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l НІКОЛИ НЕ ЗДАВАЙСЯ!

»

Цікава

«Ні, це не монтаж. Саме так я виглядаю зараз».

«У мене рак, але я хочу
надихнути вас боротися»

ГА З Е ТА +

Популярна телеведуча і актриса Яніна
Соколова приголомшила правдою,
яку довго приховувала

на вих ід
ідні
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Її зізнання викликає
шок. Саме він є першою
реакцією на повідомлення
у «Фейсбуці» відомої
тележурналістки
та кіноакторки Яніни
Соколової, котра
розповіла, що останні сім
місяців боролася з тяжкою
хворобою. При цьому
її обличчя не сходило
з екранів, а авторська
програма «Вечір з Яніною
Соколовою» била рекорди
переглядів на Youtube.
Ніхто й гадки не мав, що
все це робить онкохвора
людина

Фото vn.20minut.ua.

l РЕЗОНАНС

Анастасією Приходько. — Ред.)
у листопаді, який ми записали
раніше, я лежала в реанімації,
підключена до апаратів, нашпигована катетерами по всьому
тілу і з дірками у животі», — написала ведуча.
Яніна перенесла 30 променевих терапій, 4 курси хіміотерапії, втратила волосся,
брови, вії, кілька органів, відчула моральні страждання онкохворих та ставлення до них
громадян. «За статистикою,
в Україні — мільйон хворих
на рак. Я повторю ще раз:
1 мільйон! Тобто приблизно
кожен 42-й хворіє на цю жахливу недугу. Для середньо-

Наталка ЧОВНИК

«ВІН НЕ ВИБИРАЄ,
А НИЩИТЬ УСІХ,
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО
СЛЮСАР ТИ ЧИ ВІДОМА
ТЕЛЕВЕДУЧА»

Ольга Череватова врятувала від сирітства більше 100 дітей.

«Ні, це не монтаж. Саме так
я виглядаю зараз, — написала
Соколова у «Фейсбуці», виставивши на загальний огляд фото,
на якому вона зовсім без волосся. — Сім місяців тому дізналася, що в мене рак. За цей час
його поборола.
Поки суспільство обсмоктувало мій
скандальний ефір
із
Приходько
(співачкою

У здійснення мрії вклала
100 тисяч доларів —
і ледь не відмовилася від неї
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«ДІМ МАМА» — НЕ ПРОСТО
ДАХ НАД ГОЛОВОЮ
Ольга Черевaтова з дитинства
мріяла допомагати дітям-сиротам.
У репортажі із кризового центру,
опублікованому не так давно інтернет-виданням «Українська правда»,
жінка розповідала, що вона, маючи

11 років, лежала в лікарні разом
із хлопчиком, від якого відмовилася мама. Допомагала медсестрам
доглядати нічиє немовля, і просила
своїх рідних усиновити його. Та історія залишила зарубку в серці назавжди.
Коли Ольга виросла, вийшла
заміж, народила своїх дітей, вона
знову згадала про малюків, поз-

бавлених любові
ові й тепла. Спочатку
вмовляла чоловіка
овіка взяти у свою родину сироту, але
ле після того, як почула фразу: «Хочеш
Хочеш допомогти дитині — спочатку
ку допоможи її мамі»,

“

Хочеш допомогти
дитині — спочатку
допоможи її мамі.

зрозуміла, що діяти треба інакше.
Так і виникла ідея
дея створити кризовий центр «Дім
м Мама».

Закінчення на с. 5

»

Фото ivona.bigmir.net.

Про приватний кризовий центр для безпритульних матерів і їхніх дітей,
який три роки діє під Вінницею, часто розповідали засоби масової
інформації. Адже проект, котрий власним коштом реалізовувала
підприємець Ольга Череватова, дає змогу рятувати бідових жінок,
що потрапили у складні життєві обставини разом зі своїми малюками.
Чому ж добра справа не знайшла підтримки у влади?

“

Яніна перенесла
30 променевих
терапій, 4 курси
хіміотерапії, втратила
волосся, брови, вії,
кілька органів.

статистичного українця лиса
людина з ознаками ослабленого організму — живий труп.
Зіпсований матеріал. Сміття,
яке не варто прибирати, бо все
одно згниє. Але рак не вибирає. Він нищить всіх. НезаКрасива, талановита і
успішна молода Яніна
понад півроку відважно
боролася із онкохворобою.

лежно від того слюсар
ти чи відома телеведуча. І суспільство
йому допомагає
нищити. Я все
це пережила
на собі», —
зізналася
ж урна ліс тка.

Закінчення на с. 6

»
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Юзік іде в депутати

На «Голосі. Діти» Дзідзьо
розповів трагічну історію
про свого батька

Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Фото rbc.ua.

«95 квартал» — у Верховну Раду!
Цими днями партію «Слуга народу» очолив Дмитро Разумков, який раніше був лідером молодіжного крила
Партії регіонів (син відомої журналістки Юлії Мостової і пасинок політика
Анатолія Гриценка). Ото практично
поки що і вся партія, адже ця політична сила майже ніяк не проявляє себе
в регіонах і напередодні виборів формується фактично з коліс. Хоча це зовсім не заважає «Слузі народу» мати
величезні рейтинги у 40%! І ось стало
відомо, що одним із кандидатів, якого
партія Зеленського може підтримати
у мажоритарному окрузі на майбутніх парламентських виборах, є актор
«95 кварталу» Юрій Корявченков, відомий також як Юзік або Товстий. Він
балотуватиметься у рідному Кривому
Розі.
Володимир Зеленський дав посади багатьом друзям та колегам зі своєї

Фото vgolos.com.ua.

Товстий уже наважився,
Лисий ще в роздумах

«Смішні люди» у парламенті: який комітет для роботи обере Юзік?

студії. Серед людей, які перебралися
на Банкову, є юристи, сценаристи, автори «95-го» тощо, але нема акторів.
Тому що артисту більше пасує депутат-

ство — вирішив, певно, Юзік і поїхав
підкоряти Кривий Ріг!
Тим часом поки що мовчить Лисий
(Євген Кошовий). Мітить у прем’єри?

l ПРЯМА МОВА
Дмитро ЯРОШ,

Нащо Коломойському дефолт України?

Фото 24tv.ua.

лідер Української
добровольчої
армії, про майбутнє
Президента Володимира
Зеленського:

Ігор Валерійович часто висловлюється так, ніби це його обрали президентом,
а не Володимира Олександровича.

Останнім часом олігарх дав стільки резонансних інтерв’ю, що його цитують
більше, ніж будь-кого в Україні
Нещодавно багатій ошелешив заявою, що у нас на Сході триває громадянська війна. Дивно таке чути від людини, яка у 2014 році багато зробила
для порятунку України від російських
загарбників, чи не так? А тепер от Ігор
Коломойський сказав, що Україні
варто оголосити… дефолт, тобто визнати, що вона не може вчасно або й
взагалі виплачувати борги. Мовляв,
Аргентина оголосила дефолт і нічого
страшного не сталось.
Експерти заявляють, що підстав для банкротства України нема.
Якщо у 2015-му наша держава зовсім
не мала золотовалютних резервів,
то цього року лише у травні віддала
5 мільярдів доларів, і ще залишилось,
щоб повертати позичене на рік уперед. Тобто, українські борги поступово зменшуються. То нащо Коломой-

ському дефолт, через який пересічні
українці можуть суттєво збідніти?
Народний депутат Володимир
Ар’єв вважає, що тоді олігарх зможе
скупити за безцінь багато підприємств.
А в інвестора Тараса Козака своя версія: «При відмові України від сплати
боргів неминучий розрив угоди з Міжнародним валютним фондом. Саме
з подачі МВФ був націоналізований
ПриватБанк. Без нагляду з боку Фонду
Коломойському буде легше повернути
контроль над «Приватом». Або стягнути з держави значну суму за нібито заподіяння збитків», — сказав він.
Словом, усі дружно кажуть, що
Коломойський дбає про свої інтереси,
а не про Україну. Наразі заяви олігарха не прокоментував Президент Володимир Зеленський, хоча його слова
чекають чи не найбільше.

«

Зеленський у своїй інавгураційній
промові говорив, що готовий
втратити рейтинги,
популярність, посаду… Ні, він
втратить життя. Буде висіти
на якомусь дереві на Хрещатику
— якщо зрадить Україну і тих
людей, які загинули під час
Революції гідності та на війні. І
дуже важливо, щоб він це розумів.
А так — у Зеленського є
всі перспективи стати
хорошим Президентом
і бойовим Верховним
Головнокомандувачем. Він
навіть може стати більшим
українським націоналістом, ніж
Ярош. Тому що на цей момент
має
ма
ає набагато
більше
біл
льше важелів
впливу
вп
пливу на
розвиток
ро
озви
української
ук
країн
нації.
на
ації.

»

У неділю, 26 травня, відбувся перший ефір
розважального шоу «Голос. Діти-5». Одне
із суддівських крісел зайняв співак Дзідзьо, який
під час «сліпих прослуховувань» був заворожений
талантом маленьких українців та запросив до своєї
команди 5 вокалістів. Та один виступ викликав
у співака особливі емоції

11-річний Максим Давидюк із Рівного заспівав
на сцені пісню Крістіни Агілери «Hurt». Композицію
він присвятив батьку, який помер через наркотики.
У 4 роки Максим залишився напівсиротою. Від такої
щемливої історії весь зал не стримав сліз, а от Дзідзьо
поділився своїм.
За словами артиста, він, як ніхто інший, розуміє маленького співака. Його батька не стало, коли Дзідзьові
було 13. Тоді ж за кордон поїхала мама, яка мусила самотужки виховувати сина. «Я в 13 років так само втратив тата. Сам жив, моя мама поїхала за кордон. Для
мене це дуже важлива тема. Я скажу, що коли людина
переживає те, що ти пережив, і те, що я переживав,
у неї відкривається інакше відчуття. Підтримуєш мене
в цьому?» — запитав Дзідзьо у хлопчика.
У відповідь Максим
Давидюк відповів, що погоджується. Однак
подібні історії не вплинули
на вибір
вокаліста,
тому він
приєднався
до команди
Джамали.
Дзідзьо — теж
заробітчанська
дитина.

В Одесі в’язні спробували
захопити колонію
Такий наказ їм нібито дали «злодії в законі»
Спроба штурму адміністративної будівлі Південної виправної колонії № 51 (Одеса) ув’язненими стала наслідком
вказівок кримінальних авторитетів. Про це заявив перший
заступник голови Національної поліції України В’ячеслав
Аброськін. За його словами, мета захоплення — дестабілізувати ситуацію, але завдяки діям співробітників Державної
кримінально-виконавчої служби та Нацполіції України це їм
не вдалося. Зазначимо, що під час заворушень виникла пожежа, бунтарі спробували звести барикади і взяли шістьох
заручників, яких звільнили після переговорів.
Тим часом, за іншою версією, причиною повстання
стали вкрай незадовільні умови утримання в’язнів, зокрема, відсутність якісного харчування. За неперевіреними даними, під час придушення заворушень деяким
арештантам поламали руки та ноги. Поліція повідомляє
про 5 поранених правоохоронців.

l ТІЛЬКИ ФАКТ
Пів мільйона українців заробляють пенсію у Польщі. 454 тисячі наших
земляків платять внески до пенсійного фонду цієї
країни. Це більше, ніж зайнятих економічною діяльністю людей у такій області, як Волинська! Найбільше
громадян України працює у Варшаві та околицях.
Там сплачують внески 80 тисяч українців. Другою за
чисельністю групою іноземців по обидва боки Вісли є
білоруси. Але їх значно менше – лише 36 тисяч.
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l Я ТАК ДУМАЮ!

Поганяла
Дуже схоже на те, що, починаючи з 20 травня, всі ми в нашій країні
повернулися до епохи розвинутої сміхової культури, дещо призабутої
протягом останніх років, а точніше, з моменту втечі за східний кордон
її тодішнього найголовнішого об’єкта — Віктора Януковича. Сьогодні просто
на наших очах народжується новий

Фото Youtube.com.

Юрій АНДРУХОВИЧ,
поет, письменник, есеїст,
колонка на сайті zbruc.eu

Серед тих, хто одним із перших піде під воду, буде й улюблений багатіями Лондон…

Апокаліпсис уже близько:
вчені приголомшили заявою
про кінець світу
Населенню планети Земля через 80 років
може загрожувати загибель, оскільки
настане сильний потоп, а внаслідок
нього — страшний голод
Василь КІТ

ричиною катастрофи вчені називають
глобальне потепління. Через 80 літ
загальна температура буде вищою
на 5 градусів, що призведе до масового танення льодовиків і великого потопу. Майже
200 мільйонів осіб можуть постраждати від
повені: почнеться міграційна криза, оскільки
жителі планети будуть змушені шукати інші місця для проживання та харчування. Не виключені війни на цьому грунті. Назагал затоплення
прибережних територій призведе до втрати
1,8 мільйона квадратних кілометрів суші, що
перевищує площу Франції, Німеччини, Іспанії
і Великобританії.
А ось мандрівник Джефф Вільямс стверджує, що катастрофа може настати набагато
раніше — в 2061 році. Він заявив, що в рамках
«секретної програми» зміг побувати в майбут-

П

Залізна Даля пішла
У дружній нам Литві відбулися
президентські вибори
Фото dw.com.

Принципами не торгують — ось головний
принцип Далі Грібаускайте.

ньому і його відправили саме в 2061 рік. Там
побачив, що світ уже зруйнований, оскільки
комета Галлея, яка пролетіла біля Землі, розкололась і одна з її частин упала прямо в озе-

“

Версія про затоплення
територій, на жаль, здається
доволі правдоподібною.
Кажуть, що Херсон і частина
Одеси в такому випадку теж
підуть під воду.

ро Ері, що в Північній Америці. І це, за словами
мандрівника, знищило все живе на нашій планеті.
Що ж то за секретна програма, де Джеффу
відкрились такі жахіття? Хочеться думати, що
чоловік просто перепив… А от версія про затоплення територій, на жаль, здається доволі
правдоподібною. Кажуть, що Херсон і частина
Одеси в такому випадку теж підуть під воду.

У них не брала участі Даля Грібаускайте,
яка до цього пропрацювала президентом два
терміни. І весь цей час Вільнюс та особисто
Даля залишались найбільшими адвокатами
України у світі. Причому підтримувала нас
Литва у війні з Росією не тільки на словах.
Вільнюс першим, ще на початку 2015 року,
прийняв рішення про постачання нам зброї,
поки інші західні держави «вивчали ситуацію». Тож Україна справедливо нагородила
свого великого друга Далю Грібаускайте
орденом Свободи. Дякуємо, Далю! До речі,
по-литовськи дякую звучить майже так,
як і українською.
А перемогу на виборах отримав
економіст Гітанас Науседі, набравши 73%
голосів. Він теж критично висловлюється
щодо Кремля і заявляє про підтримку
України. Здається, ніхто так не розуміє нас,
як литовці.

Втім, і повернення згаданого попередника ми не те що не можемо відкинути — радше навпаки, автор цих рядків навіть об заклад готовий битися, що
Януковича нам тепер тріумфально
повернуть. Не для того ж цей теперішній колективний Янукович-2 прийшов
до влади, щоби проминути таку нагоду
для реабілітації Януковича-1.
Тож згадаймо, бодай фрагментарно,
як воно все було — передусім із прізвиськами.
Хам — чи не найперша «клікуха»
нашого тодішнього. Вона ж і найпромовистіша. Янукович отримав її в тюрмі, де був баландером, тобто розносив
і розсипав по мисках юшку. Логічним
продовженням Хама став Зек. Відтак
з’явились історично зумовлений Янучар(а) і дещо нейтральніший Яник.
Вікторові Федоровичу взагалі страшенно щастило: його прізвиська виявлялися значно дотепнішими за нього
самого.
Коли у 2004-му він орфографічно
помилився в автобіографії, до нього назавжди причепився ПроФФесор. Тоді ж,
під час осінньої президентської кампанії й відомого кидка яйцем, народився
Великий тупий предмет. Пінгвіном його
називали за поважність і надутість. Приблизно з тих же причин за ним закріпився й Парус. Ні, українською це було б
Вітрило, я знаю. Проте Парусом його
називали не цілком українці, а члени
Партії реґіонів. Тобто в цьому випадку
маємо рідкісний приклад позитивного
прізвиська.
Але народ усе ж був дотепнішим
за партійних підлабузників. З величезної «любові» до лідера нації народжувалися все нові й нові «звання»: Проффесор шапкознімальних наук, Пацан
на районє масштабу країни, Срібний
призер двобою з траурними вінками.
А ще з того ж 2004-го був Бандюкович. Семантично до нього прив’язаний
Двічі несудимий, за моїми спостереженнями, частіше став уживатися з 2010-го.
Золотий батон — уже після вікопомної
втечі. Десь відтоді ж — і Легітимний,
особливо після перших ростовських
прес-конференцій, де він ламав олівці
і ручки.
Не забуваймо також про Йолковника й Овоча. Після першої кривавої
масакри в ніч на 30 листопада на Майдані можна було часто побачити гасло
«Овощ созрел». Десь тоді ж Підарас
невимушено трансформувався у Підарешт.
А ще був незабутній слоґан, що починався зі слів «Спасибо жителям Донбасса». Його запровадили в обіг фанати «Динамо», а зафорсив підприємець
із компанії Prostoprint, який випустив

серію футболок із тим-таки зачином.
Окрім подяки за правителя нетрадиційної орієнтації, можна було придбати
футболку з подякою за президентаананаса, президента з Гондурасу, а далі
(рима ставала менш точною) — з автобази. Янукович тодішній (як, здається,
і теперішній, тобто Янукович-2) брав
усі ті насмішки дуже близько до серця,
тож наслав на згадану компанію УБОП
і влаштував їй погром. Але проти народу, який поширював ті ж слоґани в мережах, він не зміг нічого.
Гаразд, позгадували — й досить. Тепер про найближче майбутнє.
Тим більше, що кар’єра нашого теперішнього сама по собі почалася із жартів (правильніше сказати, кпин) і роздавання прізвиськ іншим. А потенційний
референдум щодо «мирних угод із Ро-

“

З автентичними
ініціалами розпрощатися
не так і легко: в мережі
мені вже траплялося
«в. о. Коломойського».

сією» мусить пришвидшити цей ефект
убивчого сміхового бумеранґа.
Дотепер було радше нейтральне
і його ж командою забрендоване Zе!,
а також — як перші прояви спротиву —
Комік і Клоун (із підваріантом Клован).
Знаний із 2016-го під ніком Голобородько (ефект від телевізійного серіалу
як спецоперації довжиною в три роки),
після новорічної ночі 2019-го він став
Маріонеткою. Заслуговують на увагу й
кілька крилатих фраз часів президентської кампанії: «Президент починається
з аналізів», «Я шутил — меня избрали!»,
«Не гоняй наркомана в подъезде — может, это твой будущий президент!»
Самі собою напросилися до вжитку
Зєля та Зельцман. Зрештою, й сам новообраний, попрохавши не ображати
його тонку артистичну натуру звертанням «Володимир Олександрович»,
відкрив широку дорогу всім можливим
Вованам, Воффкам і Вовочкам.
Проте з автентичними ініціалами
розпрощатися не так і легко: в мережі
мені вже траплялося «в. о. Коломойського».
Додамо «гравця на роялі» та деякі
інші прояви кварталівської гуморної
відрижки — їх, мабуть, так само більшатиме в міру подальшої узурпації влади.
І на завершення — з найновішого:
комент під свіжим відео Майкла Щура:
«ЯНУКОВОЩ ВСЕ РАВНО ЛУЧШИЙ,
ОН ПРОБИЛ ДНО И ОПУСТИЛСЯ ЕЩЕ
НИЖЕ».
Ви чуєте, Володимире? Вам наразі є
куди падати, і дно попереду.
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l СЕРЦЕ, ВІДДАНЕ УКРАЇНІ
Фото inlviv.in.ua.

Попрощатися з музикантом вийшло сто п’ятдесят тисяч львів’ян. Такого похорону Львів не бачив від 1944 року, коли ховали митрополита Шептицького…

Ігоря Білозіра вбили за нашу пісню
Керівник ансамблю «Ватра» любив говорити: «На сумній
ноті ніколи не можна зупинятися, куртка на ваті!»
Ці слова Ігор повторював, коли його розпирали гострі емоції. Узяв
це із приказки «Ой багатий він, каже, ой багатий: куртка на ваті й
лата — на латі…» Його смерть пов’язана зі звучанням української пісні
Оксана КОВАЛЕНКО

втор музики до чудесних
«Пшеничне перевесло»,
«Ніби вчора», «Встань з колін, народе мій» помер унаслідок побоїв 28 травня 2000 року,
маючи лише 45. У нього забрали
життя за те, що нібито заважав
слухати російський шансон. Ігор
Білозір, на той момент знаний митець, народний артист України,
частувався з друзями в одному
зі львівських кафе, співали собі
рідних пісень. А за кілька столиків
сиділи двоє майбутніх убивць…
Один із них навіть не володів
українською. Як напише потім поет-бард Олесь Дяк: «Коли словесна суперечка закінчилася на рівні
національної культури (бо там сиділи діти і нащадки енкаведистів,
у тому числі й син генерала міліції), а Ігор відійшов на сто метрів
якраз до дверей нинішньої обласної прокуратури, його наздогнали
і жорстоко побили». «Не ті» пісні
перетворили чоловіків на звірів.
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Таким собі Воронову і Калініну зовсім не було діла
до того, що Ігор Білозір обдарований Богом, що пише музику,
яка бринить у серці ще довго після того, як згасне остання нота.
Їм було байдуже, що його ВІА «Ватра» уміла спонукати підспівувати
аудиторію величезної концертної
зали. Їм було все одно, що завдяки
цьому чоловікові Україна дізналася про Оксану Білозір як співачку,
і їм було однаковісінько до того, які
прекрасні мелодії могли б ще народитися, якби не…
Трагедія трапилася увечері
8 травня, через вихідний у лікарні
не змогли вчасно і належно оцінити стан важкості Ігоря. Композитору гіршало. Родина і друзі скидалися на ліки, але зарадити біді уже
ніхто не міг. 30 травня його проводжали у засвіти. Поет Ігор Калинець (як і адвокат) назвав смерть
пісняра політичним убивством,
бо «Воронов і Калінін знали кого
б’ють і за що»: «На вулиці вийшли
півтори сотні тисяч львів’ян. Та-

кого похорону Львів не бачив від
1944 року, коли ховали митрополита Шептицького… Ми були дуже
мляві, толерантні, демократичні,
одне слово, безхребетні й дуже
попустили російській частині населення».
Музикант, композитор Віктор
Морозов, у вбивстві побачив знаки: «Того ж року, як було вбито

“

на могилі загиблого з’явився мармуровий ангел з одним зламаним крилом, а іншим — піднятим
до неба. Ігор таки мав два живих
великих крила і умів творити піднебесся. Ті крила у свій час було
кому плекати: тато — шкільний
учитель музики, мама мала дуже
гарний слух і голос, співала у церковних хорах. Його батьки — Йосип і Марія Білозіри, і він радів такому символізму імен.
У 15 літ юний Білозір уже
керував шкільним ансамблем
у рідній Радехівській ЗОШ № 1!

Коли поета — автора спільних з Ігорем пісень
Богдана Стельмаха — «заборонили» на три роки,
Білозір все одно ставив їх у репертуар,
але називав народними.

Івасюка, Ігор Білозір прийшов
до Львівської філармонії. Умирає
Івасюк — приходить Білозір, який
гине за те, що співає свою пісню
і заважає «отдыхать» якимось молодикам «своими рогульскими
песнями». Знакове й те, що це відбувається у Львові, який завжди
вважався центром української
культури».
Убивці отримали менше, ніж
громадськість вважала «ув’язненням по заслузі», — 10 і 8 років, а на Личаківському цвинтарі
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зі своїм складом зайняти їхнє місце».
Зазвучали «Перший сніг»
та «Пшеничне перевесло», написані Ігорем. За кілька років
«Ватра» стала бажаним гостем
на будь-якій концертній сцені. Їздили навіть у Середню Азію, Сибір,
Польщу, Чехію Німеччину, США,
двічі були в Афганістані. (Розповідають, що в Афгані Ігор свідомо
сказав все, що думав, військовому
начальникові, який похвалився великою кількістю українців, особливо галичан, на цій війні.)
Він не прогинався як керівник українського ансамблю.
Не хотів мати в репертуарі обов’язкових радянських пісень. У філармонії його кілька разів звільняли,
але кликали назад, бо «Ватра»
з Ігорем гарно заробляла. Було
й таке, що коли поета — автора
спільних з Ігорем пісень Богдана
Стельмаха — «заборонили» на три
роки, Білозір все одно ставив їх
у репертуар, але називав народними. В ансамблі його називали
«Дуче», бо на репетиціях був вимогливим «диктатором».
У «Ватрі» композитор зробив відомою кохану дружину
і маму їхнього Андрійка Оксану
Білозір. Львівський фотограф Володимир Дубас розповів, що Ігор
називав її Оксанкою навіть після
розлучення (співачка закохалася
в іншого): «У нього було два періоди життя: до і після розлучення.
Оксана навіть сама не знає, як він
її любив».
Пізніше Ігор познайомився
з Ольгою, але то вже буде зовсім
інша історія…
Ігор Білозір мав правило: «Навіть коли пісня написана в мінорі,
все одно вона повинна звучати мажорно».
P. S. Від того страшного
травня минуло 19 років — відгуло два Майдани — і у цьому
травні ми таки отримали Закон для повноцінного дихання —
про зміцнення рідної Мови, відтак — і Пісні.

Найбільш відомі пісні,
музику до яких написав
Ігор Білозір (1955–2000):
«Пшеничне перевесло»,
«Мамина світлиця»,
«Весільний марш», «Ніби
вчора», «Коханий»,
«Голубий сніг», «Лицарі».
У статті використано
матеріали із сайтів pravda.com.
ua, inlviv.in.ua, dt.ua, myzhovkva.
com, postup.brama.com, fakty.ua.
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l ЗАВТРА ЗУСТРІНЕМО РАЗОМ!

У здійснення мрії вклала 100 тисяч
доларів – і ледь не відмовилася
від неї

Фото vezha.vn.ua.

Закінчення. Початок на с.1
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

а купівлю будинку і його
ремонт, на забезпечення
меблями та всім необхідним для життя пішло приблизно 100 тис.
доларів. Проте це була моя мрія. Коли
мрії здійснюються, є стимул працювати
далі, – говорила Ольга і навіть будувала
плани щодо розширення центру.
Перші півроку Ольга сама купувала матусям та дітям одяг, підгузки,
винагороджувала роботу волонтерів. Проте зрозуміла, що її сімейний
бюджет тріщить по швах. Жінка шукала
в соцмережах небайдужих, хто б міг
допомогти, і дуже багато людей відгукнулося.
З підопічних не брали жодної
копійки ні за проживання, ні за харчування, ні за комунальні послуги. Навіть
якщо було потрібне лікування дитині
– теж шукали можливість профінансувати. Давали змогу мамам відкласти ті
кошти, що вони отримували від держави, на придбання власного житла.
Час перебування у центрі – до
півтора року. За такий період мами
мали підшукати помешкання та влаштуватися на роботу. Підопічних, які
переважно самі колись виховувалися Ольга Череватова зуміла об’єднати своїх підопічних у велику родину.
у дитбудинках, навчали правильно
розпоряджатися грошима, готувати
їжу, доглядати за малюками.
Безмежна подяка усім добрим людям,
«Через два тижні Дім буде порожЗа час існування кризового центру
які протягом існування центру були
нім, без діток та матусь. Усе, що є у ценпонад 100 дітей не потрапили до сиро- поруч зі мною. Але, на жаль, комутрі, роздамо жінкам, які залишаються
тинців, а залишилися із мамами. Вдячні нальні послуги весь цей час сплачубез підтримки. Якщо у вас є можливість
жінки розповідали, що цей дім – не
вала самотужки. Я так сподівалась до
прихистити хоча б одну родину, я буду
просто тимчасовий дах над головою, а
останнього, що наша влада, до якої не- вдячна. У центрі проживає 15 матусь та
порятунок від насилля, відчаю, болю.
22 дитини. Кому потрібні меблі, засоби
Тут безпритульні матері з дітьми почугігієни, одяг та в інші речі, то усе, що
ваються захищеними, оточені увагою.
є у центрі, я віддам», – зверталася
З
підопічних
не
брали
Панує домашня атмосфера, лунав
засновниця центру.
жодної копійки
дитячий сміх і повсюди був затишок.
P.S. На щастя, через кілька днів
Поряд ліс, озеро, виспівують птахи. Всі
Ольга Череватова написала на своїй
ні за проживання,
матусі живуть, як одна велика родина:
сторінці у «Фейсбуці», що змінила ріні за харчування,
поки хтось працює, інші наглядають
шення: «Я навіть і уявити собі не могла,
ні за комунальні послуги. що центр «Дім Мама» став частиною
за малюками. Але скільки коштує ця
ідилія?
життя для сотень небайдужих. За добу
Давали змогу мамам
на мою картку надійшло 8000 гривень
відкласти ті кошти, що
від людей. І у призначенні платежу
ЧИНОВНИКИ КАЗАЛИ:
було вказано: «Дім Мама», не вмирай,
«НА ПІЛЬГИ І СУБСИДІЇ
вони отримували від
не закривайся, ми тебе любимо, разом
НЕ МАЄТЕ ПРАВА»
держави, на придбання
ми сила!» За ці два дні я зрозуміла,
– Основна проблема – це плата за
власного житла.
що тепер «Дім Мама» став мрією для
комунальні послуги. Я зверталась до
сотень людей, які дали мені надію і віру
місцевої влади, щоб надали якісь пільне здаватись! Рішення змінено! Дяги чи субсидію, однак мені відмовили.
одноразово зверталася за підтримкою, кую, друзі! Кризовий центр 1 червня
Люди зазвичай не перераховують на
якось зможе мені допомогти», – пише
буде святкувати свою третю річницю
таке кошти, тільки якщо дитині потрібпані Ольга, підтверджуючи свої слова
народження!
на операція чи мамі, – розповідала
двома чеками за оплату комунальних
«Дім Мама» знаходиться за адреОльга Череватова.
сою: Вінницька область, Вінницький
Будинок має площу 600 квадратних послуг від 20 травня 2019 року. Один
– на 8 283 гривні, другий – на 34 997
район, село Лука-Мелешківська , вул.
метрів. За нинішніх тарифів утримуваВерхня-Нагірна, 38. Для матеріальної
ти заклад родині Череватових стало не гривень.
Жінка хвилювалася, що підопічні
допомоги центру: ПриватБанк, 5168
під силу. Про це жінка нещодавно повізнову можуть залишитися наодинці зі
7427 0187 5860, Череватова Ольга.
домила на своїй сторінці у «Фейсбуці».
своїми бідами. Вона просила усіх, хто
Призначення платежу – на утримання
«Ми з вами за три роки врятували
має змогу, підставити їм плече.
«Дім Мама». Тел. 0930066822.
більше 100 діток від дитячих будинків.

–Н

“

СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ СЕРЕД
ПЕРЕДПЛАТНИКІВ «ЦІКАВОЇ ГАЗЕТИ
НА ВИХІДНІ» І «ГАЗЕТИ ВОЛИНЬ»
*

Закінчення. Початок у «Цікавій газеті»
за 23 травня.

250 ГРИВЕНЬ
Чумак О. І. (с.
Козлів,
Локачинський
р-н), Ортинська І. О. (м. Борислав, Львівська обл.), Четвержук С. С. (с. Квасів, Горохівський р-н), Академицька М. Г. (смт Олика, Ківерцівський р-н), Галушка І. М. (с. Гряди, Іваничівський р-н), Борисюк Н. (м. Ковель),
Козачок А. А. (с. Воєгоща, Камінь-Каширський р-н), Рибачук В. Ф. (с. Прислуч, Березнівський р-н, Рівненська обл.), Марцинюк І. А.
(с. Забороль, Луцький р-н), Красько Н. І. (м.
Дубровиця, Рівненська обл.).

150 ГРИВЕНЬ
Дрозд Є. М. (с. Жданівка, Магдалинівський
р-н, Дніпропетровська обл.), Дах В. (с. Вільхівка, Горохівський р-н), Демедюк Г. Л. (с. Нові
Червища, Камінь-Каширський р-н), Жилко С. В.
(с. Залізниця, Любешівський р-н), Клекочко С.
(с. Красноволя, Маневицький р-н), Олексійовець І. Д. (с. Корост, Сарненський р-н, Рівненська обл.), Ткачук С. Є. (м. Івано-Франківськ),
Герасько В. І. (смт Вижівка), Карп’юк М. В.
(с. Щурин, Рожищенський р-н), Свинобой Н. І.
(м. Любомль), Гай О. О. (с. Пульмо, Шацький р-н),
Швець Т. К. (с. Мокрець, Турійський р-н), Сахнік М. Г. (с. Привітне, Локачинський р-н), Франчко Н. А. (м. Луцьк), Шехватов О. (с. Благодатне,
м. Нововолинськ).

ЦУКОР (10 КГ)
Давидюк Л. М.
(смт
Мар’янівка,
Горохівський р-н), Ткачик В. І. (м. КаміньКаширський), Ярижко О. Г. (с. Корост, Сарненський р-н, Рівненська обл.), Любчук О. (смт Цумань, Ківерцівський р-н), Шуліпа А. Й. (смт Маневичі), Семенюк М. (с. Переспа, Рожищенський
р-н), Савош О. Г. (с. Куснища, Любомльський
р-н), Чепела В. А. (с. Затурці, Локачинський
р-н), Кузьмич В. Ф. (м. Луцьк), Дорощук М. Я.
(с. Мстишин, Луцький р-н).

ПОКРИВАЛО
Лиса Л. М. (с. Кричильськ, Сарненський р-н,
Рівненська обл.), Поліщук Г. С. (с. Бережанка, Горохівський р-н), Демчук Л. І. (смт Іваничі), Кратік В. В.
(с. Тоболи, Камінь-Каширський р-н), Якимчук М. Д.
(с. Жорнище, Ківерцівський р-н), Жур. Н. О. (с. Бірки, Любешівський р-н), Павлік Т. М. (с. Троянівка,
Маневицький р-н), Сорока В. (смт Ратне), Міцовчина Л. П. (м. Луцьк), Бондарчук Н. В. (с. Поворськ,
Ковельський р-н).

ПЛЕД
Сиротюк М. Ф. (с. Красносілля, Володимирецький р-н, Рівненська обл.), Рузак М. Ю. (с. Лобачівка,
Горохівський р-н), Криса В. В. (с. Литовеж, Іваничівський р-н), Приймачук І. М. (с. Сошичне, Камінь-Каширський р-н), Мисько Г. А. (с. Мала Глуша, Любешівський р-н), Білан С. П. (с. Боровичі, Маневицький
р-н), Катеринюк М. В. (м. Рожище), Ткачук Г. К.
(м. Любомль), Бобко Т. В. (с. Затурці, Локачинський
р-н), Барський А. Х. (м. Луцьк).
ЧАЙНИК
Грудік В. В. (с. Пнівне, Камінь-Каширський
р-н), Семенюк М. А. (смт Голоби, Ковельський
р-н), Терещук М. А. (с. Хорлупи, Ківерцівський
р-н), Кушнір Л. І. (с. Гораймівка, Маневицький
р-н), Лук’янович І. М. (с. Люб’язь, Любешівський
р-н).
* — Під подарунком мається на увазі придбання товару
за 0,01 грн з ПДВ.

(Список дублюється і в «Газеті Волинь»).
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l НІКОЛИ НЕ ЗДАВАЙСЯ!
У ньому ви не побачите втомленого приречення і співчуття. Ми зробимо фільм,
випустимо книгу і пісню, яка буде гімном
любові. Так, саме любові. Тому що спасіння від раку — це любов… Тож цінуйте кожен день, живіть наповну! Перевіряйте

«У мене рак, але я хочу
надихнути вас боротися»
Фото yanina.life.

»

Закінчення. Початок на с. 1

Наталка ЧОВНИК

ніна відчула себе погано наприкінці
минулого літа на Одеському кінофестивалі. Каже, думала, що запрацювалася. Повернулася до Києва і звернулася
до лікаря. Спочатку поставили неправильний діагноз, зробили одну міні-операцію,
прописали гормони. За кілька місяців усе
повторилося. Рак виявили лише після другого хірургічного втручання. За її словами,
найскладніше було про все розповісти родині. Восьмирічний син уже знав, що таке
рак, бо він забрав життя його дідуся. «Син
запитував, чи я теж помру. Кажу: «Ні, Миколо, у мене в планах такого немає».
Яніна не поїхала за кордон, а лікувалася в Україні, в Національному інституті
раку. Вона приховувала свою хворобу від
усіх, багато працювала, попри погане самопочуття. За цей час записала 30 ефірів
«Рандеву з Яніною Соколовою» та «Кіно
з Яніною Соколовою», 20 випусків програми «Вечір з Яніною Соколовою» на Youtube.
Цей останній проект особливо цікавий
тим, що розрахований на жителів окупованих територій. Аудиторія, до якої хотіла
достукатися тележурналістка, — так звана
вата. Кажуть, навіть лідер бойовиків Денис
Пушилін дивиться її програму, в якій вона
тримається напрочуд сміливо та вживає
міцні словечка. «Я навмисно говорю агресивно, іноді брутально, бо ці люди розуміють тільки силу, — каже Яніна. — Мої слова
змушують їх стрепенутися і при’слухатися,
бо вони не сприймають шепоту і демократії», — розповідала ведуча програми, яку
в інтернеті дивляться 6 мільйонів глядачів
в Україні та «ЛНР — ДНР».

Я

«І БАНДЕРІВКА, І ХОХЛОСОБАКА,
І, ЯК КАЖУТЬ КРЕМЛІВСЬКІ
ОКУПАНТИ,— СВІДОМІТКА»
Крім того, Яніна Соколова послідовно
та відважно захищає українську мову, причому робить це напрочуд яскраво. Вона
вже українізувала все своє оточення і за це
відчуває гордість. «Удома говорю українською. Зі своїми друзями і найближчими
людьми — так само. Тому я бандерівка,
хохлособака, як кажуть кремлівські окупанти, свідомітка. Це моя щира позиція.
Чим більше людей у цій країні розмовлятимуть українською, тим більше і частіше
вони «включатимуть» мізки. Поки не будемо говорити українською, доти ми не зрозуміємо хто ми», — впевнена телеведуча.
Онкологічна хвороба круто змінила
її життя, допомогла зрозуміти, в чому його
цінність і чому за нього потрібно триматися. «Я хочу надихнути всіх, хто хворий
на рак, боротися. Надихнути також тих,
хто не хворий на рак, але іноді лінується,
не знаходить у собі сили продовжувати
життя далі, коли щось не гаразд».
Невичерпна енергія актриси, яку вона
пов’язує з генами запорізької козачки (народилась у Запоріжжі. — Ред.), спрямована
на допомогу таким, як вона, людям. «Мені

“

— Я навмисно говорю
агресивно, іноді брутально,
бо ці люди розуміють
тільки силу, — каже
Яніна. — Мої слова
змушують їх стрепенутися
і прислухатися, бо вони
не сприймають шепоту
і демократії.

своє здоров’я регулярно! Любіть цей світ
і робіть життя таким, за яке варто боротися», — закликає всіх нас відважна тележурналістка.

Яніна Соколова планує зняти фільм, в якому головні ролі зіграють Валерій Харчишин, Валерія
Ходос та вона сама. «Хочу, щоб моя історія стала корисною іншим людям», — каже артистка.

35. І я хочу наступну частину свого публічного і непублічного життя присвятити темі,
яка поглинула мене зсередини», — обіцяє
Яніна і починає роботу над новим мультимедійним проектом «Я, Ніна», в якому хоче
зняти фільм, написати пісню та книгу про
пережитий біль.

Це буде художня кінострічка про рак
і про ставлення до онкохворих. Головну
роль у ній зіграє сама Яніна разом із музикантом Валерієм Харчишиним та акторкою
Валерією Ходос. «Цей фільм про кохання
трьох людей: лікарки, пацієнтки та її чоловіка. Кінець хороший, — каже вона. —
Р

Е

К

Л

А

М

А

Яніна СОКОЛОВА — популярна
українська ведуча телепрограм:
«Ранок на Інтері», « Сніданок з 1+1»,
«Ранок на П’ятому», «Кіно з Яніною
Соколовою», а також «Вечір з Яніною
Соколовою». Крім журналістської кар’єри,
знялася у 16 фільмах, які принесли
їй успіх, грала ролі в театральних
постановках. У 2010 році Яніна вийшла
заміж. Її обранцем став банкір Володимир
Литвин. Зіркові батьки виховують двох
синів — Миколу та Мирона.
За матеріалами сайтів «Факти
і коментарі», «Обозреватель», «1+1».
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l БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕ
Фото pinterest.com.

Що робити, аби здоров’я
стало як у космонавта
Доктор медичних наук Іван Неумивакін у радянські часи
був нерозривно пов’язаний із космічною медициною. Тема
його докторської дисертації — «Принципи, методи та засоби
надання медичної допомоги космонавтам при польотах різної
тривалості». З 1990 року займався народним цілительством,
розробив власну оздоровчу систему, заснував лікувальнопрофілактичний центр. Помер торік у віці 89 років, залишивши
людям свої книги, цікаві поради щодо того, як зберегти гарне
самопочуття і позбутися хвороб
Оксана КРАВЧЕНКО

«ДИХАЙТЕ ТАК, НАЧЕ
ТЯГНЕТЕ ДОВГІ НОТИ»
За перші роки роботи в космонавтиці Іванові Неумивакіну
вдалося розробити оптимальні
способи дихання, які допомагають уникнути багатьох захворювань.
Для початку треба навчитися
дихати «животом». Зробіть короткий вдих, випинаючи живіт, і повільно видихайте, втягуючи пупок
усередину, до хребта. Це чудовий
тренінг для кишківника і масаж
для печінки, підшлункової залози, селезінки тощо.
Також спробуйте після короткого неглибокого видиху не дихати, скільки вдасться. Бажано, щоб
через декілька місяців таких тренувань ви навчилися затримувати подих на 40–60 секунд за один
раз. Згодом почнете дихати так
автоматично. У результаті нормалізується артеріальний тиск,
покращиться сон, підвищиться
працездатність.
«Якщо натренуватися вентилювати легені правильно, складні прилади, дорогі таблетки чи
походи до іменитих цілителів
стануть просто не потрібними.
Навіщо витрачати шалені гроші
на те, що можна безкоштовно

зробити самому? Просто запам’ятайте, що є фізіологія дихання —
під час розмови співвідношення
вдиху — видиху становить приблизно 1 до 10. А коли ви співаєте, то видих триває в 20–30 разів

“

організму, — переконував учений. — Вода — тільки натщесерце (вранці та через кілька годин
після прийому їжі). І не менше
двох літрів на добу. Через її нестачу виникають тисячі хвороб,
і в першу чергу страждає голова.
Чому? Бо 20 відсотків рідини, яка
надходить у наш організм, споживає мозок. Скажімо, у вас почалася мігрень, страшенно болить
голова. Та випийте склянку води
з 10 краплями 3% перекису водню, лизніть крихту солі, і через
три — п’ять хвилин біль зникне.
Навіщо жменями ковтати знеболювальне?»

А ще вчений радив помірно харчуватися,
не їсти, коли не хочеться. Організм людини —
розумна система, яка працює у своєму ритмі,
і не треба їй заважати.

довше, ніж вдих. Ось це вам і треба. Мовчки дихайте так, наче тягнете довгі ноти, і відчуєте зміни
на краще», — стверджував Неумивакін.

«НЕ ЗАВЕРШУЙТЕ ОБІД
КОМПОТОМ, ЧАЄМ
ЧИ КАВОЮ»
«Більшість із нас запиває
«другу страву» компотом. А для
мене це людина, яку практично
неможливо вилікувати. Чому?
Тому що в неї змінюється весь
процес травлення, уся «кухня».
Травні соки розбавляються водою, і міцності розчину не вистачає, щоб розкласти їжу до молекулярного рівня. А тоді маєте
в кишківнику процес гниття, зашлакованість та закисленість

Кава, чай, мінеральна вода,
компот — ці напої сприяють зашлакованості клітин організму.
Для оздоровлення всього тіла
необхідно пити звичайну чисту
воду, рекомендував лікар. Це —
найчистіший електроліт, енергія,
яка змушує активно працювати
мітохондрії. Але важливо використовувати її не кип’ячену, а відстояну. Слід набрати водопровідну воду звечора, вранці злити
2/3 її і підігріти до появи маленьких бульбашок на поверхні.

ЗАМІСТЬ ТАБЛЕТОК КУПІТЬ
ПАЧКУ СОДИ
Доведеним фактом вважав
професор те, що розчин двовуглекислого натрію сприяє нормалізації кислотного балансу крові.

Фото youtube.com.

Собаки
бувають
«кусачими»…
На жаль, постраждати від зубів
бродячого пса — цілком реальна
перспектива для дорослих і дітей
у кожному місті. Але ми не завжди
знаємо, як діяти в таких випадках,
бо перебуваємо в полоні різних
давно спростованих «міфів». Як,
наприклад:
ВІД СКАЗУ РОБЛЯТЬ 40 УКОЛІВ
У ЖИВІТ
Насправді дорослим антирабічну
вакцину вводять у плече, дітям — у передню частину стегна. У сідницю робити
укол не можна — це написано в інструкції до препарату. Й ін’єкцій потрібно
не 40, а всього шість.

ІТИ ДО ЛІКАРЯ ТРЕБА ТОДІ,
ЯКЩО СОБАКА МАЛА ВИГЛЯД
ОСКАЖЕНІЛОЇ
Тварина стає переносником збудника хвороби приблизно за 10 днів до того,
як почнуть проявлятися симптоми. Вона
небезпечна, якщо навіть виглядає милою і здоровою. Особливо має насторожити, коли лащитися до вас починає
дика тварина — це вказує на хворобу,
тому що така поведінка протиприродна.
У цілковитій безпеці можна себе відчувати, якщо вас укусив у міській квартирі кіт,
який бачив волю лише через кватирку.

МОЖНА НЕ ПОСПІШАТИ
В ЛІКАРНЮ, ПОКИ НЕ З’ЯВЛЯТЬСЯ
ПЕРШІ СИМПТОМИ
Зі сказом так не буває. Коли вони
проявляються, медицина безсила.
Смертність від сказу близька до 100%. Історія знає поодинокі випадки одужання
після цього захворювання. Наприклад,
15-річну дівчинку вилікували після введення в штучну кому. Але шансів поповнити позитивну статистику — мало.

ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ
ВІД СКАЗУ НЕ БУВАЄ
Переважно вакцинують осіб із груп
ризику — тих, кому доводиться мати
справу з тваринами за родом діяльності.
Решту людей найчастіше щеплюють вже
після укусу.

Шукайте
інші
медичні
поради
в нашому
місячнику

«Читанка
для всіх».

Читанка
для всіх

Як розкрутити свою
справу: секрети
найбагатшого
землянина
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l ЗОЛОТІ СЛОВА

корисні поради

Ними ділиться
55-річний
Джеф Безос

с. 7

Фото file.liga.net.

Іван Неумивакін радив використовувати прості й доступні засоби і методи лікування.

Відхилення рівня РН він називав
причиною виникнення хвороб.
Сода, на думку Івана Неумивакіна, полегшує очищення клітин від холестерину, біологічних,
радіоактивних, хімічних токсинів,
хвороботворних мікроорганізмів, паразитів. Як правильно приготувати лікувальний розчин?
Якщо тільки починаєте, то необхідно розвести в 200 мл води
менше 0,5 ч. ложки бікарбонату
натрію. Далі доза поступово зростає до 1 ч. ложки без гірки.
Спочатку соду слід залити
100 мл гарячої води (90°C). Це викличе хімічну реакцію, буде чутно характерне шипіння. Потім
до розчину додати ще 150 мл
холодної води. Вийде напій з температурою 50 °C. Оскільки розчин
двовуглекислого натрію слід пити
натщесерце, то його необхідно
приймати мінімум за 30 хвилин
до прийому їжі або через 1,5–2 години після нього. Літнім людям —
тричі на день по 250 мл, молодим — 2 рази на добу по 200 мл.
Замість води для приготування
розчину можна використовувати
молоко, одержите чудовий засіб
для лікування застуди.
У декого лікування содою
може спричинити діарею, інші
неприємні відчуття, тоді її вживати не радять. Використовувати
харчову соду для відновлення
здоров’я не можна при зниженій
кислотності шлунка, бо є ризик
розвитку гастриту; при цукровому діабеті; виразці шлунка, адже
можна спровокувати внутрішню
кровотечу; вагітності і лактації;
індивідуальній непереносимості.
Перш ніж користуватися цим засобом для лікування різних патологій, необхідно проконсультуватися з лікарем.
Іван Неумивакін доводив, що
содовий розчин не зайвий у лікуванні згубних залежностей: алкоголізму, наркоманії, токсикоманії,
він допомагає нормалізувати серцевий ритм і венозний тиск; усунути непотрібні скупчення в суглобах і хрящах; розчинити камені
у жовчному міхурі, нирках; очистити тонкий і товстий кишківник.
Лікар радив також використовувати для лікування за певною схемою перекис водню.
А ще вчений рекомендував
помірно харчуватися, не їсти,
коли не хочеться. Організм людини — розумна система, яка працює у своєму ритмі, і не треба їй
заважати.
Відмовтеся від вечірніх застіль, травна система повинна повноцінно відпочивати.
Обов’язковим має бути рух, фізичні навантаження.
Слід турбуватися і про духовну «поживу». Іван Неумивакін
писав: «Ти зробив зло ближньому — значить, зробив погано
в першу чергу самому собі! Щоб
бути здоровим, варто приділяти
увагу не тільки фізичному аспекту свого існування, а й духовному.
Нездорова, гнила душа є причиною захворювань тіла!»

Ольга Герасим’юк:
«НАВІТЬ ПСИХОЛОГ
МЕНІ СПОВІДАЛАСЯ»
l ІСТОРІЯ НОМЕРА Відома телеведуча —

про дружбу з президентами, нелюбов
до вродливих чоловіків та зворотний
бік відшліфованого професією вміння
співпереживати
с.. 9—11

І де взялася
ця клята
ерозія?..
l МЕДИЧНИЙ ЛІКБЕЗ

Чому вона вражає шийку
матки і чим загрожує? Про
це запитують наші читачки
в авторитетного фахівцягінеколога, заслуженого лікаря
України, кандидата медичних
наук Тетяни Євгенівни ТКАЧУК
с. 5

»

Валерія ЯСКЕВ
Валер
ЯСКЕВИЧ:
ВИЧ:
«Конддитерську спра
«Кондитерську
справу
можнаа опанува
ати й завдяки
опанувати
інтернету»
інтерн
нету»
l СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ Юна лучанка
луч
навчилася
у свої 17 ссамотужки
у
навчи
илася
створюва
ати смачні й крас
сиві ласощ
створювати
красиві
ласощі,
та й у шко
олі не пасе задніхх
школі
с. 12—13

»

»

«Я зараз
вагітна.

»
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Велика сторінка для Пані

Ніколи не стежте за чоловіком!!
Стежте за собою, і тоді вінн
стежитиме за вами!!

l НА ЧАСІ

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

Сукня для королеви балу

Щоб дерев’яна підлога
заблищала

Кожній дівчині хочеться бути на випускному неперевершеною. Не остання роль
у створенні ідеального образу поряд із зачіскою, макіяжем, взуттям, манікюром
належить і вбранню. Адже воно має відповідати і фігурі, і стилю, і сучасним
тенденціям. Які фасони і кольори нині у тренді?
Випускна сукня має підкреслювати
юність, свіжість і красу. Найкраще із цим
завданням справляться такі легкі струменисті тканини, як тонкий атлас, шифон, шовк,
мереживо і креп.
З кольорової гами фахівці радять усі
варіації лілово-рожевої палітри: чайна троянда, фіалка, ніжна фуксія, бузок… Не варто
забувати й про класичні — білий, беж, чорний, червоний, а також золотистий, металік
та галактичний синій.
Фасони цьогоріч вражають різноманітністю, але, за словами стилістів, на вістрі популярності — класика: довгі вечірні
плаття зі шлейфом та відкритою спиною,
сукні у стилях ампір і грецькому, шикарні

моделі з оголеними плечима. А якщо плануєте брати участь у запальних танцях, виручить коротке нарядне коктейльне плаття,
оздоблене стразами, вишивкою, ажурними
елементами та іншим ефектним декором.
Стільні й асиметрія та численні варіанти
з пишними спідницями.
При виборі сукні на випускний не переборщіть із надто відвертими декольте і високими розрізами, тим паче, що ці елементи візуально старять, а надмірно прозоре
вбрання надає образу вульгарності.
І, звісно, фасон плаття необхідно обирати з урахуванням особливостей фігури,
а не орієнтуючись тільки на тренди. Дівчатам із вузькою талією пасуватиме модель
«русалка». Сукня-«футляр» підійде на будь-

Вони допомагають підтримувати
підлогу в хорошому стані, видаляючи
бруд і запобігаючи утворенню плям
і тріщин.

1. БДЖОЛИНИЙ ВІСК І ОЛИВКОВА
ОЛІЯ
Цей домашній восковий продукт
згодиться і для дерев’яних меблів.
Помістіть 0,5 склянки бджолиного воску у вогнетривкий контейнер
та розтопіть його на водяній бані або
в мікрохвильовій печі, додайте склянку оливкової олії і добре перемішайте,
потримайте 2 хвилини на малому вогні,
тоді дайте суміші охолонути. За бажанням можна влити чайну ложку ефірної
олії лаванди. Зберігайте засіб у баночці.
Перед використанням розтопіть
трохи суміші в мікрохвильовій печі
та натріть нею будь-яку дерев’яну поверхню. Поліруйте м’якою тканиною,

При виборі сукні на випускний не переборщіть
із надто відвертими декольте і високими
розрізами, тим більше, що ці елементи
візуально старять, а надмірно прозоре вбрання
надає образу вульгарності.

2. КОКОСОВА ОЛІЯ
Я
ТА ЛИМОН
До 0,5 склянки розтопленої олії
додайте сік з 1 лимона. Ви отримаєте
дезінфекційний продукт, який буде
вбивати кліщів та бактерії. Зберігайте суміш у герметичному контейнері.
Застосовуйте так: нанесіть засіб на дерев’яну підлогу та поліруйте сухою ганчіркою.

3. БІЛИЙ ОЦЕТ ТА ОЛИВКОВА ОЛІЯ
Влийте 0,5 склянки білого оцту
у глибоку миску, додайте стільки ж
оливкової олії і добре перемішайте.
Розпилюйте цей розчин на дерев’яні
поверхні (залиште на кілька хвилин),
а потім натріть їх ганчіркою чи м’якою
шваброю до блиску.
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Як вибирати
тональний крем
на літо
Зазначимо, що він повинен бути стійким,
не «сповзати» з обличчя під сонячним промінням.
Купуючи цей косметичний засіб, придивляйтеся
до його текстури. Уже потім шукайте варіант, який
підходить саме вашому типу шкіри. А поки що
з’ясуємо, що це буде: крем, флюїд, сироватка чи мус.
Більшості з нас зволожувальчі та живильні текстури
необхідні взимку, коли шкіра пересушена вітром
й опаленням приміщень, а матуючі — влітку, коли
спекотно і шкіра потіє

доки не отримаєте
потрібного ефекту.
Якщо використання оливкової олії
вам не підходить, то можете замінити
її олією жожоба (0,25 склянки). І перший, і другий засіб чудово підходять
для дезодорації та дезінфекції поверхні.

4. МИГДАЛЬНА ОЛІЯ
Додайте 0,25 склянки олії в миску
і перемішайте з 0,5 склянки води, але
не гарячої, оскільки це може зруйнувати властивості цього інгредієнта. Розпиліть суміш на поверхню та поліруйте
ганчіркою.
Пропорції складників засобів потрібно збільшувати відповідно до площі, яку хочете очистити.

Рідка тональна основа (флюїд, сироватка, гель)
найбільш підходять для жирної шкіри. Крім того,
вона легко змішується з іншими рідкими
основами, тому на неї варто звернути
увагу тим, кому складно відшукати свій
відтінок.
Кремова основа дає щільне покриття. Але коли
плануєте наносити тон на праймер, а потім використовувати консилер і пудру, обличчя може перетворитися на маску. Рідкі флюїди із цим завданням
упораються краще. А муси відмінно матують. Якщо
у вас не проблемна шкіра, можна їх використовувати. Якщо ж проблемна (атопічний дерматит, акне),
то косметичний засіб доцільно підбирати разом
із дерматологом.
Нагадаємо: підготовка шкіри до макіяжу — запорука успіху останнього. Отож перш ніж приступити
до нього, не забудьте скористатися зволожувальними

Фото medaboutme.ru.

“

Підготовка шкіри до макіяжу —
запорука успіху останнього.
Отож перш ніж приступити
до нього, не забудьте скористатися
зволожувальними кремами.

кремами (на літо ідеально підійде варіант на основі
алое гелю) і додатково опрацьовувати складні місця
обличчя — крила носа, ділянку під очима.

Передплатіть і ви!

l ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ

l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!

Аби сиром довше
посмакувати

Жабо: аксесуар, перевірений часом
Його історія сягає у ХVІІ століття. Але
й сучасні жінки не відмовляються від
цієї деталі. Пишно зібрана тканина або
ей —
мереживо прикрашає багато речей
блузи, сорочки, вечірні сукні…

Як краще зберігати кисломолочний продукт

Фото shafa.ua.

Фото osobista.in.

Фото fakty.com.ua.
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l СЕКРЕТИ КРАСИ

Для цього не варто купувати дорогі засоби для полірування,
я,
існують альтернативні варіанти, які забезпечать подібні
результати без використання шкідливих хімікатів

Фото osobista.in.

“

яку фігуру, але ті, хто має пишні форми, видаватимуться в них візуально стрункішими.
Відрізні по талії моделі допоможуть створити образ романтичної принцеси. А трапецієподібний силует — вдалий вибір і для худеньких, і для тих, кому треба
приховати зайві відкладення в ділянці живота.
У виборі плаття
на випускний обов’язково варто прислухатися до думки близьких, адже мама чи
тато
поганого
не порадять, але
головне — подобатися собі, і тоді
вчорашня учениця справді почуватиметься королевою
на святі прощання
зі школою.

www.volyn.com.ua

www.volyn.com.ua

www.volyn.com.ua

Якщо купуєте ваговий, перекладіть його в емальовану тару із кришкою. Дно посуду застеліть серветкою
з тканини. Велике значення для зберігання має жирність продукту. Знежирений сир буде не псуватися
довше. Для тривалої придатності зберігання жирного
на дно посуду покладіть грудочку цукру, чим поліпшите смак продукту.
Пастеризований сир (у закритій упаковці) можна тримати у холодильнику 5–7 діб за температури
до плюс 6. Якщо упаковка відкрита — добу. Домашній
сир зберігається не більше двох днів за температури
плюс 3 градуси. Той, що продається в герметичній упаковці, — майже 14 діб за температури до плюс 6 градусів.
Кисломолочний сир, який не використовуватимете найближчим часом, покладіть у морозилку. Пастоподібний продукт для цього не підходить, а отт зернистий — цілком.
За температури
ури нижче 12 градусів термін зберігання сиру — майже
місяць. Перед
еред
використанням його потрібно дістати
ти
з морозилки
ки
й
покласти
сти
на нижню полиолицю холодильнильника для того, щоб білок не зазнав
ав різких
перепадів температури.
емператури.

Нині такий одяг популярний. Тож ознайознайомимося з порадами фахівців, як правильно
вильно
носити блузу із жабо.
l Вона відмінно виглядає з брюками,
ми, але
тільки прямого крою, спідницею-олівцем,
лівцем,
годе, легінсами з високою талією. У жодному разі не можна одягати одночасно
о блузу
із жабо та спідницю з воланами (рюшами),
шами),
бо будете подібними до новорічної ялинки.
линки.
Головне — правильно поєднати речі, дотримуючись гармонії: верх — жабо, низ — приталений силует.
l Слід акуратно підходити до вибору
колірної гами для блузи із жабо. Рекомендумендунадавати
перевагу
стриманим
тонам,
єтьсяя на
нада
дава
вати
ти п
ерев
ер
еваг
агуу ст
стри
рима
мани
ним
м то
она
нам,
м,
білому.
Різні
малюнки,
біло
бі
л муу. Рі
ло
Різн
зніі ма
зн
малю
люнк
лю
нки
нк
и, орнаменти
и,
орн
рнам
амен
ам
енти
ен
ти аабо
б
бо

Нас читає вся Україна!

у стриманих, пастельних тонах. Найкраще робити акцент на очі.
l Ідеальною прикрасою
до жабо стануть невеликі
сережки із золота або у вінтажному стилі. Однозначно варто відмовитися від
намиста або ланцюжка.
Такі прикраси будуть зайвими на тлі жабо. Єдине, що допустиме для
зони декольте, —
брошка-камея.
МІСЯЧНИК

«Читанка для всіх»

Передплатний індекс: 60780

ТИЖНЕВИК

«Цікава газета на вихідні»
Передплатний індекс: 60307.
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У жодному разі не можна одягати
одночасно блузу із жабо та спідницю
з воланами (рюшами), бо будете подібними
до новорічної ялинки.

Хто з нами —
той знає
більше!
МІСЯЧНИК

крикливе
кр
рик
икли
ливе
ли
ве ззабарвлення
абар
аб
бар
рвлен
влення
ня — неприпустимі.
неп
не
припуссти
при
тим
мі
мі.
l Не
варто
зловживати
Не ва
варт
рто
о зл
злов
овжи
жива
вати
ти «важким»
«ва
важ
жким» макімакі
м
яжем. Така деталь уже сама собою помітна.
ітна.
Тому макіяж під блузу із жабо повинен бу
ббути
ути
т

«Так ніхто не кохав»
Передплатний індекс: 60779

Фото preta.com.ua.

… А в нас ще й
крутий сайт —

volyn.com.ua!

А кому з передплатників дісталися наші призи — читайте на с. 5
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Фото ihappymama.ru.
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«Ти вмієш бути добрим».

Злих дітей немає
Було у батька троє
синів. Двоє розумних,
а третій — дурний…
Добре впізнаваний початок
багатьох слов’янських
казок, що демонструють
у розвитку, як практичний
розум у житті програє, якщо
не підігрітий великодушністю
і безкорисливістю. Але
сьогоднішній мій роздум
не про чесноти, а про
розумних і дурного. Про
упередження нас, батьків,
яке заважає і нам, і дитині
Оксана КОВАЛЕНКО,
мама

кщо
малюк
рухливий, у нього більше шансів здобути
звання «шибайголови», «бешкетника», «того, в кого шкура горить»
і навіть — «очеретяника». Коли ж
у сім’ї — кілька дітей, активна
на фоні спокійнішої видається
смерчем. Таке було і в мене: другий хлопчик так поспішав пізнати світ, що починав не ходити,
а бігати. Встигав стільки усього
за день, що в нас, молодих батьків,
уже не було сили розглядати його
витівки як пізнання світу — довгі
роки це скидалося на витончені
капості. Як народилася і підросла
доня, послужний список середнього збагатився войовничістю і агресивністю. Тепер їм 17 і 10 — і я досі
вичитую у книжках, що ще можна
робити зі взаємними образами.
Першу помилку — що винен завжди старший — допомогло виправити звичайне спостереження
за словесними «півнячими» боями
обох. Спеціалісти зі спілкування
з дітьми Адель Фабер і Елейн Мазліш теж радять передусім побороти в собі упередження, що у сутичках братів і сестер є нападник
і жертва. Мова про мислительний
ярлик: ми сприймаємо дітей не такими, якими вони є, а якими вирішили їх бачити. Зазвичай старший
відповідає за усе погане, а менший — страждалець, що ледь-ледь
захищається. Таке клеймо (його
має більшість батьків) заважає дітям почати змінюватися. Певно,
не знають, як це робити, і не мають
мотивації — підтримки батьків.
Наприклад, у своїй сім’ї я не одра-

Я

зу помітила, що дочка користується тим, що отримає гарантований
захист дорослих. Отож відмовляємося від поділу на винен-невинен
і вимагаємо інакшої поведінки
особливими звертаннями.
Не варто казати: «Чому ти такий
злий і недобрий?! Звідки ти взявся
такий жорстокий?» Натомість має
прозвучати щось таке: «Ти прекрасно вмієш бути хорошим! Використай
свої здібності!» Буває, дитина на себе
каже, що знає, що вона зла. Тоді заперечуємо: «Ти вмієш бути добрим»
Якщо бійка — не кидаємося з докорами на нападника, а співчуваємо
постраждалому: «Тобі, певно, боляче? Мій син має навчитися виражати свої почуття словами, а не кулаками!» Ці слова мають допомогти
дітям побачити себе в новому світлі,
зрозуміти про інші способи впливу.
Очевидно, що мирні дороги прокладаються так само довго, як і якісні
асфальтові. Ось це твердження Фабер і Мазліш заслуговує, як на мене,
обмірковування: «Коли діти дорослі-

“

Дональду Трампу на цьому телеканалі частенько дістається на горіхи…

Ефект CNN:
дивитися, як світ котиться
у прірву, в прямому ефірі
Теракти, війни, революції, землетруси… Як би не було сумно,
але саме репортажі з гарячих точок планети вивели телеканал
Cable News Network (Кабельна мережа новин) на перші місця
світових рейтингів. Унікальний медійний проект навчив
людство спостерігати за трагедіями в режимі реального часу
Леонід ОЛІЙНИК

Не варто казати:
«Чому ти такий злий
і недобрий?! Звідки
ти взявся такий
жорстокий?» Натомість
має прозвучати щось
таке: «Ти прекрасно
вмієш бути хорошим!
Використай свої
здібності!»

шають, вони експериментують і чинять по-дурному, жорстоко стосовно
одне одного. Але це не означає, що
вони безумні і жорстокі». Мабуть,
клубок із добрих рис важче намотується, аніж інший, але з часом він
точно більшає. Нещодавно у мене
був момент приємного здивування,
коли почула, як старший син повертає мої давні слова сестрі про те, що
ми не піднімаємо руку одне на одного…
Традиційно пропоную дописати чи переписати спірні
моменти, якщо хочете висловитися. Користайтеся поштовою
адресою редакції чи електронною:
okovalenko74@gmail.com або ж
tsikava.gazeta@gmail.com.

се почалося зі смерті американського бізнесмена
Еда Тернера у 1963 році,
який перед тим, як накласти
на себе руки, продав свій рекламний бізнес в Атланті. Чоловік
не захотів залишити фірму синові Теду, бо думав, що той доведе
її до банкрутства (ти ба, яка завбачливість?). Утім, Тернер-молодший вирішив продовжити
батькову справу і вмовив матір
викупити акції в нового власника. А через рік він придбав невеличку збанкрутілу телекомпанію. Щоб хоч якось відрізнятися
від інших мовників, вихід новин
на каналі змістили на 5 хвилин,
і це справді допомогло залучити
глядацьку аудиторію.
Цей медіа-проект був дідусем сучасної Cable News Network
(Сі-Ен-Ен), а батьком чи то мамою,
мережі можна назвати цілодобовий канал новин, який з’явився
у 1975 році. До цього у світі нічого подібного ніхто не робив.
В успішність цієї ідеї не вірили
навіть друзі бізнесмена, але Тед
не зважав на жодну критику.
І вже 1980-го в Атланті розпочинає мовлення CNN. Спершу справи у телевізійників ішли
не надто добре: працівники заро-

У

бляли небагато, а канал жартома
називали Chicken Noodle Network
(Мережа юшки із курятини).
Втім, завдяки прямим ефірам
із місць найрезонансніших подій
телекомпанія завойовує щоразу більше глядачів, а бюро СNN

“

кореспондент назвав меморіал
радянським воїнам у Білорусі огидним. На це російський
ведучий Дмитро Кисельов відповів, що пам’ятник Корпусу
морської піхоти США імітує одностатевий секс. Телеканал за образу білорусів публічно вибачився,
а представники кремлівських медіа залишилися при своїй думці.
Деякі скандали CNN стосувалися і нашої держави. На початку
2019-го у новорічному матеріалі
мовник опублікував фото, де оку-

Спершу справи у телевізійників ішли не надто
добре: працівники заробляли небагато, а канал
жартома називали Chicken Noodle Network
(Мережа юшки із курятини).

відкриваються у різних куточках
світу. Трансляції з війни на Близькому Сході вивели канал на перші місця світових рейтингів.
Журналісти компанії першими
розповідали про війну в Іраку,
путч в Москві у 1991 році, теракти
11 вересня 2001-го в Нью-Йорку.
До того ж кореспонденти робили це в реальному часі із центру
подій.
А ще на Cable News Network
своє шоу вів легендарний Ларрі
Кінг. Саме йому Путін свого часу
сказав: «Він потонув», відповідаючи на запитання, що ж сталося
з підводним човном «Курськ».
Якось журналісти компанії
посварилися з російськими пропагандистами. Американський

пований Крим був позначений
як частина Росії. Наші дипломати
порадили журналістам краще перевіряти інформацію.
Нині Cable News Network —
це не лише новини, канал продукує різноманітні ток-шоу та документальні проекти різними
мовами. Окремий підрозділ CNN
International через супутник
транслюється майже в усіх країнах світу, а за обсягами аудиторії
поступається лише ВВС (Бі-Бі-Сі).
Щоправда, і критиків вистачає. Найбільше компанії дорікають за пропаганду американського погляду на події у світі.
От якби за це критикували
якийсь із провідних телеканалів
України…

www.volyn.com.ua
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У Німеччині
100-річна жінка
стала депутатом
місцевої ради

Фото monitex.com.ua.

Фото strana.ua.

Скільки себе пам’ятає, щонеділі пані
Гайзе ходила до церкви.
І це була її найкраща «агітація».
В умілих руках навіть прозаїчні сюжети стають шедеврами.
Кілька років тому ця композиція коштувала мільйон
доларів.

Не яйцями єдиними
Всесвітньо відомий ювелір Карл Фаберже, який
прославився завдяки «яєчним» сувенірам, умів зробити
шедевр навіть зі склянки з алкоголем, риби та мух

Інна ПІЛЮК

НАТЮРМОРТ У ФОРМІ
«ДЖЕНТЛЬМЕНСЬКОГО НАБОРУ»

Як не дивно, за роки роботи з дорогоцінними матеріалами ювелір не став заручником
моди на багатство. Натомість він пустив у хід
прості й незатребувані тоді уральські, алтайські та забайкальські самоцвіти. Використовував сталь, олово і навіть дерево. Брошки з карельської берези, в які вкрапляються діаманти,
завдяки Фаберже стали дуже популярними.
За життя Карла вироби його майстерні взагалі
були більш ніж доступними. Наприклад, підвіски у формі великодніх яєць коштували не дорожче кількасот грамів хорошого чаю.
«Якщо порівнювати з моєю справою такі
фірми, як «Тіффані», «Картьє», то в них, ймовірно, знайдеться більше коштовностей, ніж
у мене, — казав чоловік. — У них можна знайти готове кольє за десятки мільйонів доларів.
Але ж це торговці, а не ювеліри-художники.
Мене мало цікавить дорога річ, якщо її ціна
тільки в тому, що насаджено багато діамантів
або перлів». І ніби сміючись із засилля кош-

товностей в одному виробі,
робі, виготовляє абсолютно шокуючу річ — натюрморт у формі
«джентльменського набору»
ору» з цеглини,
яєчні, гранованої склянки
ки з міцним
напоєм та нехитрої закуски.
уски. Цегла
була зроблена з яшми, жовток —
із бурштину, газета, риба,, мухи —
зі срібла, склянка і її вміст —
із кварцу. Нонсенс, алее такий
прозаїчний сюжет у результаті
зультаті
став витвором мистецтва.
а.

СПРАВУ ЖИТТЯ
ПРОДОВЖИЛИ
ЧЕТВЕРО СИНІВ
Усе змінилося після
ісля революції 1917 року і приходу
до влади більшовиків.
ків. Радян-

“

Мене мало цікавить
кавить
дорога річ, якщо
кщо її ціна
тільки в тому,, що
насаджено багато
агато діамантів
або перлів.

«Отче наш і так далі»
Неофіційний життєпис видатного ювеліра, який
складається з численних розповідей його учнів
та колег-майстрів, рясніє цікавими та кумедними
спогадами

Фото platinummag.com.ua.

»

Закінчення. Початок на с. 16

Квапливість Карла мала іноді курйозні наслідки. Якось
на зворотному боці ікони потрібно було вигравірувати
«Отче наш». Намалювавши шрифт перших слів, майстер
написав: «…і так далі». І робітник-гравер замість повного
тексту молитви так і відтворив — згідно з малюнком-зраз- Не всі колеги-митці вважали
(на малюнку)
ком: «Отче наш і так далі». Фаберже на такий ляп віджар- Фаберже
професіоналом. Письменник
тувався: мовляв, чому не додумалися до такого простого Володимир Набоков
скорочення часу служби наші священики?
називав стиль його робіт
Коли Фаберже сам брав замовлення, він часто відволі- міщанським і закликав їх
кався, і бувало так, що незабаром забував його подробиці. ігнорувати.
Тоді звертався до всіх працівників, шукаючи того, який був
ближче до нього в той момент, і сердито дивувався, як це він нічого не пам’ятає. Тому серед службовців фірми Фаберже стало негласним правилом, що за замовлення відповідає
не той, хто його приймає, а хто поруч стоїть.

ський уряд продав у Великобританію і США
велику частину унікальної колекції. Карл
виїхав із родиною до Швейцарії, але займатися улюбленою справою там не вийшло.
Ювелірна імперія з великої кількості майстерень і півтисячі талановитих майстрів впала.
У Києві на Хрещатику з 1906 по 1911 роки теж
діяла майстерня Фаберже. До сьогодні будинок
не зберігся. На місці, де він стояв, є меморіальна
дошка, яку відкрили 2011-го.
Практично
пограбований
підприємець, котрий втратив справу всього життя
і за різними оцінками
до 500 мільйонів доларів, не оговтався
від удару. «Так жити
немає сенсу», — казав він. Помер геній
у 1920 році, поховали його у французьких Каннах.
Втім,
Карлові
пощастило із просідовженням
мейної справи.

Фото pinterest.com.

Філігранна робота майстрів над одним таким витвором тривала майже рік.
Зазвичай яйця були трохи більшими за справжні.

Сувеніри виготовляли із золота, срібла,
дорогоцінних каменів. Часто вони мали
елементи з гірського кришталю, цінних порід
деревини. Більшість деталей у виробах були
рухомими: у кареті, наприклад, відчиняються
двері і відкидається підніжка.

Усі четверо його синів пішли слідами батька.
Старший, Євген, працював у родинній майстерні. Другий, Агафон, став оцінювачем імператорського двору. Та після революції він утік
до Фінляндії, де жив у бідності. Третій нащадок, Олександр, виїхав до Парижа і з найстаршим братом заснував там компанію «Фаберже
і К». Четвертий, Микола, став ювелірним дизайнером і працював у філії фірми в Лондоні.
З батьком вони підтримували стосунки,
хоча добре знали про його не зовсім зразкове сімейне життя: Карл багато років мав
коханку в Європі, проте з офіційною дружиною не розлучався. До нової любові регулярно навідувався під час комерційних поїздок
за кордон. Після того творив геніальні речі.
Натхнення — річ, погодьтеся, тонка…

У містечку Кірхгаймболанден, що
у федеральній землі РейнландПфальц, у неділю до місцевої
ради обрали колишню вчительку
Лізель Гайзе
У центрі своєї передвиборчої кампанії Гайзе, активна плавчиня, поставила за мету знову відкрити міський
басейн, який не працював у Кірхгаймболандені протягом 8 років. Напередодні муніципальних і європейських виборів Лізель Гайзе підкреслювала, що
вік не є перешкодою, якщо треба здійснити політичні та суспільні зміни.
Жінка, яка пережила Другу світову
війну, називає зростання націоналізму в Європі «божевіллям». Також вона
підтримує курс президента Франції
Еммануеля Макрона на зближення європейських країн. «А Brexit-чиновників краще відправити на Місяць», —
заявляє вона.
Аплодуємо вам, пані Гайзе!

Бойфренду
екс-нареченої
Кличка світить
4 роки в’язниці
за її побиття
Ймовірно, незабаром
американська актриса Хейден
Панеттьєрі навідуватиме свого
нового хлопця Браяна Хікерсона
в тюрмі
За побиття жінки молодикові загрожує до 4 років позбавлення волі.
Про це пише американська преса. Як
стверджують у поліції, тілесні ушкодження, завдані Браяном Хайден під
час п’яної сварки, виявилися серйознішими, ніж здалося спочатку. Відтак
і покарання для забіяки буде суворішим. Прокуратура округу Лос-Анджелес висунула проти Хікерсона звинувачення в домашньому насильстві.
Як відомо, до служби 911 зателефонували сусіди, стривожені криками
з помешкання пари. Поліція, прибувши на місце, помітила сліди фізичного
насильства на тілі жінки. Браяна Хікерсона арештували, незабаром він вийшов на волю під заставу.
Прикол у тому, що навіжена
пара й досі разом. Отака вона, любов…

ПОНЕДІЛОК, 3 ЧЕРВНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

3 — 9 червня

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

l ГІРКО!

“

Потап подарував Насті на
весілля… літак
І вони вирушили ним у медовий місяць. Куди саме —
поки що таємниця. Адже зуміла пара стільки років
приховувати свій службовий роман!
Лія ЛІС

арешті це сталось!
23 травня 38-літній
шоумен Олексій Потапенко (Потап) та 32-річна
співачка Настя Каменських
(NK) офіційно стали чо-

ловіком і дружиною. Їхнє
весілля відбулося в одному
з елітних ресторанів під Києвом. На торжество зібралося
дуже багато колег молодят,
зокрема Катя Осадча з Юрієм
Горбуновим, Оля Полякова,
Надя Дорофеєва з Володими-

дичної компанії ASA GROUP
Євгеном Артюховим.
Втім, все одно головними
героями дійства були молодята. Особливо всіх вразила
наречена Настя своєю сукнею із величезним декольте.
А після усіх формальностей
новостворене подружжя перетворило власне весілля на великий концерт друзів.

Фото tsn.ua.

Н

ром Дантесом, Дмитро Ступка
з Поліною Логуновою, Тіна Кароль…
Гуляла на весіллі свого
екс-чоловіка і продюсерка Ірина Говорова, яка подарувала
Потапу сина Андрія. Вони вже
5 років розлучені, але й далі
мають спільні бізнесові справи. Ірина, до речі, не нудьгувала: ЗМІ розповсюдили фото,
на якому вона відверто цілується зі співвласником юри-

Особливо всіх
вразила наречена
Настя сукнею
із величезним
декольте.

«Я последние отношения скрывал сто тисяч лет», – зізнався
Потап у пісні «Константа», написаній для коханої з нагоди
одруження.

Ось і підкорив Потап-Ведмідь коштовний Камінчик – це
кодові прізвиська молодят, під якими гостям розсилали
запрошення.

ВІВТОРОК, 4 ЧЕРВНЯ
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»
10:55, 12:20 «Міняю жінку»
13:50 «Сімейні мелодрами»
14:50 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «За три дні до
кохання»
22:45, 23:45 Т/с «Школа»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.10 Т/с «Там, де твій
дім» (12+) 12.25 Х/ф «АГАТА
КРІСТІ. КРИВИЙ БУДИНОЧОК»
(12+) 14.45 «Правила
виживання» 15.50, 16.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.45
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.50 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок»
23.50 Т/с «Політ метелика»
02.30 «Богині ефіру» 04.55 «Top
Shop»

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

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:40 Реальна містика
12:45 Агенти справедливості
12+
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров»
23:20 Без паніки

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

03.55 Запрограмовані долі
04.40 Шосте відчуття. Дар чи
прокляття? 05.25 Потойбіччя.
Сни

Апокаліпсис 16+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
19:00 Хата на тата 12+
22:45 Т/с «Розлучниця»

К-1

ICTV

05:00 Т/с «Відділ 44»
05:45 Громадянська оборона
06:40, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Антизомбі. Дайджест
12:05, 13:15 Х/ф «ЗОРЯНИЙ
ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦІЇ»
14:10, 16:25 Х/ф «ЗОРЯНИЙ
ІНТЕР
ДЕСАНТ 3:
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
МАРОДЕР»
Леонідом Каневським» 07.00,
16:40 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20
20:15 Більше ніж правда
«Ранок з Інтером» 09.50, 18.00, 21:25 Т/с «Пес»
19.00, 01.45 Ток-шоу
22:20 Свобода слова
«Стосується кожного» 11.40,
23:55 Х/ф «РОЛЛЕРБОЙ»
12.25 Х/ф «ВИСАДІТЬ БАНК»
14.00 Х/ф «ФАНФАННОВИЙ КАНАЛ
ТЮЛЬПАН» (16+) 15.50 «Чекай
на мене. Україна» 20.00, 03.50 05:35, 06:45 Kids Time
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
05:40 М/с «Дракони. Перегони
Особливий випадок» 23.50 Т/с
безстрашних»
«Політ метелика» 02.30 «Богині 06:50 М/ф «Вартові джунглів»
ефіру» 04.55 «Top Shop»
08:55 Х/ф «ХВИЛЯ»
11:00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРУС»
УКРАЇНА
13:30 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
16:40 Топ - модель 16+
Україною
21:40 Х/ф «УЧИЛКА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
23:30 Х/ф «СІМ СЕСТЕР»
19:00, 23:00 Сьогодні
МЕГА
09:30 Зірковий шлях
10:40 Реальна містика
06.00 Бандитська Одеса
12:45 Агенти справедливості 08.15, 14.10 Правда життя
12+
09.25, 18.00 Земля 2050
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий
10.15, 22.40 Морські гіганти
лікар»
11.15 Ілюзії сучасності 12.10
19:50 Ток-шоу «Говорить
Скептик 13.10, 00.30 Речовий
Україна»
доказ 15.10, 23.40 Секрети
21:00 Т/с «Чорна кров»
23:30 Т/с «CSI. Місце злочину» Другої світової 16.05, 21.40
Суперзаводи 17.05 Фестивалі
СТБ
планети 19.00, 20.55 Секретні
території 19.50 Підроблена
07:05, 20:55 Т/с «Швидка
історія 01.35 Містична Україна
допомога»
08:05 МастерШеф 12+
02.25 Дракула та інші 03.10
14:35 Битва екстрасенсів.
Прокляття скіфських курганів

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10:15, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
12:00 «Орел і Решка. Шопінг»
13:00 «Вірю не Вірю»
14:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:40 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:00 Х/ф «ЖІНКА В
ЧОРНОМУ»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50, 19:25 Т/с «Ментівські
війни. Харків»
14:25 Х/ф «ВТЕЧА»
16:25 Х/ф «ВЕСЕЛІ
КАНІКУЛИ»
21:30 Т/с «Касл»
23:00 Т/с «Кістки-12»

ZIK
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
головне. Дайджест 07.15 Д/ф
«Заборонена історія» 08.00,
09.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00 Перші про головне
08.15 Стежками війни 08.40,
09.15 Прямим текстом 10.00,
11.20, 13.15, 16.15, 17.20, 18.15
Коментарі 12.10 Докаz 15.15
Між своїми 19.15 VOX POPULI
20.00 HARD з Влащенко
21.00, 06.20 Перші про
головне. Підсумки 21.35 Гра Z
вогнем 22.30 Гра в класику з
Сергієм Рахманіним 23.30,
03.15 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 00.00 Д/ф
«Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 01.00 Д/ф
«Великі танкові битви» 01.45
Художній фільм

СЕРЕДА, 5 ЧЕРВНЯ
17:45, 22:25 Т/с «Майор і магія»
21:25 Т/с «Пес»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Kids Time
06:05 Ревізор. Крамниці
09:50 Таємний агент
11:30 Таємний агент. Постшоу
16:30 Топ - модель 16+
21:30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБІ»
23:40 Х/ф «ВІДПАДНИЙ
ПРЕПОД»

13:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:40 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2

06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Вуличне правосуддя»
09:40, 18:15 «Спецкор»
СТБ
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
06:00, 20:55 Т/с «Швидка
МЕГА
11:00 «Решала-2»
допомога»
06.00 Бандитський Київ 08.10, 11:55, 17:15 «Загублений світ»
07:05 МастерШеф 12+
14.10 Правда життя 09.20, 18.00 13:55 Х/ф «ВИНИЩУВАЧІ»
14:40 Битва екстрасенсів.
15:25 Х/ф «РОБОКОП»
Земля 2050 р. 10.10, 17.05
Апокаліпсис 16+
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Фестивалі
планети
10.40
17:30, 22:00 Вікна-Новини
Харків»
Незвичайні
культури
11.10
Ілюзії
18:00 Слідство ведуть
21:30, 23:00 Т/с «Касл»
сучасності 12.10 Скептик
екстрасенси 16+
13.10, 00.30 Речовий доказ
ZIK
19:00 Хата на тата 12+
15.10, 23.40 Секрети Другої
22:45 Т/с «Розлучниця»
07.00, 16.00 Перші про головне.
світової 16.05, 21.40
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
Суперзаводи 19.00, 20.55
ICTV
11.15, 13.15, 16.10, 17.10, 18.15
Секретні
території
19.50
Коментарі 08.00, 09.00, 11.00,
05:35, 20:15 Громадянська
Підроблена історія 22.40
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
оборона
Морські гіганти 01.35 Містична 19.00 Перші про головне 12.10
06:30 Ранок у великому місті
Гра Z вогнем 15.15 Між своїми
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00 Україна 02.25 Брама часу
19.15 VOX POPULI 20.00 Докаz
Факти
К-1
21.00, 06.20 Перші про головне.
09:15, 19:20 Надзвичайні
Підсумки 21.35 НеДебати
06:30 «TOP SHOP»
новини
23.00 Хард-ток-шоу
07:50
М/с
«Гарфілд
Шоу»
10:10 Більше ніж правда
«DROZDOV» 00.00 Д/ф
08:10
Т/с
«Мисливці
за
11:30, 13:20 Х/ф «МІСІЯ
«Щоденники Другої світової
реліквіями»
ПОРЯТУНКУ»
війни: день за днем» 01.00 Д/ф
«Великі танкові битви» 01.45
13:50 Х/ф «МІСІЯ ПОРЯТУНКУ 10:00, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
Художній фільм 03.15 Історична
12:00 «Орел і Решка. Шопінг»
2»
правда з Вахтангом Кіпіані
15:30, 16:20 Х/ф «АНТИ АНГ» 13:00 «Вірю не Вірю»

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»
10:55, 12:20 «Міняю жінку»
13:50 «Сімейні мелодрами»
14:50 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали
2019»
20:45, 21:45 Т/с «За три дні до
кохання»
22:45, 23:45 Т/с «Школа»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 10.10 Т/с
«Там, де твій дім» (12+) 12.25
Х/ф «ТРУП МОГО ВОРОГА»
(16+) 14.45 «Правила
виживання» 15.50, 16.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.45
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.55 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок»
23.50 Т/с «Криве дзеркало
душі» (16+) 02.30 «Богині ефіру»
04.55 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:40 Реальна містика
12:45 Агенти справедливості
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров»
23:20 Гучна справа

МЕКСИЦІ:
ВІДЧАЙДУШНИЙ 2»
17:50, 22:25 Т/с «Майор і магія»
20:15 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пес»

НОВИЙ КАНАЛ
06:10 Ревізор. Крамниці
09:50 Таємний агент
11:10 Таємний агент. Постшоу
16:10 Топ - модель 16+
21:50 Х/ф «ЧОМУ ВІН»

13:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:40 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2

06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Вуличне правосуддя»
09:40, 18:15 «Спецкор»
СТБ
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
МЕГА
11:00, 17:20 «Загублений світ»
06:55 Т/с «Коли ми вдома»
07:55, 20:55 Т/с «Швидка
06.00 Бандитська Одеса 08.05, 13:00 «Помста природи»
13:20 Х/ф «РОБОКОП-2»
допомога»
14.00 Правда життя 09.15,
15:25 Х/ф «РОБОКОП-3»
08:55 МастерШеф 12+
18.00 Земля 2050 р. 10.05
15:00 Битва екстрасенсів.
Незвичайні культури 11.05 Ілюзії 19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
Апокаліпсис 16+
сучасності 12.00 Скептик
21:30, 23:00 Т/с «Касл»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
13.00, 00.30 Речовий доказ
15.10, 23.40 Секрети Другої
18:00 Слідство ведуть
ZIK
світової 16.05, 21.40
екстрасенси 16+
07.00,
16.00,
18.00 Перші про
Суперзаводи
17.05
Фестивалі
19:00 Експерименти 16+
головне. Дайджест 07.15,
планети 19.00, 20.55 Секретні
22:45 Т/с «Розлучниця»
08.15, 09.15, 11.15, 13.15, 16.15,
території 19.50 Підроблена
17.15, 18.15 Коментарі 08.00,
історія 22.40 Морські гіганти
ICTV
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
01.35
Містична
Україна
02.30
05:35, 10:05 Громадянська
19.00 Перші про головне 12.10,
Наші
оборона
20.00 HARD з Влащенко 15.15
06:30 Ранок у великому місті
Між своїми 19.15 VOX POPULI
К-1
21.00, 06.20 Перші про головне.
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
06:30 «TOP SHOP»
Підсумки 21.35 Гра Z вогнем
Факти
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
22.30 Перші другі 23.30
09:15, 19:20 Надзвичайні
08:10 Т/с «Мисливці за
Стежками війни 00.00 Д/ф
новини
«Щоденники Другої світової
реліквіями»
11:00, 13:15 Х/ф
війни: день за днем» 01.00 Д/ф
10:00, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
«НЕЩАДНИЙ»
«Великі танкові битви» 01.45
13:35 Х/ф «БРАТИ ПО ЗБРОЇ» 12:00 «Орел і Решка. Шопінг»
Художній фільм 03.15 Історична
12:50 «Вірю не Вірю»
15:10, 16:20 Х/ф «ЯКОСЬ У
правда з Вахтангом Кіпіані

П’ЯТНИЦЯ, 7 ЧЕРВНЯ

ЧЕТВЕР, 6 ЧЕРВНЯ
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»
10:55, 12:20 «Міняю жінку»
13:50 «Сімейні мелодрами»
14:50 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:35 «Чистоnews 2019»
20:45, 21:45 Т/с «За три дні до
кохання»
22:30 «Право на владу 2019»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.10 Т/с «Там, де твій
дім» (12+) 12.25 Х/ф
«ПОЛІЦЕЙСЬКА ІСТОРІЯ» 14.45
«Правила виживання» 15.50, 16.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.40
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.45 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок»
23.50 Т/с «Криве дзеркало душі»
(16+) 02.25 «Богині ефіру» 04.55
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:40 Реальна містика
12:45 Агенти справедливості 12+
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров»
23:20 Контролер

СТБ
06:40 Т/с «Коли ми вдома»

07:40, 20:55 Т/с «Швидка
допомога»
08:40 МастерШеф 12+
15:05 Битва екстрасенсів. Чоловіки
проти жінок 16+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
19:00 Цієї миті рік потому 16+
22:45 Т/с «Розлучниця»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
11:20, 13:15 Х/ф «ЯКОСЬ У
МЕКСИЦІ:
ВІДЧАЙДУШНИЙ 2»
13:55 Х/ф «МІСІЯ ПОРЯТУНКУ»
15:35, 16:20 Х/ф «МІСІЯ
ПОРЯТУНКУ 2»
17:50 Т/с «Майор і магія»
20:15 Антизомбі
21:25 Т/с «Пес»
22:25 Х/ф «АНТИ АНГ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:40 Ревізор. Крамниці
09:40 Таємфний агент
11:00 Таємний агент. Постшоу
16:00 Топ - модель 16+
21:50 Х/ф «ОДНОКЛАСНИКИ»
23:40 Х/ф «ВІДПАДНИЙ ПРЕПОД
3»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.25,
14.10 Правда життя 09.35, 18.00
Земля 2050 р. 10.25, 17.05
Фестивалі планети 11.25 Ілюзії
сучасності 12.20 Скептик 13.15,
00.30 Речовий доказ 15.15, 23.40
Секрети Другої світової 16.05,
21.40 Річкові монстри 17.35
Незвичайні культури 19.00, 20.55
Секретні території 19.50 Україна:

забута історія 22.40 Таємнича
Латинська Америка 01.35 Містична
Україна 02.25 Бандитська Одеса

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
10:00, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
12:00 «Орел і Решка. Шопінг»
12:50 «Вірю не Вірю»
13:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:40 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Рай та пекло 2»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Вуличне правосуддя»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:50 «Помста природи»
14:05 Х/ф «2012: НАДНОВА»
15:35 Х/ф «ПОМПЕЇ:
АПОКАЛІПСИС»
19:25 Т/с «Ментівські війни. Харків»
21:35, 23:05 Т/с «Касл»

ZIK
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Перші про головне 12.10 Гра Z
вогнем 15.15 Між своїми 19.15
Говорить великий Львів 21.00,
06.20 Перші про головне. Підсумки
21.35 Прямим текстом 23.00
Стежками війни 23.30 Вижити в
Україні 00.00 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни: день за днем»
01.00 Д/ф «Великі танкові битви»
01.45 Художній фільм 03.15
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані

СУБОТА, 8 ЧЕРВНЯ
1+1

ICTV

06:00, 23:30 «Світське життя.
2019»
06:50 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 11:10, 12:10 «Світ
навиворіт - 2: Індія»
13:05, 14:00, 15:00, 16:00 «Світ
навиворіт: Камбоджа»
16:30, 21:40 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка. Діти»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2019»
20:25 «Українські сенсації 2019»

05:25 Скарб нації
05:35 Еврика!
05:40, 12:45, 18:45 Факти
06:05 Більше ніж правда
07:50 Я зняв!
09:40 Дизель шоу 12+
10:55 Особливості національної
роботи
13:00 Скетч-шоу «На трьох» 16+
15:00 Т/с «Пес»
16:55 Х/ф «ВАСАБІ»
19:10 Х/ф «РЯТУВАЛЬНИКИ
МАЛІБУ»
21:25 Х/ф «ПРИВАТНИЙ
КУРОРТ»
22:50 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХУ 3»

ІНТЕР
05.25 Х/ф «ОСТАННІЙ ДЮЙМ»
07.00 «Слово Предстоятеля»
07.10 «Чекай на мене. Україна»
09.00 «Шість соток» 10.00
«Готуємо разом. Випічка» 11.00
Х/ф «КОРТИК» 15.20 Х/ф
«БІЛЕ СОНЦЕ ПУСТЕЛІ» 17.00,
20.30 Т/с «Я подарую тобі
світанок» (12+) 20.00, 02.00
«Подробиці» 22.15 Т/с «Ілюзія
щастя» (16+) 02.30 Х/ф
«БОЖЕВІЛЬНИЙ ДЕНЬ, АБО
ОДРУЖЕННЯ ФІГАРО» 04.45
Х/ф «ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:00, 15:20 Т/с «Чорна кров»
17:10, 20:00 Т/с «Інша я»
22:20 Т/с «Єдиний мій гріх»

СТБ
06:35 Т/с «Коли ми вдома»
09:30 Страва честі 12+
10:30 Х/ф «НАЙЧАРІВНІША ТА
НАЙПРИВАБЛИВІША»
12:10 Т/с «Швидка допомога»
16:25 Х/ф «МІСІС
ДАУТФАЙЕР»
19:00 Т/с «Снайперша»
22:50 Х/ф «КРАСУНЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:40 М/с «Лунтік»
07:45, 09:25 Kids Time
07:50 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних»
09:30 Ревізор. Спецвипуск
17:20 М/ф «Зачарований принц»
19:00 Х/ф «50 ПЕРШИХ
ПОЦІЛУНКІВ»
21:00 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО В РАЙ»
23:00 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО В РАЙ 2»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.05
Містична Україна 08.55, 18.35
Прихована реальність 10.30
Секрети Другої світової 12.10,
21.00 Найбільші обмани в історії
14.45 Таємнича Латинська
Америка 16.45 Річкові монстри
23.40 Секретні території 00.35
Скарб.UA

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Жаннаодружи»

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»
10:55, 12:20 «Міняю жінку»
13:50 «Сімейні мелодрами»
14:50 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:25 «Чистоnews 2019»
20:35, 22:50 «Ліга сміху»

17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:05 Слідство ведуть екстрасенси
16+
19:05 Х/ф «КРАСУНЯ»
22:50 Х/ф «МІСІС ДАУТФАЙР»

ICTV

05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі
11:05, 13:20 Х/ф «МИШАЧЕ
ПОЛЮВАННЯ»
13:30, 16:20, 22:50 Т/с
«Марк+Наталка»
ІНТЕР
16:30 Скетч-шоу «На трьох» 16+
20:10, 21:35 Дизель шоу 12+
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00, 23:50 Х/ф «РОЛЛЕРБОЙ»
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10,
НОВИЙ КАНАЛ
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» 10.10
Т/с «Там, де твій дім» (12+) 12.25
05:00 Ревізор. Крамниці
Х/ф «ПОГРАБУВАННЯ» (16+) 14.45 06:50 Таємний агент
«Правила виживання» 15.50, 16.45, 08:40 Таємний агент. Постшоу
23.50 «Речдок» 18.00, 01.35 Ток-шоу 16:30 Топ - модель 16+
«Стосується кожного» 20.00
21:40 Х/ф «ОДНОКЛАСНИКИ 2»
«Подробиці тижня» 03.05 «Сценарії
23:40 Х/ф «УЧИЛКА»
любові» 04.30 «Школа доктора
Комаровського. Невідкладна
МЕГА
допомога» 04.55 «Top Shop»
06.00 Бандитська Одеса 08.00,
УКРАЇНА
14.00, 02.05 Правда життя 09.10,
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною 18.00 Земля 2050 10.00 Фестивалі
планети 10.50 Ілюзії сучасності
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:50 Сьогодні
11.50 Скептик 12.55, 00.30
09:30 Зірковий шлях
Речовий доказ 15.20, 23.40 Секрети
10:40 Т/с «Дружина з того світу»
Другої світової 16.05, 21.40 Річкові
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар»
монстри 17.05 Незвичайні культури
19:45 Головна тема. Вибір
19.00, 20.55 Секретні території
21:35 Футбол. Відбір до ЄВРО- 2020 19.50 Україна: забута історія 22.40
Україна - Сербія
Таємнича Латинська Америка 01.35
Містична Україна
СТБ
06:30 Т/с «Коли ми вдома»
11:30 Х/ф «НЕРВИ НА МЕЖІ»
13:35 Х/ф «СПОКУТА»
15:20 Х/ф «П’ЯТЬ РОКІВ ТА ОДИН
ДЕНЬ»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»

08:25 Т/с «Мисливці за реліквіями»
10:15, 16:50 Т/с «Доктор Хто»
12:00 «Орел і Решка. Шопінг»
13:00 «Вірю не Вірю»
13:50 «Орел і Решка. Навколо світу»
18:00 Х/ф «КОХАННЯ НЕ ЗА
РОЗМІРОМ»
20:00 Х/ф «ФАТАЛЬНА КРАСУНЯ»
22:00 «Орел і Решка. Рай та пекло 2»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

Що віщують зорі

2+2

Гороскоп на 3 – 9 червня

06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Вуличне правосуддя»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:55 Х/ф «ТРІГОНАЛ: БОРОТЬБА
ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЬ»
15:50 Х/ф «ШАНГРІ-ЛА: НА МЕЖІ
ЗНИКНЕННЯ»
19:25 Х/ф «ЕРА ДИНОЗАВРІВ»
21:10 Х/ф «ПРИДОРОЖНІЙ
ЗАКЛАД»
23:30 Х/ф «ПРИДОРОЖНІЙ
ЗАКЛАД-2»

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
«Щоденники Другої світової війни:
день за днем» 01.00 Д/ф «Великі
танкові битви» 01.45 Художній фільм
03.20 Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 06.15 Shift 06.30 Європа у
фокусі

НЕДІЛЯ, 9 ЧЕРВНЯ
09:10 «Ух ти show»
10:00 М/ф «Союз звірів»
11:40 М/ф «Астерікс та вікінги»
13:00 Х/ф «ФАТАЛЬНА
КРАСУНЯ»
15:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
22:50 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Угон по-нашому»
09:00 «Загублений світ»
14:00 Х/ф «ПРИБУЛЕЦЬ»
15:45 Х/ф «ДЕНЬ, КОЛИ
ЗЕМЛЯ ЗУПИНИЛАСЬ»
17:15 Х/ф «ПРИДОРОЖНІЙ
ЗАКЛАД»
19:20 Х/ф «НАЙМАНЕЦЬ»
21:05 Х/ф «ЗАХИСНИК»
22:50 Х/ф «Я ПРИЙШОВ З
МИРОМ»

ZIK
07.00, 09.00 Перші про головне.
Дайджест 07.15, 09.15
Коментарі 10.00 Перша
передача 10.35, 23.30, 03.50
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 11.00 FACE 2 FACE з
Тетяною Даниленко 12.00
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 13.00
HARD з Влащенко 14.00
Говорить великий Львів 15.45,
17.15 Політичне ток-шоу «Народ
проти!» 17.00, 19.00 Перші про
головне 18.45 Місто 19.15 VOX
POPULI 20.00 Докаz 21.00
Деталі 22.00 Стежками війни
22.30 Злий дім 00.45 Д/ф
«Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 01.55 Д/ф
«Великі танкові битви» 02.40
Художній фільм 06.00 Євромакс
06.30 Завтра вже сьогодні

1+1

18:00 Слідство ведуть екстрасенси смуга 05.10 Мерилін Монро
16+
К-1
21:00 Один за всіх 16+
06:30 «TOP SHOP»
22:15 Я соромлюсь свого тіла
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
ICTV
08:10 «Ух ти show»
09:50 М/ф «Астерікс та вікінги»
06:20 Антизомбі
11:10 М/ф «Союз звірів»
08:05 Т/с «Відділ 44»
13:00 «Орел і Решка. Навколо
12:45, 18:45 Факти
світу»
13:00 Т/с «Пес»
22:50 «Орел і Решка.
15:00 Х/ф «ПРИВАТНИЙ
Перезавантаження.
КУРОРТ»
Америка»
16:25 Х/ф «РЯТУВАЛЬНИКИ
МАЛІБУ»
2+2
20:35 Х/ф «ПРОБУДЖЕННЯ»
06:00 Мультфільми
22:50 Х/ф «ПРИБУТТЯ»
08:00 «Він, вона і телевізор-3»
14:05 Х/ф «ТРІГОНАЛ:
НОВИЙ КАНАЛ
БОРОТЬБА ЗА
ІНТЕР
СПРАВЕДЛИВІСТЬ»
06:40 Стендап шоу
16:00 Х/ф «ШАНГРІ-ЛА: НА
06.10 Х/ф «ДВАНАДЦЯТА НІЧ»
07:45, 13:35 Kids Time
МЕЖІ ЗНИКНЕННЯ»
08.00 «уДачний проект» 09.00
07:50 М/с «Дракони. Перегони
17:30 Х/ф «ЕРА ДИНОЗАВРІВ»
«Готуємо разом» 10.00 «Орел і
безстрашних»
19:15 Х/ф «КРИШТАЛЕВІ
Решка. Мегаполіси» 11.00 «Орел і 09:40 М/ф «Вартові джунглів»
Решка. Морський сезон 3» 12.00
ЧЕРЕПИ»
11:40 М/ф «Втеча з планети
«Орел і Решка. Морський сезон»
21:00 Х/ф «СЛІДОПИТ»
Земля»
13.00 Т/с «Я подарую тобі
22:55 Х/ф «ПРИДОРОЖНІЙ
13:40 М/ф «Зачарований принц»
світанок» (12+) 17.15 Х/ф «ГРА
ЗАКЛАД-2»
15:00 Х/ф «50 ПЕРШИХ
МОЛЛІ» (16+) 20.00 «Подробиці»
ПОЦІЛУНКІВ»
20.30 «Правила виживання.
ZIK
17:00 Х/ф «ЛАСКАВО ПРОСИМО
Спецвипуск» 22.00 Х/ф
07.00 Перші про головне.
В
РАЙ»
«МІЛЬЙОНЕР» 00.05 «Речдок»
Дайджест 07.15 VOX POPULI
19:10 Х/ф «МІЛИНА»
08.05 FACE 2 FACE з Тетяною
21:00 Х/ф «ГЛИБОКЕ СИНЄ
УКРАЇНА
Даниленко 09.05 Докаz 10.00,
МОРЕ»
06:30 Сьогодні
23.00 Перша передача 10.30
23:10 Х/ф «ГЛИБИННИЙ
07:30 Зірковий шлях
Стежками війни 11.00, 05.10
ПІДЙОМ»
08:50 Т/с «Інша я»
Перші другі 12.00, 20.10 Гра Z
13:00 Т/с «Ані слова про любов»
МЕГА
вогнем 12.50 Добрий ZIK 13.20
17:00, 21:00 Т/с «Повернення до
Політичне ток-шоу «Народ проти!»
06.00 Бандитська Одеса 07.55,
себе»
16.10, 17.15 Прямим текстом з
00.35 Містична Україна 08.45,
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 18.35 Прихована реальність 10.30 Остапом Дроздовим 17.00, 19.00
Панютою
Перші про головне 17.35
Секрети Другої світової 12.10,
20:00 Головна тема
НеДебати 19.20 HARD з Влащенко
21.00 Найбільші обмани в історії
23:00 Т/с «Єдиний мій гріх»
21.00 Деталі 22.00 Гра в класику з
14.45 Таємнича Латинська
Сергієм Рахманіним 23.30 Вижити
Америка 16.45 Річкові монстри
СТБ
23.40 Секретні території 01.25
в Україні 00.00 Документальний
07:00 Т/с «Коли ми вдома»
Майор «Вихор» 02.10 Академік
фільм 01.00 Художній фільм 02.30
Корольов 02.50 Зворотний бік
09:00 Страва честі 12+
Історична правда з Вахтангом
Місяця 03.40 Полювання на НЛО Кіпіані 06.00 Хард-ток-шоу
09:55 Експерименти 16+
04.30 Леонід Биков. Зустрічна
«DROZDOV»
11:55 Хата на тата 12+
06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:35 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 Лотерея «Лото-забава»
09:45 «Світ навиворіт: Камбоджа»
10:40 Х/ф «ТЕЛЕФОННА БУДКА»
12:05 Х/ф «ОБЛОГА»
14:15 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ»
17:05 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
ВІДРОДЖЕННЯ»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Діти 5»
23:05 «Ліга сміху»

ОВЕН. Женіть від себе негативні
думки, неприємних вам людей і не вплутуйтеся в справи, в яких вас щось насторожує. У вихідні є шанс зустріти цікавих
людей у колі друзів. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — середа.
ТЕЛЕЦЬ. Настає час серйозних змін,
і вам необхідно бути до них підготовленими. Успіх супроводжуватиме в починаннях, пов’язаних з питаннями кар’єрного росту. У вихідні особисте життя може
розчарувати. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — субота.
БЛИЗНЮКИ. Постарайтеся об’єктивно оцінити себе, не занижуйте свою самооцінку. Необхідно добре обміркувати
отримані пропозиції. Особисті стосунки
мають гарну перспективу. Не упустіть
можливості зустрітися з друзями. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — понеділок.
РАК. Будь-яка інформація виявиться
так чи інакше корисною для вас. Навіть
найамбіційніші плани знайдуть підтримку начальства або спонсорів. У вихідні
краще обмежитися рутинними справами.
Сприятливий день — середа, несприятливий —
п’ятниця.
ЛЕВ. Ви будете щасливі як ніколи. Навіть якщо кому-небудь прийде в голову
перешкодити вам у досягненні мети, нічого не вийде. Однак не приймайте поспішних рішень, щоб потім не шкодувати
про це. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
ДІВА. Гарний час для виправлення
помилок і недоробок у будь-якій сфері.
Чим більше підтримуватимете оточуючих, тим позитивніші будуть зміни у вашому житті. Вам можуть зробити цікаві
пропозиції. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
ТЕРЕЗИ. З’явиться шанс відновити
свої позиції та плідно працювати. Зможете подолати багато перешкод, але не переоцінюйте свої можливості. Причиною
конфлікту з колегами можуть стати ваші
категоричні висловлювання. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — середа.
СКОРПІОН. Вдалий час для нових
починань і винесення на розсуд начальства своїх планів і проектів. У вихідні вам
доведеться розбиратися в складних взаєминах з родичами, постарайтеся не давати волі емоціям. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Будьте готові до боротьби,
не варто відступати від наміченого при
першій же перешкоді. Якщо буде потреба, скористайтеся порадами компетентних фахівців. Уникайте сварок у родині.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий —
четвер.
КОЗЕРІГ. Вам необхідно сконцентрувати свої зусилля на досягненні поставлених цілей. Не бійтеся конструктивної критики. У вихідні потрібно
відпочити й відновити витрачені сили.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
ВОДОЛІЙ. Вдалий період, незважаючи на деяку одноманітність і рутинну
роботу. Намагайтеся враховувати інтереси колег і ділових партнерів. Відпочити найкраще біля річки чи озера.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий —
вівторок.
РИБИ. Пора рішучих дій, а ви все ніяк
не можете розібратися в собі. Постарайтеся взяти себе в руки. На вас очікують
серйозні зустрічі й переговори. У вихідні будьте обережні: можливий обман.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!
Фото jobimbosardegna.com.

З дітьми і для дітей:
цікаво, весело, смачно
Цієї суботи, 1 червня, у світі відзначається Міжнародний день
захисту дітей. Мабуть, запроваджений він недаремно. Бо ж
як часто у суєті буднів нам не вистачає часу на спілкування
з близькими! Особливо потерпає від цього малеча. Тож нинішня
добірка рецептів розрахована саме на спільну кулінарну
творчість батьків із синами та доньками — готуйте і смакуйте
разом, адже це так захопливо!

«ЗАЧАРОВАНІ АЙСТРИ»

«РУСАЛКИ»
Інгредієнти:
сосиски,
спагеті, помідор, огірок.
Приготування. Розріжте
сосиски впоперек на різні
завдовжки частини. Обережно, щоб не поламати спагеті,
повстромлюйте їх у шматки
сосиски уздовж. Опустіть заФото pustunchik.ua.
готовки в підсолену киплячу
воду і варіть до готовності макаронних виробів. Вийміть шумівкою і викладіть на тарілку. З огірка зробіть «водним красуням»
очі, з помідора — ротики. Смакуватиме з овочевим салатом або
кетчупом.
До речі. За таким же принципом, лише пронизуючи сосиски
впоперек, можна створити креативних сороканіжок.

ПАРОВІ КОТЛЕТИ
«ЇЖАЧКИ»
Інгредієнти: 300 г
м’ясного фаршу, 2 скибочки батона, 3–4 ст. л. рису
пропареного, 1 яйце, сіль,
перець, молоко (для замочування батона), гвоздика
ціла і перець духмяний гоФото dobrirecepti.pp.ua.
рошком — для оздоблення.
Приготування. Фарш посолити, додати батон, попередньо
замочений у молоці, трохи збите яйце, посолити, поперчити, вимішати. Сформувати з фаршу кульки. Щоб фарш не розпадався,
його треба відбити, перекидаючи з руки в руку кілька разів. Надати кулькам витягнутої форми «краплини» і трохи притиснути
рукою довгасту частину мордочки. Затим добре обваляти тіло
їжачка в рисі (попередньо промитому). Зробити очки і носики
із гвоздики та запашного перцю. Викласти «їжачків» за допомогою лопатки на пароварку і готувати 40–45 хвилин. Можна
скористатися й мультиваркою, увімкнувши на 50 хвилин режим
«пар».

САЛАТ В ОГІРКОВИХ
«ЧОВНИКАХ»
Інгредієнти: 4 невеликі
огірки, 200 г шинки, 100 г
крабових паличок, 2 варені яйця, 2–3 ст. л. майонезу,
базилік, 2 ст. л. насіння соняшнику, сіль за смаком.
Приготування. Шинку,
Фото brutor.ru.
крабові палички і яйця нарізати дрібними кубиками і викласти в глибоку ємність. 3 огірки розрізати навпіл уздовж, вибрати серединку, щоб вийшли
«човники». Вирізану м’якоть також покраяти дрібними кубиками і всипати до салату. Додати очищене соняшникове насіння,
майонез, посолити за смаком і ретельно вимішати всі інгредієнти. «Човники» начинити салатом. Огірок нарізати тонкими
пластинками і, настромивши кожну скибочку двічі на шпажку,
сформувати вітрило, зверху закріпити трикутничок болгарського перцю — «прапор».

Інгредієнти: сосиски, перепелині яйця,
огірки (свіжі або
консервовані),
зелень кропу.
Приготування. Розріжте
сосиски уздовж
навпіл. На кожФото pustunchik.ua.
ній половинці
густо (приблизно через 6–8 мм) зробіть паралельні
надрізи з одного боку, відступаючи від краю кілька
міліметрів. Згорніть половинки сосисок колом (можна
скріпити краї зубочистками) і викладіть квіточки, що
утворилися, на розігріту сковорідку з олією. Всередину кожної з них влийте перепелине яйце, присоліть
і підсмажте до готовності. Викладіть на тарілку і доповніть страву гілочками кропу та нарізаними соломкою огірками.

ОРИГІНАЛЬНІ ГАМБУРГЕРИ
Інгредієнти:
для тіста — 40 г
дріжджів, 1 ч. л.
солі, 2 ч. л. цукру,
борошно, 2–3 ст.
л. олії, 1,5 скл. молока, родзинки;
для начинки —
листя салату, сосиски, улюблений
соус або гірчиця,
твердий сир.
Приготування. Дріжджі
розчиніть в невеликій кількості води. До 3-х
Фото vtemu.by.
склянок просіяного борошна всипте сіль та цукор, влийте молоко
та розчинені дріжджі й замісіть м’яке еластичне тісто,
за потреби підсипаючи ще муки. Накрийте рушником
і залиште на 1–1,5 години. Потому відділяйте невеликі
шматочки тіста, розплескайте кожен у паляничку, складіть її навпіл і зробіть надрізи з обох боків — «вушка».
З родзинок зробіть очки і носик. Викладіть булочки
на змащене деко, дайте трохи підійти, змажте збитим
яйцем і випікайте до готовності. Коли схолонуть, зробіть надріз на місці рота і наповніть начинкою. Поставте в духовку чи мікрохвильовку ще на кілька хвилин,
щоб сир розплавився.
До речі. Інший
варіант таких булочок — із вставленою
у якості язика скибочкою копченої ковбаси
(ще на етапі формування виробу з тіста).
Фото izuminka.net.

ШОКОЛАДНІ МЛИНЦІ З МОРОЗИВОМ
ТА ФРУКТАМИ
Інгредієнти: для
млинців — 1 скл. борошна, 1 ст. л. цукру,
дрібка солі, 1 яйце,
3 ст. л. какао, 1,5 скл.
молока, 2 ст. л. олії;
для начинки — 500 г
морозива, 1 банан,
100 г полуниць.
Приготування.
Фото pustunchik.ua.
Для тіста змішати
борошно й какао, додати збите з дрібкою солі та цукром яйце, вимішати. Поступово вливаючи молоко,
ретельно розтерти суміш до однорідної консистенції,
наприкінці додати олію. На розігрітій сковорідці смажити тоненькі млинці. Для начинки полуниці та банан
помити, почистити і нарізати кубиками. На кожен
млинець викласти м’яке морозиво (його слід вийняти з морозильної камери заздалегідь), шматочки полуниці та банана і згорнути рулетиком. Готові млинці
замотати у фольгу, поставити у морозильну камеру
як мінімум на 30 хвилин. Перед подачею викласти
на тарілку, за бажанням полити теплим шоколадом
та прикрасити фруктами.

ПІЦА «ЛЕОПОЛЬД»
Інгредієнти:
для тіста — 10 г
дріжджів, 1 скл.
теплої води, 1 ст. л.
цукру, 2 ст. л. олії,
1 ч. л. солі, 450 г
борошна; для начинки — 1 куряче
філе, 100 г копченої ковбаси, 100 г
Фото pestocafe.ua.
твердого
сиру,
1 цибулина, 2 помідори, 100 г моцарели, кілька оливок, кетчуп.
Приготування. Дріжджі і цукор залийте теплою
водою, почекайте, поки на поверхні з’явиться «шапочка». Додайте в дріжджову суміш олію, сіль і борошно. Замісіть м’яке тісто. Покладіть у миску, накрийте
серветкою і залиште в теплому місці на 30–40 хвилин.
Тим часом сир наріжте скибочками, ковбасу й помідори — кружальцями, цибулю — півкільцями, курятину — довільними шматочками.
Тісто розділіть на чотири частини, розкачайте
кожну з них у круг, а тоді з одного боку сформуйте
вушка, витягнувши два трикутники. Змастіть заготовку
кетчупом, посипте цибулею і курятиною. Далі, викладаючи начинку, розподіляйте її так, щоб вийшла симпатична котяча мордочка: очі — зі скибочок ковбаси
та половинок оливок, брови — з листочків петрушки,
вуса — з моцарели та смужок оливок, язик — із ковбаси. Залишити за кімнатної температури на 15–20 хвилин, щоб піца підрухалася, тоді поставити в розігріту
духовку і запекти до рум’яної скоринки.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

l ОТАКОЇ!
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Фото ukr.segodnya.ua.

Двійка чи одиниця
перед канікулами
і в нас не пройдуть!
Тому оголошуємо термін перездачі —
до 8 червня
«Слово — зброя!»

Грицько ГАРБУЗ

винна в усьому… Так-так – її Величність Жінка! Бо, переглянувши
ваші есемески і прочитавши листи
з відповідями на запитання нашої вікторини від 25 квітня про «дуже відому у світі пані», я найперше усміхнувся, хвацько
підкрутив вуса і задоволено потер свій
животик (після того, як минулого разу
мене обізвали «Гарбузиком», то «живіт-животище» автоматично в думках став
«животиком» ☺). Справді, це були миті,
коли можна було радіти і повторювати
за Зеленським: «Зробили їх разом!» Тобто
обкрутили із завданням. Але…
Підстав для особливих радощів
я не мав, бо за час конкурсу не раз уже
переконувався, що в нашій вікторині активну участь бере багато потужних гравців (з якими, якщо Бог дасть нам Здоров’я,
Розуму і Грошей, ми зможемо придумати
ще щось цікавеньке-гарбузеньке), і те, що
вони не справились, мене неприємно
здивувало. Невже просапування рядочків на городі чи шашлики на природі або
гуляння удвох «у замку із дощу» вас так
відволікли?
Так, абсолютний переможець туру був.
Проте його прізвища оголошувати сьогодні не стану, лише скажу, що пані Оксана отримає від нас свої чесно зароблені
200 гривень. До того ж вона в розмові запевнила, що запитання для неї — вчитель-

А

ки — труднощів не склало. Тому…
Пам’ятаєте, як у школі чи у виші,
коли щось не вивчив, нас змушували
ще раз виконати завдання, щоб виправити оцінку. Так буде і цього разу: «Гарбуз із секретом»-17 автоматично стає
№ 22. Бо я вірю, що ви зможете розгада-

“

Перед тим, як стати
коханою, вона пішла
на світовий рекорд —
відмовилася від того, що
в світі є наймилішим
і в певний час —
найкориснішим.

ти це завдання. Помізкуйте ще раз разом зі своїми рідними чи друзями. Тим
паче, що додамо цілий ряд підказок.
І призові будуть нараховані ті ж (☺).
Тож читайте ще раз уважно і думайте-гадайте-розгадайте:
«Гарбуз із секретом» — 17 (2019)
Ця жінка набагато відоміша у світі
не тільки за Юлію Тимошенко, а й навіть
за Ангелу Меркель чи Анджеліну Джолі. Її історія нагадувала величезний серіал, закінчилася хеппі-ендом і коханням до гробу.
Хоча розпочиналася неймовірно жорсто-

ко. Бо любов іноді зла… Тому перед тим,
як стати коханою, вона пішла на світовий рекорд — відмовилася від того, що
в світі є наймилішим і в певний час — найкориснішим. І за цей довгий період стала
найсильнішою. І найкоханішою.
Яку цифру, що асоціюється з цією
пані, ми заховали у гарбузі?
P. S. Підказки, які можуть вам стати
у пригоді: українські депутати під час
передвиборчої кампанії; найулюбленіший дід; десятки озброєних чоловіків;
однойменний популярний турецький серіал; Йоганн Штраус передав їх по-особливому; не Індіра Ганді, не Коко Шанель
і не Маргарет Тетчер…
Слово-відповідь
треба
надіслати до 8 червня 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.
До зустрічі!

Фінський журналіст
з’їв газету, бо…
… критикував у ній свою національну
хокейну команду, яка стала тріумфатором
Чемпіонату світу-2019 у Словаччині!
«Я написав, що нинішня збірна Фінляндії —
одна з найгірших в історії чемпіонатів світу.
Максимум, чого я від них очікував, — чвертьфінал. Я ніколи так не помилявся. Тепер настав
час попросити вибачення», — заявив журналіст
Філіп Саксен (на фото).
Нагадаємо, Фінляндія стала переможцем
Чемпіонату світу-2019. У чвертьфіналі вона
здолала Швецію — 5:4, у півфіналі вибила Росію — 1:0, а у вирішальному матчі фіни обіграли
канадців із рахунком — 3:1.
Чудове досягнення. Тож можна припустити, що журналіст не просто з’їв газету,
а зробив це із задоволенням.

Світову чемпіонську вазу хлопці із Суомі підняли
лише втретє.

...
Повість
Трубла- Шварценеггер
їні

Усміхніться!

Коштовний
одяг

Голлів.
актор,
х/ф
«Рембо»

Ім'я

Атмосферна
оптична
лінія

«... ла
віста»
(вислів)
Дружина
Паріса
(грец.
міфол.)
Іспанський футбольний
клуб

Термін
в доміно
Актор
Рассел ...

Рівновага
Будівел.
матеріал

:)) :)) :))
Виходять два чоловiки з казино. Один прикривається газетою, а другий — у трусах.
— Ось за що я тебе, Васю, поважаю, що ти вмієш
вчасно зупинитися.
:)) :)) :))
Хворий у лікарні звертається до медсестри:
— Які ж бридкі ліки, просто отрута.
— Які ліки ?! Це ж обід.

Одиниця
об'єму у
Великобританії

Іспансɶк.
співак і
актор ...
Іглесіас

Легкий
бетон
Річка
в Китаї
Бог фінікійців

Жіноче
ім'я

Музичний
гурт
«The ...»

:)) :)) :))
Епоха бідності закінчилася. Заробітчани повертаються в Україну: Андрій Портнов, Ігор Коломойський,
Олександр Онищенко...

Мушкетер
Дюма

Погони
парадної Музичні
форми ге- літери
нералів

В'юнка
рослина

Сидить
в діжці та
спускає
ніжки

Відповіді на сканворд за 23 травня

Автор
роману
«Волинь»
... Самчук

Морський
окунь
Лікар

:)) :)) :))
Послуги ЖКГ дорожчають. Економте світло і воду
— приймайте ванну разом і при свічках.

Склав пан Андрій.

Довірче
товариство

Вигнута
півколом
картина
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l СВІТОВЕ ІМ’Я

На Житомирщині батьки
вбили і спалили в печі
п’ятирічну донечку

Не яйцями єдиними
Всесвітньо відомий ювелір Карл Фаберже, який прославився
завдяки «яєчним» сувенірам, умів робити шедевр навіть
зі склянки з алкоголем, риби та мух

Фото wattpad.com.

8 місяців нелюдам
вдавалося
приховувати
злочин

Інна ПІЛЮК

«КІНДЕРСЮРПРИЗ»
ЗДИВУВАВ ІМПЕРАТРИЦЮ
І ПІДКОРИВ ЄВРОПУ
Про Карла Фаберже
(1846–1920) жартують, що він
народився у прямому значенні
посеред дорогоцінних каменів,
тому ніким іншим, аніж ювеліром, стати не міг. Власну справу,
пов’язану з коштовностями, мав
його
батько, тож син
продовжив
це заняття
і під-

няв згодом сімейний бізнес
до небувалих висот. Для цього
необхідне:
мавв ус
уусее не
н
обхідне: європейську

“

Подарунок
викликав захват
в Олександра III,
і Карл незабаром
став придворним
ювеліром.

Усього відомо про 71 яйце Фаберже, до наших днів їх
збереглося 65. Побачити ці шедеври можна у державних
музеях кількох європейських країн та США.

освіту та вроджений хороший
смак.
У світі його ім’я відоме
насамперед як творця унікальних сувенірів у формі яйця
із сюрпризом, але це насправді
лиш невелика частина робіт
майстра. Та й уперше такий
виріб він виготовив, уже будучи
сорокарічним, маючи більш
як 20 літ ювелірного досвіду.
Цей дарунок замовив російський імператор Олександр ІІІ
дружині на Великдень. Зараз
дружи
яйце відоме як «Курочка».
це яйц
Воно надзвичайно просте:
зверху біла емаль, у «жовтку» —
зверх
курка з кольорового золота,
в якій ховалася рубінова корона.
Подарунок викликав захват
Подар
замовника, і Карл незабаром
у замо
придворним ювеліром.
став п
Отримав завдання щороку радуОтрим
вати іімператорську сім’ю новим
яйцем із секретом. «Мода»
дарування таких виробів, яку
на дар
Росії ввела династія Романов Росі
поширилася у Європі.
вих, п

Тетяна МИТРОФАНЮК

травня до поліції надійшло повідомлення про
те, що в одному із сіл
Овруцького району батьки вбили
свою 5-літню дитину.
На прохання правоохоронців
показати доньку 41-річна матір
винесла з оселі дитину, вбрану
у дівчачі речі. Тоді поліцейські запропонували жінці показати всіх
трьох дітей. Так було викрито, що
за дівчинку жінка видає свого
3-річного сина. Коли ж остаточно
з’ясувалось, що потрібної дитини
в обійсті немає, батьки зізнались
у страшному злочині, учиненому
близько 8 місяців тому.
— Про цю сім’ю місцевим правоохоронцям відомо
ще з 2009 року, коли через пристрасть до алкоголю і невиконання батьківських обов’язків мати
була позбавлена прав на двох
синів. Потім, у 2013-му, у жінки
та її 50-літнього співмешканця
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l ГІРКО!

Марина ЛУГОВА

Нещодавно один із підрозділів Шепетівського зенітного
ракетного полку повітряного командування «Захід» повернувся
в пункт постійної дислокації. Після тривалого виконання завдань
за призначенням у зоні проведення Операції Об’єднаних сил
армійці нарешті побачили своїх

рідних та близьких.
Під час шикування особового складу командир дивізіону
віддав наказ солдатові Олександру Димченку вийти зі строю.
Звертаючись до бійця, він сказав, що нинішній день «запам’ятається назавжди».
Після цієї інтриги було романтичне освідчення, про яке
мріє кожна дівчина. Хлопець,
пропонуючи руку і серце, тримав у руках букет зі 101 троянди
та каблучку. Помітно хвилюючись, він запропонував коханій

101 троянда і каблучка розчулили Яну,
яка майже рік чекала нареченого з війни.

“

Яні стати його дружиною. Подарувавши їй квіти, одягнув
на палець каблучку під оплески
присутніх. Для дівчини це була
повна несподіванка, в неї помітно тремтіли руки, і звісно ж, вона
сказала: «Так!»
Олександр та Яна познайомилися 10 місяців тому, листувалися в соціальній мережі, згодом
у пари зародилися серйозні почуття. Перед самим відрядженням хлопця в зону ООС дівчина
пообіцяла, що обов’язково дочекається. І дочекалася!

Фото із «Фейсбук»-сторінки ОК «Захід».

І вона
сказала:
«Так!»
У Шепетівці,
що на Хмельниччині,
військовик надзвичайно
романтично освідчився
коханій
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Було викрито,
що за дівчинку
жінка видає свого
3-річного сина.

з’явилась донька. А вже через
рік у зв’язку із загрозою життю
і здоров’ю дитину аж на півроку
було госпіталізовано до лікарні.
Причому без супроводу матері,
бо та відмовилась. А з 2015 року
по квітень 2018-го дівчинка виховувалась у прийомній родині.
Усі ці три роки відбувались суди,
у тому числі й з подачі місцевих
активістів, щодо повернення дитини у біологічну родину. Врешті
остаточне рішення було ухвалено, і дівчинка опинилася знову
з батьками, — розповів т. в.о. керівника Головного управління Нацполіції в Житомирській області
Артем Лисогор.
Він також зазначив, що упродовж часу перебування дитини
у батьків органи опіки намагались
обстежити умови її проживання, однак комісій не допускали
до оселі. А складені поліцейськими адміністративні матеріали
за фактом неналежного виконання батьківських обов’язків були
зрештою скасовані у суді.

Від небаченого жахіття холоне
кров…

— Попередньо вдалося з’ясувати, що дівчинка у будинку під
час сімейного конфлікту від свого
батька отримала травми, що
призвели до її смерті. Згодом тіло
дитини батьки спалили у печі,
а рештки викинули у річку. Про
це вони нікому не сказали. Наразі
обох батьків затримано, — повідомив заступник начальника
ГУНП Житомирщини Олександр
Радченко. — Також окремо хочу
зазначити: така жахлива ситуація
стала можливою через втручання у долю загиблої дитини так
званих «активістів» з обласного
центру, які супроводжували
і всіляко впливали на судові процеси задля вилучення дівчинки
з нормальних умов проживання
та виховання у прийомній родині
і таки «допомогли» повернути
її неблагополучним біологічним
батькам. Задля досягнення цієї
мети свого часу ці горе-активісти
цілими делегаціями приходили
до ГУНП в області з вимогою
до керівництва негайно «захистити» дитину від надуманих
і нічим не підтверджених знущань
у прийомній родині та повернути
її батькам.
Досудове розслідування
триває за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального
кодексу України. За чинним
законодавством позбавлення життя малолітньої дитини
карається позбавленням волі
на строк від 10 до 15 років або
довічним ув’язненням.

