дарую людям радість,
А ти світ колотиш.
Та немає ні квартири,
Ні кутка, ні хати,
Де б мені не довелося
Хоч разок бувати.
Скрізь балакають, що скоро
Вибори почнуться.
А ти знаєш, чом за владу
Люди так гризуться?
Щоб народові служити,
Сили віддавати?
Ні, гризуться, бо бояться.
А чого? — Лопати.
В хід пускають всякі брехні,
Різні «компромати»,
Аби тільки опинитись
Далі від лопати.
Всі трудящих захищають,
Люблять, поважають,
А трудящими, сердешні,
Бути не бажають.
Жити хочуть у достатках,
Сито і багато,
А таке життя ти можеш
Дати їм, лопато? —
Тут мітла сердита знову
У розмову встряла:
— Я газети і листівки
Вчора підмітала.
На портретах — кандидати,
Хлопці інтересні
І написано під ними,
Що порядні й чесні…
Пляшка дзиґою крутнулась:
— Перестань патякать!
У газеті що завгодно
Можна накарлякать.
Журналісти хочуть їсти,
Мусять так писати,
Бо у них віднімуть пера
І всучать лопати. —
І задумались, замовкли
Мітла і лопата.
Мабуть, таки правду каже
Пляшка язиката.

18 квітня 2019 Четвер
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l ЗНАЙ НАШИХ!
Фото: opentv.media.
Фото: зі сторінки Олександра Іванчака у «Фейсбуці».

Про мітлу, лопату
й пляшку язикату
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Українець досягає рекордів руками,
ногами та … наосліп

»

Закінчення. Початок на с. 1

Олександр ДУРМАНЕНКО

сторія перемог розпочалася у 2015-му.
Тоді 16-річний Сашко захопився екстремальними видами спорту. Розповідає, що так намагався знайти себе, адже
змалку грав у баскетбол і навіть входив
до олімпійського резерву. Проте мрії про
спортивну кар’єру перекреслив перелом
ноги. Відчай від невідворотних змін у житті
вплинув на захоплення підлітка скейтом
та самокатом. Займався серйозно, як сам
каже, на 200%, тож шукав для себе якусь
роботу між тренуваннями, «щоб і тіло відпочивало, і голова працювала». Одного
разу побачив, як товариш намагається
скласти кубик Рубіка.
— Спробував сам — спочатку не вийшло. Почав шукати інформацію, як це роблять майстри, і відчув, що «зачепило».
Виявляється, є спорт, який називається
спідкубінгом, — складання кубика на швидкість, і технік існує багато — вибирай та вдосконалюйся. Тоді, першого року, тренувався багато годин на день — доводив м’язову
пам’ять рук до автоматизму, — розповідає
Саша.
Згодом хлопець зосередився на складанні кубика Рубіка із закритими очима. Уявіть: спортсмен бере головоломку та уважно її роздивляється. Далі його очі затуляють
пов’язкою, і він складає по пам’яті всі кольори. Важко повірити, але Олександр робить це зараз лише за 22 з половиною секунди. Це просто неймовірно, враховуючи
те, що в голові треба прорахувати близько
250 комбінацій ходів! Зрозуміло, для досягнення такого результату потрібно дуже
багато працювати. І наполегливість принесла плоди: хлопець почав перемагати
на національних змаганнях, встановлювати
рекорди. Важко навіть перелічити категорії, у яких Саша є призером: тут і складання
кубиків різного розміру, і різноманітні стилі
цієї роботи, виконання на час тощо. Загалом — 18 дисциплін!

І

Далі була участь у Чемпіонаті Європи
зі спідкубінгу, який у 2016 році проходив
у Празі. Можна уявити хвилювання Олександра, адже це був перший турнір такого
рівня. Хлопець розповідає, що відбірковий
етап змагань подолав із дуже «поганим» часом — 54 секунди. Але потім зосередився
і зрештою у фіналі посів друге місце (з-понад 450 учасників) із часом 30,56 секунди,
поступившися супернику лише сотими
часточками секунди. Після цього серйозних перемог на міжнародній арені в Олек-

“

«Козирний» номер —
створення портрета
з кубиків Рубіка.

сандра не було — він не брав у них участі.
Чому? Відповідь — брак коштів. Спонсори
готові оплачувати деякі витрати, але нерідко турніри проходять у таких екзотичних
куточках планети, що лише переліт туди
«з’їдає» значну частину фінансів.
Тож уміння розв’язувати головоломки більше не потрібне? Зовсім ні, каже
Олександр. Просто зі спорту перейшов
у шоу-бізнес. Почав із «розкрутки» свого
імені в соціальних мережах — розповідав
про досягнення, завантажував світлини
та відео зі змагань. Далі став ділитися досвідом — проводити заняття зі складання
головоломок, записувати уроки, консультувати людей із різних куточків світу. Згодом
його почали запрошувати на комерційні
заходи — дні народження, ювілеї, корпоративи тощо. Саша продумував програму
виступів, розробляв декілька варіантів —
підбирав не лише складні номери, але насамперед динамічні та ефектні. Серед його
фішок — швидкісне складання кубика двома руками або однією, ногами (неймовірно, але він це робить лише за 30 секунд!)
із зав’язаними очима. «Козирний» номер —
створення портрета з кубиків Рубіка. Перед
захопленими глядачами хлопець докладає
фінальні елементи великого зображення

та презентує його.
Цікавлюся, які у хлопця подальші плани, чи збирається продовжувати спортивну кар’єру. На це Олександр відповідає, що
зараз його більше приваблює комерційний
бік справи. Відчуває, що потенціал залишився і призові місця на чемпіонатах міг би
займати. Але Саша збирається вдосконалюватися як шоумен. Його мрія — підписати контракт із представниками готельних
комплексів і розважати їхніх клієнтів на курортах. Один його знайомий так потрапив
в Об’єднані Арабські Емірати і заробляє
за виступ майже дві тисячі доларів. Це все,
звичайно, мрії, але Олександр переконаний, що їх здійснення залежить лише від
наполегливості.
Та є в нього ще одне бажання — успішно закінчити університет. Адже, як каже,
поєднувати творчу діяльність із навчанням
неймовірно важко. Дається взнаки і спеціальність — технічна кібернетика.
Що ж, сподіваюся, плани юнака здійсняться. Олександр у свої 20 років добре
зрозумів один із головних законів шоу-бізнесу: маєш ім’я — зроби так, щоб воно приносило тобі гроші. Хай йому це вдається,
хоча, звичайно, і спортивний спідкубінг залишати не варто.
Закінчуючи нашу розмову, прошу чемпіона дати декілька порад для новачків
у світі головоломок. Ось вони: не лякайтеся
труднощів і вчіть нові алгоритми складання,
якими б важкими вони не видавалися; чим
більше технік складання знаєте і наполегливіше їх відпрацьовуєте — тим кращими
будуть результати; тренуваннями досягають дуже багато; якщо це зробив хтось, то й
ви зможете; у кожному хобі можна досягти
світового рівня, завдяки йому здобути визнання та заробляти гроші. Головне — багато працювати та наполегливо йти до своєї
мети.
До речі, побачити Олександра Іванчака можна буде 20 квітня на телеканалі «Україна» в шоу «Дивовижні люди».
Не знаю, що саме хлопець продемонструє глядачам, але мені пообіцяв щось
«надзвичайне»!

ПОНЕДІЛОК, 22 КВІТНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

22 — 28 квітня

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

Фото dailymail.co.uk.

l «ВСЬО БУДЄТ ХАРАШО!»?

Куди без нашої звізди:
Вєрка Сердючка їде
на цьогорічне
«Євробачення»
Представник України таки вийде на сцену в Тель-Авіві
Василь КІТ

ротягом декількох тижнів команда Андрія Данилка вела
переговори з організаторами
шоу і нарешті узгодила всі питання. На
офіційній Instagram-сторінці українського «Євробачення» повідомляють,
що Данилко вийде до глядачів в образі Вєрки Сердючки із зіркою на голові.
Але не як конкурсант, а як запрошений гість. Артист буде виступати під
пісню «Toy» минулорічної переможниці Нетти Барзілай.
Окрім Сердючки, також співатимуть конкурсанти з інших років: Dana
International, Кончіта Вурст, Монс Зелмерлева та Елені Фурейра, яка, до речі,
виконає пісню Сердючки «Lasha Tumbai».
Спеціальним гостем «Євробачення-2019»
буде голлівудська актриса ізраїльського

П

походження Галь Гадот, відома за фільмом
«Диво-жінка». Крім цього, офіційно під-
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1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:40, 22:35, 23:30 Т/с «Анка
з Молдаванки»

ІНТЕР

СТБ
06:10 Моя правда. Олексій
Булдаков. Вигнанець
07:05 Моя правда. Ігор Петренко.
Життя після смерті
08:00 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:55 МастерШеф 12+
14:10 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
22:50, 23:50 Т/с «Пелена»

05.40, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 Т/с «Султан мого серця»
11.00, 12.25 Х/ф «СІССІ» 12.00
Новини 13.40 Х/ф «СІССІ МОЛОДА ІМПЕРАТРИЦЯ» 14.45
«Правила виживання» 15.50, 16.45,
01.45 «Речдок» 18.00, 19.00, 02.25
ICTV
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 04.25 «Подробиці» 21.00 Т/с 05:40, 20:20 Громадянська оборона
«Не жіноча робота» 23.45 Т/с
06:30 Ранок у великому місті
«Підземний перехід» 03.10 «Орел і 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Решка. Шопінг» 05.10 «Top Shop»
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
УКРАЇНА
10:10 Битва версій
12:00 Антизомбі. Дайджест
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
12:15, 13:15 Х/ф «ЗІТКНЕННЯ З
Україною
БЕЗОДНЕЮ»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні. Підсумки з 15:00, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»

К-1

ICTV

05:00 Еврика!
05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Т/с «Відділ 44»
06:00 Громадянська оборона
07:00, 09:15, 12:45, 15:45, 18:45,
ІНТЕР
21:00 Факти
10:40 Секретний фронт.
05.40, 22.00 «Слідство вели... з
Дайджест
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини 07.10, 11:50, 13:20 Х/ф
«ШИБАЙГОЛОВА»
08.10 «Ранок з Інтером» 09.20,
14:15, 16:20 Х/ф «НАЦІЯ
18.00, 19.00, 02.30 Ток-шоу
ПРИБУЛЬЦІВ»
«Стосується кожного» 11.10,
16:35 Х/ф «ТІЛООХОРОНЕЦЬ
12.25 Х/ф «ЧОТИРИ
КІЛЕРА»
МУШКЕТЕРИ ШАРЛО» 12.00
«Новини» 14.00 Х/ф «ЧЕТВЕРО 19:20 Надзвичайні новини
ПРОТИ КАРДИНАЛА» 15.50
20:15 Битва версій
«Чекай на мене. Україна» 20.00, 21:20 Т/с «Пес»
04.25 «Подробиці» 21.00 Т/с «Не 22:25 Свобода слова
жіноча робота» 23.45 Т/с
23:55 Х/ф «ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР»
«Підземний перехід» 01.45
«Речдок» 03.15 «Орел і Решка.
НОВИЙ КАНАЛ
Шопінг» 05.10 «Top Shop»
06:00, 07:50 Kids Time
06:05 Х/ф «КРИХІТКА ІЗ
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ 3»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
07:55 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
Україною
11:00 Х/ф «МАРСІЯНИН»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 14:00 Х/ф «ЗЕМНЕ ЯДРО»
23:00 Сьогодні. Підсумки 16:50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧОРНОМУ
з Олегом Панютою
3»
09:30 Зірковий шлях
19:00 Ревізор. Крамниці
10:30 Місія: краса
21:00 Таємний агент
11:30 Реальна містика
22:20 Таємний агент. Постшоу
13:30, 15:30 Агенти
справедливості 12+
МЕГА
16:00 Історія одного злочину 16+ 06.00 Бандитська Одеса 07.50,
18:00 Т/c «Таємниці» 12+
13.55 Правда життя 08.55, 17.10,
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна» 05.30 Шалена подорож 09.50
21:00 Т/c «Інша» 16+
Наглядачі заповідника 10.50 Код
23:30 Т/c «CSI. Місце злочину»
доступу 11.50 Єврорабині 12.45,
16+
00.25 Речовий доказ 15.25, 23.30
Великі танкові битви 16.20 Битва
СТБ
рибалок 18.05 Мегамисливці
05:30 Моя правда. Тетяна
19.05, 20.50 Фантастичні історії
Догілева
20.00, 01.25 Містична Україна

твердила свою участь у вокальному шоу
і відома американська співачка Мадонна.
Нагадаємо, що українська виконавиця
Ганна Корсун (Maruv), яка здобула перемогу в національному відборі, на «Євробачення-2019» не поїде через політичні
мотиви – вона активно гастролює у Росії.
Сам пісенний конкурс пройде в
Тель-Авіві з 14 по 18 травня.

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

21.45 Полювання на
рибу-монстра 22.30 Народжені
мусонами 02.15 Академік
Корольов 03.05 Ризиковане
життя 03.50 Скептик

06:15 Моя правда. Римма
Маркова
07:15 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:10 Х/ф «КУЧЕРЯВА СЬЮ»
11:05 Х/ф «МІСІС ДАУТФАЙР»
13:45 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
22:50, 23:50 Т/с «Пелена»

УКРАЇНА

Пісенний конкурс
пройде в столиці Ізраїлю
з 14 по 18 травня.

«Пісню не вбити». Чи малоросійзм і «бабло»?

ВІВТОРОК, 23 КВІТНЯ

06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:45 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:40 Т/с «Анка з
Молдаванки»
22:30 «Гроші 2019»
23:50 «Голос країни 9»

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
09:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:00 Х/ф «КОРОЛЬ ПОВІТРЯ»
12:50 «Вірю не Вірю»
14:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15:40 «Орел і Решка. Морський
сезон»
16:40 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23:00 Х/ф «ПОБАЧЕННЯ
НАОСЛІП»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:30, 18:50 «ДжеДАІ»
11:05, 19:25, 20:30 Т/с «Звонар»
14:45 Х/ф «ВУЛКАН»
16:25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ПЕРЕПОЛОХ У
МАЛОМУ КИТАЇ»
21:30, 23:00 Т/с «Кістки-10»

ZIK
07.00, 23.30, 03.05 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані
07.35, 09.35 Стежками війни
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Перші
про головне 08.15, 00.50 Д/ф
«Великі танкові битви» 09.15,
10.15, 11.20, 12.10, 13.15, 16.15,
17.20, 18.15 Коментарі 15.15
Між своїми 16.00, 18.00 Перші
про головне. Дайджест 19.15
VOX POPULI 20.00 HARD з
Влащенко 21.00, 06.20 Перші
про головне. Підсумки 21.40 Гра
Z вогнем 22.30 Гра в класику з
Сергієм Рахманіним 00.00 Д/ф
«Вирішальні битви Другої світової
війни» 01.35 Художній фільм

СЕРЕДА, 24 КВІТНЯ

17:40, 22:30 Т/с «Юрчишини»
23:35 Х/ф «МІЙ ВОРОГ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:50 Kids Time
06:05 Х/ф «ВЕЛИКА КОТЯЧА
ВТЕЧА»
07:55 Т/с «Мерлін»
11:10 Х/ф «БЛАКИТНА ЛАГУНА 3»
13:00 Екси 16+
17:00, 19:00 Заробітчани
21:00 Х/ф «СУТІНКИ»
23:30 Т/с «Загублені»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.05,
14.10 Правда життя 09.15, 17.10
Шалена подорож 10.10, 18.05
Наглядачі заповідника 11.10 Код
доступу 12.40 Прокляття Че Гевари
13.05, 00.25 Речовий доказ 15.20,
23.30 Великі танкові битви 16.15
Битва рибалок 19.05, 20.50
Фантастичні історії 20.00, 01.25
Містична Україна 21.45 Полювання
на рибу-монстра 22.30 Народжені
мусонами 02.10 Україна: забута
історія

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

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 21:30, 23:00 Т/с «Кістки-10»
08:50 Т/с «Величний Джо»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50 «Решала»
11:45, 17:20 «Загублений світ»
13:40 «Облом.UA.»
14:50 Х/ф «ВТЕЧА З ШОУШЕНКА»
19:25, 20:30 Т/с «Дзвонар»

ZIK

07.00, 16.00 Перші про головне.
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
11.15, 13.15, 16.10, 17.10, 20.00,
21.40 Коментарі 08.00, 09.00,
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.50 Перші про головне 12.10 Гра
Z вогнем 15.15 Між своїми 18.00,
19.00 Футбол. Прем’єр-ліга
К-1
«Карпати» Львів - «Чорноморець»
06:30 «TOP SHOP»
Одеса 21.00, 06.20 Перші про
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
головне. Підсумки 23.00
08:10 «Ух ти show»
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 00.00
09:10 Т/с «Мисливці за реліквіями» Д/ф «Вирішальні битви Другої
світової війни» 00.50 Д/ф «Великі
11:00 Х/ф «7 ДНІВ І НОЧЕЙ З
танкові битви» 01.35 Художній
MЕРИЛІН»
фільм 03.05 Історична правда з
12:50 «Вірю не Вірю»
14:50 «Орел і Решка. Навколо світу» Вахтангом Кіпіані

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:35 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:10, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:40 Т/с «Анка з
Молдаванки»
22:30, 23:40 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»

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

СТБ

05:15 Моя правда. Наталя
Крачковська. 120 кг
самотності
06:00 Моя правда. Руслана.
ІНТЕР
Приборкування норовливої
05.40, 22.00 «Слідство вели... з
06:55 Містичні історії з Павлом
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
Костіциним 16+
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10,
08:45 МастерШеф 12+
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
13:20 Хата на тата 12+
Т/с «Султан мого серця» 11.00 Х/ф
«СІССІ - МОЛОДА ІМПЕРАТРИЦЯ» 17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
12.25 Х/ф «СІССІ: ВАЖКІ РОКИ
16+
ІМПЕРАТРИЦІ» 14.45 «Правила
20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
виживання» 15.50, 16.45, 01.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 02.25 Ток-шоу 22:50, 23:50 Т/с «Пелена»
«Стосується кожного» 20.00, 04.20
ICTV
«Подробиці» 21.00 Т/с «Не жіноча
05:40, 10:10 Громадянська оборона
робота» 23.45 Т/с «Підземний
06:30 Ранок у великому місті
перехід» 03.10 «Орел і Решка.
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Шопінг» 05.05 «Top Shop»
Факти
УКРАЇНА
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною 12:30, 13:20 Х/ф «МІЙ ВОРОГ»
15:00, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,

17:40, 22:35 Т/с «Юрчишини»
20:15 Секретний фронт
23:40 Х/ф «НАЙМАНИЙ УБИВЦЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:30, 06:50 Kids Time
05:35 М/с «Майлз із майбутнього»
06:55 Т/с «Мерлін»
10:40 Х/ф «СУТІНКИ»
13:00 Кохання на виживання 16+
17:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
НОВИЙ МІСЯЦЬ»
23:30 Т/с «Загублені»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.35,
14.40, 02.10 Правда життя 09.40,
17.10, 05.25 Шалена подорож 10.30
Мегамисливці 11.30 Код доступу
12.30 Майор «Вихор» 13.30, 00.25
Речовий доказ 15.35, 23.30 Великі
танкові битви 16.25, 21.45 Битва
рибалок 18.00 Наглядачі
заповідника 19.05, 20.50
Фантастичні історії 20.00, 01.25
Містична Україна 22.30 Народжені
мусонами

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
09:00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
10:50 Х/ф «ІЛЮЗІОНІСТ»
12:50 «Вірю не Вірю»
14:50 «Орел і Решка. Навколо світу»
15:40, 23:00 «Орел і Решка.

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

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 21:30, 23:00 Т/с «Кістки-10»
08:50 Т/с «Величний Джо»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15 «ДжеДАІ»
10:50 «Решала»
11:45, 17:15 «Загублений світ»
12:40 «Помста природи»
13:10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
15:25 Х/ф «КОНАН-РУЙНІВНИК»
18:30 25 тур ЧУ з футболу «Динамо»
-«Шахтар»
20:25 Т/с «Дзвонар»

ZIK
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
18.15 Коментарі 08.00, 09.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Перші про
головне 12.10, 20.00 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, 26 КВІТНЯ

ЧЕТВЕР, 25 КВІТНЯ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок з
1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 19:30
ТСН: «Телевізійна служба
новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:40 «Чистоnews 2019»
20:45, 21:40 Т/с «Анка з Молдаванки»
22:30 «Право на владу 2019»

ІНТЕР
05.40, 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» 09.50
Т/с «Султан мого серця» 10.50, 12.25
Х/ф «СКАРЛЕТТ» 14.45 «Правила
виживання» 15.50, 16.45, 01.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 02.25 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00, 04.20
«Подробиці» 21.00 Т/с «Не жіноча
робота» 23.45 Т/с «Підземний перехід»
03.10 «Орел і Решка. Шопінг» 05.05
«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. Підсумки з Олегом
Панютою
09:30 Зірковий шлях
10:30 Місія: краса
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти справедливості
12+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/c «Таємниці» 12+
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/c «Інша» 16+
23:20 Контролер

СТБ
05:15 Моя правда. Ольга Сумська. Без

права на сльози
05:55 Моя правда. Невідомі чоловіки
Наталі Могилевської
07:00 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
08:50 МастерШеф 12+
12:50 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси 16+
20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
22:50, 23:45 Т/с «Пелена»

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:00 Секретний фронт
10:50 Х/ф «ЗІТКНЕННЯ З
БЕЗОДНЕЮ»
13:15 Х/ф «ШИБАЙГОЛОВА»
15:00, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
17:40, 22:40 Т/с «Юрчишини»
20:20 Антизомбі
23:40 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:00 Kids Time
05:50 М/с «Майлз із майбутнього»
07:05 Т/с «Мерлін»
10:50 Х/ф «СУТІНКИ. САГА. НОВИЙ
МІСЯЦЬ»
13:10 Хто проти блондинок 12+
17:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
ЗАТЕМНЕННЯ»
23:30 Т/с «Загублені»

К-1

1+1

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
09:00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
11:00 Х/ф «ПЕРШИЙ ПЕС
ДЕРЖАВИ»
12:50 «Вірю не Вірю»
14:50 «Орел і Решка. Навколо світу»
15:40, 23:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
16:40 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

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 Х/ф «РОДИННІ ЗВ’ЯЗКИ»

2+2

05.40, 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» 09.50
Т/с «Султан мого серця» 10.50,
12.25 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 14.45
«Правила виживання» 15.50, 16.45
«Речдок» 18.00, 02.15 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці тижня» 23.45 Х/ф «ІГРИ
ДОРОСЛИХ ДІВЧАТОК» 03.40 Х/ф
«БЛАГІ НАМІРИ» 05.00 «Top Shop»

06:00 Мультфільми
08:00, 21:30, 23:00 Т/с «Кістки-10»
08:50 Т/с «Величний Джо»
09:45, 18:15 «Спецкор»
10:00 «ДжеДАІ-2018»
11:05 «Решала»
12:00, 17:20 «Загублений світ»
12:55 Відеобімба
14:15 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ»
15:50 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ-2»
18:50 «ДжеДАІ»
19:25, 20:30 Т/с «Дзвонар»
23:50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»

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,
МЕГА
19.00 Перші про головне 12.10 Гра Z
06.00 Бандитський Київ 08.20, 14.20 вогнем 15.15 Між своїми 19.15 VOX
Правда життя 09.20, 17.05 Шалена
POPULI 20.00 Докаz 21.00, 06.20
подорож 10.10, 18.00 Наглядачі
Перші про головне. Підсумки 21.40
заповідника 11.10 Код доступу 12.10 Прямим текстом 23.00 Стежками війни
Чорна піхота 13.10, 00.25 Речовий
доказ 15.25, 23.30 Великі танкові битви 23.30 Вижити в Україні 00.00 Д/ф
«Вирішальні битви Другої світової
16.15, 21.45 Битва рибалок 19.05,
20.50 Фантастичні історії 20.00, 01.25 війни» 00.50 Д/ф «Великі танкові
битви» 01.35 Художній фільм 03.05
Містична Україна 22.30 Народжені
Історична правда з Вахтангом Кіпіані
мусонами 02.10 Бандитська Одеса

СУБОТА, 27 КВІТНЯ
1+1
06:00, 23:35 «Світське життя.
2019»
06:45 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 11:00, 12:05, 13:05, 14:05,
15:40 «Світ навиворіт - 5»
16:35, 21:40 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка. Діти»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2019»
20:25 «Українські сенсації 2019»

ІНТЕР
06.10 Д/п «Паломництво на Святу
землю» 07.00 «Слово
Предстоятеля» 07.15 «Чекай мене.
Україна» 09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуєимо разом. Випічка»
11.00 Х/ф «МАЧУХА» 12.45
«Сходження Благодатного Вогню в
Храмі Гробу Господнього» 14.30
Х/ф «ТРИ ТОПОЛІ НА
ПЛЮЩИСІ» 16.00 Т/с «Султан
мого серця» 20.00, 03.55
«Подробиці» 20.30 «Крутіше всіх.
Новий сезон» 23.00 «Великоднє
богослужіння. Пряма трансляція»
04.25 Х/ф «КВО ВАДІС»

ICTV
05:15 Скарб нації
05:25 Еврика!
05:35, 12:45, 18:45 Факти
06:00 Більше ніж правда
07:45 Я зняв!
09:35 Дизель-шоу 12+
10:50, 11:45 Особливості
національної роботи
13:00 Т/с «Юрчишини»
15:15 Т/с «Пес»
16:20 Х/ф «КАВАЛЕРІЯ»
19:10 Х/ф «ФОРСАЖ 6»
21:40 Х/ф «ШАЛЕНИЙ МАКС:
ДОРОГА ГНІВУ»
23:45 Х/ф «НАЙМАНИЙ
УБИВЦЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 М/с «Лунтик»
06:50, 08:10 Kids Time
06:55 М/с «Майлз із майбутнього»
08:15 Ревізор. Крамниці
10:10 Таємний агент
11:30 Таємний агент. Постшоу
13:30 Хто проти блондинок 12+
15:20 Хто зверху? 12+
17:20 М/ф «Три богатирі та
Шамаханська цариця»
19:00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС»
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС 2»
23:40 Х/ф «ЗНАКИ»

ІНТЕР

18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
20:00, 23:05 Холостяк 12+
22:50 Небачене Євробачення 2019
23:40 Холостяк. Як вийти заміж 12+

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі
11:15 Секретний фронт. Дайджест
13:25 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
15:00, 16:20 Т/с «Пес»
20:10 Х/ф «КАВАЛЕРІЯ»
22:35 Х/ф «ПОВСТАННЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:10, 06:50 Kids Time
05:15 М/ф «Вартові Місяця»
06:55 Т/с «Мерлін»
10:40 Х/ф «ДЕНЬ, КОЛИ ЗЕМЛЯ
ЗАМЕРЗЛА»
14:30 Х/ф «ЗНАКИ»
16:40 Х/ф «ЯВИЩЕ»
18:40 Х/ф «ІНТЕРСТЕЛАР»
22:00 Х/ф «ЖИТТЯ»

УКРАЇНА

МЕГА

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/c «Замок на піску»
12+
18:00 Т/c «Таємниці» 12+
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/c «Чорна квітка» 12+
23:20 Слідами

06.00 Бандитська Одеса 08.35,
14.25 Правда життя 09.45 Шалена
подорож 10.35 Наглядачі
заповідника 11.35 1377 спалених
заживо 12.25 Місто, яке зрадили
13.15, 00.25 Речовий доказ 15.25,
23.30 Великі танкові битви 16.15
Полювання на рибу-монстра 17.00
Народжені мусонами 19.05, 20.50
Фантастичні історії 20.00, 01.25
Містична Україна 21.45 Битва
рибалок 22.30 Дивовижний
Гібралтар 02.20 Прихована
реальність

СТБ
05:20 Т/с «Пелена»
14:45 Холостяк 16+
17:30, 22:00 Вікна-Новини

К-1
06:30 «TOP SHOP»

07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
10:40 Х/ф «КРАСУНЯ І
ЧУДОВИСЬКО»
12:45 Х/ф «ІЛЮЗІОНІСТ»
14:50 «Орел і Решка. Навколо світу»
15:40, 23:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
16:40 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «102. Поліція»
08:50 ДжеДАІ. Дайджест 2017
09:45 «Загублений світ»
14:35 Х/ф «ВУЛКАН»
16:25 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
АГЕНТ»
18:00 Х/ф «ПІД ПРИЦІЛОМ»
19:45 Х/ф «ІКАР»
21:15 Х/ф «БУНТ»
22:50 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
СОЛДАТ-3: НОВИЙ
ПОЧАТОК»

ZIK

07.00, 09.00 Перші про головне.
Дайджест 07.15, 09.15 Коментарі
УКРАЇНА
10.00 Перша передача 10.35,
22.35, 03.05 Історична правда з
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні.
МЕГА
Вахтангом Кіпіані 11.00 FACE 2
Підсумки з Олегом
FACE з Тетяною Даниленко 12.00
06.00 Бандитський Київ 07.10,
Панютою
18.00 Україна: забута історія 09.40 Хард-ток-шоу «DROZDOV» 13.00
07:30, 15:20 Т/c «Інша» 16+
HARD з Влащенко 14.00 Гра в
Речовий доказ 10.50 Великі
16:00, 20:00 Т/c «Хлопчик мій» 12+ танкові битви 11.40 Таємниці Біблії класику 15.00 Між своїми 15.45,
21:00 Шоу «Дивовижні люди»
13.30 Шалена подорож 15.10
17.15 Політичне ток-шоу «Народ
23:20 Т/c «Щасливий квиток» 16+ Народжені мусонами 17.10 Битва проти!» 17.00, 19.00 Перші про
рибалок 20.30 Реальна історія
головне 18.45 Місто 19.20 VOX
СТБ
Ісуса 23.15 Фантастичні історії
POPULI 20.00 Докаz 21.00 Деталі
00.10 Містична Україна 00.55
06:30, 16:30, 22:45 Хата на тата
22.00 Стежками війни 00.00 Д/ф
Війна всередині нас 05.35
12+
«Вирішальні битви Другої світової
Бандитська Одеса
07:55 Страва честі 12+
війни» 00.50 Д/ф «Великі танкові
битви» 01.35 Художній фільм
08:55 Т/с «За вітриною»
К-1
06.00 Євромакс 06.30 Завтра вже
19:00 МастерШеф. Професіонали
сьогодні
12+
06:30 «TOP SHOP»

1+1

06:00 Мультфільми
08:00, 12:40 «Помста природи»
08:50 Т/с «Величний Джо»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50 «Решала»
11:45, 17:20 «Загублений світ»
14:00, 23:00 Х/ф «ТЕЛЕФОННА
БУДКА»
15:20 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
19:25 Х/ф «І ГРИМНУВ ГРІМ»
21:15 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
АГЕНТ»

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

12+
08:10 «Ух ти show»
19:00 Слідство ведуть екстрасенси 08:50 М/с «Земля до початку
16+
часів»
21:00 Т/с «Рецепт кохання»
09:50 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
РІЗДВЯНОЇ ЗІРКИ»
ICTV
11:15 Х/ф «КРАСУНЯ І
ЧУДОВИСЬКО»
05:10 Громадянська оборона
13:20 «Орел і Решка. Навколо
06:55 Антизомбі
світу»
08:35 Т/с «Відділ 44»
12:10, 13:00 Х/ф «ПОВСТАННЯ» 22:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»
12:45, 18:45 Факти
14:05 Х/ф «ШАЛЕНИЙ МАКС:
2+2
ДОРОГА ГНІВУ»
06:00 Мультфільми
16:15 Х/ф «ФОРСАЖ 6»
08:00 «ДжеДАІ-2019»
20:35 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДІ»
22:20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДІ 2» 09:00 «Загублений світ»
11:45 «Шалені перегони»
НОВИЙ КАНАЛ
ІНТЕР
13:05 Х/ф «ТЕЛЕФОННА БУДКА»
05:10 Стендап шоу
14:25 Х/ф «І ГРИМНУВ ГРІМ»
08.00 «уДачний проект» 09.00
06:00, 07:50 Kids Time
16:10 Х/ф «НА МЕЖІ»
«Готуємо разом» 10.00 «Орел і
Решка. Мегаполіси» 11.00 «Орел і 06:05 М/ф «Синдбад: Легенда
18:15 Х/ф «ВИХІД: БОГИ ТА
семи морів»
Решка. Морський сезон 3» 12.00
ЦАРІ»
«Крутіше всіх. Новий сезон» 14.00 07:55 Х/ф «АРТУР І МІНІПУТИ»
21:00 Х/ф «НЕКЕРОВАНИЙ»
09:50
М/ф
«Три
богатирі
та
Т/с «Не жіноча робота» 18.00 Х/ф
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
Шамаханська цариця»
«ДІАМАНТОВА РУКА» 20.00
11:30 Х/ф «ЗЕМНЕ ЯДРО»
«Подробиці» 20.30 «Правила
ZIK
14:10 Х/ф «ЛЮДИ ІКС»
виживання» 22.00 Х/ф «ФОТО НА
16:10 Х/ф «ЛЮДИ ІКС 2»
07.00
Перші
про
головне.
ДОКУМЕНТИ» 23.55 «Речдок»
18:50 Х/ф «ЛЮДИ ІКС: ОСТАННЯ Дайджест 07.15 VOX POPULI
БИТВА»
УКРАЇНА
08.05 FACE 2 FACE з Тетяною
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС: ПЕРШИЙ
Даниленко 09.00 Докаz 10.00,
06:30 Сьогодні. Підсумки з Олегом
КЛАС»
22.00 Перша передача 10.30
Панютою
23:40 Х/ф «ВОСКРЕСІННЯ»
Стежками війни 11.00, 18.10,
07:30 Зірковий шлях
05.10 Перші другі 12.00, 20.10 Гра
МЕГА
09:10 Т/c «Хлопчик мій» 12+
Z вогнем 12.50 Добрий ZIK 13.20
13:10 Т/c «Чорна квітка» 12+
06.00 Бандитська Одеса 07.20,
17:00, 21:00 Т/c «Кровна помста» 18.00 Україна: забута історія 09.50 Політичне ток-шоу «Народ проти!»
12+
16.10, 17.15 Прямим текстом з
Речовий доказ 11.00 Великі
20:00 Головна тема
танкові битви 11.55 Як працюють Остапом Дроздовим 17.00, 19.00
23:00 Музична платформа
міста 13.45, 17.10 Шалена
Перші про головне 17.45, 02.20
подорож 15.25 За межами Землі Історична правда з Вахтангом
СТБ
16.20 Дивовижний Сінгапур 20.30
Кіпіані 19.20 HARD з Влащенко
Таємниці Біблії 22.20 Фантастичні
05:50, 08:30, 09:55 Хата на тата
21.00 Деталі 22.35 Вижити в
історії
00.15
Скарб.UA
12+
Україні 23.00, 00.50 Художній
07:30 Холостяк. Як вийти заміж
К-1
фільм 00.00 Д/ф «Вирішальні
12+
битви Другої світової війни» 06.00
06:30 «TOP SHOP»
09:00 Страва честі 12+
Хард-ток-шоу «DROZDOV»
15:15 МастерШеф. Професіонали 07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:35 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
10:40 Т/с «Анка з Молдаванки»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Вечір прем’єр з Катериною
Осадчою 2019»
23:00 «Церемонія вручення
музичної премії Yuna 2019»

Гороскоп на 22 — 28 квітня

2+2

НЕДІЛЯ, 28 КВІТНЯ
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Дай лапу»
09:10 «Ух ти show»
10:45 М/с «Земля до початку
часів»
12:10 М/ф «Астерікс і Обелікс:
Велика бійка»
13:45 М/ф «Астерікс і Обелікс
підкорюють Америку»
15:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
22:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»

Що віщують зорі
ОВЕН. Бажано буде спочатку перевірити інформацію, а вже потім робити
висновки. Інакше ви ризикуєте наламати
дров тільки тому, що щось не так зрозуміли. Намагайтеся не допускати негативних
думок. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Можна порадіти вашим
кар’єрним успіхам. Ви оточені людьми, які
готові багато чого зробити для вас. Вам
знадобляться такі якості, як терплячість,
стриманість і розважливість. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — середа.
БЛИЗНЮКИ. Традиційний підхід
до вирішення проблем не завжди буде
вдалим. У справах варто керуватися розумом, а ось через кохання можна й голову
втратити, тим більше, що ваші почуття взаємні. Сприятливий день — середа, несприятливий —
понеділок.
РАК. Вищі сили будуть підтримувати
вас, пам’ятайте про це і довіряйте своїй
інтуїції. Буде велика спокуса кого-небудь
покритикувати, але краще все-таки похвалити. На вас чекають успіх, прибуток і кар’єрний ріст. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ЛЕВ. Цілком імовірно, що вам потрібно буде з головою влізти не в свою справу. Підготуйтеся до того, що доведеться
захищати свої права. Не виключені конфлікти на роботі. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — п’ятниця.
ДІВА. На вас очікують багато різноманітних подій і приємних зустрічей. Вам
може пощастити багато в чому. Не лінуйтеся розкрити свій потенціал. Постарайтеся не дратуватися через дрібниці, а завзято
йти вперед і робити свою справу, що б не говорили
навколо. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — понеділок.
ТЕРЕЗИ. Не виключене розчарування в комусь із близьких людей, але
це не привід для паніки. Це ідеальний період для підготовки і реалізації серйозних
ділових планів. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — п’ятниця.
СКОРПІОН. Вдалий період, ви опинитеся в потрібний час і в потрібному місці,
добре заробите й отримаєте емоційний
підйом. Присвятіть більше часу особистому життю, не бійтеся освідчитися в коханні,
і на вас чекають романтичні стосунки. Сприятливий
день — середа, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Приділіть більше часу
професії, і лише вихідні присвятіть собі.
Постарайтеся розібратися зі своїм внутрішнім світом. Ваші ініціативи одержать
підтримку. Сприятливий день — четвер, несприятливий — п’ятниця.
КОЗЕРІГ. Виявіть розумну обережність, спілкуючись з партнерами по бізнесу. Доведеться відстоювати реалістичність ваших планів перед начальством.
Гарні новини підбадьорять. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — середа.
ВОДОЛІЙ. З’явиться шанс просування
кар’єрними сходами. Найкраще будуть вирішуватися повсякденно-рутинні питання.
Приборкайте свою запопадливість, бо ймовірні помилки та самообман. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — субота.
РИБИ. Проявіть дипломатичність
і стримуйте емоції. Однак вам все ж необхідна наполегливість у відстоюванні своїх
інтересів. У вихідні не звалюйте на свої
плечі зайвий вантаж. Сприятливий день —
п’ятниця, несприятливий — середа.
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Газета НА ВИХІДНІ»

l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

БУЖЕНИНА «МЕДОВА»
Фото agropolit.by.

Уже й свято
близенько...

ПАСКА «ШВИДКА»

Інгредієнти: 3–4 скл. цукру, 18 жовтків, 200 г
вершкового масла, 200 г маргарину, 200 г свіжих
дріжджів, 0,5 скл. олії без запаху, 1 л молока, борошно, ванільний цукор, 1 скл. родзинок.
Приготування. На дно миски висипати 2 склянки цукру, вилити трохи збиті жовтки. На них постругати ножем масло й маргарин, покришити дріжджі,
зверху висипати решту цукру і залити теплим (але не
гарячим!) кип’яченим молоком. Все! Миску накрити
рушничком і залишити на півдоби. Через 10–12 годин просіяти борошно і вимісити – чим довше, тим
смачнішими будуть паски (місити не менше 40 хвилин). Тісто має вийти дуже м’яке, еластичне і блискуче. В кінці додати родзинки, ванілін, олію, ще раз добре вимісити, після чого зразу розкладати у форми,
заповнюючи їх на третину. Коли паски піднімуться,
змащуємо верх збитим жовтком і випікаємо у попередньо розігрітій духовці або в печі. Оздоблюємо на
свій смак.

ТЕРИН «ВЕЛИКОДНІЙ»

Важко уявити пасхальний стіл без м’ясних
делікатесів: ароматної шинки, печеної домашньої
ковбаски. А тим, хто полюбляє легкі м’ясні страви,
гадаємо, припаде до смаку терин із курячого філе з
начинкою
Фото blog.metro.
Інгредієнти:
500 г курячого філе,
300 г курячої печінки, 100 г печериць,
3–4 зубчики часнику, цибулина, 1 яйце,
100 мл вершків, 2 ст. л.
олії, смужки бекону,
сіль, перець.
Приготування.
Для начинки на олії обсмажуємо подрібнений часник і цибулю, покраяну півкільцями. Печінку ріжемо довгими смужками й тушкуємо з цибулею й часником. Додаємо печериці,
нарізані тонкими пластинками, солимо, перчимо і смажимо
до готовності. Готуємо фарш: дрібно нарізаємо куряче філе,
додаємо яйце та вершки, солимо й вимішуємо. Форму для
запікання поперек вистилаємо смужками бекону, викладаємо шарами половину фаршу, тоді начинку й другу половину
фаршу. Зверху знову кладемо смужки бекону та закриваємо
фольгою. Встановлюємо форму в глибшу жаростійку ємкість
із водою, щоб під час приготування терин не підгорів. Запікаємо протягом години за температури 180°С. Залишаємо
вистигнути, а тоді ставимо терин у холодильник на 10–12
годин. Подаємо із зеленню й овочами.

Мабуть, кожна господиня до свята
запікає великий шматок м’яса —
це, як мовиться, класика. За цим
рецептом буженина виходить
соковита й ароматна
Інгредієнти: 1 кг свинини, 350 г
моркви, 3 ст. л. меду, 6–7 зубочків часнику, пучок зелені, 5 лаврових листків,
сіль, хмелі-сунелі та чорний мелений
перець — за смаком.
Приготування. Свинину найкраще
вибирати жирну, приміром ошийок.
М’ясо промити й обсушити, зробити
глибокі надрізи і нашпигувати часником та морквою, нарізавши їх тонкими
пластинками. Натерти свинину сумішшю солі, спецій та меду, загорнути
у фольгу і маринувати так 1,5–2 години, після чого випікати в попередньо
розігрітій до 200°C духовці приблизно 1,5 години. Охолодити буженину
у фользі, тоді зняти її й нарізати м’ясо
поперечними скибочками. Подавати,
прикрасивши зеленню.

Час плине швидко. Здається, зовсім
недавно розпочався Великий піст, а
от-от — і Пасха. Тож час подбати про
празникове меню, закупити продукти,
аби не стягати всі клопоти на останні
передсвяткові дні
За цим рецептом приготування великоднього
хліба не потребує багато часу й уваги – отже,
підійде для жінок, які працюють,
т та попри
це хочуть порадувати рідних домашньою
випічкою. Тісто слід розчиняти звечора,
а вранці наступного дня додати решту
інгредієнтів і пекти паски (або ж навпаки,
починати вранці, а ввечері випікати)

www.volyn.com.ua

Фото owoman.com.

МЕДОВА ПАСКА

Вона унікальна тим, що печеться без цукру, лише на меду. Крім того,
запропонована в рецепті ідея сподобається тим господиням, у кого не
всі домочадці полюбляють випічку з родзинками
Інгредієнти: для опари – 20 г свіжих дріжджів, 60 мл теплої води, 1 ст. л.
меду, 50 г борошна; для тіста – 0,5 кг борошна, 4–5 ст. л. меду, 7 яєць, 2 ч. л.
лимонної цедри, 100 г вершкового масла кімнатної температури, 1/4 ч. л. солі,
150 г ізюму.
Приготування. Для опари розчиняємо дріжджі в теплій воді з медом,
додаємо борошно і перемішуємо. Залишаємо на 40–60 хвилин при кімнатній
температурі, поки опара не подвоїться в об’ємі. З борошна, меду, злегка збитих яєць, опари, солі та цедри замішуємо однорідне тісто і залишаємо його на
30 хвилин. Далі добавляємо нарізане шматочками вершкове масло, ще раз
вимішуємо і ставимо в теплому місці, щоб підходило приблизно 1,5–2 години. Упродовж цього часу 2 рази трохи обминаємо тісто. Розмочені родзинки
злегка відтискаємо, додаємо 1 ст. л. борошна і перемішуємо. Коли тісто підрухається, ділимо його на частини. Кожну розтягаємо руками в прямокутник завширшки приблизно в третину висоти формочки, у якій випікатимуться паски.
Посипаємо родзинками, згортаємо рулет і ставимо у форму на торець. Декотрі
пасочки можна сформувати без ізюму, щоб догодити на всі смаки Трохи притискаємо і залишаємо, поки збільшиться вдвічі. Змащуємо жовтком і ставимо в
попередньо розігріту до 200°С духовку. Випікаємо 25–30 хвилин. Гарячі пасочки змащуємо глазур’ю.

ПЛЯЦОК «ЕЙФОРІЯ»

Його приготування потребує часу й терпіння, але, скуштувавши цей
смачний торт, ви не пошкодуєте потрачених зусиль
Інгредієнти: 150 г борошна,
120 мл кави еспресо, 2 ст. л. какаопорошку, 8 жовтків, 10 білків, 300 г
цукру, 1,5 ч. л. порошку для випічки,
1 пакетик амонію, 250 г вершкового
масла, 80 мл олії (без запаху), 150 г
маку, 100 г волоських горіхів, 170 мл
жирних вершків, 200 г чорного шоколаду, 370 мл згущеного молока.
Приготування. Кавові коржі.
Зварити міцне еспресо, влити до какао-порошку, розмішати, остудити.
4 жовтки розтерти з цукром (120 г),
додати олію і кавову суміш. В мисці
змішати сухі інгредієнти: борошно, порошок для випічки й амоній,
ввести в кавово-жовткову суміш і
розділити на 2 частини, одну з них
поставити в холодильник (для другого коржа). Збити 6 білків із 30 г
цукру до стійких піків, половину
обережно ввести в тісто і випікати
при 180 градусах приблизно 25–30
хвилин. Коли перший корж буде готовий, дістати іншу частину тіста з
холодильника, додати решту збитих
білків і спекти другий корж (білки

Фото receptystrav.com.

треба вводити безпосередньо перед
випічкою). Маковий корж. Подрібнити та обсмажити горіхи на сковороді
до золотистого кольору. 100 г масла
збити з цукром (100 г), по одному
ввести 4 жовтки, додати сухий мак
і обсмажені горіхи. 4 білки добре
збити з цукром (50 г), ввести в масу
за декілька прийомів, обережно вимішуючи. Пекти при 180°С до готовності, близько 40 хвилин. Для крему
вершки довести до кипіння, зняти з
вогню, додати шоколад, поламаний
на шматочки, перемішати до однорідності й охолодити. Перемастити
коржі, поклавши маковий посередині.

ДОМАШНЯ КОВБАСА

Мабуть, у багатьох дитячі спогади
про святкові приготування
асоціюються з тим, як бабуся
виймала з печі ароматні кільця
ковбаски? Приготуйте й ви таку
смакоту для своєї сім’ї! Нема печі?
Підійде й духовка!
Інгредієнти: 3 кг свинини, 1 кг яловичини, 700–800 г сала, 1 ч. л. цукру,
часник, сіль за смаком, чорний мелений перець, жменя гірчиці у зернах,
свинячі кишки.
Приготування. М’ясо порізати
тонкими шматочками, сало – дрібними
кубиками, посолити, поперчити, додати цукор і ретельно вимішати, щоб
фарш, як і тісто, почав відставати від
рук. Наприкінці всипати промиту гірчицю і ще раз вимішати. Якщо сумніваєтеся, чи достатньо солі, можна з фаршу зробити млинець і підсмажити його
на сковороді під кришкою. Скуштуєте
– і знатимете, чи потрібно досолювати.
Готовим фаршем за допомогою м’ясорубки і спеціальної насадки начинити (не дуже щільно) почищені і добре
промиті кишки, кінці позав’язувати.
Ковбасу викласти на деко, попроколювати в кількох місцях голкою. Ставити
її в гарячу духовку не можна, щоб не
потріскалися кишки. Тому розігрійте
духовку до 100°С, поставте бляшку з
ковбасою, а тоді виставте 180–200°С.
Випікати приблизно 40 хвилин.
Фото sourceoftaste.blogspot.
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ЧА ЙНВ ОРД
«Пожежна охорона»

Ми ж не про золотий
батон запитували,
а лише про ключик…
А хто його вручив усім відомому Буратіно?
Ага, тепер згадали «Триста лет тому назад…»?!!

“

Грицько ГАРБУЗ

ле щоб було зрозуміло для тих
читачів, хто вперше знайшов
сторінку із нашим інтелектуальним конкурсом, повторимо запитання,
в якому ми вас хотіли повернути у дитинство. Хоча вірш–завдання зі збірки «Бенкет Чаклунки» поетеси Галини
Зелінської із села Суховоля Луцького
району Волині був непростий, як і її
життя.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
11 (2019)
Вже і доля мене
не злюбила,
Що свій ключик від щастя
Втопила
Ненароком я в озері
смутку.
Відгукнись, черепахо
……. !
Яке пропущене слово в поезії однієї волинської поетеси ми заховали
у гарбузі?
Відгадку — Тортило (Черепаха
Тортила) — вказало лише 6 наших
читачів. А переможців, як ви знаєте,
взагалі має бути лише два. Тому знову
вдалися до жеребкування. І щаслива
рука нашої таємничої і чарівної авторки Ші Мур вказала, що по 100 гривень
ми маємо вручити Миколі Івановичу Короткому із села Хоцьки Переяслав–Хмельницького району Київської області («Яка ж іще черепаха
вручає золотий ключик від щастя?») і
Марії Денисівні Книш, яка проживає
у Смідині Старовижівського району
Волинської області («Я проримувала і

Щоб отримати гроші,
переможців просимо
надіслати на адресу
редакції (листом або
електронкою) копії
першої та другої
сторінок паспорта та
ідентифікаційного коду.

засміялася: «Підходить Тортила із казки про Буратіно!»).
Щоб отримати гроші, переможців
просимо надіслати на адресу редакції
(листом або електронкою) копії першої
та другої сторінок паспорта та ідентифікаційного коду.
А нам час оголошувати нове завдання.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
16 (2019)
Цей предмет у старшого і середнього покоління асоціюється з Володимиром Леніним і кіньми. Але з’явився він
у нас завдяки такому випадку.
Одного дня пані Ф. забігла до пані
Ю. на чашку чаю. Та запросила гостю
до столу, взяла ніж і звично почала
встромляти його в одну…«голову».
Раптом різак зісковзнув і врізався господині в іншу руку. Фонтаном бризнула кров. «Придумай що–небудь!» — заволала вона до чоловіка Я.
І він придумав! Навіть ми користуємось цим винаходом вдома, хоч тепер
усе рідше, уже майже два століття.
Але нас цікавить вага тієї дивної «голови», в яку били ножем…

Тож яку цифру ми заховали у гарбузі?
Слово–відповідь треба надіслати до 3 травня тільки у вигляді sms–
повідомлення на номери: 0501354776
і 0672829775 (наприклад: «М’яч», «Три
ведмеді», «Наталія Мурахевич»).
Увага: з одного номера можна
відправляти лише одне sms! Цей номер і братиме участь у жеребкуванні
при розіграші призових 200 гривень,
якщо правильних відповідей буде
більше двох. А ще спеціальний приз —
150 гривень — отримає той, хто в листі на поштову адресу (43 025, Луцьк,
просп. Волі, 13) чи електронну (tsikava.
gazeta@gmail.com) найяскравіше опише, як шукав чи шукали правильну відповідь.
P. S. Щось ми ще не отримали
фотодоказ на наш подарунковий
квест від 28 березня, тому повторюємо завдання: «Шукайте в самому
центрі міста, де знаходиться найдовший в Україні будинок, праворуч
(якщо дивитися з боку «Біг–Бена»)
від дому, де кілька років тому була
резонансна пожежа, найромантичніший заклад Юлії. Якщо зайти в це
приміщення, яке часто виручає закоханих, — ліворуч буде кавова точка,
але йдіть прямо, чемно вітайтеся і
промовляйте: «Я хочу назвати вам
пароль від «Цікавої газети на вихідні». Сфотографуйтесь із презентом
та надішліть світлину з номером
свого телефону в редакцію і матимете шанс на ще один виграш. А пароль: «Юлія-400».
P. S.1. Мова не про Лондон.
Перемог вам!

l ЦЕ ЦІКАВО

«Все вокруг казалось дивным триста лет тому назад…»
ерепаха Тортила (Tortila) —
другорядний персонаж казки
«Золотий ключик, або Пригоди
Буратіно» (1936), яку російський письменник Олексій Толстой літературно
переробив із книги італійця Карло
Коллоді «Пригоди Піноккіо. Історія дерев’яної ляльки».
Черепаха живе в Болоті країни
Дурнів, волею випадку стає берегинею золотого ключика, який упустив у
воду Карабас–Барабас, і передає цей
предмет головному герою — Буратіно.
Її роль у фільмі «Пригоди Буратіно»
(«Білорусьфільм», 1975) чудово зіграла
знаменита радянська акторка Рина Зелена (1901 — 1991) — на фото.

Фото video-club.pess.info.

Ч

1-2. Довга дерев’яна тичина з вістрям і гаком. 2-3. Він
захищає організм від пилу і газів. 3-4. Трубопровід для
подачі вогнегасної речовини. 4-5. Одне з обладнань для
гасіння пожежі. 5-6. Металевий головний убір пожежника. 6-7. Насос, встановлений на автомобілі. 7-8. Пристрій
для формування і спрямування вогнегасного струменя.
8-9. Знаряддя у вигляді металевого стрижня. 9-10. Машина
для подавання води під час гасіння пожежі. 10-11. Драбина, змонтована на автомобілі. 11-12. Запис про який-небудь факт. 12-13. Ступінь нагрітості тіл. 13-14. Синонім до
слова повітря.
Склав Ярослав РОЙКО,
м. Луцьк.

Відповіді — у наступному номері
ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ВІД 11 КВІТНЯ
По горизонталі: 7. «Катерина». 8. Диверсія. 9. Титул.
11. Аліса. 12. Пелікан. 15. Очіпок. 16. Купюра. 17. Могилевська. 20. Толока. 21. Ріхман. 25. Фракція. 27. Шквал.
28. Кефір. 29. Кобеляки. 30. Стельмах.
По вертикалі: 1. Данильча. 2. Перун. 3. Єнісей.
4. Шишкар. 5. Гриль. 6. Діаспора. 10. Піротехніка. 13. Соловки. 14. Функція. 18. Колектор. 19. Занзібар. 22. Франко. 23. Фільтр. 24. Валет. 26. Уельс.

Усміхніться!
:)) :)) :))
— Ви чули, яка в Абрама трагедія?
— А що сталося?
— Таки виграв мільйон у лотерею, і його
позбавили соціальної
пільги на опалення.
:)) :)) :))
— У мене шия болить
— ???
— Учора застудився, а
дружина й каже: «Милий,
давай я тебе спиртом
розітру».
— А до чого тут шия?
— А ви пробували
коли–небудь спирт зі
спини злизувати?
:)) :)) :))
— У вас є документи
на цю рибу?
— А що вам треба?

Свідоцтво про смерть?
:)) :)) :))
У генерала народився
онук. Щоб дізнатися, на
кого він схожий, генерал
посилає в пологовий
будинок ад’ютанта.
— На вас! — радісно
повідомляє ад’ютант.
— Доповідай деталі.
— Онук ваш лисий,
пузатий, нічого не тямить
і весь час кричить.
:)) :)) :))
Головний лікар клініки
навчає молодого співробітника:
— І запам’ятайте,
Юхиме Марковичу: головне завдання платної
медицини — перевести
гострий біль у хронічний.
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Хто він — кіборг, який переміг рак
і кинув виклик Зеленському?

Фото з «Фейсбук»-сторінки
Миколи ВОРОНІНА.

»

Закінчення. Початок на с. 1

Мирослава КОЗЮПА

родженець
Херсонщини
Микола Воронін — особистість неординарна. Чоловік
здобув три дипломи в Києво-Могилянській академії, зокрема магістра екології, викладав у Горлівському вищому професійному
техучилищі транспорту математику, фізику, інформатику, вів танцювальний гурток та давав уроки айкідо. Письменник-пісняр Микола
з гітарою об’їздив Україну, Росію,
Білорусь, Литву. Виступав у дитячих будинках, місцях позбавлення
волі, на вулицях, в електричках…
Він завжди в русі, постійно вчиться й удосконалюється. Вже після
служби в зоні АТО отримав диплом
оператора безпілотного літального апарату, закінчив курси бойових медиків і може рятувати життя
пораненим. Нині Микола — аспірант Києво-Могилянської академії
зі спеціальності «Психологія».
У 2004 році в нього діагностували
онкологічне захворювання. Лікарі
винесли суворий вирок: жити залишилося кілька місяців. Та Микола
Воронін не здався. Просто з інституту
Шалімова, де йому видалили нирку, жовчний міхур, частини печінки,
кишківника, діафрагми, він вирушив
на Майдан, ставши активним учасником Помаранчевої революції. А після
її закінчення проходив реабілітацію … у Чорнобилі. Спав на землі,
харчувався тим, чим багаті ліси, пив
тамтешню воду, ричав, відлякуючи
місцевих хижаків. Під впливом радіації хвороба відступила, і тепер у зону
відчуження чоловік їздить щороку.
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«Я БУВ СЕПАРАТИСТОМ ЦІЛИХ
ТРИ ДНІ»
Перед собою дипломований
еколог поставив завдання — врятувати землю. Придбали із дружиною
два гектари посеред поля й оселилися в… норі.
— Я укріпив стіни очеретом і саманом, вистелив сіном, вхід закрив
ялиновими гілками. Влітку в такому
притулку було прохолодно, а взимку не дуже холодно, — розповів
Микола Воронін. Здебільшого жили
без грошей і їли тільки те, що давала
природа: траву, коріння. На робо-

Микола Воронін: «Україна, яку я захищав, не повія, а наша Батьківщина».

ту чи в магазин їздив велосипедом.
Подружжя прожило відлюдниками
вісім місяців. Головна ідея — бути
якнайближче до природи, вирощувати дерева. — Якби 40 мільйонів
людей взялися за це, виросло б
40 мільйонів садів. Уявляєте, як змінилося б наше життя?
Коли у 2014 році почалися заворушення, Микола Воронін пішов
на проросійські мітинги під стіни
Донецької ОДА. «Я був сепаратистом цілих три дні, — згадує він. —
Потім побував на проукраїнському
мітингу, де побачив, як люди різних
конфесій моляться… Тут я зрозумів,
за кого стояти далі».
А далі пан Микола записався
в батальйон «Донбас», звідти потрапив у добровольчу роту 79-ї
окремої аеромобільної бригади,
де за попередню політичну позицію
отримав позивний Сепар. Але навіть
на передовій не забував про гітару.
Коли випадала нагода, писав вірші, пісні. Склав гімн своєї бригади,
де співається не тільки про мужність
захисників, а й про волонтерів. Так
потрапив у Донецький аеропорт,
де колишнього вчителя інформатики і математики призначили коригувальником вогню. Миколі, який
донедавна вважав себе пацифістом
і сварився з мисливцями, котрі відстрілювали дичину, довелося і самому стріляти. «Я ніколи не отримаю
задоволення від убивства. Війна
смердить. Від неї постійно нудить.
Але я не бачу іншого шляху, як зупинити цей бруд із Росії, який насуває
на Україну», — зізнався він.
Якось боєць помітив в одному

“

У Донецькому аеропорту Миколі, який донедавна
вважав себе пацифістом і сварився з мисливцями,
котрі відстрілювали дичину, довелося і самому
стріляти.

з терміналів барикади, збудовані
з речей летовища, серед яких — монітори. Микола Воронін зізнається:
винести разом із ще трьома товаришами щось уціліле вирішили «зі
спортивного азарту» й під обстрілом дістали просто з-під носа сепаратистів. Це було того дня, коли
російський актор Михайло Пореченков поливав вогнем українських
військових. Кіборг урятував і виніс
«трофей»-монітор, коли головним
було вижити самому. «Це шматочок
майна, яке належить нам, Україні.
Я б хотів щоб він працював за призначенням — показував рейси
вильотів українських літаків, тому
передав його аеропорту «Бориспіль», — каже він. — Згодом на повітряному вокзалі у Києві облаштували цілий куточок, присвячений
незламним кіборгам.

«У ВАС, ПАНЕ ЗЕ, ВИСТАЧИЛО
БОЯГУЗТВА ПОПРОСИТИ
ВИБАЧЕННЯ В КАДИРОВА,
ТА НЕ ВИСТАЧАЄ СОВІСТІ
ВИБАЧИТИСЯ ПЕРЕД
УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ»
Саме під цим монітором днями
Микола Воронін оголосив голодування — свій новий бій за Україну.
Чоловік звернувся до Володимира
Зеленського відразу з кількома ви-

могами.
— У вас, пане ЗЕ, вистачило
боягузтва попросити вибачення
в Кадирова, та немає совісті вибачитися перед українським народом,
загиблими та живими. За жарти про
актрису з німецьких фільмів для
дорослих та про ебонітові палички
бракує совісті попросити вибачення в Героїв Євромайдану, у загиблих
Небесної сотні. У вірян, які радіють
Томосу, совісті вибачитися нема. Так
само в луганського поета Василя Голобородька за вкрадене ім’я. Не вистачає сміливості довести всім, що
ви не наркоман, здати тести спеціалістам VADA, як пропонує Володимир Кличко, — зазначає Микола
Воронін.
Через два дні перебування
в аеропорту місцевий охоронець
прогнав Миколу з-під монітора.
«Сказав сидіти подалі. Десь так
із багатьма ветеранами і вчиняють,
їх намагаються запхнути в куток
і забути… Як і цей монітор. Його
не використовують, хоч він робочий, та не показує нічого. А начальство летовища, коли приймало його
в мене, божилося, що він буде ввімкнений», — зазначив кіборг.
А в неділю в міжнародному
аеропорту кіборг мав таки шанс зустрітися з опонентом. Проте Воло-

димир Зеленський, повертаючись
з Парижа, прилетів до терміналу D,
але до голодуючого чоловіка не підійшов. Як і не з’явився на дебати
на НСК «Олімпійський», де його очікував Петро Порошенко. «Мабуть,
не вистачає таки мужності спілкуватись із народом цьому «слузі народу», — йдеться на сторінці Миколи
Вороніна.
До кіборга щодня навідуються
місцеві медики — міряють тиск, стежать за загальним станом. Наразі
критичних змін в організмі не виявили, але скільки витримає людина «без
нирки і жовчного міхура, втомлена
війною», — невідомо, тож колишній
захисник попросив рідних і друзів
не згадувати його «злим словом».

«ЗА УКРАЇНУ ТРЕБА ЖИТИ!»
… А 16 квітня Микола Воронін
зупинив голодний протест.
— Мій тато в складному стані.
Мама повідомила, що допомогти
йому зараз нема кому. Місію завершую, — зазначив кіборг. — Не дочекався я ні вибачень, ні аналізів
від кандидата ЗЕ-кандитата і навряд
хтось дочекається, але вважаю, що
достатньо привернув уваги до того,
хто такий ЗЕ і його боти. Крім того,
моє здоров’я зазнало серйозного
удару. А я не маю бажання зараз
вмирати за Україну. За Україну треба
жити. Нехай за неї вмирають вороги!
P. S. Якщо хтось бажає допомогти Миколі Вороніну грошима,
які боєць АТО планує використати
на реабілітацію, їх можна переказати на картку у ПриватБанку:
5168742717866606.
Фото olhachorna.blogspot.com.

— А вона тебе не любить! І мене!
І бабусю Орисю! Нікого не любить!

»

Захоплива історія «Королева Ларо» у рубрці «На поворотах долі» — на с. 14

