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Найстрашніше
покарання — проклясти
ворога до сьомого коліна
с. 10

»

Цікава
ГА ЗЕТА +

на вих ідні

Наречена шепотіла: «Я любитиму тебе, яким би ти не був.
Ти тільки живи!»

Після 11 днів коми
боєць написав:
«АНЮ, Я ТЕБЕ КОХАЮ!»
Незвичайну церемонію одруження та вінчання провели
в реанімаційній палаті політравм Дніпровської обласної
лікарні імені Мечникова
с. 16
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l БОЛИТЬ!
Фото youtube.com.

Екіпаж Іл-76 МД, яким керував полковник Олександр Бєлий, і 40 «блакитних беретів» так і не долетіли на ротацію.

Фото lb.ua.

Літак упав на землю з висоти близько 700 метрів.

«Мені в труні повернули дитину —
кілька шматочків по десять сантиметрів.
А решта досі на полі»
Літак Іл-76 — це той самий борт 76777, який прилітав
до Луцька на навчання в травні 2014-го. А через три
тижні о першій годині ночі над окупованим Луганськом
його збили сепаратисти. На облавку охопленої
вогнем машини перебувало 49 військовослужбовців:

9 членів екіпажу та 40 десантників 25-ї окремої
Дніпропетровської повітряно-десантної бригади. Що
відчували бійці, яких у палаючому і падаючому вниз
літаку дострілювали із кулемета бойовики!? Страшно
навіть уявити. Десант усім складом пішов у небо
Закінчення на с. 5

»

2

13 червня 2019 Четвер

«ЦІКАВА

Газета НА ВИХІДНІ»

www.volyn.com.ua

l ПУЛЬС ТИЖНЯ

У Німеччині по-звірячому
вбили учасницю
шоу «Україна має талант»

Звів зі світу 85 людей:
медбрат отримав другий
довічний термін
У німецькому Ольденбурзі засудили
колишнього медика Нільса Хегеля (на
фото) до ще одного довічного терміну
за те, що він скоїв 85 убивств

Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів
Фото korupciya.com.

Суд визнав злочини Хегеля особливо тяжкими. Це означає, що він не зможе
Фото comments.ua.
претендувати на дострокове звільнення
з в’язниці через 15 років ув’язнення. Йому також довічно заборонили працювати за професією. Колишній медбрат попросив
вибачення у родин своїх жертв. Він вчиняв злочини в період
з 1999 по 2005 роки. Хегель вводив пацієнтам у кров речовини,
від яких зупинялося серце, а потім намагався їх реанімувати…
Думаєте, псих якийсь? Ні, експертиза визнала цього покидька осудним.

Тіло Алли Клішти
поліція знайшла
у річці

l ПРЯМА МОВА

33-річна танцівниця брала участь
у шоу «Україна має талант»
в 2011 році, а також виступала
на сцені його німецького
та румунського аналогів

Як Зеленський «украв»
промову в Порошенка
Чинний та колишній президенти потрапили
у курйозну ситуацію
Під час візиту до Брюсселя Володимир Зеленський
виголосив різку антиросійську заяву. Однак швидко з’ясувалося, що такий самий текст, слово в слово, кількома
днями раніше вже говорив Петро Порошенко на з’їзді
партії «Європейська солідарність». У Зеленського чомусь нервово відреагували на цей випадок, звинувативши «окремих працівників» Міністерства закордонних
справ у диверсії і в тому, що вони продовжують працювати на Порошенка.
Сумнівно, що це була усвідомлена справа рук
якихось диверсантів. Але «вкрадений» текст справді
дуже хороший і можна лише порадіти, що й новий
Президент не боїться так говорити. Тож наводимо
слова, які приємно чути з вуст будь-якого із президентів: «Україна в Європі — це смерть роького проєкту. Ба більсійського імперського
ше — потужний удар по російському
авторитаризму, це шлях до демокрасії, на всьому постратичних змін у Росії,
орі».
дянському просторі».
Ай-яй-яй! Такий великий
у «95 кварталу» авторський
цех, а скористалися текстом
Порошенка.

«

Заява Мендель про те, що українські військові піддаються
на провокації і стріляють по житлових будинках, школах і дитячих садках, швидше підходить для прес-секретаря Путіна.
Насправді українські військові і волонтери спростовують такі
кремлівські
кремлівс фейки. Не можна в такий спосіб виправдовувати
цинічну політику: «просто
правдо
перестати
стріляти» та «Росія втратила
перест
контроль
над бойовиками на Донбасі» (про
контр
це говорив
сам Зеленський. — Ред.).
гово
Після такої скандальної заяви пані МенПіс
дель мала би бути негайно і з тріском звільнена. В іншому випадку це означатиме, що її слова відповідають позиції
Зеленського. А не хотілось би думати, що Президент України працює
в інтересах ворога….

»

Талановиту й ефектну українку знали
у багатьох країнах Європи.

Відпочинок
по-нашому: цікаво,
чи завалиться
перехід, якщо по
ньому... стрибати?
На Журавлівському водосховищі у Харкові
обвалився канатний міст разом із людьми, які
перебували на ньому
На щастя, обійшлось без жертв. Зазвичай,
на нього не пускають більше чотирьох осіб. Однак
того дня не було охорони, і відпочивальників там
назбиралося багато. Причому відвідувачі вирішили
відірватись по повній: стали активно розгойдувати
міст, поки під дикий крик не полетіли вниз.
Дивний потяг до руйнування таких споруд
прита
притаманний не лише жителям Харкова, а й Києва. У кінці травня в столиці відкрили новий надзвича
звичайно красивий пішохідний міст, який з’єднав
Волод
Володимирську гірку та парк «Хрещатий». Частина
його має скляне покриття. І що ви думаєте? Його
вже тричі
т
міняли — завзяті українці примудрились
розтр
розтрощити навіть суперміцне скло. Ото, певно,
невід
невідомим «героям» у кайф було повідомити рі
рідним та друзям: «Тільки такий супермен,
як я, зумів розбити скло на мосту!»

Фото radiosvoboda.org.

Алла Клішта (на фото) була рекордсменом України за кількістю одночасно розкручених обручів. Вона
прокрутила 102 хулахупи, загальна вага яких становила 20 кілограмів. Останнім часом українка жила і працювала у Німеччині. Поліція підозрює у вбивстві жінки
її 30-річного колишнього бойфренда, однак його ім’я
співробітники правоохоронних органів не називають.
Можливо, це її партнер по танцях Рейді Йоан. Алла викладала у соцмережі багато фотографій з ним на роботі та відпочинку. Але так тривало до листопада минулого року. А в квітні 2019-го артистка вийшла на сцену
з новим партнером. У цьому ж місяці її знайшли мертвою, хоч про трагедію стало відомо лише зараз.
Невже Рейді не пробачив Аллі, що далі вона
вирішила жити і працювати без нього? Відповідь
на це запитання чекають від німецької поліції.

Наталія БАЛЮК,
публіцист, головний редактор газети «Високий
замок», про скандальну заяву прес-секретаря
Президента України Юлії Мендель:

Складний вибір: або зарплата у конверті, або пенсія у 60 років.

Половина громадян
не зможе вийти на пенсію
у 60 років
Як відомо, у 2019-му на заслужений відпочинок у такому
віці можуть розраховувати ті, хто має від 26 років стажу,
в 63 — від 16 до 26 років. Щоб вийти у 65, потрібно мати
15 літ стажу
Щорічно такі вимоги будуть підвищувати на 12 місяців до тих пір, поки на пенсію
в 60 будуть виходити тільки ті,
у кого не менше 35 років стажу.
Це станеться у 2028-му. Якщо
ситуація не зміниться, й українці не відмовляться від тіньового заробітку, за підрахунками
Міністерства соціальної політи-

ки, в 2028- му менше половини
(45%) 60-річних зможуть вчасно отримати пенсійну виплату!
Решті ж доведеться працювати
довше. Тож українцям варто заздалегідь подбати про свій стаж.
Навіть декілька років роботи без офіційного оформлення можуть позбавити права на пенсію в 60 років!
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Фото tsn.ua.

Папа Римський змінив текст
молитви «Отче наш»
У новій редакції слова «не введи нас у спокусу» буде замінено
на «не дай нам спокуситися»
Так, за словами понтифіка, зрозуміліше, що Бог не вводить людину
в спокусу, а допомагає її позбутися. Рішенням Папи Римського Франциска передували 16 років досліджень біблійних текстів. До речі, молитву «Отче наш» мовою оригіналу втрачено, і найдавніші зі збережених
її текстів написано давньогрецьким койне.
Пояснення Папи Франциска здаються логічними, чи не так? Цікаво, чи християни-некатолики і собі змінять «Отче наш».

Поганий знак: загинуло
дерево Трампа і Макрона

У супроводі Миколи Кулеби діти радо ступили на рідну землю.

До України літаком Президента повернулися десятеро дітей
подружжя Сусляків із Хмельниччини, які після арешту їхньої
матері Юлії перебували у прийомних родинах у Грузії
Марина ЛУГОВА

ро це повідомляється
на сайті глави держави.
Борт із ними, наданий
Володимиром Зеленським, прибув у ніч на 7 червня. Малечу
супроводжував
уповноважений Президента України з прав
дитини Микола Кулеба. За його
словами, діти тривалий час перебували у переїздах територією
Грузії та Росії, їм необхідна реабілітація. Попереду — вивчення
подробиць цієї справи. Він повідомив, що однією з основних
перешкод для повернення дітей
в Україну була підозра, що батьки
мають намір їх продати. Зокрема,
правоохоронців
насторожило
те, що 7 з 10 дітей були народжені
сурогатними матерями протягом
одного року.
«Це треба перевірити на території України, яким чином усе відбувалося, за чий кошт і так далі.
Потрібно багато чого з’ясувати
і на території України, і на терито-

П

рії Грузії. Ми не знаємо, що трапилося в Росії, там загинуло одне
маля. Ні у грузинської, ні в української сторони нема можливості
провести ексгумацію. Але батьки

“

Правоохоронців
насторожило
те, що 7 з 10 дітей
були народжені
сурогатними
матерями протягом
одного року.

надали всі документи стосовно
поховання цієї дитини», — сказав
уповноважений Президента.
Він зазначив, що у Грузії
не очікували такого швидкого
візиту делегації України. З приводу цього висловився так: «Генеральна прокуратура Грузії була
здивована тим, що вона знена-

цька постала перед фактом про
необхідність повернення дітей
в Україну. Але слід віддати належне — їм знадобилася всього доба,
аби ухвалити рішення. Нам одразу дали можливість спілкуватися
з дітьми, й ми почали готуватися
до від’їзду, встановлювати контакти».
Микола Кулеба наголосив, що
діти з родини Сусляків мають
проживати з бабусями в одній
сім’ї, щоб вони не почувалися
розділеними. Питання їхнього
влаштування вирішуватиметься
органами опіки одразу після повернення додому.
У Хмельницьку область вони
від’їхали 7 червня вранці, а ввечері їх було передано рідним бабусям.
Нагадаємо, Юлію та Юрія
Сусляків підозрюють у торгівлі
дітьми. Жінку затримали у Грузії наприкінці квітня, коли вона
з десятьма нащадками хотіла виїхати до окупованої Росією Абхазії. 5 червня Президент України
Володимир Зеленський відрядив
уповноваженого з прав дитини
Миколу Кулебу до Грузії, щоб вирішити питання їхнього повернення в Україну.

Мати схудла на 63 кг через глузування з доньки
Однокласники знущалися з
дівчинки, згадуючи «гладку
маму» – і жінка схудла
вдвічі
Фото Euromag.ru.

40-річна мешканка англійського міста Воррінгтон Сара
Джонс важила 141 кілограм.
Вона працювала в школі і постій-

но зазнавала глузувань з боку учнів. Аж ось якось 10-річна дочка
Джонс — Олівія — зізналася матері, що її дражнять через «гладку маму». Це стало останньою
краплею, і британка твердо вирішила схуднути: вона відмовилася від фастфуду та виробів із борошна, стала вживати більше
овочів і фруктів. Вже за перший
тиждень на дієті Джонс позбавилась трьох кілограмів! Через два
роки жінці вдалося скинути аж
63 (на фото).
У школі були вражені таким
перевтіленням Сари. А вона
тим часом звільнилася з роботи
і пішла на іншу — почала допомагати тим, хто худне.

Дуб, посаджений у Білому домі президентом США та його
французьким колегою, як символ зв’язків між країнами, пропав
Фото newsmax.com.

Жінка мала намір продати
малят на органи?

Дерево всохло, бо політики не знайшли спільної мови, чи навпаки —
лідери країн не змогли домовитися, бо дуб не прийнявся?

Макрон подарував президентові США молодого дубочка під час візиту у 2018 році. Тоді француз заявив, що він буде нагадувати Білому дому
про дружні зв’язки між США та Францією. Відтоді відносини між двома
лідерами зіпсувалися, і дерево також всохло.
Після того, як перед Януковичем зачинились двері на інавгурації, а потім він ще й отримав вінком по голові, до усіляких знаків «згори» в Україні почали ставитись уважно навіть скептики. Так
само прискіпливо до таких речей придивляється і західна преса,
яка детально розповіла про «дерево миру». Втім, і без засохлих дерев уже давно ясно, що Трамп легко може посваритись з будь-ким.

n ПРЯМА МОВА
Богдан ЯРЕМЕНКО, дипломат, про заяву
Президента Володимира Зеленського, що Росія
«частково втратила управління та контроль над
найманцями» на Донбасі:

«

Росія не може втратити контроль над своїми
найманцями на Донбасі. Вона їх туди відряджає,
займається їхньою ротацією, годує,
одягає, озброює, платить заробітну
плату, підписує накази на застосування зброї. Найманці не можуть
жити без боєприпасів, харчування,
медикаментів, заробітних плат.
Відтак Росія контролює їх щосекундно, повністю і безкомпромісно.
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«19 людей врятовано, ти — наступний.
Не втрачай надії»
Такий текст за допомогою азбуки Морзе у 2010 році зашифрували урядові
сили Колумбії в пісні відомих поп–виконавців. Влада сподівалася, що це хоч
трішки підбадьорить полонених, яких роками утримували в неволі місцеві
революціонери

Перед мученицькою
смертю від татар
промовив:
«Рятуйтеся, діти мої,
а мені не можна. Я віддаю
себе волі Божій!»
Історія Православної церкви Київської Русі
XIV—XV століть примітна тим, що держава
розділилась на удільні князівства, і через це
вона поступово стала групуватися навколо
двох політичних центрів: Великого Князівства
Литовського і Великого Московського
Князівства. Після смерті митрополита Іони
Глезни Київ, як і вся Київська митрополія,
лежав у руїнах. Постійні набіги татар
розорювали українські землі. Світлом у цій
смуті був святитель Макарій

Фото depositphotos.com.

Леонід ОЛІЙНИК

омпозиція болівійських музикантів Natalia Gutierrez та Angelo
«Кращі дні» (Mejores Dias) тоді
транслювалась усіма колумбійськими
радіостанціями. Втім, лише той, хто добре опанував морзянку, як–от військові,
був здатен розібрати прихований у ній
зміст. Чиновники знали: бойовики дозволяють слухати радіо своїм бранцям.
Здавалось би, це унікальний випадок,
і кому зараз, в еру мобільного зв’язку
та інтернету, потрібен архаїчний спосіб передачі інформації? Але ці сумніви
розвіює більшість армій світу, які не поспішають забувати азбуку Морзе, адже
її можна використати там, де жоден безпроводовий зв’язок не доступний.
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Тетяна МИТРОФАНЮК

У
У «доінтернетну» епоху цей пристрій зв’язував радіолюбителів по всій планеті.

Винахідник азбуки
не мав технічної освіти,
а був доволі успішним
художником.

Річ у тім, що закодовані букви певною кількістю рисок і крапок можна передавати і без будь–якого спеціального
обладнання, а скажімо, просто дзеркальцем, пускаючи сонячні зайчики з
певним інтервалом. Утім, автор морзянки Семуель Морзе спершу придумав
апарат для зв’язку на відстані, а згодом
уже свій славнозвісний шифр. До речі,
винахідник азбуки не мав технічної освіти, а був доволі успішним художником.
У 30–х роках ХІХ століття у світі почали з’являтися перші електромагнітні
телеграфи. У 1832–му в Російській імперії свій прототип такого пристрою продемонстрував учений Павло Шиллінг,
згодом, у 1833–му, аналогічну машину
представили німці Карл Гаусс і Вільгельм
Вебер, а через чотири роки британці —
Кук і Вінстон. Усі ці апарати мали стрілкову індикацію, однак встежити за вертлявою стрілкою було доволі складно, тому
й, напевно, не прижилися ці телеграфи у
сфері зв’язку, на відміну від електромеха-

Цікава
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Тижневик
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1495 році митрополитом Київським і архієпископом всієї Русі став Макарій І, який відзначився в історії як мудрий пастор своєї
Церкви й усіх вірян. Він намагався примирити духовенство і мирян, що допомогло б припинити чвари.
Адже в той час парафіяни часто обирали священниками людей, котрі не відповідали канонічним вимогам. Були випадки, коли ними ставали ті, хто не мав
архієрейського благословення. А постійні бійки і
пияцтво дияконів нівелювали будь–які позитивні
зміни в духовному світі.
Святитель Макарій власним коштом розбудовував храми і відновлював Софію Київську та Києво–Печерську лавру, які в 1493 році розграбували татари.
Основним завданням митрополита було захищати
тогочасну самобутність української православної
віри. Тому й намагався він зміцнити християнську
мораль духовенства й авторитет православ’я, отож
карав усіх, хто порушував релігійні канони. Постійна
складна політична ситуація негативно впливала на
церкву. Макарій Київський докладав чимало зусиль
для розвитку Київської митрополії.
Проживав святитель у столиці Литви. Хоч Київ
і був головним кафедральним містом, він страждав від нападів татар. Попри постійну небезпеку, митрополит Макарій все ж вирішив поїхати в
«центр», щоб вирішити важливі церковні справи
і зайнятися відновленням зруйнованого Софійського собору.
Там 1 травня 1497 року Макарій зустрів свою
смерть від рук татар під час Божественної літургії
на березі Прип’яті. Навіть тоді він не злякався і продовжив молитися, а вірянам мовив: «Рятуйтеся, діти
мої, а мені не можна. Я віддаю себе Волі Божій».
Постать митрополита Київського і всієї Русі Макарія І надзвичайна. Адже він був тим, хто, попри всі
перешкоди, намагався утвердити православну віру
і обстоював її з Божою любов’ю. Нині його нетлінні
мощі зберігаються у Володимирському кафедральному соборі в Києві, отож віряни можуть помолитися біля них.

нічного пристрою, котрий запатентував
у 1840–му пан Морзе. У ньому передане
повідомлення фіксувалось на паперовій
стрічці за допомогою крапок і тире, комбінації яких відповідали певним буквам
алфавіту. Принцип кодування доволі
раціональний: літери, які найчастіше
вживаються, передаються простішими
сполученнями цих нехитрих позначок.
Комерційну популярність винахід здобув завдяки американському бізнесменові Стіву Вейлу, котрий профінансував
цей проект.
Перше
офіційне
повідомлення
на апараті Морзе було відправлене
24 травня 1844 року з текстом: «Дивовижні справи Твої, Господи!»
Щоправда, морзянка з часів її винайдення суттєво змінилася: скажімо,
автор шифру пропонував використовувати три знаки: крапку, тире і довге тире,
нині ж залишилися тільки два перші. З
розвитком цієї технології з’явилося багато коротких комбінацій для передачі
найпоширеніших фраз, найвідомішою
з яких, напевно, є «SOS» — «· · · — – — ·
· ·» — сигнал лиха. Він уперше був прийнятий у правилах радіозв'язку німецьким урядом 1 квітня 1905 року, та згодом
став міжнародним. Дехто вважає, що це

абревіатура на зразок «Save Our Souls»
(врятуйте наші душі), «Save Our Ship»
(врятуйте наш корабель), втім, таку комбінацію вибрали, бо її легко запам’ятати
і розпізнати на слух. Нині «SOS» заборонено передавати, якщо немає загрози
для життя людей чи морського судна.
Вивчити цю абетку не надто складно, для цього радіоаматори придумали
різноманітні фонетичні пам’ятки. Приміром, буква М передається комбінацією
«– –», а допоможе це не забути наспів
«мооо–рзеее», або ж літера Ж — це «… –»
— «я–бук–ва–жеее».
Нині морзянку, крім радіолюбителів,
інколи використовують моряки та рятувальники. Це дуже повільний спосіб
передачі інформації, адже навіть досвідчені зв’язківці відтворюють 60 — 30
знаків за хвилину (рекордні показники
— 260–310 знаків). Утім, це не завадило
у 2000–х роках компанії Nokia «навчити» свої мобільники розмовляти з їхніми
користувачами азбукою Морзе. Наприклад, стандартний сигнал телефона цього бренду при отриманні повідомлення
буквально означав «sms» — «· · · — — · · ·»,
а в одній із мелодій дзвінка був зашифрований слоган виробника «Сonnecting
people» (Об'єднуючи людей).
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Біль не минає і через п’ять літ після трагедії.
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Фото stainlesstlrat – LiveJournal.

Сепаратисти добивали літак чергою з великокаліберного кулемета.

«Мені в труні повернули дитину — кілька шматочків
по десять сантиметрів. А решта досі на полі»
«На території Луганського аеропорту перебували військовослужбовці, яким треба
була і зброя, і їжа, і заміна на посту. Єдиний можливий спосіб доставити все це —
лише літаки. Був навіть такий випадок, коли привезли боєприпаси, а десантники
кажуть: «Хлопці, в нас патронів вистачило б на пів години. Якби ви не встигли, нас би
тут усіх перестріляли». То ж як вони могли не літати туди?» — згадує Тетяна, дружина
командира екіпажу, підполковника Олександра Бєлого
Закінчення. Початок на с. 1
Власта КРИМСЬКА

«19 РОКІВ ЗА ШТУРВАЛОМ — ЦЕ СОТНІ
ГОДИН ПОЛЬОТІВ У БАГАТЬОХ КРАЇНАХ
СВІТУ»
13 червня 2014-го в Луганський аеропорт
із десятихвилинним інтервалом з Мелітополя
вилетіли три транспортні літаки Іл-76. Вони
йшли з максимальною обережністю — в режимі радіомовчання і без сигнальних вогнів. Перша авіамашина успішно сіла на злітно-посадкову смугу аеропорту, почалося розвантаження.
Друга, виконавши стандартні протизенітні маневри, стала на глісаду, наближаючись до цілі.
Екіпаж Іл-76 МД, яким керував полковник Олександр Бєлий, так і не долетів на ротацію…
«Того ранку Саша сказав, що нічого не братиме, бо планує ввечері бути вдома, — розповідає дружина. — Єдине, що взяв, — шолом.
Я звернула на це увагу, а він пожартував: «Може,
хоч голову не прострелять! — і додав: — Усе
буде добре, як завжди. Не хвилюйся!»
19 років у небі — це сотні годин польотів
у багатьох країнах світу. І багато з них — з поміткою «у винятково складних умовах», які вимагають майстерності льотчика. Олександр Бєлий
доставляв гуманітарну допомогу жертвам
землетрусу у Китай, у Республіку Чад в Африці,
у засніжену Гренландію, де брав участь в українсько-данській операції «Північний сокіл».

СТРІЛЯЛИ В ІЛ-76 ІЗ ЩАСЛИВИМ 777
НЕ РАЗ: ТОЖ «ШТОПАЛИ» БОРТИ —
І В НЕБО
Зі своїм екіпажем на війну командир літав чи не щодня: Луганськ, Донецьк, інші аеродроми, куди прибували військовослужбовці
і добровольці та озброєння. Виконуючи складні
завдання, отримав кваліфікацію «льотчик І класу», став підполковником. Стріляли вороги в цей
Іл-76 МД із щасливим 777 не раз. Авіатори
«штопали» борти — і він знову піднімався
в небо…
— У нас була традиція: щойно літак при-

землиться, Саша мені телефонує, — продовжує Тетяна. — Тієї ночі дзвінка від чоловіка
не було. Не витримала й сама набрала його
номер, проте на тому кінці відповіли, що абонент — поза зоною досяжності. Вирішила, що
літак ще в небі… А вранці в інтернеті побачила
повідомлення про катастрофу. Згодом командир частини розповів мені, що Саша вийшов
на зв’язок і встиг ще сказати: «Мене збили.
Прощавай!»
14 червня, близько першої години ночі, в
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— У нас була традиція:
щойно літак приземлиться,
Саша мені телефонує, —
каже Тетяна. — Тієї ночі
дзвінка від чоловіка не було.
Згодом командир частини
розповів мені, що Саша
вийшов на зв’язок і встиг
ще сказати: «Мене збили.
Прощавай!»

Іл-76 із землі були випущені дві ракети ПЗРК
«Ігла». Одна з них влучила в ціль — літак загорівся на висоті близько 700 метрів. Він почав
падати. Добивали його сепаратисти чергою
з великокаліберного кулемета. Іл-76 декілька
разів перевернувся в повітрі, спалахнув. Уламки впали в районі селища Красне — в майже
7 кілометрах від злітно-посадкової смуги.
Вранці на місце катастрофи вирушила
група бійців 80-ї аеромобільної бригади, яка
на той час контролювала аеропорт: «Передусім ми шукали самописці. Їх там було два.
Один вцілів, інший — розламаний. Нічого
не залишилося, тільки колеса були, лахміття
обшивки… Хвіст — у полі. Позбирали останки
хлопців, підірвали вцілілий боєкомплект. А потім уже після нас туди приїхали сєпари, фото-

графувалися там, викладали фото в інтернет,
хвалилися своєю роботою».
Загиблих десантників поховали на 42-й
день після катастрофи. Протягом цього часу
домовлялися з терористами про коридор для
евакуації, потім у Дніпрі були експертизи ДНК
для ідентифікації бійців.

СУД ВИЗНАВ ВИННИМ ЗАСТУПНИКА
КЕРІВНИКА АТО
«Багато військових мріють стати генералами, але я зовсім цього не хочу. Найголовніше
для мене — літати. Тримати штурвал у мирний
час і керувати авіаційним загоном», — говорив
раніше командир екіпажу.
За словами вдови Олександра Бєлого, найважче їй було бачити, як за татом сумує дитина.
Коли встановили пам’ятник у військовій частині, Маша відразу впізнала його за фотографією,
підбігла, почала цілувати… Сьогодні маленька розумниця займається танцями і каже, що,
коли виросте, стане… льотчиком.
Майже за три роки після катастрофи —
27 березня 2017-го — в Павлограді винесли
вирок заступнику керівника антитерористичної операції генералові Віктору Назарову. Суд
визнав його винним у луганській трагедії і призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Генерал не погодився з цим і подав
апеляційну скаргу. Розслідування і досі триває.
До судової зали з портретами загиблих
хлопців приходили і рідні. «Яка різниця, з чого
збили літак — хоч із рогатки. Але його збили.
Аеропорт був в оточенні, туди нікого не можна було відправляти… Мені в труні повернули
дитину — кілька шматочків по десять сантиметрів. А решта досі на полі», — сказала одна
з матерів. «Я прийшов дізнатися: хто їх туди
послав? І не чую відповіді», — підтримав її батько загиблого військового. «Назаров не визнав
своєї вини. Попри те, що в нього були дані розвідки, що на території аеропорту є установки,
з яких можуть збивати літаки. Його засудили
за недбальство. А треба — за зраду Батьківщини», — зазначає дружина загиблого льотчика.
На одному із судових засідань у підсудного генерала запитали, за що його нагородили
орденом Богдана Хмельницького, він відповів: «За сумлінне виконання обов’язків». Таку
саму нагороду отримав і підполковник Бєлий.
Посмертно. А згодом колишній Президент
України Петро Порошенко підписав указ про
присвоєння імені Олександра Бєлого літаку

Іл-76 МД (бортовий номер 76683) 25-ї бригади
транспортної авіації Повітряних сил ЗСУ.
Щороку родичі загиблих збираються біля
пам’ятних місць. Особливою для них стала
поїздка на Дніпровське летовище: важливо
поглянути на те небо, яке хлопці бачили востаннє. Руслан Федоров оглядає смугу, з якої
злетів у смертельний рейс Іл-76. Серед тих,
хто піднявся на цей борт, був і його молодший брат Антон Самохін. «Він подзвонив мені
за два дні до того і повідомив, що буде летіти,
куди — не сказав. У нас батьків немає, тільки
я і він…» — розповів чоловік.

«ІЛЮША» НАМАЛЮВАВ СВОЄ КОЛО
І НА ЛУЦЬКОМУ НЕБОСХИЛІ
— Неможливо передати враження, коли
200-тонна машина розміром з половину футбольного поля пролітає у тебе над головою
на висоті 2-го поверху, — пригадує член Організації волинських авіалюбителів «ОВАЛ» Ілля
Сметанін про бойові навчання у Луцьку. —
Старший борттехнік екіпажу Іл-76 МД Олександр Козолій відкрив бортовий люк і опустив
трап. По ньому ми піднялися у вантажний відсік, потім пройшли в кабіну. Весь цей час Саша
спокійно й усміхнено відповідав на запитання,
розхвалював літак, розказував про закордонні
місії і про інтенсивні польоти на Схід, які тривають уже 4 місяці фактично без посадок. Ми
не знали тоді, що бачимо «Ілюшу» востаннє.
У ніч з 13 на 14 червня я чомусь спав погано,
зайшов в інтернет і побачив повідомлення про
збитий над Луганськом Іл-76. Знайшов на сайті
Міноборони опублікований список загиблих
членів екіпажу літака. Серед них помітив Олександра Козолія…
…Малим Віталик бачив сон: він летить
на власних крилах. У синю далечінь. Кує зозуля. Раптом вона замовкає, і хлопчик падає
вниз, його крила стають безпорадні, а сила
тяжіння наближає до чорної землі. Ця картина дуже часто снилася старшому лейтенантові екіпажу Іл-76 Віталію Бахуру зі Львівщини.
Коли через місяць із ним нарешті змогли попрощатися найрідніші люди, того дня йшов
дощ. Не по-літньому холодний. Небо неначе
сердилось на себе за те, що випустило зі своїх
обіймів літак, у якому падали на землю справжні чоловіки…
За матеріалами сайтів: peoplesproject.com,
militaryaviation.in.ua, zp.depo.ua, uain.press/articles,
censor.net.ua.
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ЗМЕНШІТЬ ШВИДКІСТЬ: найнебезпечніші дороги
державного значення в Україні
За минулий рік і за перший квартал 2019-го в нашій країні сталося
185,3 тисячі дорожньо-транспортних пригод, у тому числі 28 тисяч
770 аварій із потерпілими (3 тисячі 954 загиблих і 36 тисяч 422 травмованих).
Найбільше ДТП — в Києві, але лідер за смертністю — Львівська область. При
цьому на шляхах державного значення за цей період трапилось 4 тисячі
498 автокатастроф, які забрали життя майже 1,5 тисячі людей. «Слово і Діло»
розбиралося, які найбільш аварійні траси в країні (дивіться інфографіку)
Слава ДІЛО

ринципу «Їдь помаленьку —
доженеш і стареньку» або
«Помаліше їдеш — додому
доїдеш» особливо потрібно дотри-

П

муватися на трасі М-06 Київ — Чоп.
За минулий рік і три місяці поточного там уже трапилася 791 ДТП,
загинули 199 осіб і понад тисячу
травмувалися.
Не менш обережними во-

діям потрібно бути на дорозі
М-03 Київ — Довжанський, там сталося 436 аварій, які позбавили життя 126 людей і ще 490 постраждали.
До трійки складних трас також входить М-05 Київ — Одеса: 418 ДТП,

“

Принципу «Їдь
помаленьку —
доженеш
і стареньку» або
«Помаліше їдеш —
додому доїдеш»
особливо потрібно
дотримуватися
на трасі М-06
Київ — Чоп.

110 загиблих і 515 травмованих.
Більш ніж 200 автокатастроф
з початку 2018 року відбулося
на трасі М-12 Стрий — Знам’янка.
Як результат — 78 смертей і 344 потерпілих.
З усього цього списку найменш
аварійною була траса Н-22 Устилуг
— Рівне, там сталося менш ніж 100
ДТП, але загинула 21 людина,
ще 111 постраждали.
До речі, за минулий рік
в Україні трапилося понад 6 тисяч ДТП за участю автобусів
та маршруток, у яких 229 осіб загинуло і 2544 — травмовано.

НАЙБІЛЬШ НЕБЕЗПЕЧНІ АВТОДОРОГИ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
ТОП-15 НАЙБІЛЬШ
АВАРІЙНИХ ТРАС

За кількістю ДТП з постраждалими за підсумками 2018 р. та І кварталу 2019 р.
Найбільш аварійні ділянки
доріг/місця концентрації ДТП

Всього на загальнодержавних
дорогах України сталося

Кількість ДТП
на загальнодержавних
дорогах України

* Без урахування тимчасово
окупованої АР Крим та зони
проведення ООС
Інфографіку створено за даними
Департаменту патрульної поліції
Єдиного державного вебпорталу відкритих даних та інших
відкритих джерел інформації
станом на 03.05.2019 року

l У КНИГУ ГІННЕССА!

Споруджено рекордно високий
замок із піску: 1766 см
На фестивалі піщаних скульптур
на німецькому острові Рюґен
у Балтійському морі зробили палац
заввишки 17,66 метра — і встановили
нове світове досягнення
Конкурс фігур із піску тут щорічно проводиться з 2010-го. 2018-го замок завалився за три
дні до завершення, а продовжити його будову
минулого завадили ластівки, які, будучи під охороною закону, звили там свої гнізда. Тож рекорд
встановили лише цьогоріч. Цікаво, що, попри великі піщані пляжі на острові, спеціальний пісок
завезли із Нідерландів — він краще тримається

купи. Організатора змагання Томаса Ван Дунгена
на знак визнання нового світового досягнення
номінували сертифікатом рекордів Гіннесса. Для
нього це вже третя нагорода: в 2011 році його
відзначили як автора найдовшого замку з піску,
а в 2013-му — найвищого, спорудженого вручну
протягом години.
Жоден палац із такого матеріалу не може існувати вічно, тож ті, хто захоче оглянути це мальовниче творіння, матимуть час максимум до листопада. Ціна квитків — 8,50 євро і 5,50 для дітей.
Якщо ж є бажання побачити найбільший замок
із піску, але нема змоги, то можна просто побудувати свій. На Світязі, наприклад.

Фото zbruc.eu.

Інфографіка slovoidilo.ua.

Організатора Томаса Ван Дунгена на знак визнання нового світового досягнення
номінували сертифікатом рекордів Гіннесса.
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l ДИСКУСІЙНА ТЕМА

l БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕ

Право на милосердну смерть:
за і проти

Перед очима —
туман, а в горлі —
грудка

Фото ua.news.

Кажуть, ніхто не знає,
коли нам доведеться
попрощатися із
життям, одному
Богу відомо, скільки
людині відпущено літ.
Але сьогодні такий
підхід не всі вважають
безспірним

Якщо такі симптоми з’явилися після
вживання в’яленої або копченої риби,
домашніх м’ясних консерв чи ковбас,
поспішіть до лікаря. Смаколики можуть
містити ботулотоксини — одну з
найсильніших у природі отрут, яка не
змінює смак і вигляд їжі
Олена ГОРОБЧЕНКО

З

Оксана КРАВЧЕНКО
Попрощатися з рідними й гідно піти, коли життя стає немилим, можуть жителі багатьох країн.

ЯК ЗАВЕРШИЛИ ЗЕМНИЙ ШЛЯХ
ПАПА РИМСЬКИЙ, НІКСОН І МІТТЕРАН?
Коли йдеться про евтаназію, часто згадують імена цих відомих людей, яким з їхньої волі медицина не завадила померти.
Мовляв, впливовим людям у цивілізованих країнах простіше бути господарями
своєї долі. На жаль, хворі українці часто
просять у Бога смерті з безвиході, відчаю,
недоступності медичної допомоги.
Термін «евтаназія» в перекладі з грецької означає «гарна смерть». У класичному
розумінні це — припинення життя невиліковно хворої людини за її зверненням
при допомозі лікаря. Той позбавляє мук
пацієнта, який терпить сильні фізичні
чи моральні страждання, і робить це на
його осмислене прохання, відповідно до
встановленої законом процедури. Так
сьогодні вирішують проблему в багатьох
країнах, зокрема в Голландії, Швеції, Фінляндії, Швейцарії, Бельгії… В Україні евтаназія вважається протиправним діянням,
наше суспільство ще «дозріває», лише починає обговорювати цю дискусійну тему.
— Коли моя мама помирала від раку,
кричала від болю, то просила Бога, щоб
нарешті забрав її. А я нічим не могла допомогти, і медицина «вмила руки». Виписали хвору з лікарні, не забезпечивши ні
таблетованим морфієм, ані відповідними
ін’єкціями, тому я теж часто молилася,
щоб цей жах швидше закінчився, — зізнавалася моя знайома, яку роками мучить сумління і почуття провини. — Так,
я грішила, але ми опинилися у настільки
жорстоких умовах, коли смерть видавалася єдиним порятунком. І якби українців
спитали, чи потрібна нам евтаназія, то,
напевне, багато хто проголосував би «за».
Віруючі люди заперечать: легку
смерть треба заслужити, кожен має нести свій хрест до кінця і т. д. Але і релігія
у ставленні до евтаназії останнім часом
стає менш категоричною. Ще у 2002 році
Папа Римський Іоанн Павло II заявляв,
що використання медичного обладнання
для рятування життя хворого у деяких випадках може вважатися «непотрібним та
неповажним ставленням до пацієнта».
Треба сказати, що і смерть самого Папи стала предметом дискусії.
Іоанна Павла II не стало ввечері 2 квітня
2005 року. Однак висували припущення,
що він міг би ще пожити, якби його своє-

агалом збудники ботулізму можуть «ховатися» у будь–яких продуктах, які не пройшли
достатньої термічної обробки, абияк транспортувались чи зберігалися. Найчастіше перші
симптоми захворювання з’являються через добу
після застілля, але можуть дати про себе знати і
за годину–дві, а іноді — через 3—5 днів. Що важче захворювання, то коротший інкубаційний період.
Розпізнати недугу можна за такими ознаками:
порушення близького зору, ви не можете
читати текст, але добре бачите предмети на віддалі;
сухість у роті;
важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);
підвищена стомлюваність, слабкість у м’язах;
запаморочення;
короткочасні ознаки розладу травної системи (нудота, блювання, діарея), а потім — стадія
парезу кишківника (здуття живота, закреп);
ураження м’язів шиї та кінцівок.
Хворі найчастіше скаржаться на «сітку або
туман» перед очима, предмети двояться, починається параліч очних м’язів. У горлі ніби з’являється «грудка», боляче ковтати і навіть говорити.
Це все пов’язано з ураженням ковтальних м’язів.
Наступні кілька днів триває неврологічна
симптоматика і загальнотоксичний синдром.
Дуже болить голова і мучить безсоння, підвищується температура. У важких випадках допікає
ще й нестача повітря, розвивається дихальна
недостатність — найчастіша причина смерті при
ботулізмі.
Успіх лікування залежить від ранньої діагностики та своєчасного лікування хвороби, зокрема,
введення ботулінічного антитоксину — препарату, що містить антитіла для нейтралізації отрути. На жаль, лікувальні заклади досі не завжди
були ними забезпечені. Тому доброю новиною
від МОЗ є те, що за державний кошт закуплено
204 флакони цих препаратів канадського виробництва і на початку червня їх почали відправляти
в регіони.
Фото novograd.city.

часно перевели на штучне харчування.
Незалежні лікарі прийшли до висновку,
що Папа помер не від хвороби Паркінсона, а від інфекції, яку не зміг перемогти слабкий організм, адже хворий не міг
ковтати їжу. Отже, зволікання з призначенням штучного харчування прирівнювали до так званої пасивної евтаназії.
А 37-й президент США Річард Ніксон
після першого інсульту сам написав звернення до лікарів із проханням не вживати
штучних заходів для підтримання його
життєдіяльності у випадку повторення
крововиливу в мозок, коли він не зможе

“

Підставою для евтаназії є
смертельне захворювання
або термінальний процес
(коли лікарі прогнозують
щонайбільше шість місяців
життя); пацієнт зазнає
сильних фізичних або
моральних страждань.

виявити свою волю. Хоча в країні федеральним судом була заборонена евтаназія, його волю виконали.
Так само свідомо припинив приймати ліки після консультації з особистим
лікарем і складення заповіту президент
Франції Ф. Міттеран, що страждав на останню стадію раку. Преса назвала цей
вчинок президента мужнім, а Франція
легалізувала евтаназію приблизно через
вісім років — у 2006-му.

І ЖИТИ ВАЖКО, І ВМЕРТИ НІЯК…
В Україні евтаназії нібито не існує, але
часто лікарі залишають безнадійно хворих без медичної підтримки, вважаючи,
що їм уже нічого не допоможе. Трапляються випадки, коли важких пацієнтів відключають від апарата штучної підтримки
життєдіяльності організму, зрозуміло, за
погодженням рідних. Нерідко продовжувати повноцінне лікування нема змоги
через відсутність коштів на дороговартісні препарати. У таких випадках про
добровільність рішення хворого, реалі-

зацію його волі гріх навіть говорити. На
жаль, українці позбавлені права і жити
гідно, і вмерти.
У нашому суспільстві до теперішнього
часу рідко хто порушував тему евтаназії.
Мовляв, для нас це «високі матерії». Із
проблемою трансплантації органів досі
не вдалося справитися: то законодавчі неув’язки заважали, то організаційні
труднощі з реєстром донорів, то морально–психологічні застороги, адже люди
досі бояться, щоб їх «не пустили на органи». Що вже казати про «смерть на замовлення»? Страх можливих зловживань,
зневіра в тому, що все буде робитися законно, довго ще тяжітиме над нами.
Як вирішують подібні питання у правових державах? Першою країною, де
було легалізовано евтаназію, стала Голландія (2002 рік). Підставою для неї є
смертельне захворювання або термінальний процес (коли лікарі прогнозують щонайбільше шість місяців життя); пацієнт
зазнає сильних фізичних або моральних
страждань (людина вважає себе тягарем
для близьких, звикнувши бути активною
у житті, внаслідок хвороби фактично соціально вмирає). Весь регламент погоджень займає близько місяця — пацієнт
повинен кілька разів протягом цього
періоду письмово підтвердити, що його
рішення добровільне та усвідомлене (а
не скороминуще), не ухвалене, скажімо,
у стані депресії. Остаточне рішення приймає консиліум незалежних лікарів. Одна
з головних умов — сувора відповідність
встановленій законом процедурі.
Схожі критерії, за яких можна скористатися правом на смерть, діють у Бельгії.
У цій країні евтаназія не має вікових обмежень. Щоб лікарі допомогли дитині піти з
життя, потрібна її згода, якщо йдеться не
про немовля, та прохання батьків.
В Україні з 2006 року діє Регіональна організація в підтримку права людини на гідну смерть. Обговорювали
цю тему і на засіданні круглого столу,
де було вирішено винести на розгляд
проект закону «Про забезпечення дотримання права людини на гідне закінчення життя». Головне тут — розібратися із сутністю евтаназії: це вбивство,
самогубство, акт милосердя чи реалізація права людини на гідну смерть?
Відповідь має дати суспільство.

Найчастіше перші симптоми захворювання
з’являються через добу після застілля,
але можуть дати про себе знати і за годину-дві,
а іноді — через 3—5 днів.
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Велика сторінка для Пані
l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

«Під маленькими яличками
у смарагдовій траві
літо виросло суничками…»
А про те, як зберегти смак літа – ароматні ягоди у вигляді варення,
джему та інших заготовок, щоб мати змогу поласувати взимку, читайте на с. 14

Доля сучасної жінки: до тридцяти
доводиш, що ти вже доросла, після тридцяти
– що ти ще молода.

У похмурі літні дні шкіра страждає,
як і в сонячні
Більшість жінок навіть не замислюється, наскільки згубно впливають ультрафіолет та спека. Літо –
важливий час для шкіри, якій потрібні увага і турбота. Вплив сонячних променів викликає її передчасне
старіння. Пропонуємо 5 корисних порад, що допоможуть уберегти красу і здоров’я в цю пору

То велике, то мале
На етикетках речей, що купуємо, зазначено не той розмір.
Як бути?
Жінкам психологічно важко
купити річ більшого розміру,
ніж зазвичай. Навіть коли
обновка гарно «сидить»
на фігурі, вони ж одразу
жахаються: «Я так поправилась!
І більшість із них погоджується
купити сукню, яка буде трішки
затісною, зате свого, «рідного»
46-го розміру, а не 48-го

Мільйони дам носять 46-й розмір, але у всіх різні висота, довжина ніг, ширина плечей, об’єм талії.
Ураховуючи це, спеціалісти з іміджу
класифікують 368 типів фігур. Тому
й костюмчик, для прикладу, який
ідеально «сидить» на одній модниці
46-го розміру, зовсім не підходить
іншій. Цій, другій, може знадобитися
жакет 46-го, а спідниця 50-го розміру,
коли пані має повненьку сідничку. Але
вона категорично не погодиться, коли
в гардеробі буде 50-й розмір одягу.
На ці жіночі муки адекватно відреагували виробники одягу. Англійські спеціалісти з іміджу провели
дослідження і прийшли до висновку:
номерам на одязі взагалі не варто до-

Фото esfir.in.ua.

віряти. Ви, напевно, не раз помічали:
німецькі та італійські речі 50-го розміру — дві великі різниці. Порівняємо світових виробників і виділимо
тих, у яких одні й ті ж розміри мають
різні за об’ємом значення. Країни
з «великим одягом»: Німеччина, Австрія, Фінляндія, Швейцарія, Норвегія, з «малим» — Італія, Франція,
Іспанія, Англія, Росія. Що робити?
Приміряти і сприймати число на лейблі як орієнтир, а не керівництво для
покупки, вибирати тільки те, що «сидить» на вас ідеально.

ЯК ВИБИРАТИ ОДЯГ
lПлечові шви мають проходити
о краю кістки плеча.
по
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lПілки блузки мають вільно сходитися на лінії грудей, щоб ґудзик
із петлею не тягнув тканину в різні
боки.
lОдяг вільно облягає фігуру,
а не обтягує випуклі місця. Спробуйте такий тест: підніміть руки догори,
коли річ тягне рукави, не даючи легко витягнути руки, — обновка вузька.
lРукава не повинні бути тісними. Зігніть руки і виставте лікті уперед. Тисне? Тоді треба приміряти
щось просторе. Довжина рукава —
до зап’ястя.
Лінія талії у брюках і спідниці —
д пальці мають вільно провільна: два
ходити м
між тілом і одягом.

1. Захищати шкіру потрібно завжди. Похмурі дні
влітку впливають на неї так само, як і сонячні. Тому
варто користуватись денним кремом із SPF. Тим
паче, що саме в таку погоду особливо небезпечні промені спектра А, що викликають серйозні захворювання і старіння шкіри.
2. Не забувайте «заспокоювати» шкіру. Іноді
на сонці обличчя вкривається червоними цятками.
Це не так сильний опік, як мікрозапалення – специфічна реакція на ультрафіолет. Коли ви все ж «згоріли»,
шкірі терміново потрібно допомогти.
Перодовсім подбайте про місце ураження: прийміть прохолодний душ або прикладіть вологий
холодний компрес. Уникайте льоду, оскільки він посилить пошкодження. Потім місце опіку можна обробити засобом, який прискорює процес регенерації
шкіри і відновлює її захисний бар’єр, заспокоює, чинить протизапальну дію і запобігає розвитку гіперпігментації. Такий засіб, зазвичай, містить пантенол
і термальну воду. Не використовуйте мазь та присипку, тому що під ними набагато повільніше знижується
температура обпалених тканин.
3. Улітку застосовуйте не тональні креми, а легку пудру, яка заповнить пори і не дасть проникнути
в них бруду і пилу. Вологість і тепло знижують здатність шкіри «дихати». І попри те, що так хочеться мати
ідеальну шкіру, легкий мейк-ап все-таки найменш
травматичний.
4. Тримайте шкіру зволоженою. Пам’ятайте: вона
потребує води. Зложувальна маска допоможе вам
у цьому. Поповнюйте водний баланс організму зсередини, пийте не менше 1,5 літра чистої води щодня.
5. Використовуйте алое вера. Кімнатна рослина

допоможе вирішити багато проблем зі шкірою. Особливо влітку вона може бути заспокійливим, охолоджувальним бальзамом. Також її стебла містять
антиоксиданти, що захистять ваш шкірний покрив від
пошкоджень.

“

Іноді на сонці
обличчя
вкривається
червоними
цятками. Це не
так сильний опік,
як мікрозапалення
специфічна
реакція
на ультрафіолет .

Фото trendcat.net.

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ
l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!

l ТАК ПРОСТО!

І на джинси є мода

Сода —
найперша
помічниця

У сфері деніму багато нового. Вузькі джинси вже давно
стали нормою. Тому все, що відрізняється
ється від цього
стандарту, видається несподіваним. У тренді — прямі,
ож «мамині»
розкльошені й обрізані моделі, а також
Модні деталі. Перша ознака — довжина 7/8.
айбільшим несмаком,
У 1980–1990 роки такі моделі вважали найбільшим
але сьогодні довжина трохи вище кісточокк — найпоширеніший
елемент крою. Такі джинси личать всім і візуально роблять ноги
стрункішими.
удзики замість застібок.
Друга ознака стильних брюк — ґудзики
Вони мають бути перед очима, тому не намагайтеся заховати ці
деталі під тунікою, пуловером, блузою. Їх варто носити з коротким
верхом або заправляти в них сорочку.
и по боках унизу штанів.
Третій елемент — невеликі розрізи
ь-якого взуття — від чобіт
Вони надають стрункості щиколоткам будь-якого
оріч повертаються в моду.
і кросівок до еспадриль та сабо, що цьогоріч
Четверта деталь — широкий пояс, що зав’язується на талії.
нішим варіантом джинсів
Цей тренд 1980-х, мабуть, є найвишуканішим
із високою талією.
тло-бежевий відтінок. Такі
П’ята модна ознака — білий або світло-бежевий
джинси підкреслюють навіть найдрібніші недоліки фігури. Добре пои ковбойськими чобітьми.
єднуються з еспадрильями або короткими
онують джинси, пофарбовані
Для найсміливіших модельєри пропонують
в техніці tie-dye (у перекладі — «зв’яжи»» і «пофарбуй»). Востаннє вони
си — для повсякденного носінбули стильними років 30 назад. Такі джинси
ня. Варто звернути увагу на знебарвлені та штучно «застарілі» моделі, що
присутні в колекціях цього сезону.
д: спідниці-штани з деніму. ШиНасамкінець — несподіваний тренд:
лярні, але тільки найсміливіші
рокі й просторі джинси нині дуже популярні,
й варіант.
модниці зважаться на цей екстремальний

Дешевий засіб можна
застосовувати не лише для
випічки
Старий кришталевий і скляний
посуд добре відчищається нею.
Чайний і кавовий нальоти із чашок і заварників легко видаляються харчовою содою.
Якщо на дні каструлі пригоріла
страва, трохи засипте содовим порошком, налийте води і залишіть
на ніч. Зранку почистіть посуд щіткою.
Металеві листи духовки можна
вичистити, коли протерти густою
кашкою з питної соди і холодної
води. Потім слід змити їх гарячою.
Для видалення неприємного
запаху кухонних раковин знадобиться кальцинована сода. Для
цього треба підготувати розчин:
2 столові ложки соди на літр окропу. Залити його гарячим у стічну
трубу. Після цього — промити.

І знову про каструлі
Продовження. Початок
у номері за 6 червня
Минулого разу ми писали
про емальовані й алюмінієві.
Тож наступні…

ЧАВУННІ
Плюси: довговічні, не бояться подряпин, безпечні й
навіть корисні для здоров’я,
оскільки «віддають» малі дози
заліза. Ще одна перевага —
мають натуральне «антипригарне покриття», яке формур
ється з олії, всотаної пористим
дном. Чавунна каструля довго
остигає, а страви в ній завдяходять
ки тій же пористості виходять
найсмачнішими, плов і м’ясні.
куванВона підходить і для тушкуванаріння, і для смаженсм
маження, і для варіння,
дууня, і для запікання у духовці.
Мінуси:: надто важкі, їх не можна
мити в посудомийній
машині, довго
ся,
нагріваються,
що
збільшує час пригоакож у них
тування, також
берігати їжу
не варто зберігати

і воду, оскільки чавун може ржавіти.
Як вибрати: чим темніша,
пористіша й важча каструля,
тим вона краща. Ознака неякісного чавунного посуду — гладкість поверхні та відносна легкість (хороша каструля об’ємом
3 л має важити більше 4 кг).

“

Тефлонове покриття
навіть за дбайливого
використання зможе
послугувати лише
рік.

З АНТИПРИГАРНИМ
ТЕФЛОНОВИМ ПОКРИТТЯМ
Плюси: швидко нагріваються, а головне — майже зовсім
не вимагають використання
олії. Краще підходять для приготування дієтичних страв.
Мінуси: як тільки напилення пошкоджується, посуд
стає шкідливим для здоров’я,
оскільки їжа в процесі приготування наповнюватиметься
канцерогенними токсичними
газами. Тефлонове покриття
навіть за дбайливого викор
ристання зможе послугувати
лише рік.
Як вибра
вибрати: чим більше шарів тефлону, тим довше він прослужить. Їхн
Їхня кількість указана
на упаковці
упаковці. Перед покупкою
пере
посуду переконайтеся,
що анти
типригарне
покритт ідеально гладке.
тя
Майте на увазі: такі
каструлі коштують
дор
дорого,
а слугують недовго, адж
адже тефлон, навіть
багатошар
багатошаровий,
все одно
рано чи піз
пізно «злізе».
Прод
Продовження
—
насту
у наступному
номері.
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l СІМ «Я»

l ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ

Надстрімкі з 2000-х

Найстрашніше покарання —
проклясти ворога до сьомого коліна

«Мамо, я уже все зрозуміла. Не треба мені так довго
пояснювати!» — донька сердиться десь після третього
мого слова у реченні. Схоплює все на льоту, і я бачу, що
це справді так. Згадую, що й старший син кривиться, коли
аргументів більше ніж один. Сам у висловах переходить
на абревіатури. (Нащо казати «день народження», якщо
можна — д. н.? «Добре», певно, через надмірність
літер перетворилося на «ок». Економлять на мові усі: у
соцмережі поширюють скорочення і підлітків–англійців)
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

такі моменти я
відчуваю,
що мої діти — планети, надто далекі від моєї орбіти, та
ще думаю про найменшого, з
яким моя «часова різниця поколінь» з роками проявиться
найбільше. Втішає, що психологія «суне свого носа» всюди, а якщо маєш пояснення
незрозумілому, неочікуваному — то й жити–порозумітися
легше. Веду до того, що школярів з 2000 року народження
(і доросліших) справді виділяють в категорію інакших. Називають поколінням Z. Їх інакшість обумовлена технічним
прогресом. За цих обставин
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Вони вловлюють
інформацію скоріше,
ніж ми закінчимо
речення, і здатні
глобальніше підійти
до рішення. Погана
новина — їм нудно.

нераціонально тільки стогнати, як комп’ютери та телефони
псують малечу, — треба пристосовуватися!
Шанована психотерапевтка Світлана Ройз, яка аналізувала цю тему, таки підкреслила «моє наболіле», коли
сказала, що це покоління великої швидкості. «Вони вловлюють інформацію скоріше,
ніж ми закінчимо речення, і
здатні глобальніше підійти до
рішення. Погана новина — їм
нудно». Гаджети привчили дітей до яскравих і швидкозмінних подразників, віртуальних
у
щ сприймар
і візуальних
(те, що

ємо зором) стимулів. Наприклад, мої — з 2001 і 2009 років
— іронічно налаштовані щодо
«колишніх» мультиків і книжок. Мовляв, нудні, бо у них
дуже повільно розвиваються події. А інтернет дає змогу
виконувати різні завдання
оперативно й одночасно. Але
руки опускати передчасно!
Гаджети розвивають, нагадує
Ройз, тільки певну ділянку
мозку, і ми, батьки, мусимо
це збалансувати: не забудьте
покликати своє чадо з собою,
щоб разом насолодитися
ароматом жасмину, м’якістю
грунту, прохолодою дощової
краплі і цікавим кваканням
жаб — смаком літа зі свого дитинства.
А ще покоління Z погано
знайоме з іграми з батьками
та у дворі, тому має слабші навики самопідтримки та співчуття, більш піддається паніці
та депресії… «Мені все одно»
— чую я від своєї дитини кілька
днів поспіль з різних приводів,
і уже почала дратуватися, як
зненацька втямила — це слова
захисту, слова людини, яка так
хитко у час становлення почувається у цьому світі, що мусить відгородити себе від «розхитувальних» емоцій інших.
Тут же потрапляє на очі
підказка–практика: Ройз пише,
що ми маємо дати їм відчуття
опори і стійкості. Наголошує на
головному: самі підлітки на запитання, що хотіли би донести
до усвідомлення дорослих, відповідали: «Хай вірять у нас і не
порівнюють із собою». Що не
кажіть, а робимо ми це частенько і зазвичай на свою користь.
Видається, що фрази типу «Я
у твої роки…» варто покласти у довгу шухляду. Думаєте
інакше? Діліться за поштовою
чи електронними адресами:
okovalenko74@gmail.com
або ж tsikava.gazeta@gmail.
com.
Фото joinfo.ua.

Нещодавно я почала досліджувати свій родовід. Перечитала
ечитала
багато статей на цю тему. Тож після згадки про «сім поколінь»
околінь»
зрозуміла, що у «Гарбузі із секретом» (дивіться с. 15)
заховали «сім’ю». Точніше цифру «7» і слово «я». Словоо
сім’я — це «сім» і «я». Раніше кожен українець
обов’язково мав знати своїх пращурів до сьомого коліна
ліна
Ольга ВЕКЕРИК

ому так важливо пам’ятати
саме сім поколінь? У багатьох
релігіях цифра 7 має сакральний характер. «Сім небес», «сім кругів
пекла», «сім смертних гріхів», «сім чаш
гніву Господнього», «сім днів навколо
священної Кааби», «сім чакр у людини». Будда сидів під деревом з семи
плодами. Рим побудували на семи
великих пагорбах. Давньогрецькому
мінотавру в жертву приносили сім
молодих хлопців і дівчат. Німфа Каліпсо тримала у полоні Одіссея сім
років. А ще сім чудес світу, сім днів у
тижні, сім кольорів веселки. Давні мудреці вважали, що саме сім поколінь
предків мають вплив на нашу долю.
Тому найстрашнішим покаранням
було проклясти ворога до сьомого
коліна. Перський пророк Заратустра
описав так зване родове древо Фаравахар. Фаравахар — диск із крилами,
який символізував ангела–хранителя
або окрилене Сонце. Родове дерево
зображували у вигляді кола, в центрі
якого була людина–нащадок роду, що
зараз живе на землі. З цієї точки в різні боки розгалужувалися його гілки
— предки. Разом із першим поколінням виходило сім ярусів. Переконані
у впливі семи поколінь на людину й
астрологи. Якщо вона «плистиме за
течією», не проявить свою індивідуальність, певні типово–родинні ситуації і події обов’язково реалізуються в
її житті. Ми часто стаємо «жертвами»
своїх пращурів і часом проживаємо
не своє життя, а своєрідне попурі з
доль попередніх семи поколінь. Людину можуть незримо вести як найкращі представники роду, так і ті, чий
вплив може бути для них згубним.
Тільки духовно сильна яскрава харизматична особистість може перервати
це коло, не повторювати долю предків, а створити нове майбутнє для
себе і своїх нащадків.
Перше покоління — це ми самі
(я) — пов’язане з Сонцем — джерелом енергії та символом життя. Друге
— наші батьки, важливе для формування особистості, її сприйнятливості
й адаптації в суспільстві. Третє — дві
бабусі й два дідусі, від яких ми переймаємо інтелектуальні можливості,
здібності й таланти, багато поведінкових особливостей. Виявляється,
через покоління передається більш
важлива генетична інформація, ніж
безпосередньо від батьків. Четверте
— чотири прадіди і чотири прабабусі. Їх вважають хранителями гармонії
та рівноваги. З ним пов’язані такі поняття, як любов, радість життя, при-

Ч

ехильність до матете
ріальних благ. П’яте
ів
— вісім прапрадідів
аі вісім прапрабаабусь. З ними пов’язагія,
на сила волі, енергія,
ння
пасіонарність, вміння
леної
досягати поставленої
мети, перемагати. Нащадкам передаютьсяя вояцькі
отовність до дії. Боякості, рішучість, готовність
ть, невмотивована
ягузтво, жорстокість,
ути продовженням
агресія можуть бути
гріховності предківв 5 покоління. Шоть пращурів і шістсте — шістнадцять
к. Кожен символічнадцять пращурок.
но представлений у вигляді одного з
ни рано випадають,
32 зубів. Те, що вони
нування зв’язку з
свідчить про руйнування
цим поколінням. Сьоме коліно —
прапращури і прапращурки. Саме
вони визначають нашу долю. Якщо
цих 64 предки розібрати на цифри, то
ось що виходить: 6 + 4 = 10, звідси 1 +
0 = 1. Знову перше покоління. Таким
чином, замикається коло роду семи
колін. Загалом сім поколінь — це 127
осіб (1+2+4+8+16+32+64). Без нас —
126 як кісток у додатковому скелеті
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Загалом сім поколінь
— це 127 осіб
(1+2+4+8+16+32+64).
Без нас — 126 як кісток
у додатковому скелеті
дорослої людини (в
основному — 80).
Ми відповідальні не
тільки за своє, а й за
життя наступних семи
поколінь.

дорослої людини (в основному — 80).
Ми відповідальні не тільки за своє, а й
за життя наступних семи родів. Адже
від одного залежить доля наступних
126 нащадків, а його (одного) доля від
126 предків…
Моє генеалогічне дослідження
у самому розпалі. Мені пощастило
знайти предків до сьомого коліна,
хоч поки що не усіх 126. Я вдячна
мамі, яка записувала розповіді мого
дідуся Панкратія Калішука. Він пройшов Другу світову війну, ледь не помер з голоду у полоні в Хелмі. Брати
діда — Гаврило — виїхав «за Польщі» в Бразилію, Олександр загинув
1941 року в битві за Київ. Коли прийшли «совєти» і почалось так зване

Фото dabar.org.ua.

розкуркулення, за те,
що відмовлялись переселятись і йти в колгосп,
побили черепицю на
хаті. Згодом на цьому
місці зробили тракторну бригаду, а дубовий
ліс спалили в молотильних
машинах
машинах.
Івана Кузьмича — чоловіка рідної сестри дідуся Ольги — вислали до Сибіру. Через те, що він був
засуджений, їй не платили за роботу в
колгоспі. Довгий час рідні не знали нічого про його долю. Лише через кілька років від діда Івана прийшов лист.
Історія про те, як бабуся Оля з
маленькою донькою на руках близько двох місяців потягами і паромами
їхала до чоловіка в Магадан, пробирає до мурашок. Також я дякую своїй
вчительці української мови та літератури Борисюк Валентині Іванівні, яка
досліджувала історію нашого села.
Вона знайшла в архіві інформацію
про мого прапрадіда Мартина Волчка: коли він народився, яким було ім’я
і по батькові його батьків. У 1900 він
брав позику у Волинському відділенні селянського поземельного банку
для купівлі землі в Аліни Флоріанівни Поморської. Там був поіменний
список членів сім’ї і кількість власної
землі та худоби. Ім’ям мого прапрадіда назвали куток біля Панського лісу,
де жили Волчки після Столипінської
реформи. А на нащадків казали — «з
мартинівського коліна». Так з історії
родин твориться історія сіл, маленьких і великих містечок. А з них — історія цілого народу.
Тож якщо кожен зараз почне
вивчати свій родовід, якщо відновить кровний зв’язок із предками,
ми станемо великою сім’єю, якій за
одним стоятиме 126 душ пращурів.
Тоді будьте певні: разом ми здолаємо
найстрашнішу хворобу та найлютішого ворога. Доля нащадків — у наших
руках. Зробімо все, щоб наступні сім
поколінь жили не «на Украине», а в
сильній незалежній Україні. І коли
хтось запитає у них — «Хто ви?», вони
з гордістю скажуть: «Ми не «малороси, не хохли. Ми козацького роду. Ми
— українці!»
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l ЗАВТРА ЗУСТРІНЕМО РАЗОМ!

Суперприз від «Цікавої газети на вихідні»
виграв шахтар із міста Сокаль
Львівської області Юрій Оленич
Фото Костя ГАРБАРЧУКА.

Його донька Оксана, яка працює двірником, любить готувати
за нашими тематичними рецептами
Кость ГАРБАРЧУК

дин із найприємніших моментів у відрядженнях —
вручення нагород переможцям акції серед передплатників.
Цього разу пощастило виграти суперприз — мікрохвильову піч —
жителю міста Сокаль на Львівщині
Юрію Оленичу. Оскільки квитанція
була оформлена на його доньку
Оксану, то отримувати нагороду
вони прийшли обоє.
— Мені 11 липня виповниться
60 літ, — усміхається щасливий переможець, — будемо вважати цю
новеньку мікрохвильовку першим
подарунком напередодні ювілею
від «Цікавої газети» з Луцька. Скажу
вам, що це справді приємний і несподіваний сюрприз.
— Я вже на пенсії, — продовжує
пан Оленич, — працював на шахті
у Червонограді. Маю 22 роки підземного стажу. Розпочинав прохідником, згодом на видобувному
гірничому комбайні рубав вугілля.

О

“
Мікрохвильовка від редакції порадувала і галицького господаря,
і його доньку Оксану.

Зараз займаюся своїм господарством, у селі Жвирка тримаю свиней.
Цікавлюся у пана Юрія, яким чином він дізнався про наше видання
і чим воно його приваблює.
— Порадила мені газету наша ли-

l ПРЯМА МОВА
Сергій ЛАВРОВ,
міністр закордонних справ Росії,
заявив, що Кремль і надалі захищатиме
в Україні своїх «співвітчизників», яких
ставатиме все більше і більше:

«

Якщо захист російськомовних, російської культури, мови є політикою, то в такому разі ми від цієї політики нікуди піти не
можемо. Так само, як навряд чи європейці і
американці можуть перестати захищати
права своїх співвітчизників, які опинилися
під загрозою. Тим більше, що зараз ідеться
про мільйони наших співвітчизників. Вони
громадяни
України,
адяни Україн
ни але бани,
гато хто з них — громар
дяни Росії. Їх буде більше,
б
враховуючи
ухвалене
вуючи ух
хвалене
рішення,
оформлене
ння,
офоррмлене
указом
президента
м президент
та (про
спрощене
отримання
щене
имання
українцями
нцями громадяндянства Росії. – Ред.).

»

відповідає своїй назві. Адже кожен
матеріал має якусь свою особливу
родзинку. Навіть у публікаціях про
відомих людей розповідаєте нові,
несподівані деталі.
За словами нашого палкого шанувальника, найбільше він любить
історичні розвідки про видатних
вихідців з України, яких ми зовсім
не знаємо. Ці люди зробили значний
внесок у розвиток інших країн. Із величезним інтересом читає розповіді
про відомих політиків, бізнесменів,
винахідників та науковців у рубриці
«Світове ім’я».

ТЕРМІНОВО, ДО КІНЦЯ МІСЯЦЯ,
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
бетоняра, електрозварника, водія на
автокран ГЯ.
Вахтовий метод – 15 днів через 15.
Доїзд до роботи.
Тел.: 0509770080, 0332-78-24-08.

стоноша Уляна, — відповідає він. —
Оскільки я читач із багаторічним стажем, то відразу оцінив оригінальну
новинку з Волині. Тому передплатив
тижневик на весь рік. Мені подобається «Цікава газета», яка справді

Мені подобається
«Цікава газета», яка
справді відповідає
своїй назві. Адже
кожен матеріал має
якусь свою особливу
родзинку. Навіть
у публікаціях про
відомих людей
розповідаєте нові,
несподівані деталі.

Р Е К Л А М А

Виконуємо приємну місію
та вручаємо наш суперприз. Юрій
Оленич сердечно дякує. Найбільше
зраділа новенькій мікрохвильовці
донька нашого переможця.
— Коли отримуємо новий номер «Цікавої газети на вихідні»,
який завжди чекаю з нетерпінням,
то найперше я дивлюся сторінку
з рецептами, бо люблю готувати, —
признається пані Оксана. — Жодне видання не робить таких тематичних підбірок. Якщо їх вирізати,
то вийде справжня кулінарна енциклопедія.
Вона розповідає, що вже 15 років працює двірником у місцевому
ЖЕКу. Має у своєму підпорядкуванні
п’ять будинків, в яких дбає за чистоту, висаджує й доглядає квіти у дворах. Влітку робочий день Оксани
Оленич розпочинається о 6-й годині ранку.
P. S. Якщо ви знайшли своє
прізвище серед переможців, просимо зателефонувати за номерами
050–07–60–244 або 096–78–41–812,
щоб дізнатись, як можна отримати
приз.
Якщо ж цього разу вам не пощастило під час жеребкування, не варто
засмучуватись. Адже можна виписувати «Цікаву газету на вихідні» на ІІ
півріччя і документи про передплату (а також номер свого телефону —
це в разі виграшу пришвидшить його
доставку) надсилати на наступний
розіграш, який відбудеться восени.
Річні передплатники у ньому теж
братимуть участь. Тож передплачуйте «Цікаву газету на вихідні»,
читайте та вигравайте!

ПОНЕДІЛОК, 17 ЧЕРВНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1
06:30 «ТСН-Тиждень»
08:00 Катерина Порубель
у мелодрамі
«Хрещена»
11:45, 20:15 Т/с «Коли
минуле попереду»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»

17 — 23 червня

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

l НЕЙМОВІРНО!

Фото Daily Mirror.

Зараз дівчині 19 років, і вона не має
проблем зі здоров’ям.

дівчинка Марійка. Про це інформує
«Знай.ua» із посиланням на Daily
Mirror.
Зараз Марії 19 років, вона є київською студенткою і не має проблем
зі здоров’ям.
Журналісти зазначають, що тривалий час ім’я унікальної дівчини
не фігурувало в пресі, хоча про її народження повідомлялося 19 років
тому.

“

Марійка разом із татом і мамою.

Виросла
на «чорнобильському»
молоці і рибі

Марійка росла біля Чорнобиля,
оскільки її батькам відмовили в альтернативному житлі і вони вирішили
залишитися в 30-кілометровій зоні.
«Але подружжя переслідували
і звинувачували у «вбивстві» їхньої
доньки», — йдеться у матеріалі.
Маша харчувалася рибою, виловленою її батьком у річці, від якої
тріщали лічильники Гейгера, і пила
молоко від місцевих корів.
«У мене все добре, я працюю. Забезпечую себе, от і все», — коротко
сказала дівчина журналістам у коментарі.

У цей час лічильники
Гейгера тріщали від
радіації
Лія ЛІС

ісля аварії на ЧАЕС в зоні відчуження з’явилася на світ
і зросла одна єдина дитина —

П

Батьків Марії
переслідували
і звинувачували
у «вбивстві» їхньої
доньки.

Її друзями замість інших діток були
тільки батьки і тварини.

ВІВТОРОК, 18 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»
10:50, 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, 21:55 Т/с «Чорнобиль»
23:15 Т/с «Школа»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 Т/с «Там, де твій дім» (12+)
12.00 «Новини» 12.25 «Правила
моєї кухні» 14.45 «Правила
виживання» 15.50 «Речдок» 18.00,
19.00, 01.55 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 04.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок» 00.00 Т/с «Мессінг: Той,
хто бачив крізь час» (16+) 02.40
Т/с «Здрастуй, мамо!» (16+) 04.45
«Мультфільм» 04.55 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні

09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
12:30 Агенти справедливості 16+
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Добрі наміри»
23:20 Без паніки

СТБ
06:25 Т/с «Коли ми вдома»
08:25, 21:00 Т/с «Швидка
допомога»
09:25 МастерШеф 12+
15:05 Битва екстрасенсів. Чоловіки
проти жінок 16+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
19:00 Хата на тата 12+
22:45 Т/с «Вангелія»

05:00 Служба розшуку дітей

К-1

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:10 «Орел і Решка.
Шопінг»
ICTV
10:10 Т/с «Мисливці за
05:10 Скарб нації
реліквіями»
05:20 Еврика!
12:00 Х/ф «ЗНАЙДИ МЕНЕ,
05:30 Служба розшуку дітей
ЯКЩО ЗМОЖЕШ»
05:35 Т/с «Відділ 44»
ІНТЕР
14:10 «Орел і Решка.
06:30 Громадянська
06.05, 22.00 «Слідство
Навколо світу»
оборона
вели... з Леонідом
17:10 Х/ф «ЛІКАР. УЧЕНЬ
07:30, 12:45, 18:45 Факти
Каневським» 07.00 Х/ф
АВІЦЕННИ»
09:45 Я зняв!
«ПОКРОВСЬКІ ВОРОТА»
20:10 Т/с «Доктор Хаус»
11:40, 13:05 Х/ф
09.50, 18.00, 19.00, 01.55
«ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 22:00 «Орел і Решка. Рай та
Ток-шоу «Стосується
пекло 2»
14:35 Х/ф «ДІМ ВЕЛИКОЇ
кожного» 11.50, 12.25 Х/ф
23:00 Х/ф «СЕРЕНА»
МАТУСІ 3»
«ВИСОКИЙ БЛОНДИН У
16:40 Х/ф «ЯК ВИКРАСТИ
2+2
ЧОРНОМУ ЧЕРЕВИКУ»
ХМАРОЧОС»
12.00 «Новини» 14.00 Х/ф
06:00
Мультфільми
19:10 Х/ф
«ПОВЕРНЕННЯ ВИСОКОГО
08:00 «Загублений світ»
«ГУДЗОНСЬКИЙ
БЛОНДИНА» 15.45 «Чекай
15:25 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ
ЯСТРУБ»
на мене. Україна» 17.40
ТАТУЙОВАНОЇ
21:10 Х/ф «ПОБАЧЕННЯ
Новини 20.00, 04.00
МУМІЇ»
НАОСЛІП»
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
17:20 Х/ф «РОМАН У
23:05 Х/ф «НА ВІДСТАНІ
Особливий випадок» 00.00
ДЖУНГЛЯХ»
УДАРУ»
Т/с «Мессінг: Той, хто бачив
19:25 Т/с «Опер за
крізь час» (16+) 02.40 Т/с
НОВИЙ КАНАЛ
викликом»
«Здрастуй, мамо!» (16+)
21:30 Т/с «Касл-2»
05:45,
07:35 Kids Time
04.45 «Мультфільм» 04.55
23:00 Х/ф «КОРОЛІВСТВО
05:50 Х/ф «КОТИ ПРОТИ
«Top Shop»
ГЛАДІАТОРІВ»
СОБАК»
07:40 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ
УКРАЇНА
ZIK
НІБЕЛУНГІВ»
07:50 Зірковий шлях
11:05 Х/ф «НОЙ»
07.00, 16.00, 18.00 Перші
10:45 Х/ф «СЬОМИЙ
про головне. Дайджест
14:00 Х/ф «РОБІН ГУД:
ГІСТЬ»
07.15 Д/ф «Заборонена
ПРИНЦ ЗЛОДІЇВ»
12:50, 15:20 Т/с «Любов під 17:00 Ревізор
історія» 08.00, 09.00, 11.00,
мікроскопом»
20:00 Страсті за Ревізором 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
15:00, 19:00, 23:00 Сьогодні 22:20 Х/ф «КРОК
Перші про головне 08.15
17:10 Т/с «Жіночий лікар»
Стежками війни 08.40, 09.15
ВПЕРЕД»
Прямим текстом 10.00,
19:50 Ток-шоу «Говорить
МЕГА
11.20, 13.15, 16.15, 17.20,
Україна»
18.15 Коментарі 12.10
21:00 Т/с «Добрі наміри»
06.00 Бандитська Одеса
Докаz 15.15 Між своїми
23:20 Слідами партійних
07.50 Містична Україна
19.15 VOX POPULI 20.00
списків
08.40, 18.30 Україна:
HARD з Влащенко 21.00,
забута історія 10.20
06.20 Перші про головне.
СТБ
Секрети Другої світової
Підсумки 21.35 Гра Z
12.00
Титанік:
народження
06:40 Т/с «Коли ми вдома»
вогнем 22.30 Гра в класику з
легенди
13.35
Прокляття
08:40, 20:55 Т/с «Швидка
Сергієм Рахманіним 23.30,
двійників
Титаніка
14.35
допомога»
03.15 Історична правда з
Дивовижна Індія 16.35
09:40 МастерШеф 12+
Вахтангом Кіпіані 00.00 Д/ф
Річкові монстри 17.30
15:00 Битва екстрасенсів.
Незвичайні культури 21.00 «Щоденники Другої світової
Чоловіки проти жінок Найекстремальніші 23.50
війни: день за днем» 01.00
16+
Д/ф «Бойовий відлік» 01.45
Секретні території 00.45
Художній фільм
17:30, 22:00 Вікна-Новини
Правда життя

СЕРЕДА, 19 ЧЕРВНЯ

05:05 Зона ночі
05:35 Абзац
06:25, 08:00 Kids Time
06:30 Х/ф «КІШКИ ПРОТИ
СОБАК: ПОМСТА КІТТІ
ГАЛОР»
08:05 Т/с «Ми такі»
10:50 Топ-модель по-українськи
16+
15:10 Половинки 16+
17:00 Кохання на виживання 16+
21:00 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД 2:
ВУЛИЦІ»
23:00 Х/ф «КЛАСНИЙ МЮЗИКЛ»

МЕГА

06.00 Бандитський Київ 07.25,
14.05 Правда життя 08.30, 18.00
Погляд зсередини 08.55 Під іншим
кутом 09.20 Незвичайні культури
10.20 Історія українських земель
ICTV
11.55 Код доступу 12.55, 01.15
05:35, 20:20 Громадянська оборона Речовий доказ 15.10 Секрети
Другої світової 16.00, 21.45
06:30 Ранок у великому місті
Велетні льодовикової ери 17.00
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Дивовижна Індія 19.00, 20.50
Факти
Секретні території 20.00 Прокляття
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
двійників «Титаніка» 22.40 Таємнича
10:10 Х/ф «НЕВИДИМКА»
Аравія 23.40 «Титанік»: народження
12:30, 13:25 Х/ф «ГУДЗОНСЬКИЙ легенди 02.25 Містична Україна
ЯСТРУБ»
03.15 Ризиковане життя
15:00, 16:20 Х/ф «НА ВІДСТАНІ
УДАРУ»
К-1
17:45, 22:45 Т/с «Майор і магія»
06:30 «TOP SHOP»
21:25 Т/с «Пес»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»

НОВИЙ КАНАЛ

18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
19:00 Наречена для тата
12+
22:45 Т/с «Вангелія»

08:20 «Ух ти show»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
09:30 Т/с «Мисливці за реліквіями»

10:30 Х/ф «ЛІКАР. УЧЕНЬ
АВІЦЕННИ»
13:40 «Орел і Решка. Навколо світу»
16:40 Т/с «Доктор Хто»
18:30 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»
23:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:45, 17:15 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
15:30 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
ГЕРКУЛЕСА»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАІ»
19:25 Т/с «Опер за викликом»
21:30, 23:00 Т/с «Касл-2»

ZIK
07.00, 16.00 Перші про головне.
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
11.15, 13.15, 16.10, 17.10, 18.15
Коментарі 08.00, 09.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00 Перші про головне 12.10 Гра
Z вогнем 15.15 Між своїми 19.15
VOX POPULI 20.00 Докаz 21.00,
06.20 Перші про головне. Підсумки
21.35 НеДебати 23.00 Хардток-шоу «DROZDOV» 00.00 Д/ф
«Щоденники Другої світової війни:
день за днем» 01.00 Д/ф «Бойовий
відлік» 01.45 Художній фільм 03.15
Історична правда з Вахтангом Кіпіані

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:05, 12:20 «Міняю жінку»
13:40 «Сімейні мелодрами»
14:40 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:55 Т/с «Чорнобиль»
23:15 Т/с «Школа»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 Т/с «Там, де твій дім» (12+)
12.00 «Новини» 12.25 «Правила
моєї кухні» 14.45 «Правила
виживання» 15.50, 16.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.55 Токшоу «Стосується кожного» 20.00,
03.55 «Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок» 00.00 Т/с
«Мессінг: Той, хто бачив крізь
час» (16+) 02.40 Т/с «Здрастуй,
мамо!» (16+) 04.40 Мультфільм
04.55 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні

09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
12:30 Агенти справедливості 16+
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Добрі наміри»
23:20 Гучна справа

СТБ
06:10 Т/с «Коли ми вдома»
08:10, 20:55 Т/с «Швидка
допомога»
09:10 МастерШеф 12+
15:05 Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок 16+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
22:45 Т/с «Вангелія»

ICTV
05:35, 09:55 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ КУШ»
12:35, 13:20 Х/ф
«НЕВИДИМКА»
15:25, 16:20 Х/ф «АКУЛАРОБОТ»
17:45, 22:45 Т/с «Майор і магія»
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пес»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:25 Kids Time

06:10 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07:30 Т/с «Ми такі»
10:10 Топ-Модель по-українськи
16+
14:30 Половинки 16+
17:00 Кохання на виживання 16+
21:00 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД 3»
23:00 Х/ф «КЛАСНИЙ МЮЗИКЛ
2»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.10,
14.30 Правда життя 09.20,
18.00, 18.30 Погляд зсередини
10.20, 17.10, 22.35 Дивовижна
Індія 11.20 Легендарні замки
Закарпаття 12.20 Код доступу
13.15, 00.25 Речовий доказ
15.30, 23.30 Секрети Другої
світової 16.25 Диво з острова
Борнео 19.00, 20.50 Секретні
території 20.00 Україна:
забута історія 21.45 Велетні
льодовикової ери 01.30 Містична
Україна 02.15 Великі українці
05.20 Академік Корольов

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:50, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
13:40 «Орел і Решка. Навколо
світу»

18:30 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»
23:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Цілком таємно-2017»
13:25 «Помста природи»
13:40 Х/ф «ГОНЩИК»
15:45 Х/ф «211»
19:25 Т/с «Опер за викликом»
21:30, 23:00 Т/с «Касл-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, 19.00 Перші про головне
12.10, 20.00 HARD з Влащенко
15.15 Між своїми 19.15 VOX
POPULI 21.00, 06.20 Перші про
головне. Підсумки 21.35 Гра Z
вогнем 22.30 Перші другі 23.30
Громадська прокуратура 00.00
Д/ф «Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 01.00 Д/ф
«Бойовий відлік» 01.45 Художній
фільм 03.15 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

П’ЯТНИЦЯ, 21 ЧЕРВНЯ

ЧЕТВЕР, 20 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»
11:10, 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 Т/с «Чорнобиль»
22:15 «Право на владу 2019»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
Т/с «Там, де твій дім» (12+) 12.00
«Новини» 12.25 «Правила моєї
кухні» 14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45 «Речдок» 18.00, 19.00,
01.55 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок» 00.00 Т/с
«Мессінг: Той, хто бачив крізь час»
(16+) 02.40 Т/с «Здрастуй, мамо!»
(16+) 04.00 Док.проект «Амосов.
Сторіччя» 04.55 «Top Shop»

УКРАЇНА

08:50, 20:55 Т/с «Швидка допомога»
09:50 МастерШеф 12+
15:05 Битва екстрасенсів. Чоловіки
проти жінок 16+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
18:55 Цієї миті рік потому 12+
22:45 Т/с «Вангелія»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:00 Секретний фронт
10:50 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
СОЛДАТ 2: ПОВЕРНЕННЯ»
12:30, 13:20 Х/ф «ШИРОКО
КРОКУЮЧИ 3:
ПРАВОСУДДЯ ОДИНАКА»
14:55, 16:20 Х/ф «ЛАНЦЮГОВА
РЕАКЦІЯ»
17:45 Т/с «Майор і магія»
20:15 Антизомбі
21:25 Т/с «Пес»
22:45 Х/ф «МІСТ ШПИГУНІВ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:25 Kids Time
06:10 М/с «Пригоди Кота в чоботях»
07:30 Т/с «Ми такі»
10:20 Топ-Модель по-українськи 16+
15:00 Половинки 16+
17:00 Кохання на виживання 16+
21:00 Х/ф «КРОК УПЕРЕД:
РЕВОЛЮЦІЯ»
23:00 Х/ф «КЛАСНИЙ МЮЗИКЛ.
ВИПУСКНИЙ»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
12:30 Агенти справедливості 16+
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар»
МЕГА
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
06.00 Бандитський Київ 08.10,
21:00 Т/с «Добрі наміри»
14.00 Правда життя 09.15, 18.00
23:20 Слідами партійних списків
Погляд зсередини 10.15, 17.00
Дивовижна Індія 11.15 Майор
СТБ
«Вихор» 12.00 Код доступу 13.00,
00.25 Речовий доказ 15.10, 23.30
06:05 Т/с «Коли ми вдома»

Секрети Другої світової 16.10,
21.45 Велетні льодовикової ери
19.00, 20.50 Секретні території
20.00 Україна: забута історія
22.35 Дивовижна Індія. Ганг 01.30
Містична Україна 02.15 Наші

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
11:50, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
13:40 «Орел і Решка. Навколо світу»
18:30 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 «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:55 «Помста природи»
14:05 Х/ф «40 ДНІВ ТА НОЧЕЙ»
15:45 Х/ф «БЕТА-ТЕСТ»
19:25 Т/с «Опер за викликом»
21:30, 23:00 Т/с «Касл-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, 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 «Бойовий
відлік» 01.45 Художній фільм 03.15
Історична правда з Вахтангом Кіпіані

СУБОТА, 22 ЧЕРВНЯ
1+1
06:50 «Гроші»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 10:55, 11:55 «Світ
навиворіт: Непал»
12:30 Т/с «Чорнобиль»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 Х/ф «ЛЕОН-КІЛЛЕР»
22:20 Х/ф «ЇЇ ЗВАЛИ НІКІТА»

ІНТЕР
05.20 «Чекай на мене. Україна»
07.00 «Слово Предстоятеля»
07.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
ТА «КАТЮША» 09.00 «Шість
соток» 10.00 «Готуємо
разом. Випічка» 11.00
Х/ф «А ЗОРІ ТУТ ТИХІ...»
15.00 «Європейські ігри
2019». Художня гімнастика.
Багатоборство. Фінал 18.30
«Європейські ігри 2019».
Дзюдо. Чоловіки/Жінки
20.00 «Подробиці» 20.30
Т/с «Плата за порятунок»
(12+) 01.00 Х/ф «НАРЕЧЕНА
НА ЗАМОВЛЕННЯ» (16+)
02.50 Ток-шоу «Стосується
кожного» 03.35 «Щоденник
вагітної» 04.50 «Школа доктора
Комаровського. Невідкладна
допомога» 05.10 М/ф «Казка
про царя Салтана»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00, 15:20 Т/с «Добрі наміри»
17:10, 20:00 Т/с «Сліди в
минуле»
22:10 Т/с «Умови контракту 2»

СТБ
06:25 Страва честі 12+
07:25 Х/ф «ЕКІПАЖ»
10:05 Т/с «Вангелія»
19:00 Х/ф «ДВА ПОЛЮСИ

ЛЮБОВІ»
23:00 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ»

ICTV
05:05 Більше ніж правда
06:40 Т/с «Володимирська, 15»
10:45, 13:00 Х/ф «КАПІТАН
ФІЛІПС»
12:45, 18:45 Факти
13:45 Х/ф «МІСТ ШПИГУНІВ»
16:30 Т/с «Пес»
19:10 Х/ф «НА ДРАЙВІ»
21:35 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
23:45 Х/ф «Т2
ТРЕЙНСПОТТІНГ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 М/с «Лунтик»
06:35, 08:15 Kids Time
06:40 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
08:20 Ревізор. Спецвипуск 1
11:00 Страсті за Ревізорм
13:30 Ревізор. Спецвипуск 2
15:30 М/ф «Бігфут молодший:
Стань легендою»
17:20 М/ф «Мегамозок»
19:10 Х/ф «13 РАЙОН»
21:00 Х/ф «13 РАЙОН.
УЛЬТИМАТУМ»
23:00 Х/ф «ЛІТАК
ПРЕЗИДЕНТА»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:10, 12:20 «Міняю жінку»
13:50 «Сімейні мелодрами»
14:50 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:20 «Чистоnews 2019»
20:30 «Ліга сміху»
22:35 Х/ф «ІМПЕРІЯ ВОВКІВ»

ІНТЕР
05.25 «Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 Т/с «Там, де твій дім» (12+)
12.25 «Правила моєї кухні» 14.45
«Правила виживання» 15.50,
16.45, 01.05 «Речдок» 18.00, 02.40
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня» 22.00
«Європейські ігри 2019». Церемонія
відкриття 04.10 Х/ф «ТІ, ЩО
ЗІЙШЛИ З НЕБЕС»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
06:40, 09:30 Зірковий шлях
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
10:30 Реальна містика
12:30 Агенти справедливості 16+
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Головна тема. Вибір
23:30 Т/с «Другий подих»

СТБ
05:45 Т/с «Коли ми вдома»
09:45 Т/с «Швидка допомога»

13:55, 18:00 Т/с «Кафе на Садовій»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:25 Слідство ведуть екстрасенси
16+
19:25 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ»
22:45 Х/ф «ВИБУХ З МИНУЛОГО»

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
11:10, 13:20 Скетч-шоу «На трьох»
16+
13:40, 16:20, 23:00 Т/с
«Марк+Наталка»
16:45 Х/ф «ПОБАЧЕННЯ
НАОСЛІП»
20:10, 21:50 Дизель шоу 12+
23:40 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 06:35 Kids Time
05:50 М/с «Пригоди кота в чоботях»
06:40 Т/с «Ми такі»
09:20, 17:00 Кохання на виживання
16+
15:10 Половинки 16+
21:00 Х/ф «КРОК УПЕРЕД: ВСЕ
АБО НІЧОГО»
23:00 Х/ф «КРОК УПЕРЕД»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
11:50, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
13:40 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:00 Х/ф «БУДИНОК
ПРОКЛЯТИХ»
20:10 Х/ф «ГРА В ІМІТАЦІЮ»
22:30 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Помста природи»
13:05 Х/ф «РОМАН У
ДЖУНГЛЯХ»
15:05 Х/ф «СПИС ДОЛІ»
19:25 Х/ф «ЛЮДИНА
ПРЕЗИДЕНТА»
21:15 Х/ф «ЛЮДИНА
ПРЕЗИДЕНТА-2»
23:00 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТІ»

ZIK

07.00, 16.00, 18.00 Перші про
головне. Дайджест 07.15,
МЕГА
08.15, 09.15, 11.15, 13.15, 16.15,
06.00 Бандитська Одеса 08.15,
17.15, 18.15 Коментарі 08.00,
14.00 Правда життя 09.00, 18.00
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
Погляд зсередини 09.50, 22.35
Перші про головне 12.10 HARD
Дивовижна Індія 10.50 1377
з Влащенко 15.15 Між своїми
спалених заживо 11.50 Код доступу 19.15 VOX POPULI 20.00 FACE 2
12.50, 00.35 Речовий доказ 15.10, FACE з Тетяною Даниленко 21.00
23.30 Секрети Другої світової
Перші про головне. Підсумки
16.00 Велетні льодовикової ери
21.15 Політичне ток-шоу «Народ
17.00 Незвичайні культури 18.30
проти!» 00.00 Д/ф «Щоденники
Під іншим кутом 19.00, 20.50
Другої світової війни: день за днем»
Секретні території 20.00 Україна:
01.00 Д/ф «Бойовий відлік» 01.45
забута історія 21.45 Диво з острова Художній фільм 03.20 Історична
Борнео 01.35 Містична Україна
правда з Вахтангом Кіпіані 06.15
02.20 Скептик
Shift 06.30 Європа у фокусі

НЕДІЛЯ, 23 ЧЕРВНЯ
К-1

1+1

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 М/с «Земля до початку
часів»
09:10 М/ф «Мухнемо на
Місяць»
10:50 М/ф «Ніко: Шлях до зірок»
12:20 Х/ф «ГРА В ІМІТАЦІЮ»
14:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»

06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:35 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 Х/ф «КОКОН»
11:50 Х/ф «КОКОН.
ПОВЕРНЕННЯ»
13:55 Х/ф «ПРАВДИВА БРЕХНЯ»
16:50 Х/ф «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Діти 5»
23:05 «Ліга сміху»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Загублений світ»
13:00 Х/ф «ЕКСПЕДИЦІЯ
«НОЇВ КОВЧЕГ»
15:35 Х/ф «ЗАКОН
ДОБЛЕСТІ»
17:20 Х/ф «БЮРО
ЛЮДЯНОСТІ»
19:05 Х/ф «ПЕРШЕ
ВБИВСТВО»
21:00 Х/ф «НЕКЕРОВАНИЙ»
22:50 Х/ф «СПИС ДОЛІ»

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»
МЕГА
13.00 HARD з Влащенко
06.00 Бандитський Київ 07.45, 14.00 Говорить великий Львів
00.40 Містична Україна 08.35
15.45, 17.15 Політичне ток-шоу
Актори-фронтовики 09.15
«Народ проти!» 17.00, 19.00
Леонід Биков 10.00 Секрети
Перші про головне 18.45
Другої світової 11.40, 21.00
Місто 19.15 VOX POPULI 20.00
Освенцім 14.20 Диво з острова Докаz 21.00 Деталі 22.00
Борнео 15.15 Дивовижна Індія Стежками війни 22.30 Злий дім
17.15 Невідомий Китай 18.15 00.45 Д/ф «Щоденники Другої
світової війни: день за днем»
Чорна піхота 19.10 Місто, яке
01.55 Д/ф «Бойовий відлік»
зрадили 20.00 Прокляття Че
Гевари 23.45 Секретні території 02.40 Художній фільм 06.00
Євромакс 06.30 Завтра вже
01.35 Бандитська Одеса
сьогодні

ІНТЕР
06.00 Х/ф «РОЗМАХ КРИЛ»
08.00 «уДачний проект» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Орел і
Решка. Мегаполіси» 11.00 «Орел
і Решка. Морський сезон 3»
12.00 «Орел і Решка. Морський
сезон 2» 14.00 «Європейські ігри
2019». Художня гімнастика. Фінал
18.15 Х/ф «НЕВЛОВИМИЙ»
(16+) 20.00 «Подробиці» 20.15
«Європейські ігри 2019». Легка
атлетика 22.30 Док.проект
«Ахматова. Мужність» 23.20 Х/ф
«ДОТОРКНУТИСЯ НЕБА» (16+)
01.20 «Речдок» 03.35 «Щоденник
вагітної» 04.55 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00 Т/с «Сліди в минуле»
13:00 Т/с «Другий подих»
17:00, 21:00 Т/с «Дитина на
мільйон»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Умови контракту 2»

СТБ
06:55 Наречена для тата 12+

09:00 Страва честі 12+
10:00 Хата на тата 12+
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21:00 Один за всіх 16+
22:10 Я соромлюсь свого тіла 16+

ICTV
05:25 Х/ф «КАПІТАН ФІЛІПС»
07:55 Т/с «Відділ 44»
11:50, 13:05 Т/с «Пес»
12:45, 18:45 Факти
14:10 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
16:15 Х/ф «НА ДРАЙВІ»
20:35 Х/ф «ТУРИСТ»
22:50 Х/ф «ЯКОСЬ У МЕКСИЦІ:
ВІДЧАЙДУШНИЙ 2»

НОВИЙ КАНАЛ

території 01.15 Потойбіччя. Сни
02.00 Дракула та інші 02.45
Запрограмовані долі 03.30
Прокляття скіфських курганів
04.15 Шосте чуття. Дар чи
прокляття? 05.00 Секти. Контроль
свідомості

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:00 «Ух ти show»
09:00 М/ф «Ніко: Шлях до зірок»
10:30 М/ф «Мухнемо на Місяць»
12:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2

06:00 Мультфільми
08:00 Він, вона і телевізор-2
05:20 Стендап шоу
13:25 Х/ф «НЕКЕРОВАНИЙ»
06:05, 07:45 Kids Time
15:15 Х/ф «ЛЮДИНА
06:10 М/с «Пригоди кота в
ПРЕЗИДЕНТА»
чоботях»
17:05 Х/ф «ЛЮДИНА
07:50 М/ф «Бігфут молодший:
ПРЕЗИДЕНТА-2»
Стань легендою»
18:50 Х/ф «ОСТАННІЙ РУБІЖ»
09:50 М/ф «Мегамозок»
11:30 Х/ф «ЛІТАК ПРЕЗИДЕНТА» 20:30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦЬ»
22:30 Х/ф «ІМПЕРІЯ АКУЛ»
14:10 Х/ф «13 РАЙОН»
16:10 Х/ф «13 РАЙОН.
ZIK
УЛЬТИМАТУМ»
07.00
Перші
про
головне.
18:50 Х/ф «АВТОБАН»
Дайджест 07.15 VOX POPULI
21:00 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
08.05 FACE 2 FACE з Тетяною
ПЕРЕВІЗНИК»
Даниленко 09.05 Докаz 10.00,
23:40 Х/ф «ПРОГУЛЯНКА
23.00 Перша передача 10.30
ВИСОТОЮ»
Стежками війни 11.00, 05.10 Перші
другі 12.00, 20.10 Гра Z вогнем
МЕГА
12.50 Політичне ток-шоу «Народ
проти!» 15.45 Прямим текстом
06.00 Бандитська Одеса 07.30,
з Остапом Дроздовим 17.00,
00.30 Містична Україна 08.20
19.00 Перші про головне 17.10
Чорна піхота 09.20 Місто,
Громадська прокуратура 17.35
яке зрадили 10.10 Секрети
НеДебати 19.20 HARD з Влащенко
Другої світової 11.50, 21.00
Освенцім 14.30 Дивовижна Індія 21.00 Деталі 22.00 Гра в класику з
Сергієм Рахманіним 23.30 Вижити
15.30 Невідомий Китай 17.30
в Україні 00.00 Документальний
Найбільша печера Землі 18.30
фільм 01.00 Художній фільм 02.30
Майор «Вихор» 19.30 Акторифронтовики 20.10 Леонід Биков. Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 06.00 Хард-ток-шоу
Зустрічна смуга 23.45 Секретні
«DROZDOV»

Що віщують зорі
Гороскоп на 17–23 червня
ОВЕН. Намагайтеся не витрачати даремне дорогоцінний час. Пліток і балаканини повинно бути якнайменше у вашому
розкладі. А от приділити більше часу дітям, з давніми друзями зустрітися — не завадить.Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Складні обставини можуть
зажадати від вас тверезості й розуму.
Не варто зациклюватися на своїх проблемах і невдачах. Вас захопить відповідальна
й цікава робота. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
БЛИЗНЮКИ. Зірки радять спокійніше
ставитися до недоліків інших. Для вас настав час здійснення сміливих планів і глобальних задумів. Подорожі у вихідні пройдуть вдало й запам’ятаються. Ви відчуєте
гармонію з усім світом. Сприятливий день — середа,
несприятливий — п’ятниця.
РАК. Фортуна посміхається та захищає вас у багатьох справах. Втілюйте
в життя давні проекти, вони можуть принести удачу. Не приховуйте своєї радості
або прикрості від близьких. Їхня підтримка
підбадьорить вас і додасть сил. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — субота.
ЛЕВ. Ви багато чого можете досягти,
якщо визнаєте свої помилки та виправите
їх. Відбудеться подія, яка може відкрити
перед вами нові можливості у кар’єрі, проте недоброзичливці спробують спровокувати вас на конфлікт. Виявіть терпіння і такт. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ДІВА. Ваші честолюбні задуми можуть
втілитися в життя. Не перекладайте рішення важливих питань на чужі плечі. Якщо
будете діяти дипломатично, то зможете
переконати начальство в чому завгодно.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий —
четвер.
ТЕРЕЗИ. Вам доведеться вирішувати
чужі проблеми, когось мирити, давати
гроші у борг. Колеги чекають від вас ініціативи. Поки важливо продумати, як вийти
зі складної ситуації. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — понеділок.
СКОРПІОН. Вас порадують успіхи
в справах і додатковий прибуток. Причому
навіть складні завдання ви зможете вирішити швидко та без особливих зусиль.
Ви чарівні і вам немає рівних у мистецтві
переконання. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Постарайтеся бути витриманим і розсудливим, не дозволяйте втягти себе в авантюру. Ваші ідеї й починання
знайдуть підтримку і принесуть прибуток.
Дітям або батькам знадобиться ваша допомога. Сприятливий день — четвер, несприятливий —
субота.
КОЗЕРІГ. Не варто ухвалювати категоричних рішень і рвати налагоджені
зв’язки. Уникайте конфліктів. Опирайтеся
тільки на добре перевірених та надійних
людей. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ВОДОЛІЙ. Небажано проявляти активність та ініціативу. Пливіть за течією,
це найпростіше та надійніше. Постарайтеся не говорити зайвого, не зважайте
на чужі недоліки і не лізьте з порадами, коли
вас про це не просять. У вихідні варто зібратися з силами й довести почату справу до кінця, якою би тяжкою вона не видалася. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — субота.
РИБИ. Ви будете з дивною завзятістю
наступати на ті самі граблі. Чи не час вчитися на своїх помилках? Ви будете змушені
швидко приймати рішення на свій страх
і ризик. Обережність вам не зашкодить,
особливо стежте за гострим язичком. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — четвер.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!
«П’ЯТИХВИЛИНКА»

Щоб і взимку
насолоджуватися
смаком літа...
Сезон полуниць у самісінькому розпалі! Наїлися – можна і
про запаси подбати. Варення, компоти, джеми... Здавалось
би, що тут особливого: ягоди, цукор – змішуй і вари. Але
якщо додати ще трішки фантазії – матимете справжнісінький
кулінарний шедевр! Не вірите? Насправді більшість відкриттів
зроблені саме шляхом спроб і помилок...
Фото ua.depositphotos.com.

ЦУКАТИ З ПОЛУНИЦЬ
Інгредієнти: 0,5 кг полуниць, 0,5 кг
цукру, 80–100 мл води, дрібка лимонної
кислоти.
Приготування. Цілі тверденькі
ягоди помити під проточною водою,
очистити від хвостиків. В емальовану
каструлю влити воду, додати цукор та
лимонну кислоту, зварити сироп, всипати в нього полуниці і проварити 10
хвилин. Відкинути ягоди на друшляк і
дати добре стекти, потому розкласти
їх на деко, застелене пергаментом, поставити в духовку, розігріту до 40–45ºС
і тримати при такій температурі та при
відчинених дверцятах духовки, поки
ягоди стануть еластичними. Готові цукати перекласти у скляну банку і зберігати, щільно накривши кришкою.
До речі. Так можна приготувати не
лише полуниці, а й шовковицю, вишні,
кизил, абрикоси, яблука, груші і навіть
гарбуз... Справді смачно і значно корисніше за цукерки.

Інгредієнти: 1 кг ягід, 1,2–1,5 кг цукру, 1–2 г
лимонної кислоти.
Приготування. Суниці (краще використовувати зібрані того ж дня) перебрати, скласти в глибоку миску або каструлю, пересипаючи пошарово цукром, залишити на 8–10 годин, щоб ягоди
пустили сік. Потому варити, чергуючи нагрівання
з охолодженням: довести ягоди до кипіння, зняти
з вогню на 30–40 хвилин, знову проварити кілька
хвилин — і так кілька разів, до готовності (до бажаної густоти). Суничне варення легко зацукровується. Щоб уникнути цього, до нього незадовго
до кінця варіння додають лимонну кислоту. Готове варення гарячим розкласти в ретельно вимиті
і висушені банки.

ПОЛУНИЧНО-ЧЕРЕШНЕВЕ ВАРЕННЯ

«СВІЖІСТЬ»

Інгредієнти: 500 г полуниці, 500 г черешні,
500 г цукру.
Приготування. Для цього варення бажано
брати дрібні полуниці – приблизно такі ж завбільшки, як черешні. Черешні помити, подрилювати,
засипати цукром і залишити на 2 години. Полуниці
перебрати, швидко промити під проточною водою,
щоб ягоди не стали водянистими. Черешню варити у власному соку на повільному вогні близько
30 хвилин, тоді всипати полуниці і варити ще 10
хвилин, постійно знімаючи піну. Охолодити варення, а тоді знову кип’ятити 10 хвилин. Гарячим розлити у стерильні банки і закатати.

Інгредієнти: 2 кг полуниць,
1,5 кг цукру, 2 лимони, 15 листочків свіжої м’яти, 15 листочків базиліку.
Приготування. Промиті,
обсушені і без хвостиків ягоди скласти в глибоку миску чи
каструлю, засипати цукром і
залишити на кілька годин, щоб
пустили сік. Потому поставити
на невеликий вогонь, довести
до кипіння і варити 5 хвилин.
Додати вимиті листочки м’яти й
базиліку і проварити ще 5 хвилин. Дрібно нарізати м’якоть
лимона, натерти цедру, всипати
їх до варення і кип’ятити його
на слабкому вогні 15–20 хвилин. Зняти з вогню і повністю
охолодити (упродовж 8–10 годин). Потому знову довести до
кипіння, проварити 5 хвилин,
розлити у стерилізовані банки
і закатати.

ДЖЕМ ІЗ ТРУСКАВОК
Інгредієнти: 2 кг полуниць, 1,6 кг цукру, 1 лимон.
Приготування. Ретельно перебрані і помиті ягоди подрібнити до стану пюре через
м’ясорубку або блендером, засипати цукром, перемішати і залишити на кілька годин.
З лимона вичавити сік і додати до полуниць. Поставити масу на малий вогонь і варити,
постійно помішуючи і знімаючи піну, до готовності (до бажаної густоти джему). Гарячий
полуничний джем розкласти у стерильні банки і закрити стерильними кришками.

Фото Ask Me Zone.

«П’ЯНА ПОЛУНИЦЯ»
Інгредієнти: 3 кг полуниць, 2 кг цукру,
100 мл горілки, 1 ч. л. лимонної кислоти.
Приготування. Підготовлені ягоди
викладіть у миску пластами, збризкуючи
кожен шар горілкою і посипаючи цукром,
зверху має бути цукор. Залиште в холодильнику на ніч. Потому дістаньте, доведіть до кипіння, додайте лимонну кислоту
і зніміть з вогню. Через 3 години знову
поставте на вогонь і, помішуючи, доведіть до кипіння. Повторіть процедуру ще
тричі. Після останнього закипання варіть
10–15 хвилин, розкладіть у стерилізовані
банки і закатайте.

Фото xpert.com.ua.

«ПІКАНТНЕ»
Інгредієнти: 1 кг полуниць, 1 кг
цукру, 1 зірочка бодяну, 1 паличка
кориці.
Приготування. Помиті й перебрані ягоди викласти в каструлю,
засипати цукром і залишити на
3–4 години. Тоді на малому вогні довести до кипіння, проварити 10 хвилин і відставити. Коли схолоне, знову довести до кипіння, додати спеції,
прокип’ятити 10 хвилин і вийняти їх.
Варення гарячим розлити у стерильні банки й закатати.

Фото radka.in.ua.

Фото tutkatamka.com.

СУНИЧНЕ ВАРЕННЯ

Інгредієнти: 1 кг полуниць, 1 кг
цукру.
Приготування. Перебрати ягоди, промити й обсушити на рушнику, видалити плодоніжки. Скласти
полуниці в емальовану каструлю,
пересипати цукром і залишити на
10–12 годин, щоб ягоди пустили сік
і весь цукор розчинився. Довести
полуниці з цукром до кипіння, зменшити вогонь і проварити 5 хвилин,
знімаючи піну. Потому вимкнути конфорку і залишити варення до повного охолодження. Таку процедуру
повторити ще 2–4 рази (залежно від
бажаної густоти варення). Гарячим
розлити його у чисті стерильні банки
і закатати. При такому приготуванні
полуниці добре просочуються сиропом і не розварюються, а залишаються цілими.

КОМПОТ ІЗ СУНИЦЬ
АБО ПОЛУНИЦЬ
Інгредієнти: на 1 л води – 300–400 г цукру, 2 скл. ягід.
Приготування. Перебрані й помиті ягоди обдати окропом, укласти в чисті і простерилізовані слоїки. Зварити цукровий сироп
й залити ним ягоди в банках. Через 5–7 хвилин рідину злити, знову довести до кипіння
і заповнити кип’ятком банки під самісіньке
горлечко. Відразу ж закатати металевими
кришками і перекинути слоїки догори дном.
Напій виходить дуже солодким, перед вживанням розбавляйте на свій смак охолодженою кип’яченою водою.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

Фото bookclub.ua.

«Хто свою кров не ганьбить,
тому вона — покров! Захист надійний»
Слова із книги Люко Дашвар
спонукають нас задуматися,
хто ми, з якого вийшли
роду і народу, як передати
наступним поколінням
чистоту своєї душі, щоб
захистити їх… І, звичайно,
допомагають знайти
відповідь на запитання нашої
інтелектуальної вікторини
Грицько ГАРБУЗ

ле насамперед маємо повторити це запитання, яке, на
жаль, для більшості наших
учасників виявилося не підйомним.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
19 (2019)
Великдень, зустрічі рідних кровинок, Проводи… «Ой роде наш
красний, роде наш прекрасний…»
А також прочитання книжки Ірини
Іванівни, яка, звісно, творить під
псевдонімом, надихнуло Грицька
Гарбуза на це запитання. Легке, але
відповідь на нього закарбує у вашу
пам’ять цю надважливу цифру, яку
ми заховали в гарбузі. У декого вона й
так закарбована…
Отож, щоб у вас було все добре
за законами древніх, потрібно пам’ятати такі життєві постулати: від
ОДНОГО залежить 126, і навпаки —
від 126 залежить ОДИН.
Завдяки якій цифрі та слову,
захованим у гарбузі, настає така
залежність?
Із запитанням не справилася
більшість читачів, але не всі. Адже

Книги Люко Дашвар «Село не люди», «Кров з молоком», «Рай. Центр», «Биті є», «Мати все», «На запах м’яса»
є лідерами продажу в українських книгарнях. Почитайте і «ПоКров» — точно не пошкодуєте!

“

Знайшлося 6 розумників, які змогли вказати
правильні варіанти відповідей на запитання
із книги «ПоКров» Люко Дашвар.

знайшлося 6 розумників, які змогли
вказати правильні варіанти відповідей на запитання із книги «ПоКров»
Люко Дашвар (справжнє ім’я — Ірина Іванівна Чернова): «7–ме коліно», «7 поколінь», «Сім’Я».
Проте переможців, як ви знаєте,
має бути лише два. І ми знову вдалися до жеребкування. А допомогла
нам у цій справі прима Волинського обласного академічного музично–драматичного театру імені Тараса Шевченка, народна артистка
України Людмила Приходько.

З легкої руки пані Людмили по
100 гривень отримають Ярослав
Матлах із Ковеля Волинської області та Ірина Черкашина з міста
Суми.
А ось серед ваших історій
про те, як шукали відповідь, було
дві просто дивовижні — від ковельчанки Тетяни Потапової і
Ольги Векерик із Турійського
району. Вперше ми вирішили не
ділити призові навпіл, а подарувати кожній по 150 гривень! Бо
там не тільки — титанічна праця, а

й одкровення і вболівання за свій
рід і країну! За браком місця ми не
можемо надрукувати ці історії —
наведемо лише фрагмент із розповіді пані Ольги на 10–й сторінці (там
розповідь про пошуки свого родоводу до сьомого коліна), проте на
сайті volyn.com.ua під гештегом
#Гарбуз із секретом через кілька
днів ви їх зможете знайти й оцінити.
А нам час оголошувати нове
завдання.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
24 (2019)
Одне із західних видань провело опитування, в якому цікавилось
у респондентів, чи готові вони за
мільйон «баксів» відправитись на
роботу, в чому мама народила?

Усміхніться!
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:)) :)) :))
— Алло, поліція. Допоможіть, мене грабують!
— Ми виїжджаємо. Ви де?
— Я вдома. Вивчаю нову квитанцію на квартплату.
:)) :)) :))
— У вас є снодійне?
— Є.
— Скільки коштує?
— 500 гривень.
— 500 гривень? Якщо я за снодійне віддам стільки грошей, я
тоді взагалі не зможу заснути.
:)) :)) :))
Під час здачі курсової:
— Ви дійсно самі писали курсову?

Попереково-крижовий
радикуліт
Острів в
Середземному
морі

Відповіді на сканворд за 6 червня

Сільськогосподарські
тварини

Більшість, звісно, була «за». Причому на це давали згоду в середньому
чотири з п’яти чоловіків і три з
п’яти панянок. Проте одна дама
сказала, що сьогодні — точно не
погодилась би, а ось якби її попередили про це за місяць із гаком —
тоді так.
У гарбузі ми заховали предмет,
який дає пояснення такому відтермінуванню часу панянкою і виконує в її ситуації роль своєрідного
стимулятора. Підозрюємо, що він
є у більшості з вас дома, а також
на «Укрпошті», в АТБ (так, це реклама — ☺), навіть використовується у професійному боксі…
Що за предмет ми заховали
в гарбузі?
Відповідь
треба
надіслати до 29 червня 2019 року тільки у вигляді sms–повідомлення на номери: 0501354776 і
0672829775 (наприклад: «М’яч»,
«Три богатирі», «Світлана Костюк»).
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!
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— А ви дійсно витрачаєте
наші гроші на ремонт кабінету?
:)) :)) :))
— Я вчора за вечір спалила
800 кілокалорій.
— Ой, Розо, я теж хочу, диктуй, запишу.
— А що записувати? Поставила курку в духовку й забула.
:)) :)) :))
Покоївка стукає у двері готельного номера:
— Відчиніть двері, чим ви займаєтеся?
— Граю на віолончелі.
— Слава Богу, а ми думали,
що ви ніжки столу відпилюєте.
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Фото kp.ua.

Фото з фейсбук-сторінки Юрія СКРЕБЦЯ.

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Олександр Беспалов утік від куль у Донецькому аеропорту і вижив
в Іловайському котлі.

Отець Георгій благословив любов, перед якою безсилі ворожі кулі.

Після 11 днів коми боєць написав:
«Аню, я тебе кохаю!»
Незвичайну церемонію одруження та вінчання провели в реанімаційній палаті
політравм Дніпровської обласної лікарні імені Мечникова
У білому — наречений:
його голова вся у бинтах і
пов’язках, які прикривають
наслідки важкого поранення,
у дівчини замість весільного
плаття — голубий лікарський
халат. Навколо — квіти,
гості, повітряні кульки й
атмосфера справжнього
кохання. Розчулений
медичний персонал — у
ролі свідків, і спантеличений
священник місцевої церкви,
бо хоч протоієрей Георгій тут
за свого: сповідує, причащає,
соборує, але обряд вінчання
в таких умовах проводить
уперше
Мирослава КОЗЮПА

лександр Беспалов і Аня
Чубчик познайомилися в
Миколаєві. Хлопець звернув увагу на довгі вії дівчини, яка
сиділа на лавочці, і запитав: «Ти не
полетиш, якщо моргнеш?» Велике
кохання перебила війна: юнак поїхав на Донбас.

О

Попри молодий вік, військовослужбовець має серйозний бойовий досвід: вижив у Донецькому
аеропорту, пройшов Іловайський
котел. 21 травня, після півночі, під
час спроби ворога захопити взводний опорний пункт 79–ї окремої
десантно–штурмової бригади на
Приазов’ї 24–річний старшина
Олександр Беспалов із товаришами по службі відкрили вогонь по
окупантах. Відступаючи, терористи обстріляли наших бійців із
ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Троє воїнів
зазнали поранень. Куля увійшла
Олександру в праве око, прошила
фактично весь мозок і зупинилася біля потиличної кістки черепа.
Досвідчений нейрохірург Андрій
Сірко, зваживши всі «за» і «проти»,
провів надскладну і навіть унікальну чотиригодинну операцію:
під мікроскопом вийняли осколки кісток черепа, які потрапили
глибоко в ніс, видалили гематому.
11 днів боєць перебував у комі.
Увесь час біля нього була наречена, яка носить під серцем дитину:

тримала за руку, розповідала про
спільні плани на майбутнє, про
те, як у них усе буде добре і як роститимуть сина, допомагала медсестрам. «Я любитиму його, яким
би він не був, тяжке поранення і
втрата ока не заважатиме нашому

“

6 червня молодята
обмінялися
обручками. Своє «так»
наречений підтвердив
кивком голови,
поцілував кохану і
навіть зміг поставити
більше 10 підписів у
різних документах.

спільному життю», — переконувала лікарів робити все можливе
20–річна дівчина. А коханого просила: «Ти лише живи!»
Після трепанації, видалення
осколків черепа і кулі Олександр
на 15–й день перебування в реані-

мації почав рухати кінцівками, що
медики оцінили як перші ознаки
позитивної динаміки. Головний
лікар Сергій Риженко розповів,
що медикам вдалося відновити
функції головного мозку пацієнта: «Поранений самостійно дихає,
відповідає на запитання жестами,
впізнає наречену та лікарів».
Як тільки бійця відключили
від апарата штучного дихання і
він розплющив очі, Аня заявила:
«Час одружуватися!» Попри те,
що весілля було заплановане на
25 червня і вже було все підготовлене — запрошені гості, замовлений ресторан, музика, тамада,
а наречена купила святкове біле
плаття…
— Нехай весілля буде в лікарні.
Потім сину покажемо фотографії,
як тато з мамою одружувалися.
Колись пізніше влаштуємо сімейне
свято, тоді й одягну білу сукню, —
усміхається дівчина.
Процедура розпису відбулася
лише через день: стан пацієнта,
його дієздатність перевірила спеціальна комісія. Поки чиновники
з’ясовували, чи зможе Олександр

поставити підпис під документом,
він написав на листку: «Аню, я тебе
кохаю!» Тож любов перемогла —
обставин, які б заважали цьому
шлюбу, не знайшли, наречений
цілком адекватний і може приймати свідомі самостійні рішення.
6 червня молодята обмінялися
обручками. Своє «так» наречений
підтвердив кивком голови, поцілував кохану і навіть зміг поставити більше 10 підписів у різних
документах. Після офіційного оголошення пари сім’єю настоятель
храму при лікарні отець Георгій
обвінчав пару.
— Дуже щаслива, що тепер
дружина. Вже офіційно. І Олександр плакав від щастя. Так, не
таке, як у всіх, весілля, вінчання, —
це теж багато що означає. У нього
попереду тривала реабілітація, а
мені за цей час треба народити.
Дитина з’явиться на світ із батьковим прізвищем, — радіє жінка.
З організацією весілля допомогли лікарі, а добрі люди — із
зачіскою та сукнею. Гостей було
небагато — тітка та друг Олександра (мами у хлопця немає), медики
та волонтери.
— На Ганну ліг подвійний тягар: народити та доглядати їхнього
із Сашком сина і водночас виходити та підняти на ноги іншу «дитину» — самого Сашка. Вона готова.
Вона любить обох. Ми подарували
бійцю друге життя, Ані — чоловіка
і майбутньому синові — батька.
Їхня сила — в коханні. Вся лікарня
Мечникова вірить, що все в них
буде добре, — каже головний лікар медзакладу Сергій Риженко,
який цього щасливого дня був за
свідка. І хоч він зазначає, що реанімація — не палац урочистих подій,
утім, не менш упевнений позитивні емоції благотворно вплинуть на
процес одужання чоловіка.
Скільки триватиме відновлення Олександра Беспалова, наразі
медики не прогнозують, та сподіваються, що до пологового будинку боєць уже піде самостійно. Сина
подружжя вирішило назвати Олексієм, так хоче тато. Аня ще мріє про
доньку, для неї підбиратиме ім’я
вже вона.
За проявлені мужність і
відвагу в тій битві, де зазнали
важких поранень, Олександр
Беспалов та його побратими
Олександр Поян і Богдан Ворона будуть представлені до нагород. А хто може і хоче допомогти новоствореній сім’ї, друзі
дали номер картки ПриватБанку
5168 7573 1321 5099 (Чубчик
Анна Юріївна).
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