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Чому в Москві ліквідатори
помирали,
а в Києві
мали шанс
вижити?..

l НЕЙМОВІРНО!
Фото mk.ru.

Інша правда
про Чорнобиль

Цікава

Фото cnn.com.

Покійниця...
чхнула
і «воскресла»

Вона і в абсолютній темряві бачила красу...

ГА ЗЕТА +

Сліпоглуха Хелен Келлер
вчила світ не сахатися
особливих людей

на вих ідні
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l ШОК!

На початку ХХ століття ніхто не чув про інклюзію
(коли люди з особливими потребами, з каліцтвами
вчаться, працюють разом з усіма). Один Бог знає,
як велося і ведеться тим, хто приречений жити у
чотирьох стінах. Хтось мав почати розповідати про
це здоровим. Хтось дуже сміливий і талановитий.
Адже щоб тебе почули — треба бути нарівні…
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Оксана КОВАЛЕНКО

ля цього на Землю була послана Хелен Келлер. Дівчинка народилася 27 червня 1880 року в американській сім’ї. Була очікуваною і улюбленою. Уже у
півроку лепетала перші слова, але через 19 місяців вона
змінилася. Гарячка, ймовірно через менінгіт, позбавила
дитину слуху та зору. Темрява і тиша.
«У перші 19 місяців мого життя я вловила образи широких зелених полів, сяючих небес, дерев і квітів, які наступна темрява не змогла зовсім стерти».

Д

“

Гарячка, ймовірно через менінгіт,
позбавила дитину слуху та зору.
Темрява і тиша.

Мама убивці 11-річної Даринки:
«Ми відмовляємося від нього.
Нехай отримає по заслузі»
Подробиці жахливої трагедії на Одещині
Наталка ЧОВНИК

13 червня в селищі Іванівка пропала 11-літня Дарина
Лук’яненко. Дівчинка зникла серед білого дня, коли
йшла на танцювальний гурток. Вона направлялася від
базару, де працює її мама, до школи, і в цей час вела
прямий ефір в інстаграмі (відео зникло з інтернету
через добу). Але зв’язок обірвався зненацька, наче
хтось її покликав дорогою. З тих пір і до 19 червня

місцезнаходження Даші залишалося невідомим.
Дитину майже тиждень цілодобово шукали пів тисячі
чоловік: поліція, Нацгвардія, кінологи, волонтери,
водолази і пілоти. Лише через шість днів голе тіло
зниклої дівчинки підняли з вигрібної ями одного
із будинків селища. Сина господаря цього обійстя,
22-літнього Миколу Тарасова, доставили у районний
відділок поліції, де він зізнався у моторошному
вбивстві
Закінчення на с. 6

Фото livescience.com.

На велелюдний похорон Даші зійшлося все селище, і навіть поліцейські не могли стримати сліз.

Хелен вчилася, читаючи пальцями вібрацію губ
при мовленні або написане на її долоні.

Це цитата з однієї з автобіографічних книг Келлер!
Книг, які вона продиктувала НА ПАЛЬЦЯХ! Вона — сліпоглуха людина! А ще ж були поїздки з лекціями до
39 країн світу, зокрема і до Японії! Зустрічі з різними
президентами Америки! Вона стала героїнею фільму
про себе. Найголовніше — створила фонд допомоги
таким, як сама! Як могла — розповідала всім, що люди
з фізичними вадами такі ж, як і цілком здорові. Це було
в той період, коли їх утримували в притулках та спецсанаторіях або ж удома.

Закінчення на с. 10
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Звір у людській подобі вбивав
дитину ножем і молотком…

Європейці продали нас
і пам’ять про власних
загиблих

Фото 24tv.ua.

Фото uk.etcetera.media.

Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Розправився з 9-літнім хлопчиком, щоб…
відомстити за комп’ютер
Від подробиць злочину просто
холоне кров
Дарницький районний суд Києва
обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб
30-річному чоловіку, якого підозрюють у вбивстві пасинка свого брата –
Захара. Покидьок увечері 22 червня
заманив хлопчика на озеро Вирлиця,
підійшов до нього ззаду і почав хаотично бити ножем у шию, спину і тулуб, завдавши близько 30 ударів! Після
цього добив дитину молотком, який
заздалегідь приготував. А щоб приховати сліди злочину, прив’язав до ніг
жертви камінь і затягнув тіло у воду.
Убивця дружив із Захаром, вони
багато часу проводили разом. Бабуся
хлопчика розповідає, що в той фатальний вечір онук узяв із собою блокнот,
гарно вдягнувся і пішов «робити опитування». Обіцянкою «провести розслідування», очевидно, й виманив
убивця хлопчину, який мріяв стати по-

Фото news.meta.ua.

Як могла піднятись рука на таке янголятко?

ліцейським. Найжахливіше, що нелюд
позбавив Захара життя, щоб помститися брату і його дружині, з якими посварився через комп’ютер, який вони
презентували хлопчику, а не йому.

Тільки всівся Зеленський
у президентське крісло —
й одразу взялися
переписувати історію
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич
заявляє, що на авторів шкільних підручників
чинять тиск, вимагаючи називати війну
на Донбасі «громадянським конфліктом»
«Одному з моїх колег, авторові «Новітньої історії
України» — підручника для 11-го класу, який уже отримав гриф міністерства — зателефонували і сказали:
«Вы должны изменить в вашем учебнике «русскоукраинская война» на «гражданский конфликт». Коли
він сказав: «Я не буду цього робити, і мій підручник
уже отримав гриф Міністерства освіти», йому відповіли: «Но сейчас ситуация идеологически меняется!» —
повідомила міністр. Вона не уточнила, від кого надійшов дзвінок.
Додайте сюди повернення в Україну одіозних
фігур періоду Януковича на зразок антимайданівця Андрія Портнова; спроби через суди відмінити
реєстрацію новоствореної Православної церкви
України; бажання команди Зеленського зменшити квоти на українську мову; скупку українських
телеканалів кумом Путіна Віктором Медведчуком
тощо — і отримаємо російський реванш, який
уже розпочав свою ходу. І то тільки за місяць Зеленського при владі. А що буде за 5 років, коли Зе
контролюватиме ще й парламент?

Сподіваємось, що до кінця своїх
днів убивця бачитиме небо лише
через грати. Щоправда, на підозрюваного ще чекає психіатрична
експертиза.

О першій годині ночі 25 червня 118 учасників
Парламентської асамблеї Ради Європи підтримали
повернення Росії — держави, яка розв’язала війну
проти України — до роботи в організації
118 делегатів проголосувало «за», 62 — «проти». Запам’ятайте держави, які залишилися друзями України,
віддавши свої голоси проти повернення агресивної
Московії до колись авторитетної організації. На жаль,
їх не так багато: Польща, Естонія, Велика Британія, Швеція, Грузія, Латвія, Литва та,
звісно, Україна.
Голландія, яка внаслідок
збиття росіянами літака МН
17, втратила сотні людей, теж
підтримала Москву. Це чи
не найбільше здивувало
українську делегатку в ПАРЄ
Ірину Геращенко. «А знаєте, хто найбільше мене

Філарета позбавили права керувати
єпархією

Фото censor.net.ua.

«Почесний патріарх
залишається
у складі єпископату
Православної
церкви України,
однак утратив
канонічні права
і обов’язки,
пов’язані
з управлінням
єпархією», —
йдеться в рішенні
Синоду ПЦУ від
24 червня
Новій церкві Філарет не нашкодить, а от своє ім’я заплямує.
У ньому також зазначено, що всі
парафії та монастирі Києва, які перебували у складі УПЦ Київського
патріархату і які до цього часу фактично були в підпорядкуванні Філарета, залишаються у складі ПЦУ.
Так почесного патріарха покарали
за самовільно скликаний ним «помісний собор» 20 червня, на якому
було «поновлено» УПЦ Київського
патріархату. Щоправда, на це зібрання не прибув жоден із єпископів, які
служать в Україні. Приїхало лише два
митрополити з Росії — преосвященний Іоасаф (Шибаєв), митрополит
Білгородський і Обоянський, та пре-

освященніший Петро (Москальов),
єпископ Валуйський, вікарій Білгородської єпархії. За участь у незаконному зібранні Синод ПЦУ виключив їх
зі складу єпископату.
Прикро. Оскільки почесний патріарх Філарет, який вписав своє ім’я
в історію, навіть у такому поважному
віці — 90 років — не зміг вгамувати
своєї жаги до влади. «Ми зробили
все, щоб патріарх Філарет почувався
в лоні нової церкви комфортно і духовно, і матеріально, і фізично, але
йому виявилося цього замало», —
ще чогось до слів митрополита ПЦУ
Епіфанія годі й додати.

вразив сьогодні? Голландські депутати, — заявила
вона. — Днями міжнародна
слідча група оприлюднила
результати трагедії МН 17.
Установила причетність росіян до вбивства 280 людей.
Сьогодні голландські обранці проголосували за повернення Росії в ПАРЄ. Впевнена чомусь, що вони ніколи
не зустрічалися з родинами
жертв, не були на похоронах останків… Ми — більші
європейці, насправді, ніж ті,
хто забув своїх убитих Росією співвітчизників. Продали пам’ять заради грошового внеску Росії в РЄ».
Боляче і сумно…

l ПРЯМА МОВА
Тетяна ДАНИЛЕНКО,
ведуча телеканалу ZIK, пішла
з роботи після того, як його
власником став соратник
Медведчука Тарас Козак:

«

Проросійський олігарх за, ймовірно,
російські гроші скуповує всі новинні
канали під час війни з Росією.
400 журналістів у Києві та Львові
опиняються на вулиці. Жодної реакції
спецслужб, правоохоронної системи,
Антимонопольного комітету, уряду,
посольств, ОБСЄ, НАТО, «Репортерів
без кордонів», журналістських
профспілок. Нуль реакції. Жоден топполітик не висловився на захист.
Це історія не про медіа. Вона про
політичну ситуацію. І складається
р рік
р Росія буде
у не біля
так, що через
головах
порога, а у всіх головах.
л
літсила
Жодна політсила
а зараз
не готова
боротисяя проти
к
ка.
Медведчука.
а
авіть
А він ще навіть
не в парламенті.

»

www.volyn.com.ua

«ЦІКАВА

Газета НА ВИХІДНІ»

27 червня 2019 Четвер

l НЕЙМОВІРНО, АЛЕ ФАКТ

l Я ТАК ДУМАЮ!

Покійниця… чхнула
і «воскресла»

Час «офісистів»
Невже письменницька фантазія збулася,
і «наше майбутнє – УРОД (Українськоросійська Об’єднана Держава)»?

83-річна бабуся, котру медики визнали померлою,
заворушилася на катафалку по дорозі до моргу
Фото newinform.com.

Євгенія СОМОВА

ешканка міста Кременчука, що на Полтавщині, забрала до себе із села стареньку матір, яка часто хворіла, перенесла декілька
інсультів. Тож залишатися сама вже не могла. Коли
83–літній жінці стало вкотре погано, донька викликала медиків. Ті констатували смерть пенсіонерки.
Правоохоронці, які теж приїхали на виклик, перевіривши, що ознак насильницької смерті нема, виписали скерування у морг.
— Донька викликала машину ритуальних послуг, — розповідала сусідка Світлана Карась. — Почала готуватися до похорону, обдзвонювати рідних.
Але по дорозі до моргу бабуся несподівано заворушилася і чхнула.
Інформацію про покійницю, яка ожила, підтвердила прес-офіцер поліції міста Кременчука Анна
Васенко:
— Працівники поліції, приїхавши на місце події, зустрілися з рідними і соціальним працівником,
оформили необхідні в такому випадку документи.
Те, що пенсіонерка жива, побачили вже працівники
ритуальних послуг. Жінку доставили в лікарню. Зараз вона в реанімації.

М

“

У медзакладі кажуть, що
причиною хибно встановленої
смерті стало те, що старенька
перебувала в стані глибокої
коми.

У медзакладі кажуть, що причиною хибно встановленої смерті стало те, що старенька перебувала
в стані глибокої коми, при якому не прослуховується серцебиття, дихання, інші важливі функції життєдіяльності організму.
Сусіди і рідні ж радіють, що не поховали бабусю
живою. Дехто звинувачує медиків у халатності та
безвідповідальності. Мовляв, не змогли відрізнити
живу від мертвої.
Але, виявляється, що це те так вже й просто. У

Про цей випадок тепер говорить вся Україна.

медичних закладах для констатації смерті використовують спеціальні пристрої — кардіомонітори, які визначають частоту пульсу, тиск. Головним
апаратом для підтвердження біологічної смерті є
енцефалограф і газовий аналізатор, пояснює віцепрезидент Української асоціації розвитку інформаційних технологій у медицині Віталій Осташко.
Вони визначають смерть мозку. А констатувати
летальний випадок за межами лікарні складно. За
його словами, в описаному випадку причин того,
що його встановили хибно, може бути декілька.
Наприклад, під час огляду людина могла перенести
клінічну смерть і лікарі не змогли прослухати пульс
та дихання. Пізніше серцева діяльність відновилася.
Таке трапляється. Можливо, раніше жінка випила
транквілізатор чи снодійне і не реагувала на зовнішні подразники. Отож радять у подібних випадках
зробити електрокардіограму або відвезти пацієнта
до лікарні, де за допомогою апаратури встановлять
смерть мозку.
За матеріалами
Укрінформу, газети «Експрес».

У Харкові молоді військові балділи
під «За Россию и свободу до конца»
Фото newsmakers.com.ua.

Юрій ЩЕРБАК,
український
письменник,
сценарист,
публіцист,
політик,
дипломат, доктор
медичних наук,
колонка на сайті wz.lviv.ua

очну із цитати: «Василь
Воля вирішив розмістити
президентський палац
в Українському домі – мармуровому будинку язичницької
ассиро-вавилонської комуністичної архітектури. Мета цієї
конструкції, криво поставленої
на початку Хрещатика, була
одна: стати зовнішньою оболонкою, охоронною шкаралупою,
презервативом для розміщення
всередині головного Ідола країни… Кабінет свій Василь Воля
розташував на самому вершечку
башти – кругла зала з шістнадцятьма вікнами, прикрашеними
барвистими вітражами».
Це – уривок із мого роману
«Час Великої Гри. Фантоми 2079
року», виданого у 2012 році
(Юрій Щербак, «Ярославів Вал,
Київ», с. 217−218).
«Час Великої Гри» – друга
частина трилогії «Час смертохристів».
Василь Воля – президент
конфедеративної держави
Україна-Русь – плід нестримної
фантазії автора, який наважився
зазирнути в далеке післямайбутнє – у 2079 рік; голова уряду цієї
химерної держави – Никанор
Петропавлович Єфім’єв, голова
ДУР/(Донецько-української республіки); начальник канцелярії
президента – його найближча
сподвижниця-відьма Ерна Еріхівна Богошитська (в українському
перекладі – Богосранська) – персонажі цілком вигадані, які не мають жодного стосунку до нашої
української дійсності.
Щоправда, дехто з критиків
закидав мені, що в трилогії криються численні пророцтва: так,
на плакатах деяких політичних
сил накреслено: «наше майбутнє – УРОД (Українсько-російська
Об’єднана Держава), а радари
України засікають у секторі Сталінград – Харків та Крим – Одеса
важкі військово-транспортні літаки з десантниками Чорної Орди,
які йдуть на посадку в Борисполі
(«Час смертохристів», 2011) –
але це плід чистої фантазії,
чи не правда?
Проте рішення «офісистів»
шостого президента України –
розмістити офіс в Українському

П

l ПРОСТО КАПЕЦЬ!

Якщо випускники танцюють під цю пісню, від
кого вони будуть нас захищати під час російськоукраїнської війни?
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У «першій столиці Радянської України» випускники
Академії Національної гвардії станцювали зі своїми
близькими під пропагандистську пісню російського
співака Олега Газманова «Господа офицеры»
Відео про це з’явилося в Instagram дружини одного з випускників, розповів колишній лідер одеського
осередку «Правого сектору» громадський активіст Сергій Стерненко. За його даними, інцидент трапився у в/ч
3005. «Якщо випускники танцюють під цю пісню, від кого
вони будуть нас захищати під час російсько-української
війни?» — обурився він, зазначивши, що військові присягають на вірність Україні.
Логічний висновок. Не вкладається в голову, що
після стількох років війни з Росією є люди, для котрих «какая разніца», які пісні слухати і якому народу присягати.

домі – сповнило моє авторське
серце справжньою радістю:
нарешті моя письменницька
фантазія збулася!
Хіба не про це мріє кожен
романіст? Тепер я очікую, коли
і другу мою вигадку втілять у життя:
«Свою резиденцію Воля
розмістив навпроти Українського дому – у будинку колишньої
філармонії. Це було зручно і демократично – не відриваючись
від життя народу, в центрі Києва,
не потребуючи броньованих
кортежів для пересування (палац
і резиденцію президента України-Руси з’єднував підземний
тунель) і тим самим не дратуючи
і без того змучених киян!»
Бідна площа Європейська –
серце Києва, важлива транспортна розв’язка столиці!
Скільки завойовників, скільки

“

Можна лише уявити:
який несусвітенний
транспортний
бардак виникне
на стародавній
київській площі
з переїздом сюди
офісу першої
персони!

назв вона пережила: Театральна,
Європейська, Царська, площа
III Інтернаціоналу, під час німецької окупації — площа Адольфа
Гітлера. З 1944 року – Сталіна,
потім – Ленінського комсомолу,
і знову Європейська.
Серцю хтось підказує, що це –
не остання назва.
Можна лише уявити: який
несусвітенний транспортний
бардак виникне на стародавній
київській площі з переїздом сюди
офісу першої персони!
А для тих «офісистів», що шукають світлих історичних прецедентів, варто нагадати: Український дім, у якому свого часу
стояла гігантська постать ідолаагента німецького генеральського штабу, творця кривавої імперії
Леніна, побудований не стільки
на фундаменті театру, скільки
на місці будинку Генеральної
прокуратури УРСР.
Та про це пам’ятають тільки
старі кияни, а не молоді криворізькі квартальники-95.
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ЧЕРЕЗ СТРАТУ БОЛБОЧАНА
ЛИПИНСЬКИЙ ЗРІКСЯ ПОСАДИ

«Українського Бонапарта», який 100 років
тому захопив Крим, розстріляли свої ж
Фото na-skryzhalyah.blogspot.com. Малюнок Юрія ЖУРАВЛЯ.

Солдати прицілились, але після
команди «Вогонь!» не пролунало
жодного пострілу. Командир скипів
і вдруге наказав стріляти, проте
рушниці й далі мовчали. Рядові
солдати відмовились виконувати наказ
розстріляти полковника Української
Народної Республіки Петра Болбочана.
Тоді той, хто віддавав команди,
вихопив пістолет і сам двічі розрядив
його в голову воєначальника…
Василь УЛІЦЬКИЙ

БІЛЬШОВИКІВ ІЗ СІМФЕРОПОЛЯ
ВИБИВ ПІД НОСОМ У НІМЦІВ
Ці події відбувались рівно 100 літ тому,
28 червня 1919 року, на залізничній станції Балин нині Хмельницької області. Трагізм ситуації в тому, що смертний вирок одному із найвидатніших полководців молодої Української
держави Петрові Болбочану виніс військово–
польовий суд, зібраний за наказом ще одного
визначного борця за незалежність українців
— Симона Петлюри. А виконав вирок, натиснувши на гачок, начальник охорони Петлюри
полковник Чеботарів…
Через те, що мав великий авторитет як
серед рядових стрільців, так і серед офіцерів,
командира Запорізького полку Петра Болбочана називали «українським Бонапартом».
«Йому вірили всі надзвичайно, бо знали, що
він є зразком чесноти і порядку. В житті був
дуже скромний, без тіні манії величі. Ніколи не
підвищував голосу, нікого «не розносив», як
це робить більшість воєначальників. Вистачало одного погляду Болбочана…» — згадував
про нього сотник 4–го Запорізького полку
імені Богдана Хмельницького Монкевич.
Підрозділи, якими командував Болбочан,
були в числі найбільш боєздатних в Українській Народній Республіці. Російські більшовицькі загарбники ненавиділи полковника і
пообіцяли за нього — «живого чи мертвого»
— чималу на той час суму — 50 тисяч рублів.
З іменем Болбочана безпосередньо пов’язана одна з найбільших воєнних перемог
війська молодої Української держави — взяття Криму у квітні 1918 року. Німці тоді були
союзниками українців, але Петро Болбочан
отримав таємний наказ із Києва швидше за
них увійти на зайнятий росіянами півострів. І
він блискуче впорався із цим. Поки німці чекали підкріплення, війська Болбочана прорвали оборону «червоних» на сиваському
мосту. Атака виявилась несподіваною для
російських більшовиків, адже полковник
Болбочан збив їх із пантелику за допомогою
інформаційної операції. Щоб дезорганізувати противника, він по кілька разів на день від
імені більшовиків надсилав до Сімферополя
донесення із заспокійливими та туманними
повідомленнями про те, що «червоні» хоч і
відступають, але організовано і лінія фронту
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Петро Болбочан вмів дати чортів більшовикам.

проходить далеко від межі з Кримом. Шифр
українці дізнались від захопленого у полон
штабного більшовика. Відтак 22 квітня кримська група Болбочана увійшла у Джанкой, а
через два дні вибила ворога із Сімферополя
та Бахчисарая…

“

Російські більшовицькі
загарбники ненавиділи
полковника і пообіцяли
за нього — «живого чи
мертвого» — чималу на той
час суму — 50 тисяч рублів.

А раніше, ще до Кримської операції, запорожці Болбочана були серед авангарду, який
звільняв від російських більшовицьких орд
Лівобережжя та Південь України. З боями вони
захопили Гребінку, Яготин, Мерефу, Мелітополь, Олександрівськ (Запоріжжя). 30 березня
1918 року увійшли в Полтаву, а 7 квітня — у
Харків. У часи гетьмана Скоропадського, влітку 1918–го, Болбочан три місяці тримав фронт,
відбиваючи атаки московитів на Чергінівщині
та Харківщині, зокрема в районі Слов’янська.

«БУДЬ–ЯКИЙ СОЮЗ ІЗ РОСІЄЮ —
ЗГУБНИЙ»
У кінці 1918 року розпочалось антигетьманське повстання Директорії на чолі
з Володимиром Винниченком та Симоном
Петлюрою. Петро Болбочан цінував заслуги
Скоропадського в налагодженні державного
механізму, але йому не подобалось, що навколо гетьмана крутилось багато прихильників
«єдіной і нєдєлімой» Росії. Відтак Болбочан запропонував Скоропадському… самому очолити повстання, відмовившись від, як би зараз
сказали, «токсичного» оточення. Але гетьман
відкинув таку пропозицію.
Тому полковник Болбочан підтримав
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повстання Директорії, щоправда, з умовою,
що буде збережено «державний апарат».
Але цього теж не сталося — скоро країну
накрив хаос та отаманщина. Чого Болбочан,
як військовий, власне, й боявся. Йому не подобалась непослідовна та хаотична політика
нового соціалістичного уряду, і він не мовчав,
критикуючи «кабмін», який, за його словами,
іде «назустріч большевизмові». Йому ж дорікали, що не втримав Харків.
Тож 22 січня 1919 року — у День Злуки (!)
УНР та ЗУНР — Болбочана заарештували! Символічно, що зробив це сотник Омелян Волох,
який, вкравши державну скарбницю, потім
перейшов до російських більшовиків, котрі
обіцяли наївним українцям мир і зниження
тарифів, що на той час звучало як «заводи —
робітникам, землю — селянам»…
Однак слідство не могло нічого «накопати» на полковника, і його відправили до Станіславова (нині — Івано–Франківськ) — на
територію Західноукраїнської Республіки, під
нагляд місцевої влади. Але навіть під арештом
Болбочан не мовчав, називаючи нову владу
непрофесійною та інтригантською. «Ви не можете розібратися в найпростіших життєвих
питаннях, а лізете в міністри, отамани, лізете
в керівники великої держави. Лізете в законодавці замість того, аби бути звичайнісінькими
урядовцями та писарцями», — пише він в одному із листів–звернень.
Петра Болбочана шанували військові, але
серед можновладців він не почувався своїм.
Його не дуже жалували як ті, хто схилявся до
союзу із «білою» Росією, як Скоропадський,
так і ті, хто у «червоній» Росії бачив єдинокровних братів, з якими можна буде будувати
світле комуністичне майбутнє, як Винниченко.
Болбочан же вважав будь–який союз із Москвою згубним для України, казав, що варто
боротися лише «за самостійну демократичну
Українську Республіку, а не за єдину Росію,
якою вона не була б, — монархічною чи більшовицькою». За великим рахунком, через
таку позицію він і поплатився життям.
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Слідство нічого не змогло пред’явити полковику Петрові Болбочану, і у травні 1919 року
Симон Петлюра доручає йому вирушати до
Італії, щоб сформувати там із полонених українців нові військові частини. Це був час, коли російські війська притискали захисників УНР усе
ближче до Збруча. З іншого боку цієї річки Українська Галицька армія ледве стримувала натиск
поляків, яких підсилили французи та англійці…
Проте український уряд чомусь проголосував
проти цього відрядження до Італії.
І ось у цей час військовий інспектор Микола Гавришко після численних звернень бійців
та офіцерів Запорізького корпусу призначає
Петра Болбочана командиром запорожців.
Гавришко діяв згідно із законом УНР про інспекторів, про що згодом поінформував керівництво. Та у цьому кроці Петлюра побачив
спробу перевороту і самовільного захоплення командування. Болбочана заарештували.
12 червня відбувся військово–польовий суд, і
28–го його розстріляли. На той час йому було
36 років…
Спроба таким чином «навести порядок»
у військах викликала неоднозначну реакцію у керівництві УНР. Волинянин і відомий
державник В’ячеслав Липинський, який тоді
очолював представництво УНР у Відні, подав
у відставку. «Такими фактами, як розстріл отамана Болбочана, уряд Української Народної
Республіки став на виразний шлях партійного
терору», — заявив він.
До остаточного краху Української держави залишалося недовго…

ОДНИМ АБЗАЦОМ
 Петро Болбочан народився у буковинському селі Гитець (нині — Ярівка) у
родині священника у 1883 році. У 1909–му
закінчив Чугуївське піхотне юнкерське училище, де організував гурток «рідного слова».
Під час І Світової війни — офіцер російської
армії, воював у складі 38–го Тобольського
полку, був поранений.
 Одним із перших узявся за утворення
українських частин у російській армії. Сформував, зокрема, І Український республіканський полк.
 На прапорі Запорізького полку, яким
керував Болбочан, був напис: «З вірою твердою в конечну перемогу вперед, за Україну!»
 Під час дислокування очолюваної
Болбочаном Першої Запорізької дивізії в
Олександрівську (тепер — Запоріжжя) її
бійці відвідали славетний острів Хортиця, де
за наказом командира поставили великий
хрест як символ поваги до своїх героїчних
предків.
 Петро Болбочан пропонував свою
підтримку Василеві Вишиваному, якого бачив на посаді гетьмана України. Василь Вишиваний — це друге ім’я австро–угорського
ерцгерцога Вільгельма Габсбурга, щирого
прихильника незалежності України.
 22 січня 2019 року в Івано–Франківську відкрили меморіальну дошку Петрові
Болбочану. Багато вулиць в українських містах названі його іменем. 1 червня 2013–го
вулиця Кірова у Луцьку була перейменована
на честь Петра Болбочана.
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Фото Алли ЗЕЙФЕРТ, «Кіровоградська правда».

Луцький журналіст братиме
участь у виборах до парламенту
ЦВК зареєструвала кандидатом у народні депутати
в одномандатному виборчому окрузі №22 лучанина
Тараса Шкітера
Фото прес-служби ГР «СВІДОМІ».

Віктор ПЕТРИК

ідповідно до постанови
Центральної виборчої комісії № 1139 від 22 червня
2019 року, кандидатом у народні
депутати в порядку самовисування на позачергових виборах
народних
депутатів
України
21 липня 2019 року в одномандатному виборчому окрузі № 22 є
директор ГО «Громадянський Рух
«СВІДОМІ».

В

“

Луцьк має бути
комфортним
і безпечним для лучан.
Громадянський Рух
«СВІДОМІ» розробляє
багато проєктів у цих
напрямках.

28–літній Тарас Шкітер народився та проживає в місті Луцьку,
не є членом жодної з політичних
партій. Він — відомий на Волині телеведучий і продюсер популярного суспільно–політичного ток–шоу
«Протилежний погляд. LIVE», директор інформаційного агентства
«Конкурент». Лучани знають журналіста як громадського діяча та
співзасновника «Громадянського
Руху «СВІДОМІ».
За першою освітою Тарас Шкітер — лікар. Закінчив Українську
медичну стоматологічну академію

Двійнята Ніла та Даміра – дуже вже ж активні дівчатка.

І стала бабуся двійнят
муніципальною нянею!
Уже найближчим часом родина отримає кошти
від держави за таку роботу — по 1626 гривень
щомісяця на кожну дитину
Тарас Шкітер не є членом жодної з політичних партій та бере участь
у виборах як самовисуванець.

у місті Полтаві. Навчання поєднував із реалізацією громадських
та соціальних проектів, спрямованих на допомогу й підтримку
дітей–сиріт. Під час проходження
інтернатури займався розробленням проєктів у сфері зв’язків із
громадськістю та медіа. Згодом
Шкітер закінчив курси з медіа та
журналістики, написання текстів
та підготовки контенту у «Вільній
школі журналістики».
З 2015 року є помічником–консультантом депутата Луцької міської ради Андрія Покровського. У
2018–му став учасником топ-100
телепроєкту «Нові лідери» з проєктом «Захист інтересів виборців в
округах без депутатів». Нині він ре-

гулярно бере участь у політичних
ток–шоу на національних телеканалах. Тарас Шкітер не є членом
жодної з політичних партій та бере
участь у виборах як самовисуванець.
Нещодавно в інтерв’ю для
«12 каналу» журналіст поділився
своїм баченням розвитку Луцька
та розповів, яким уявляє обласний
центр Волині в наступні 5 років.
«Луцьк має бути комфортним і безпечним для лучан. Громадянський
Рух «СВІДОМІ» розробляє багато
проєктів у цих напрямках. Вважаю,
що комфорт та безпека дадуть
змогу зробити його таким містом,
у якому хочеться жити», — резюмував Шкітер.

l ОТАКОЇ!

Пів мільйона «баксів» за користування
мисливськими угіддями
Співробітники Служби безпеки України
викрили на вимаганні неправомірної вигоди
у розмірі п’ятсот тисяч доларів (!) групу, до
якої входили посадові особи органів місцевого
самоврядування
та поліції Буковини
перативники спецслужби встановили, що депутат однієї з районних рад, виконувачка обов’язків сільського голови та двоє працівників поліції
вимагали гроші у представника комерційної структури з Хмельниччини. За хабар зловмисники обіцяли
сприяти у виділенні підприємцю земельних ділянок
під мисливські угіддя загальною площею близько 100
гектарів на адміністративній території однієї з ОТГ Путильського району Чернівецької області.

О

Правоохоронці затримали фігурантів провадження в одному з кафе Кам’янця–Подільського
після одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі двісті тисяч доларів.
Операція з викриття зловмисників проводилася
спільно з ДБР, Управлінням захисту економіки та департаментом внутрішньої безпеки МВС.
Тривають невідкладні слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ.
Фото antikor.com.ua.

підприємця. Це обов’язкова умова
для офіційного оформлення няні.
— Пішли в управління соцзахисту, все там дізналися. Зібрали
потрібні документи, і так нас оформили. Сплачуємо податки щомісяця, — розповідає Валентина Сегеда — бабуся і вже офіційна няня
дівчаток.
Як показав досвід кіровоградської родини, укладати договір
можна не лише зі сторонньою
людиною, а й з кимось із рідних.
Єдина вимога — він чи вона мають
бути фізичною особою–підприємцем або юридичною особою,
зареєстрованою за відповідним
кведом, і платити податки.
Компенсація на няню не заміняє інші соціальні виплати на дитину та виплачується і працюючим
батькам, і тим, хто у декреті. Родина отримуватиме таку допомогу до
закінчення договору, але не більше як до трьох років дітям.
А ще це дасть змогу збільшити
свій трудовий стаж тим людям, у
кого немає можливості працевлаштуватися в інших установах.
Громадяни передпенсійного віку
завдяки цій послузі можуть продовжити свій трудовий стаж і вийти на пенсію.
За матеріалами
www.pravda-kr.com.ua.

Інна ПІЛЮК

е в лютому цього року
сім’я Наталії Сегеди із селища Новгородка, що у
Кіровоградській області, дізналася
про новий вид соціальної допомоги — оплату муніципальної няні
для родин, що виховують дітей до
трьох літ. Попри поширену думку,
що така няня — це жінка, яка за
гроші громади буде доглядати малечу, це є зовсім не так. Це програма часткової компенсації, згідно з
якою батьки, котрі хочуть й отримувати, спершу мають самі знайти
людину, що доглядатиме за їхніми
дітьми, і підписати з нею договір.
У родині Сегед виховують донечок–двійнят, тож допомога була
тут не те що бажаною, а необхідною. Тому на сімейній раді вирішили залучити до виховання внучок
бабусю. Але при цьому вона стала
офіційною муніципальною нянею,
за роботу якої платить держава.
— Моя мама живе в сусідньому селі за сім кілометрів від нас, і
кожного дня їй треба витратити
30 гривень, аби вона сюди приїхала. Компенсація від держави стане
нам, звичайно, у пригоді, — каже
Наталія Сегеда.
Найперше бабусю Валентину
зареєстрували як фізичну особу–
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РОБОТА
в цеху розробки м’яса курей–бройлерів
м. Нововолинськ
ЗАБЕЗПЕЧУЄМО:
проживанням у гуртожитку (для іногородніх),
повноцінними смачними обідами — 15 грн/день,
спецодягом.

Можливість працювати вахтовим методом.

ОПЛАТА — ВИСОКА.

Тел. 067 674 41 04.

6

«ЦІКАВА

27 червня 2019 Четвер

Газета НА ВИХІДНІ»

www.volyn.com.ua

l ШОК!

Мама убивці 11–річної Даринки:
«Ми відмовляємося від нього.
Нехай отримає по заслузі»
Подробиці жахливої трагедії на Одещині
Фотоколаж rbc.ua.

Закінчення.
Початок на с. 1
Наталка ЧОВНИК

ПОЛІЦІЯ ОГЛЯНУЛА
У РАЙЦЕНТРІ
КОЖЕН САНТИМЕТР
Того страшного дня Даша
Лук’яненко близько 14–ї години
забігла до мами на базар, а після
цього пішла в школу на генеральну репетицію учасників танцювального гуртка. Однак там вона
так і не з’явилася. Прогуляти заняття дівчинка не могла, оскільки
виступ був для неї важливим, удома все було добре — ні сварок, ні
конфліктів. Тому батьки підняли
тривогу практично одразу, коли
з’ясували, що доньки не було в
школі.
Мережа «Інстаграм», у якій
Даша вела прямий ефір дорогою
до школи, зафіксувала, що зв’язок
із нею обірвався о 14:24 — у цей
час її хтось покликав. Приблизно
тоді ж жителі вулиці, котрою йшла
дівчинка, почули істеричні дитячі
крики. Про них розповідали одразу двоє сусідів. Дід Анатолій Заборюк негайно кинувся на вулицю,
бо подумав, що на якусь дитину
напали собаки. Але коли вибіг на
дорогу, там уже нікого не було. Ні
дівчинки, ні підозрілих осіб він не
помітив.
Увечері батьки підняли на
ноги поліцію. До пошуків долучилися волонтери, кінологи із
собаками, місцеві жителі, водолази, члени тутешнього авіаційного
клубу. Вони прочесали всі закинуті будинки, яри, кущі, оглянувши
кожен сантиметр в Іванівці. Пошуки дівчинки не припинялися ні
вдень ні вночі. Але Дарина наче
крізь землю провалилася.
Собаки привели поліцію до
одного з будинків на тій вулиці, де
йшла Даша. В ньому живе родина
Тарасових — мати, батько і двоє
синів. Біля їхнього дому дівчинка
ходила щодня. Обійстя оглянули,
поговорили з мешканцями, але
нічого не знайшли. Хоча волонтери, які були при цьому присутні,
зауважили, що сини господарів їм
не сподобалися.
Тим часом про зникнення Дарини Лук’яненко почали масово
писати ЗМІ, і цим скористався
шахрай, який подзвонив матері і

Як жити далі матері сина–збоченця, який по–звірячому вбив невинну дитину?

зажадав 10 000 доларів за інформацію про місцезнаходження
дитини. Зловмисника швидко
затримали. З’ясувалося, що це
24–річний житель Миколаївської
області, раніше засуджений. Про
реальне перебування дівчинки
він не знав. Помилялися й екстрасенси та гадалки, котрі казали
батькам, що Дашу тримають у якомусь підвалі.

«БУВ ВІДЛЮДЬКУВАТИЙ.
ВЕСЬ ЧАС ПРОВОДИВ
ЗА КОМП’ЮТЕРОМ»
Через три дні після зникнення
поліція почала підозрювати найгірше та опрацьовувати найбільш
неймовірні версії. Наприклад,
були перевірені всі автомобілі,
котрі в період зникнення Даші
виїжджали з Іванівки. Однак це
не дало результату. На території
району проживає близько 800 раніше засуджених, з яких 80 могли
бути потенційними викрадачами.
Поліцейські «відпрацювали» більше пів сотні наркозалежних і майже три десятки психічнохворих.
У результаті було окреслене
коло підозрюваних: вісім чоловік,
у тому числі дві жінки. В усіх них

провели обшуки, які вчергове нічого не дали.
Щоправда, в процесі пошуків
правоохоронці натрапили на жахливу знахідку. На кладовищі вони
наткнулися на свіжовириту могилу без хреста. В ній лежав похований без дозволу чоловік. За відсутності рідних його похоронили
таким варварським способом, перемотавши ноги скотчем.

“

участь у пошуках зниклої дівчинки. А от сам Микола поводив себе
дивно, його знову запідозрили у
брехні і забрали на розмову в поліцейський відділок.
Після багатогодинних допитів він врешті–решт зізнався, що
вбив дитину, і розказав, де сховав тіло. Поліція втретє провела
обшук будинку і знайшла взуття
Даші Лук’яненко біля паркану, а

На допиті Тарасов поводив себе спокійно,
поліція вважає, що вбивство він вчинив на
сексуальному грунті. За скоєне йому світить
довічне ув’язнення.

Поліція опитала понад 2000
жителів селища, і хтось згадав,
що один із братів у будинку Тарасових, до якого привели собаки,
проявляв нездоровий інтерес до
малолітніх дітей, але до відповідальності не притягувався. Правоохоронці знову повернулися до
цього дому і ще раз побесідували
з його мешканцями. Варто відзначити, що мати Миколи, на якого
впала підозра, брала активну

тіло дівчинки — у вигрібній ямі.
Підозрюваний убив її практично відразу після викрадення.
Він накинувся на неї, затягнув у
коридор, роздягнув, намагався
згвалтувати. Дитина відчайдушно
опиралася, тоді Тарасов почав душити її, наніс удар ножем чи шилом. Натягнув на голову мішок, до
ніг прив’язав каменюки і пропхав
у отвір туалету на вулиці. Одяг дитини облив бензином і спалив.

Про Миколу Тарасова відомо небагато. За характером відлюдькуватий, жив, по суті, затворником, весь вільний час проводив
біля комп’ютера або з телефоном.
Його захопленням були серіали
про кримінальні злочини та слідство, комп’ютерні ігри про вбивства. Постійно ніде не працював,
заробляв на сезонних роботах,
іноді досить непогано. З останньої своєї зарплати частину віддав батькам, решту потратив собі
на обновки.
За словами матері, того дня
він приймав душ, потім грав на
комп’ютері, дивився кіно. Що
змусило його вийти на вулицю,
схопити дитину, затягнути її в дім,
задушити і викинути у вигрібну
яму — з’ясує слідство. Біля поліцейського відділку, у якому спочатку тримали Миколу Тарасова
(згодом його перевели в сізо до
Одеси), постійно перебувало
більше сотні співробітників правоохоронних органів, оскільки
боялися, що односельчани вчинять над ним самосуд.
Як з’ясувалося, Микола Тарасов був знайомий із Дашею, адже
їхні батьки разом працювали на
ринку. Більше того — в перші дні
після її зникнення він намагався
підключитися до пошуків, хоча
знав, що її тіло лежить на дні вигрібної ями. На допиті Тарасов
поводив себе спокійно, поліція
вважає, що вбивство він вчинив
на сексуальному грунті. За скоєне
йому світить довічне ув’язнення.
Після того, як злочинець зізнався і тіло дівчинки було опізнано батьками, рідні Тарасова не
захотіли наймати йому адвоката
і взагалі від нього відмовилися.
«Мати приносить свої вибачення
за виховання такого сина. Сім’я
нічого не знала про те, що він чинив. Ми відмовляємося від нього,
не будемо захищати його. Нехай
він отримає по заслугах. Ще раз
пробачте нас усі», — написала
Марія Тарасова в соціальних мережах.
Обстановка в Іванівці, де сталася трагедія, залишається дуже
напруженою. Місцеві жителі
озлоблені на всю сім’ю Тарасових.
Вони намагалися спалити їхній будинок, а на базарному контейнері
написали «Смерть вбивці». Люди
не довіряють правоохоронним
органам, сумніваються в проведенні чесного розслідування,
вимагають повернення смертної
кари і обов’язкової хімічної кастрації для таких злочинців.
P. S. Мати убивці Марія Тарасова хотіла прийти на велелюдний похорон Дарини, проте її не
пустили. «Я хотіла до людей вийти.
Якщо вважають, що мене треба
убити — нехай уб’ють, спалять. Я
прийму все, що вирішать люди»,
— попросила жінка.
За матеріалами
інтернет-сайтів
«Обозреватель», «РБК–Україна»,
«Цензор», «Думская»,
УНІАН.

www.volyn.com.ua
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l ІНША ПРАВДА ПРО ЧОРНОБИЛЬ

l РЕЦЕПТИ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

Чому в Москві ліквідатори помирали,
а в Києві мали шанс вижити?

Не забудьте
приготувати
настоянку
із зелених горіхів

Фото mk.ru.

Серіал «Чорнобиль», який відтворює
події в Україні під час смертоносної
аварії на атомній електростанції
очима британо–американських
кіномитців, для багатьох наших
співвітчизників — як сіль на рану.
Люди, що брали участь у ліквідації
наслідків техногенної катастрофи
і яким пощастило дожити до
сьогоднішніх днів, знають, як усе
відбувалося, не з телеекрана

Наприкінці червня — на початку
липня плоди мають ще не затверділу
шкаралупу, їх можна наскрізь
проколоти голкою. Якщо з дірочки
капає сік — саме час запасатися
цілющою сировиною
Олена ГОРОБЧЕНКО

НЕ БУЛО ПІЖАМ І ТРУСІВ,
ЗАТЕ ПОЩАСТИЛО З ЛІКАРЯМИ
Нова хвиля інтересу до Чорнобильської теми змусила згадати свідчення, спогади фахівців, які були в епіцентрі біди. У
них чимало гіркоти, негативу, але й багато
таких моментів, які викликають гордість.
Ось у соцмережах користувач Лала Тарапакіна згадала про Ганну Губарєву, онколога
Київського інституту радіології та онкології, яка приймала перших ліквідаторів. Вона
й привернула увагу суспільства до постаті
Леоніда Кіндзельського, завдяки якому
було врятовано багатьох опромінених пожежників. (Л. П. Кіндзельський — головний
радіолог МОЗ України (1978–1986), доктор
медичних наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України, академік).
Наші українські лікарі тоді продемонстрували вищий, аніж у московських колег,
фаховий рівень і неабияку громадянську
мужність. У них бракувало обладнання, не
було належного матеріального забезпечення. Але у Києві розробили свою, дієву й
ефективну тактику лікування ліквідаторів.
— Десь 27—28 квітня до нас у Київ
в Інститут раку почали надходити хворі
з ознаками гострої променевої хвороби.
Їх роздягли, одяг відразу ж вивезли військові. На всіх піжам не вистачило, деякі
в них просто не влізли — це були пожежники, робітники–атомники, здорові молоді люди під 100 кг. На декого довелося
одягти жіночі нічні сорочки, але вони їм
були по пояс. Про труси не йшлося — в той
час радянським хворим чомусь не належала білизна… Комп’ютерів, томографів
не було. У нас тут був єдиний УЗД–апарат
в інституті. Перше, що робили, — хворим
ставили добові крапельниці. І ось вони тут
з ними жили, з крапельницями бігали навіть у вбиральні. А туалети були загальні,
по одному на поверх… Завдяки потужному промиванню організму ми змогли вивести інкорпоровані радіоактивні речовини
з організму. Загалом зі 115 осіб, яким було
поставлено діагноз «гостра променева
хвороба», десь у 20 випадках вдалося запобігти наслідкам цієї хвороби, тобто, падінню показників крові. А 51 людині довелося
підсаджувати кістковий мозок, — згадувала Ганна Губарєва в інтерв'ю, опублікованому у виданні «НВ Україна» у 2016 році.
А як же було в Москві, куди доставили перших 13 ліквідаторів–пожежників?
Там їх мали лікувати за методикою американського доктора Гейла. Вона полягала в
пересадці кісткового мозку: хлопцям знаходили сумісного донора, «вбивали» влас-

незрілих плодах горіха волоського є
велика кількість вітаміну С, йод, цинк,
залізо, поліненасичені жири та унікальний природний антибіотик юглон. Завдяки
цьому ліки з них зміцнюють імунітет, поліпшують роботу «лінивої» щитоподібної залози,
прискорюють процеси загоєння та епітелізації ран, допомагають запобігти розвитку атеросклерозу, зупиняють кровотечі, усувають
запальні процеси та розлади органів шлунково–кишкового тракту, сприяють відновленню
організму після хвороб…
Настоянку для внутрішнього застосування я роблю з медом і на горілці. Пропорції
такі: до 40 подрібнених горіхів додаю 5 столових ложок меду і цю суміш заливаю горілкою,
щоб літрова банка була заповнена до країв.
Тримаю її місяць у темному прохолодному
місці, потім ще три тижні — в холодильнику,
вживаю по 1 десертній ложці два рази на день
перед їжею.
Хто не може вживати спиртне, можна
обійтися без нього. 1 кг зелених волоських
горіхів подрібнити і залити 1 кг натурального
меду, щоб плоди були повністю покриті ним.
Під дією меду горіхи інтенсивно починають
виділяти сік. Закрити банку кришкою і поставити в темне місце на 1 місяць. Вміст необхідно час від часу перемішувати. Далі горіхи
видаляємо, а отриману рідину треба вживати
по чайній ложці три рази на день перед їжею.
Настоянка для зовнішнього застосування
готується на гасі. Засіб використовують для
компресів і натирань при хворобах опорно–
рухового апарату, при болю у м’язах, суглобах. Для отримання цієї настоянки знадобиться 500 г подрібнених зелених горіхів, по 1,5 л
води та гасу.
Не можна застосовувати для оздоровлення горіхи молочної стиглості та засоби з них
ункції щитопри гіперфункції
ози, алергії,
подібної залози,
трипсоріазі, гастриміті,
ті, нейродерміті,
льноекземі, схильнооутвості до тромбоутвоям до
рення, дітям
гітним,
12 років, вагітним,
рковилюдям із нирковиями.
ми патологіями.

У

Оксана КРАВЧЕНКО

Лиховісний «мирний атом» продовжує вбивати людей і сьогодні.

ний кістковий мозок, а потім чекали, коли
приживеться донорський.
— Помилка полягала в тому, що для
того, аби трансплантувати чужий кістковий мозок, потрібно враховувати 36 параметрів, і щоб хоча б по 18 з них клітини донора і реципієнта збігалися. А там було 5−6
параметрів. Природно, він не приживався,
— стверджувала Губарєва.

“

Тих, хто лікувався в
Києві, врятувала позиція
головного радіолога
України Леоніда
Кіндзельського, який,
незважаючи на наполегливі
рекомендації московських
колег, відмовився
використовувати метод
Роберта Гейла.

Тих, хто лікувався в Києві, врятувала позиція головного радіолога України Леоніда
Кіндзельського, який, незважаючи на наполегливі рекомендації московських колег,
відмовився використовувати метод Роберта Гейла. Леонід Петрович рекомендував
підсаджувати донорський кістковий мозок
внутрішньовенно, не вбиваючи власний у
пацієнтів. Таким чином, поки процес підсадки — запуску — відторгнення донорського
кісткового мозку проходив свій цикл, власна система кровотворення отримувала перепочинок і починала працювати сама.

А ДОКТОР ГЕЙЛ НАСПРАВДІ
МЕДИКОМ НЕ БУВ
Лала Тарапакіна наводить статистику,
яка тривалий час була під грифом «секретно». «З 13 московських пацієнтів, пожежників зміни Правика, вже до 16 травня
померли 11. З 11 вогнеборців тієї ж зміни,
які лікувалися у Кіндзельського, живі залишилися всі».

Загинув у Києві із перших потерпілих
лише один хворий, Олександр Леличенко, якого госпіталізували через кілька
днів. У нього була дуже висока, не сумісна із життям доза радіації. Йдеться про
героя–ліквідатора, який не допустив глобальної катастрофи. Адже міг вибухнути
не тільки четвертий енергоблок, а й уся
станція. Цього не сталося, бо після аварії
Леличенко спустився під енергоблок і видалив водень з охолоджувальної сорочки
генератора.
— Приїхали московські вчені і сказали, що доза радіації невисока, тому нехай
Кіндзельський не вигадує, ніякої небезпеки немає, для українців, мовляв, навіть корисні малі дози радіації. Все засекретилось
5 травня, коли до нас у відділення прийшли
«сірі піджачки» і заборонили працівникам
АЕС розповідати, що там сталося. Нам же
треба було це знати, щоб розуміти, яких
вживати заходів. Коли виявилося, що в Москві вже 19 осіб померло, а в нас — ні одного, почали розбиратися, чому. Ми ж тоді
сиділи з цими хворими цілодобово, вручну
малювали графіки, кольоровими олівцями
від руки — показники лейкоцитів, тромбоцитів, щоб показати це Гейлу. У червні він
до нас приїжджав. Це потім ми зрозуміли,
що він не лікар, не мав медичної освіти, а
був просто військовим фізиком. Коли лікарі, професори, гематологи ставили Гейлу
запитання, він не зміг відповісти практично
на жодне, — згадувала Ганна Губарєва.
Через багато років методика доктора
Гейла була визнана помилковою, а пізніше
— злочинною: у США його чекав скандал
на рівні конгресу, а в СРСР нарешті з’ясували, що він просто ставив експерименти
на людях.
А Леонід Кіндзельський і його колеги ні
слави, ні визнання за свою подвижницьку
і високопрофесійну працю не дочекалися.
У більшості лікарів, які безпосередньо контактували з ліквідаторами, згодом виявили
рак та інші патології. Зокрема, у Леоніда
Петровича знайшли метастази в легенях,
від чого він помер в 1999–му у віці 68 років.
(За матеріалами інтернет–видань).

Магнітні бурі у липні
Сильні: 4, 20, 25 і 29.
Слабкі: 3, 7, 8, 12, 13, 16, 18,
21, 26, 28.
Джерело: stb.ua.
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Велика сторінка для Пані

Бернард ШОУ, ірландський драматург і романіст,
володар Нобелівської премії в галузі літератури.

СТИЛ
l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!

Відпочинок на хвилях

Не сушіть парасолю
розгорнутою

До складу морської води входять йод, кальцій, калій,
кремній, натрій, магній, марганець, фосфор, залізо, нікель
і багато інших елементів
се це багатство наш організм вбирає через пори і капіляри.
Згідно з таласотерапією (лікування морем) максимум корисних речовин шкіра може отримати з води, підігрітої до 37 °C,
але і після купання у звичайній із середньою температурою 20–25 °C
корисний ефект зберігається. Насичуючись мінералами і солями,
шкіра стає більш еластичною і пружною, зменшується набряклість.
Морська вода особливо корисна для проблемної шкіри: вона змиває з її поверхні мікроби, зайвий жир, відлущує ороговілий шар.
Висока концентрація корисних речовин допомагає інтенсивному
виведенню токсинів з організму. Особливу користь приносить море
шкірі голови. Вона отримує живильні речовини і водночас підсушу-

У

“

«Побачивши щасливу сім’ю, не заздріть.
Вона пройшла ті ж труднощі, що і ви, тільки не здалася».

l ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Перед тим як увійти у воду, проведіть
хвилин 10 в тіні, щоб уникнути різкого
температурного контрасту між водою
і повітрям.

ється. Волосся зміцнюється і швидше росте. Однак його необхідно
ополіскувати після пляжу прохолодною (і обов’язково прісною) водою. Якщо на пляжі вітряно — захистіться від вітру, надівши капелюшок, панамку, намотавши на голову рушник.
Регулярні купання замінять вам і ванночки для нігтів, і маски
для волосся. Після відпочинку біля моря ваш манікюр буде бездоганним, а волосся стане густішим і красивішим (зрозуміло, якщо
захищатимете його від сонця). Аби відпочинок був приємним і корисним, слід дотримуватися певних правил:
Перед тим як увійти у воду, проведіть хвилин 10 в тіні, щоб уникнути різкого температурного контрасту між водою і повітрям.
Не сидіть у воді до посиніння. Переохолодження може спровокувати застуду, бронхіт, цистит, загострення інших хронічних
хвороб. Якщо ви все-таки замерзли, терміново виходьте на берег
і енергійно розітріть тіло махровим рушником.
Не купайтеся відразу ж після їжі — це шкодить травленню.
Не здійснюйте запливи на голодний шлунок. Це може викликати
слабкість і напад тахікардії.
Після виходу з моря не поспішайте під душ — дайте шкірі увібрати корисні речовини.
Якщо перебування в морі вам протипоказано за станом здоров’я, просто обливайтесь морською водою або робіть ванни для
ніг.
Джерело: Ukrainianpeople, myledi.net.

А ще вона не любить
батарей, сонця і… ночі
В усі пори року ми користуємося парасолею. Тому важливо, щоб
вона слугувала довго і мала гарний
вигляд. Аби не міняти її кожного сезону, необхідно навчитися правильного догляду за нею.
Більшість із нас сушить зонт,

розгорнувши його. Однак
цього якраз робити н
не варто, адже в такому поло
положенні
розтягу
тканина швидше розтягується.
довг реЩоб виріб прислужився довго,
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Для підсилення зволож
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А спиту каву не викидайте!

З нами – ЦІ-КА-ВО!!!

Що одяг
одягнути в офіс? Над цим питанням
часто замислюються
за
жінки
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Вбрання ділової
леді

зім’ятися. Також не варто сушити
зонти під прямим сонячним світлом.
Матеріал від цього може вигоріти
і змінити колір, вкритися плямами.
Не варто залишати сушитися
зонт на всю ніч, адже він зроблений
зі спеціальної непромокальної тканини, яка справляється з вологою
досить швидко. Щойно вона висохне, рівно складіть виріб і покладіть
у чохол.
А ще не забувайте після дощу
протирати спиці парасолі м’якою
тканиною для того, щоб у металевих
деталях не залишилася волога, яка
з часом призведе до ржавіння і виходу спиць із ладу. Щоб зонт не зламався під час вітру, вологу з дроту
краще видалити.

З чого починається ранок у багатьох із нас.
Звісно ж, із чашки ароматної кави. Але
її можна не тільки пити. Вона — чудовий
косметичний засіб, який допоможе при
догляді за шкірою і волоссям
Кава, навіть та, що залишилася на дні горнятка,
ідеально підходить шатенкам для фарбування волосся. Брюнетки можуть використати її для надання
йому насиченого відтінку й блиску. Зазначимо, що
фарбування кавою зовсім не шкідливе для шкіри голови і волосся. Така процедура діятиме як м’який пілінг завдяки абразивним властивостям дрібних частинок кавових зерен. Він активізує обмінні процеси,
оновлює клітини, посилює їхнє кровопостачання,
а кофеїн наповнює волосини життєвою енергією.

Отож для фарбування нам потрібно: столову
ложку коньяку, 2 яєчні жовтки, чайну ложку натуральної меленої кави і стільки ж олії, 2 столові
ложки теплої води. Жовток слід збити, змішати
у зручному посуді (не металевому) всі компоненти до однорідної маси. Трохи настояти їх і нанести
на чисте волосся рівномірним шаром на 15 хвилин. Потім ретельно помити голову. Для більш інтенсивного кольору рекомендується потримати
маску 40–50 хвилин. При необхідності процедуру
можна повторити, збільшивши час.
Ще один метод фарбування: приготуйте 2 столові ложки кави, змішайте із хною, добавивши
трішки води. Нанесіть цю масу на волосся. Через
15 хвилин ретельно змийте.
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Потрібно віддавати
перевагу спідниці середньої
довжини.

чоловічий. Потрібно віддавати перевагу
на чоловічий
середньої довжини. Короткі спотвоспідниці сере
фігуру, адже, як вважала законодавець
рюють фігуру
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ють фігур
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неохайні зачіска і руки, а також
смага, н
яскравий макіяж можуть зіпсувати репуяскрави
ділової леді.
тацію ді
тепер щодо взуття. В офіси краА те
його носити закрите, навіть улітку.
ще йог
речі, в окремих фірмах є дрес-код
До реч
цього.
щодо ц
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l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ

А ви нотуєте свої перемоги?
Звісно, своїми переживаннями можна
поділитися з близькою подругою, але ж
не факт, що отримана нею інформація
залишиться тільки між вами. Особистий
щоденник нікому нічого не «розповість», якщо,
звичайно, буде недоступний іншим. Спробуємо
з’ясувати, для чого ще потрібне його ведення

…ДАТИ ВИХІД ЕМОЦІЯМ, РОЗКЛАСТИ ВСЕ
ПО ПОЛИЧКАХ

Ви не тільки виплеснете накипіле, а й розберетеся
в ситуації. Коли людина пише, нерви заспокоюються,
повертається здатність логічно мислити, правильно
підбирати слова до тих чи інших емоцій та почуттів,
які виникають при відтворенні події.

…КРАЩЕ ЗРОЗУМІТИ СЕБЕ
РЕГУЛЯРНІ ЗАПИСИ РОЗВИВАЮТЬ ДИСЦИПЛІНУ
Спочатку ви ставите ціль. І якось так виходить, що
до своєї мети зовсім не рухаєтеся, хоча начебто працюєте над цим. Якщо нотувати все, що ви робите,
то не зможете обдурити себе: факти — ось вони. Записуючи свої перемоги, в подальшому черпатимете
енергію, перечитуючи рядки. Згадаєте, на що ви здатні, і в голові промайне думка: «Та я і не таке можу».

АБИ НАГАДАТИ СОБІ ПЕВНІ ПОДІЇ
На жаль, наша пам’ять так влаштована — інформація, яку не використовуємо регулярно, «випаровується» з мозку. Ми можемо забувати важливі події
свого життя, бо тоді вони не здавалися доленосними.
Зрештою, через років 20–30 приємно буде зануритися в минуле і згадати хороші моменти.

…ПОБАЧИТИ ПРОЙДЕНИЙ ШЛЯХ
Ми не завжди здатні простежити за своїм розвитком. Для цього потрібно аналізувати те, що відбувається. І, звичайно, документувати його, фіксуючи кожен, навіть невеликий, успіх.
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Аналізуючи таким чином
різні ситуації, ви зможете
згодом більше дізнатися про
свої слабкі та сильні сторони.
Це своєрідна психотерапія.

Аналізуючи таким чином різні ситуації, ви зможете
згодом більше дізнатися про свої слабкі та сильні сторони. Це своєрідна психотерапія.

ЧЕРЕЗ КІЛЬКА РОКІВ ВИ ПОМІТИТЕ,
ЩО СТАЛИ ІНШОЮ ЛЮДИНОЮ
Щоденник допоможе побачити себе в ретроспективі. Ми змінюємося, розвиваємося, вдосконалюємося, отримуємо життєвий досвід.
Описуючи та аналізуючи події, розвиваємо свою
пам’ять, виробляємо звичку нотувати деталі, на які
раніше не звертали уваги.
Окрім особистого, у якому пишемо про все, що
трапляється з нами, існує багато інших щоденників,
зокрема тренувань, подорожей, сновидінь, прочитаних книг, харчування (дієти), досягнень у роботі,
справ, які необхідно виконати протягом дня. Нині
популярні електронні щоденники під надійним паролем. Сучасні технології дають змогу не тільки завжди
носити записи із собою, а й групувати їх (сім’я, робота,
спорт), а також виставляти оцінки подіям. Є й окремі
додатки для фіксування результатів у спорті або харчуванні. Аби бачити зміни думок за певний проміжок
часу, при кожному записі ставлять дату.
Джерело: biznesua.com.ua
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Прибираємо без хімічних
засобів
Не секрет, що більшість засобів
ів для чищення побутових
приладів приносять нам більше
ше шкоди,
ніж користі. Та, незважаючи наа це,
відмовитися від хімії повністю
ю
неможливо, але можна звестии
її застосування до мінімуму
Плитка у ванній. Щоб почистити
тити її, вам
кису водню,
знадобиться 1/4 склянки перекису
янки соди. Цю
чайна ложка рідкого мила, 0,5 склянки
суміш потрібно нанести на вологу губку і протерти
нути поверхню
нею плитку та шви. Потім сполоснути
ня процедуру
водою. У разі сильного забруднення
вилин. За цей
повторіть і залишіть масу на 10 хвилин.
час бруд розчиниться. Поверхню сполосніть водою.
на залишалася
Щоб після прибирання ванна
Фото 7dach.ru.

вик
якнайдовше чистою, використайте
такий метод: змішайте
воду й оцет у пропорції 1:1 і розбрискайте рідину на плитменш приставати.
ку і шви. Бруд буде менше
Газова плита. Для її миття вам потрібні ватні палички, стара зубка щітка, нашатирно-анісові краплі.
Вмочіть паличку в краплі й протріть забруднення
пли Якщо жир в’ївся, скористайтебіля вмикачів плити.
с зубною щітко
ся
щіткою та губкою. Нагадаємо, що перед
обо
чищенням обов’язково
натягніть рукавички, щоб
шк рук.
захистити шкіру
Фільтр кухонної витяжки. Чистити
його — сскладна процедура. Для її полегві
шення візьміть
0,5 склянки харчової соди
і стільки ж нашатирного спирту. Налийте
кастру
у каструлю
воду, доведіть її до кипіння.
Додайте до неї 0,5 склянки соди (всипати поступово). Опустіть
Опу
фільтр у кип’ячу воду. Жир
і бруд розчин
розчинятимуться. Зніміть каструлю. Для
дуже жирних і зас
засалених фільтрів процедуру повторити зі свіжою водою
водою. Якщо жир не зникне, помістіть їх
у гарячу воду з нашат
нашатирним спиртом (0,5 склянки спирту на 3,5 л води).
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«Іди звідси»
— Як мені не подобається, коли люди розкидають їжу на
підлогу!
— І мені не подобаєся. Іди звідси!
— Казати «іди звідси» некультурно. Мені це неприємно!
— А мені непиємно, бо ти так казес! Іди звідси!
Такий діалог у мене з моїм 2,5-річним Романом є
традиційним. Може навіть пригортатися і промовляти
своє «послання». Я ж використовую психологічні хитрощі!
Будую речення за законами ефективного спілкування!
А результату — катма. Їй–бо, опускаються руки після
якогось уже енного «іди звідси»…
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

е один
ковток зневіри — через досягнуте татом:
не довго думаючи, дав ляпанця
найменшенькому, який і його
послав «звідси». Після надутих губ і гнівних поглядів крізь
сльози малий вирішив, що з
татом ліпше не зв’язуватися. У
гарячковитих роздумах я нагадую собі, що це швидкодійні
методи, але вони зовсім не так
формують особистість. (Тим
часом ляпанця малий таки й у
мене заробив — хай легенького — бо взявся, як півень,
наскакувати на старшу сестру.)
Одночасно нагадую собі одну
«залізну» пораду, яку прибері-

Щ
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Виховання є
найскладнішою
роботою: негайного
результату, як при
випічці пиріжків,
не буває.

гаю на скрутні часи: скільки б
ви не знали психологічних законів й не використовували їх
— все одно маєте пам'ятати, що
дитина — індивідуальність, яку
«вирахувати на 100%» неможливо. Очевидно, тому виховання є найскладнішою роботою:
негайного результату, як при
випічці пиріжків, не буває. Тоді
як діяти?
Впало в око, що, проганяючи словами, малий обіймає
очима: немов промовляє, що
от все йому не подобається і
він уже не знає, що з тим робити. Згадаймо себе, як почу-

ваємося, коли дратує все і нові
події з якогось дива тільки підкидають дровець у той вогонь
невдоволення. Важко дитині
невимовно… От знає, що деякі
слова виражають негатив, і послуговується ними з усіх своїх
маленьких сил. Другий крок
намацала якось імпровізовано:
з розпачу удавано почала ахкати про те, як мені подобається,
коли мене звідси виганяють. Так
і кажу: «А скажи–но, синочку,
мені ще раз цю приємну фразу!» Він повторює раз і вдруге,
тільки уже не сердито, а з недовірою, згодом здивовано, а
потім і радісно — як же, так
просто викликати у мами такі
емоції! Кому не приємно бути
диригентом?! Наступного разу
тільки малий береться за своє
улюблене, ми вже з дочкою
розігруємо свою виставу радості. Відверто кажучи, не знаю,
чи глибокий цей метод. (Чи не
з’явиться щось натомість з часом.) Поки тішуся, що працює
легко і без принижень меншого
і слабшого.
Скидається на те, що робота
мамою і татом, — це дуже–дуже
творчий труд, що потребує самовдосконалення, аналітики і
фантазії! Сердитися на дитину
— найпростіше і найпримітивніше, на що здатна психіка
дорослого, а от поміркувати —
поспостерігати, як справжній
дослідник, а потім здійснити
таке педагогічне відкриття, що
й Макаренку із Сухомлинським
не снилося, — оце справжнє
професійне зростання на, даруйте за тавтологію, вишукано–
тернистих теренах.
Маєте свої міркування —
скористайтеся поштовою адресою редакції або ж електронною: okovalenko74@gmail.
com або ж tsikava.gazeta@
gmail.com. Фото childdevelop.com.ua.

Сердитися на дитину – найпростіше. А от поміркувати і зробити
педагогічне відкриття – справжній труд.

Хелен Келлер знайомилася з різними американськими президентами, у тому числі з Ейзенхауером.

Сліпоглуха Хелен Келлер вчила
світ не сахатися особливих людей
Фото gettyimages.com.

Закінчення. Початок на с. 1
Оксана КОВАЛЕНКО

дина безпросвітна темрява — це темрява нікчемності й байдужості», — усюди
повторювала Келлер.
Вона мала на кого обіпертися змалку. Навіть тоді, коли
страшенно гнівалася, розуміючи, що не вміє сказати. Через роки «напише»: «Батько мій був надзвичайно люблячим і великодушним, а ще — прекрасним оповідачем, і
після того, як я опанувала мову німих, незграбно малював
знаки у мене на долоні, передаючи найдотепніші анекдоти. Як мені написати про мою матінку? Вона така мені
близька, що говорити про неї здається неделікатним».
Батьки після довгих пошуків знайшли для Хелен
учительку. Її звали Анні Салліван. Ця жінка виявилася
подарунком долі. Її зватимуть залізною Анні, а потім
чудотворцем… 7–річній дівчинці, якій раніше дозволялося все, довелося спочатку навчитися розуміти «ні»
(не їсти руками з тарілки, зачесуватися), а потім осягати
складну науку про слова — зв’язувати предмети і їхні
назви, намальовані дотиками на долоні.

«Є

“

Хелен Келлер: «Хоч світ повен
страждань, він також повен
прикладів подолання страждань».

«Коли я трошки з нею (лялькою) погралася, міс Салліван повільно по буквах намалювала на моїй долоні
слово «лялька». Я відразу зацікавилася цією грою пальців
і постаралася її наслідувати. В наступні дні, так само
неосмислено, навчилася писати безліч слів, як, наприклад, «капелюх», «рот», і кілька дієслів — «сісти», «йти».
Але тільки після кількох тижнів занять з учителькою я
зрозуміла, що у всього на світі є назва».
10–річна Хелен з допомогою Салліван почала вчитися говорити руками. Дівчинка торкалася губ людини, яка розмовляла, і запам’ятовувала вібрацію — у
цей же час учителька позначала слова на її долоні. До
18 років Келлер опанувала латину, грецьку, французьку
та німецьку мови! А далі — вища освіта у найкращому
навчальному закладі. Вона навчалася у виші на кшталт
Гарварда для жінок — коледжі Редкліфф — і закінчила
його з відзнакою! (Сам Марк Твен, відомий письменник,
попросив нафтового магната оплатити навчання «талановитої дитини»). Її вчителька перекладала все на мову
пальців (і математику, й історію, й латину, й німецьку з

Вода стала для Хелен проривом у пізнанні. Вона раптом
збагнула, що дотики–малюнки її вчительки і волога,
якою та її обливає, є єдиним поняттям «вода».

французькою) — так вони удвох і навчалися. Отож, Келлер стала першою сліпоглухою, яка здобула вищу освіту.
Після того обоє взялися за активне світське життя
— політичні збори, обговорення книг і статей. Хелен,
вродлива і розумна, всюди демонструвала: особливих людей не треба боятися, багато що ці люди вміють
робити не гірше, а то й ліпше за здорових. Одночасно
вона виступала за право жінок брати участь у виборах
та за права робітників.
Хелен зустріла своє кохання. 32–річною красунею
захопився її тимчасовий секретар та редактор. Він єдиний, крім учительки, вивчив мову сліпих… Та їхні стосунки обірвали батьки Хелен. Жінка мусила змиритися:
«зосередила свої життєві сили на тих, кого доля обділила ще більше за мене». Її називали однією з найзнаменитіших людей в Америці. А президент США Ліндон
Джонсон вручив їй орден Свободи (одна із двох найвищих громадських нагород).
Хелен пішла в засвіти 1968–го у віці 87 років, залишивши приклад натхнення для інакших людей.
«Ми, зрячі і сліпі, відрізняємося один від одного
не за числом доступних нам почуттів, а тим, як ми їх
використовуємо».
Стаття підготовлена
за матеріалами сайтів psychologis.com.ua, vseosvita.ua,
svoboda.org, neinvalid.ru, changeua.com.

«ЦІКАВА
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l КРУТО!

12-річний Петро
Матуляк уже грає
на 6 інструментах
Хоча до музичної школи юний геній
із Калуша Івано-Франківської області не ходив
Євгенія СОМОВА
Зустрічали Кирила в аеропорту «Бориспіль» татові бойові побратими, а партнер по збірній Олексій Хахльов (крайній праворуч)
заявив: «Пишаюся тобою, брате!»

«Свою золоту медаль
я присвячую батькові,
який із небес допомагає мені»
У складі молодіжної збірної України U 20 чемпіоном світу
з футболу став 19-річний Кирило Дришлюк —
син полеглого героя АТО Павла Дришлюка (на фото внизу)
Надія АНДРІЙЧУК

ого батько — легендарний майор авіації
— загинув 6 червня
2014 року, коли літак–фоторозвідник Ан-30Б, що здійснював спостережний політ
над містом Слов’янськ Донецької області, був збитий
російськими терористами з
ПЗРК. Ракета влучила у правий двигун і спричинила пожежу, вогонь перекинувся
на праве крило, повітряна
машина почала втрачати
висоту і падати на житлові
квартали Слов’янська. Командир екіпажу Костянтин
Могилко віддав наказ екіпажу залишити борт. Борттех-

Й

“

Ціною власного життя екіпаж скерував
літак за межі міста й запобіг жертвам
серед мирного населення.

нік Павло Дришлюк допоміг
двом молодим лейтенантам
зняти бронежилети, одягти
парашути і вистрибнути з
літака на висоті 800 м. Сам
же разом із командиром
підполковником Костянтином Могилком і бортмеханіком прапорщиком Олексієм
Потапенком залишився на
облавку. Ціною власного
життя екіпаж скерував літак
за межі міста й запобіг жертвам серед мирного населення. Машина впала північні-

ше Слов’янська, за селом
Пришиб.
Кирило Дришлюк любив
футбол змалку. З 13–літнього віку грав за київське
«Динамо» у дитячо–юнацькій футбольній лізі України.
У 2016 році став гравцем
кропивницької «Зірки». З
початку сезону 2016/2017
виступав переважно за
юнацьку (10 ігор) і молодіжну (9 ігор) команди клубу. За
основну команду дебютував 23 квітня 2017–го, вий-

шовши на заміну на 83–й
хвилині виїзного матчу
проти кам'янської «Сталі». 3
вересня 2018 року виступав
за «Олександрію».
Після перемоги юнацьку
збірну України в аеропорту
«Бориспіль» зустрічали вболівальники. Серед них —
військові 15–ї бригади транспортної авіації, які приїхали
привітати сина свого загиблого колеги. «Мрія батька
здійснилася. Сьогодні Кирило Дришлюк — 15–й номер
команди–переможниці світового футбольного турніру.
І ми не могли не бути поруч
із ним у такий важливий
день», — кажуть вони.
16 червня 2019 року
Кирило отримав іменний
годинник від Міністерства
оборони України за перемогу на молодіжному Чемпіонаті світу
Хлопець розповів журналістам, що присвятив
свою перемогу батькові.
«Кожного дня я молюся і
прошу його, щоб він мені
допомагав. Радий, що ми не
підвели його й стали чемпіонами світу», — сказав він в
інтерв’ю виданню sport.ua.
За матеріалами
bbc.com,
ukrreporter.com.ua,
uk.wikipedia.org.

ле Петрик себе генієм не вважає. Він звичайний
хлопчина. Як усі в його віці, любить пустувати, грати
у футбол, читати книги і подорожувати. Уже встиг побувати в Німеччині, а також Бельгії, де проживає бабуся. В
місті Гент навіть виступив перед українською громадою у
місцевому костелі з невеличким концертом, дивуючи слухачів майстерністю виконання. А грає підліток на шести музичних інструментах, які освоїв самотужки.

А

“

У місті Гент навіть виступив перед
українською громадою у місцевому
костелі з невеличким концертом, дивуючи
слухачів майстерністю виконання.

Усе розпочалося зі старенької скрипки, яку побачив
маленький Петрик Матуляк. Попросив придбати її. Батько
купив. Інструмент був у не зовсім хорошому стані, але для
початківця годився. На ньому хлопчина учився грати. До
речі, він до музичної школи не ходив, не знав нотної грамоти. Освоїв її з відеороликів в інтернеті. Скрипка (а згодом
батьки придбали для сина нову — професійну) і ввела Петрика у світ музики. Закохався в неї, бо, як каже, має гарний
звук і витончену форму. А згодом узявся освоювати інші інструменти — кларнет, флейту, клавішні, альт, віолончель…
І знову ж таки самостійно. Допомогли опанувати гру на них
унікальний слух, візуальна пам’ять, талант, а ще неймовірна
наполегливість. Грати ж доводилося не одну годину.
Талановитий хлопчик пише авторські музичні твори.
Надихають його книги і цікаві подорожі. У майбутньому
Петрик мріє вступити на навчання до Івано–Франківського
музичного училища, стати відомим скрипалем і підкорювати сцени світу.

l СВОЯ СПРАВА

«Однією змійкою можна нагодувати трьох осіб»
Господарство «Західний
равлик», що в селі Солонка
Пустомитівського району
Львівської області, почало
розводити плазунів — подібної
ферми в Україні ще не було

“

Страви із плазунів будуть
дорогими — орієнтовно
3—4 тисячі гривень
за порцію.

піввласниця господарства Ірина
Юськевич розповіла, що зараз мають 70 вужів, полозів, повідомляє
сайт «Агропортал». Їх тримають на м’ясо,
яке зміцнює імунітет, допомагає хворим
на туберкульоз. До продажу плазунів
готують три роки. Їх годують мальками

С

Фото vosmarket.ru.

Євгенія СОМОВА

риби, перепелиними яйцями. Кожна
змія з’їдає щотижня хоча б одну рибку чи
яйце, випиває 30 грамів молока.
Їхнє м’ясо не стане масовим продуктом, але завжди, переконана пані
Ірина, знайдуться охочі спробувати
щось нове.
— Страви із плазунів будуть дорогими, — каже жінка, — орієнтовно
3—4 тисячі гривень за порцію. Однією
змійкою можна нагодувати трьох осіб.
З часом на фермі планують розводити і плазунів, з яких отримуватимуть
отруту для фармацевтичної промисловості, а також жаб і навіть саранчу.
Зазначимо, що нині там розводять
равликів.

І контрабас Петрик готовий освоїти.

За матеріалами інтернет–видань «Версії», «Курс».

ПОНЕДІЛОК, 1 ЛИПНЯ

Кінозал
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1 — 7 липня

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

Фото instagram.com.

l ЗІРКОВЕ ЖИТТЯ

Леся Нікітюк показала
всім Сергія Притулу
у рожевій сукні
Відома телеведуча зворушливо привітала свого
партнера по шоу «Хто зверху» з днем народження,
який той відзначив 22 червня
Лія ЛІС

а честь цієї події вона опублікувала смішну світлину
з іменинником і вітання зі святом. На знімку Сергій
красується у… рожевій сукні. Кумедне фото (дивіться світлину) було зроблене під час зйомок шоу «Хто зверху», ведучими якого є Леся і Сергій.
Нікітюк не просто засипала Притулу компліментами,
а й дещо розповіла про їхні стосунки. «Не знаю, як так сталося, але ти зустрівся на моєму шляху в момент важливих
РІШЕНЬ, які я повинна була прийняти! — написала Леся. —

Н

“

А ти такий випадково сидів у кафешці, повз яку я задумливо проходила і пив коньячок. І такий: «Еу, Леська, ти чого
така серйозна?!» І відразу знаходив розумні поради… Дякую, що ти є такий, Сергію!»
Зірка додала, що вважає Притулу кращим коміком України: «Дуже рада і трохи боюся тебе, коли заходжу в студію

«Хто зверху»! Ти той, до кого хочеться тягнутися. Ти завжди
тримаєш у напрузі, ти молодець! Для мене ти найкращий
стендапер України, кращий ведучий…»
До речі, незабаром вона стане ведучою нового розважального шоу на одному з популярних телеканалів країни.
Як повідомила сама Леся, зйомки проєкту вже почалися.
Він отримав назву «Шалена зірка». Шоу стане більш музичною версією «Хто зверху». У новій програмі запрошені зірки українського шоу-бізу будуть співати, танцювати і пробувати себе в ролі акторів.

ВІВТОРОК, 2 ЛИПНЯ
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»
13:35 «Сімейні мелодрами»
14:35 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Свати - 6»
22:50, 23:50 Т/с «Школа.
Недитячі ігри»

ІНТЕР
05.25, 22.10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 09.50 Т/с «Там, де твій
дім» (12+) 12.00 Новини 12.25
Х/ф «ЖАНДАРМ ІЗ
СЕН-ТРОПЕ» 14.45 «Правила
виживання» 15.50, 16.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.55
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 04.10 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок»
00.00 Т/с «Захоплення» (16+)
02.35 «Щоденник вагітної»
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
11:20 Реальна містика
12:30 Агенти справедливості
16+
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Подорож до центру
душі»
23:20 Без паніки

СТБ
06:40 Т/с «Коли ми вдома»
10:40 МастерШеф 12+
14:00 Ультиматум 16+
16:00, 18:00 Х/ф «БЛАКИТНА
ЛАГУНА»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:50 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ У
БЛАКИТНУ ЛАГУНУ»
20:50 Т/с «Червона королева»
22:45 Т/с «Лист очікування»

ICTV
05:35, 20:20 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
10:10 Більше ніж правда
11:20, 22:40 Т/с «Майор і магія»
12:30, 13:20 Х/ф «ДРАКУЛА»
15:35, 16:20 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ»

ІНТЕР
05.35, 22.10 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером» 09.20, 18.00, 19.00,
01.50 Ток-шоу «Стосується
кожного» 11.20, 12.25 Х/ф
«ЗАКОХАНИЙ ЗА ВЛАСНИМ
БАЖАННЯМ» 12.00 «Новини»
13.50 Х/ф «ЗИМОВА
ВИШНЯ» 15.45 Чекай на
мене. Україна 20.00, 04.10
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок» 00.00
Т/с «Захоплення» (16+) 02.35
«Щоденник вагітної» 04.55
«Top Shop»

УКРАЇНА

«Ти зустрівся на моєму шляху в момент важливих рішень,
які я повинна була прийняти».

Для мене ти найкращий стендапер
України, кращий ведучий...

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»
11:30, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали
2019»
20:45, 21:40 Т/с «Свати - 6»
22:45 «Гроші 2019»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
12:30 Агенти справедливості
16+
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Подорож до центру
душі»
23:20 Слідами партійних
списків

СТБ
06:40 Т/с «Коли ми вдома»

08:40 МастерШеф 12+
01.50 Містична Україна 02.40
13:40 Ультиматум 16+
Ілюзії сучасності
15:40, 18:00 Х/ф «ІСТОРІЯ
К-1
ВІЧНОГО КОХАННЯ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
06:30 «TOP SHOP»
18:45 Х/ф «БЛАКИТНА
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
ЛАГУНА»
08:15 «Ух ти show»
20:50 Т/с «Червона королева»
09:15 «Орел і Решка. Шопінг»
22:45 Т/с «Лист очікування»
10:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
ICTV
12:00 Х/ф «ЧЕТВЕРТИЙ
05:35 Громадянська оборона
ВИД»
06:30, 08:45, 12:45, 15:45,
14:00 «Орел і Решка. Навколо
18:45, 21:05 Факти
світу»
09:15, 19:20 Надзвичайні
16:50 Т/с «Доктор Хто»
новини
10:10, 13:25 Т/с «Невиправні» 20:10 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка.
14:50, 16:20 Х/ф «БАНДИ
Морський сезон»
НЬЮ-ЙОРКА»
23:00 Х/ф «ВСЕ МОЖЛИВО,
20:20 Більше ніж правда
БЕБІ!»
21:25 Т/с «Пес»
22:30 Свобода слова
23:55 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НІЧ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:30 Абзац
07:15, 08:25 Kids Time
07:20 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
08:30 Х/ф «ІНФОГОЛІК»
10:30 Х/ф «ТЕМНІ
КОРИДОРИ»
12:35 Х/ф «НЕ ГАЛЬМУЙ»
14:30 Х/ф «МОЯ
СУПЕРКОЛИШНЯ»
16:25 Х/ф «МЕТОД ХІТЧА»
19:00 Ревізор
22:00 Страсті за ревізором

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:25 «ДжеДАІ-2019»
10:30 Т/с «Опер за викликом»
14:40 Х/ф «СПІЙМАТИ І
ВБИТИ»
16:20 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
АБИ ПОМЕРТИ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАІ»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-2»
21:35 Т/с «Касл-2»
23:10 Х/ф «ФЕЙКОВІ КОПИ»

ZIK

МЕГА

07.00 Злий дім 08.00, 09.00,
06.00 Таємний код зламаний 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
06.45 Бандитська Одеса
20.00 Перші про головне
08.15, 14.00 Правда життя
08.10 Перші другі 09.10,
09.20 Під іншим кутом 10.20, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
17.05 Шалена подорож 11.10 14.10, 15.10, 16.10 Коментарі
Історія українських земель
17.10, 23.00 Правила життя
19.00, 21.00 Кінець дня 20.10
12.05 Брама часу 12.50,
HARD з Влащенко 22.00
00.40 Речовий доказ 15.10,
23.40 Історія світу 16.10, 21.45 Запитай Киву 00.55 Д/ф
«Щоденники Другої світової
Смертельна зустріч 17.55
війни: день за днем» 02.00
Невідомий океан 18.55, 20.45
Д/ф «Бойовий відлік» 02.40
Секретні території 19.55
Художній фільм 03.55
Прихована реальність 22.40
Історична правда з Вахтангом
Невідома Південна Америка
Кіпіані

СЕРЕДА, 3 ЛИПНЯ
21:25 Т/с «Пес»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:35 Kids Time
06:10 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07:40 Т/с «Ми такі»
10:30 Топ-модель по-українськи
16+
15:20 Половинки 16+
17:00 Кохання на виживання 16+
20:50 Х/ф «ВОВКИ»
22:40 Х/ф «ДЕМОН
ВСЕРЕДИНІ»

МЕГА
06.00 Таємний код зламаний
06.45 Бандитський Київ 07.50,
13.45 Правда життя 09.00,
17.45, 05.05 Невідомий океан
10.00, 16.55 Шалена подорож
10.50 Історія Києва 11.45
Брама часу 12.35, 00.35
Речовий доказ 14.55, 23.35
Історія світу 15.55, 21.40
Смертельна зустріч 18.45, 20.45
Секретні території 19.45
Прихована реальність 22.35
Невідома Південна Америка
01.45 Містична Україна 02.35
Ліліпути 03.25 Єврорабині 04.15
Ілюзії сучасності

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:20 «Ух ти show»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»

09:40 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:30, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
13:40 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:30 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
13:25 Х/ф «ЄДИНИЙ»
15:10 Х/ф «КРЕДО ВБИВЦІ»
19:25 Т/с «Опер за викликом-2»
21:35 Т/с «Касл-3»
23:10 Т/с «Касл-2»

ZIK
07.00, 17.10, 23.00 Правила
життя 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 20.00 Перші про головне
08.10 HARD з Влащенко 09.10,
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10 Коментарі 19.00,
20.10 Кінець дня 22.00 Запитай
Киву 00.55 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни: день за
днем» 02.00 Д/ф «Бойовий
відлік» 02.40 Художній фільм
03.55 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»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:35 «Сімейні мелодрами 6»
14:35 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Свати - 6»
22:45, 23:50 Т/с «Школа.
Недитячі ігри»

ІНТЕР
05.25, 22.10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
09.50 Т/с «Там, де твій дім» (12+)
12.00 Новини 12.25 Х/ф
«ЖАНДАРМ У НЬЮ-ЙОРКУ»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45 «Речдок» 18.00,
19.00, 01.45 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 04.10
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок» 00.00 Т/с
«Захоплення» (16+) 02.35
«Щоденник вагітної» 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
11:20 Реальна містика
12:30 Агенти справедливості 16+
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Подорож до центру
душі»
23:20 Гучна справа

СТБ
06:35 Т/с «Коли ми вдома»
10:50 МастерШеф 12+
14:10 Ультиматум 16+
16:25, 18:00 Х/ф
«ПОВЕРНЕННЯ У
БЛАКИТНУ ЛАГУНУ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:55 Х/ф «БЛАКИТНА ЛАГУНА
3»
20:50 Т/с «Червона королева»
22:45 Т/с «Лист очікування»

ICTV
05:35, 10:10 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
12:00, 13:20, 22:40 Т/с «Майор і
магія»
13:35 Х/ф «ВІДЧАЙДУШНИЙ»
16:20 Х/ф «ПОСТРІЛ у
БЕЗОДНЮ»
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пес»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07:20 Т/с «Ми такі»
10:10 Топ-модель по-українськи
16+
15:20 Половинки 16+
17:00 Кохання на виживання 16+
21:00 Х/ф «ЧЕРВОНА
ШАПОЧКА»
23:00 Х/ф «ОСЕЛЯ ТІНЕЙ»

МЕГА
06.00 Таємний код зламаний
06.45 Бандитська Одеса 08.20,
14.05 Правда життя 09.25, 18.00
Невідомий океан 10.25, 17.10,
05.10 Шалена подорож 11.15
Легендарні замки України 12.05
Брама часу 12.55, 00.40 Речовий
доказ 15.15, 23.40 Історія світу
16.15, 21.45 Смертельна зустріч
19.00, 20.45 Секретні території
19.55 Прихована реальність
22.40 Невідома Південна
Америка 01.50 Містична Україна
02.40 Скептик

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. Морський
сезон»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Помста природи»
13:30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР І
ЛИЦАРІ КРУГЛОГО
СТОЛУ»
15:15 Х/ф «КОНАНРУЙНІВНИК»
19:25 Т/с «Опер за викликом-2»
21:40, 23:15 Т/с «Касл-3»

ZIK
07.00, 08.10, 17.10, 23.00
Правила життя 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 20.00 Перші
про головне 09.10, 10.10, 11.10,
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10
Коментарі 19.00, 21.00 Кінець
дня 20.10 HARD з Влащенко
22.00 Запитай Киву 00.55 Д/ф
«Щоденники Другої світової війни:
день за днем» 02.00 Д/ф
«Бойовий відлік» 02.40 Художній
фільм 03.55 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

П’ЯТНИЦЯ, 5 ЛИПНЯ

ЧЕТВЕР, 4 ЛИПНЯ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:35 «Сімейні мелодрами»
14:35 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:30 «Чистоnews 2019»
20:40, 21:40 Т/с «Свати - 6»
22:30 «Право на владу 2019»

ІНТЕР
05.25, 22.10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
09.50 Т/с «Там, де твій дім» (12+)
12.00 Новини 12.25 Х/ф
«ЖАНДАРМ ОДРУЖУЄТЬСЯ»
14.40 «Правила виживання»
15.45, 16.45 «Речдок» 18.00,
19.00, 01.45 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 04.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок» 00.00 Т/с «Захоплення»
(16+) 02.30 «Щоденник вагітної»
03.40 «Подорожі в часі» 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
11:20 Реальна містика
12:30 Агенти справедливості 16+
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар-2»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Подорож до центру
душі»
23:20 Слідами партійних списків

СТБ
06:40 Т/с «Коли ми вдома»
10:20 МастерШеф 12+
14:20 Ультиматум 16+
16:30, 18:00 Х/ф «БЛАКИТНА
ЛАГУНА 3»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:55 Х/ф «ВУЛИЧНІ ТАНЦІ»
20:50 Т/с «Червона королева»
22:45 Т/с «Лист очікування»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 20:55
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
12:15, 13:25 Т/с «Майор і магія»
13:45, 16:25 Х/ф «ПОСТРІЛ У
БЕЗОДНЮ»
16:45 Х/ф «ШЛЯХ ВОЇНА»
20:15 Антизомбі
21:15 Т/с «Пес»
22:30 Нові лідери 2

НОВИЙ КАНАЛ
06:15, 07:45 Kids Time
06:20 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07:50 Т/с «Ми такі»
10:40 Топ-модель по-українськи
16+
15:30 Половинки 16+
17:10 Кохання на виживання 16+
21:00 Х/ф «ЗНАРЯДДЯ СМЕРТІ:
МІСТО КІСТОК»
23:20 Х/ф «ПЕРЕВЕРТЕНЬ»

Смертельна зустріч 18.55, 20.45
Секретні території 19.55
Прихована реальність 22.40
Невідома Південна Америка 01.50
Містична Україна 02.40 Наші

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. Морський
сезон»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
13:20 Х/ф «ПЕРЛИНИ ДРАКОНА»
15:00 Х/ф «НАВКОЛО СВІТУ ЗА
80 ДНІВ»
19:25 Т/с «Опер за викликом-2»
21:40, 23:15 Т/с «Касл-3»

ZIK

07.00, 17.10, 23.00 Правила життя
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
20.00 Перші про головне 08.10
HARD з Влащенко 09.10, 10.10,
МЕГА
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10,
06.00 Бандитський Київ 08.35,
16.10 Коментарі 19.00, 20.10
14.05 Правда життя 09.35, 17.55
Кінець дня 22.00 Запитай Киву
Невідомий океан 10.25, 17.05,
00.55 Д/ф «Щоденники Другої
05.15 Шалена подорож 11.25
світової війни: день за днем»
Місця сили 12.10 Брама часу
02.00 Д/ф «Бойовий відлік» 02.40
12.55, 00.40 Речовий доказ 15.10, Художній фільм 03.55 Історична
23.40 Історія світу 16.10, 21.45
правда з Вахтангом Кіпіані

СУБОТА, 6 ЛИПНЯ
1+1
06:00, 23:30 «Світське життя.
2019»
06:50 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 11:15, 12:20, 13:55, 15:05
«Світ навиворіт»
16:30, 21:40 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка. Діти»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Де-мократія?»
20:25 «Українські сенсації 2019»

ІНТЕР
05.25 «Чекай на мене. Україна»
07.10 «Слово Предстоятеля»
07.15 Х/ф «АРТИСТ ІЗ
КОХАНІВКИ» 09.00 «Шість
соток» 10.00 «Готуємо разом.
Випічка» 11.00 Х/ф «ДВА
КАПІТАНИ» 20.00, 02.15
«Подробиці» 20.30 Х/ф «БРУДНІ
ТАНЦІ» (16+) 22.30 Х/ф «КІЛЬКА
ПРИМАРНИХ ДНІВ» 00.30 Х/ф
«ТАКІ КРАСИВІ ЛЮДИ» 02.45
«Щоденник вагітної» 04.10 М/ф
«Червона квіточка» 05.05 «Школа
доктора Комаровського.
Невідкладна допомога»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:50, 15:20 Т/с «Подорож до
центру душі»
17:00, 20:00 Т/с «Доля на ім’я
Любов»
22:00 Шоу Братів Шумахерів

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
07:50 Х/ф «НАЙЧАРІВНІША ТА
НАЙПРИВАБЛИВІША»
09:30 Х/ф «СУЄТА СУЄТ»
11:10 Т/с «Лист очікування»
19:00 Х/ф «40+ АБО

ГЕОМЕТРІЯ ПОЧУТТІВ
12+»
22:50 Х/ф «ВУЛИЧНІ ТАНЦІ 2»

ICTV
05:00, 12:45, 18:45 Факти
05:20 Більше ніж правда
07:15 Я зняв!
09:10 Дизель шоу 12+
10:45 Особливості національної
роботи
13:00 Скетч-шоу «На трьох» 16+
14:35 Т/с «Пес»
19:10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21:45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ГРА ТІНЕЙ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 М/с «Лунтік»
06:45, 09:00 Kids Time
06:50 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
09:05 М/ф «Оггі повертається»
10:50 Х/ф «КОЛІР
ЧАКЛУНСТВА»
14:50 М/ф «Феї і легенда
загадкового звіра»
16:10 Х/ф «ПРИГОДИ
ПАДДІНГТОНА»
18:10 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ»
21:00 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ. У
ВОГНІ»
23:55 Х/ф «ТЕМНІ КОРИДОРИ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 06.55,
01.10 Містична Україна 07.45,
18.40 Історія українських земель
09.30 Речовий доказ 10.40
Історія світу 11.40 Планета
динозаврів 14.50 Шалена
подорож 15.40 Невідомий океан
17.40 Невідома Південна
Америка 19.30 У пошуках істини
21.15 Останній день Помпеї
22.15 Мисливці за скарбами
00.10 Секретні території 02.00
Правда життя

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»
13:35 «Сімейні мелодрами»
14:35 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:20 «Чистоnews 2019»
20:30, 22:25 «Ліга сміху»

ІНТЕР
05.25, 22.15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
09.50 Т/с «Там, де твій дім» (12+)
12.00 Новини 12.25 Х/ф
«ЖАНДАРМ НА ВІДПОЧИНКУ»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45, 00.05 «Речдок»
18.00, 01.55 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці
тижня» 21.00 «Подробиці вибору»
03.25 «Щоденник вагітної» 04.55
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Т/с «Хірургія. Територія
кохання»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар-2»
19:50 Головна тема. Вибір
22:00 Опозиція

СТБ
06:20 Т/с «Відпустка за свій
рахунок»

09:00 Т/с «Червона королева»
13:35 Т/с «Було в батька два сини»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:05 Х/ф «ВУЛИЧНІ ТАНЦІ»
20:10 Х/ф «ВУЛИЧНІ ТАНЦІ 2»
22:45 Х/ф «ВУЛИЧНІ ТАНЦІ 3:
ВСІ ЗІРКИ»

К-1

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:15 «Орел і Решка. Шопінг»
10:15 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12:10, 17:00 Т/с «Доктор Хто»
ICTV
14:00 «Орел і Решка. Навколо
05:35 Громадянська оборона
світу»
06:30 Ранок у великому місті
18:00 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
ЧОЛОВІК»
09:15, 19:25 Надзвичайні новини 19:50 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗІ»
10:10 Антизомбі
21:50 «Орел і Решка. Морський
11:10, 16:20 Скетч-шоу «На трьох»
сезон»
16+
22:50 «Орел і Решка.
13:20, 23:35 Т/с «Марк+Наталка»
Перезавантаження 3»
20:10, 21:50 Дизель шоу 12+

2+2

НОВИЙ КАНАЛ

06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп»
05:25, 06:25 Kids Time
09:35, 18:15 «Спецкор»
05:30 М/с «Пригоди кота в
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
чоботях»
10:55, 17:10 «Загублений світ»
06:30 Т/с «Ми такі»
12:55 «Помста природи»
09:00 Кохання на виживання 16+
13:15 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ-2»
14:50 Половинки 16+
16:40 Х/ф «ЗНАРЯДДЯ СМЕРТІ: 15:15 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ-3:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦІ»
МІСТО КІСТОК»
19:00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦЬ» 19:25 Х/ф «НЕЗНАЙОМЕЦЬ»
21:15 Х/ф «ЗА ЛІНІЄЮ ВОГНЮ»
21:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ТРОЛІВ»
23:00 Х/ф «ЧУЖИЙ ПРОТИ
23:00 Х/ф «САГА ПРО
ХИЖАКА»
ЧУДОВИСЬКО»

МЕГА

ZIK

06.00 Бандитська Одеса 08.20,
14.00 Правда життя 09.25, 17.55,
22.40 Невідомий океан 10.25,
05.05 Шалена подорож 11.15
Місця сили 12.00 Брама часу
12.50, 00.40 Речовий доказ
15.05, 23.40 Історія світу 16.05,
21.45 Смертельна зустріч 17.00
Невідома Південна Америка
18.55, 20.45 Секретні території
19.55 Прихована реальність
01.50 Містична Україна 02.40
Телеформат

07.00, 08.10, 17.10 Правила життя
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
20.00 Перші про головне 09.10,
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10 Коментарі 19.00,
20.10 Кінець дня 21.00 Політичне
ток-шоу «Народ проти!» 00.00 Д/ф
«Щоденники Другої світової війни:
день за днем» 00.50 Д/ф
«Бойовий відлік» 01.30 Художній
фільм 03.00 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 06.15 Shift
06.30 Європа у фокусі

НЕДІЛЯ, 7 ЛИПНЯ
К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:15 М/ф «Сміливий великий
панда»
11:00 Х/ф «АРЛО: БАЛАКУЧЕ
ПОРОСЯ»
12:40 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗІ»
14:20 «Орел і Решка. Навколо
світу»
23:50 Х/ф «СЕКС ЗА
ОБМІНОМ»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Загублений світ»
13:00 Х/ф «ВТРАЧЕНИЙ
СКАРБ»
14:50 Х/ф «ЗАГАДКИ
СФІНКСА»
16:40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ЗАБУТА
ЧАСОМ»
18:15 Х/ф «ЛЮТА ПЛАНЕТА»
20:05 Х/ф «ХИЖАКИ»
22:05 Х/ф «ЧУЖІ ПРОТИ
ХИЖАКА-2»
23:55 «Облом.UA.»

ZIK
07.00, 08.10, 09.10 Правила
життя 08.00, 09.00, 17.00, 19.00
Перші про головне 10.00 Злий
дім 11.00, 20.00 Перші другі
12.00 Докаz 13.00, 23.00 HARD з
Влащенко 14.00 Говорить
великий Львів 16.00, 17.15
Політичне ток-шоу «Народ
проти!» 19.15 Добрий ZIK 21.00
Деталі 22.00 Стежками війни
22.30 Громадська прокуратура
00.00 Д/ф «Щоденники Другої
світової війни: день за днем»
00.50 Д/ф «Бойовий відлік»
01.30 Художній фільм 03.00
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 06.00 Євромакс 06.30
Завтра вже сьогодні

1+1

СТБ

06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:35 Дитячий кінозал.
Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 Лотерея «Лото-забава»
09:45, 10:50, 11:55 «Світ
навиворіт - 9»
12:55 Х/ф «ПЕРСІ ДЖЕКСОН І
ВИКРАДАЧ
БЛИСКАВОК»
15:10 Х/ф «ПЕРСІ ДЖЕКСОН:
МОРЕ ЧУДОВИСЬК»
17:15 Х/ф «ЧАС»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Діти 5. Фінал»
23:40 «Ліга сміху»

06:00, 09:45 Хата на тата 12+
07:45 Страва честі 12+
18:00 Сладство ведуть
екстрасенси 16+
20:00 Один за всіх 16+
22:30 Х/ф «ДІАМАНТОВА РУКА»

ІНТЕР
05.30 «Україна вражає» 06.15
Х/ф «ДЕ ТИ, БАГІРО?» 08.00
«уДачний проект» 09.00 «Готуємо
разом» 10.00 «Орел і Решка.
Мегаполіси» 11.00 «Орел і Решка.
Морський сезон 3» 12.00 «Орел і
Решка. Морський сезон 2» 13.10
Х/ф «НЕ МОЖУ СКАЗАТИ
«ПРОЩАВАЙ» 15.00 Х/ф
«ДОКТОР «Т» ТА ЙОГО ЖІНКИ»
(16+) 17.20 Х/ф «МІЛЬЙОНЕР ІЗ
НЕТРІВ» 20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «STARПЕРЦІ» (16+)
22.40 Х/ф «ВЧИТЕЛЬ МУЗИКИ»
00.35 «Речдок»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:50 Т/с «Доля на ім’я Любов»
12:50 Т/с «Протистояння»
17:00, 21:00 Т/с «Людина без
серця»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Х/ф «СИЛЬНА СЛАБКА
ЖІНКА»

ICTV
05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:20, 12:45, 18:45 Факти
05:45 Громадянська оборона
07:35 Антизомбі. Дайджест
09:30, 13:00 Т/с «Відділ 44»
13:45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
16:05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ГРА ТІНЕЙ»
20:35 Х/ф «ВБИВСТВО У
СХІДНОМУ ЕКСПРЕСІ»
23:00 Х/ф «СОННА ЛОЩИНА»

НОВИЙ КАНАЛ
05:10 Стендап шоу
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07:20 М/ф «Феї і легенда
загадкового звіра»
08:50 Х/ф «ПРИГОДИ
ПАДДІНГТОНА»
10:50 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦЬ»
12:50 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ»
15:50 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ. У
ВОГНІ»
18:40 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ:
ПЕРЕСПІВНИЦЯ.
ЧАСТИНА 1»
21:00 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ:
ПЕРЕСПІВНИЦЯ.
ЧАСТИНА 2»
23:50 Х/ф «ОМЕН»

МЕГА
06.00, 02.00 Бандитська Одеса
07.55, 01.10 Містична Україна
08.45, 19.25 Історія українських
земель 09.40, 18.25 У пошуках
істини 10.30 Речовий доказ

11.40 Історія світу 12.40 Останній
день Помпеї 13.40 Мисливці за
скарбами 15.35 Шалена подорож
16.25 Невідомий Китай 17.25
Невідома Південна Америка
21.00 Планета динозаврів 00.10
Секретні території

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:10 Х/ф «АРЛО: БАЛАКУЧЕ
ПОРОСЯ»
10:50 Х/ф «ЧАРІВНИК МАКС І
ЛЕГЕНДА ПРО ПЕРСНІ»
12:30 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Він, вона і телевізор-2»
12:45 Х/ф «ЗНАК ПОШАНИ»
14:45 Х/ф «НЕЗНАЙОМЕЦЬ»
16:35 Х/ф «ЗА ЛІНІЄЮ ВОГНЮ»
18:05 Х/ф «ВІДДАЧА»
20:00 Х/ф «ЧОРНА ВОДА»
22:00 Х/ф «БЕЙТАУН ПОЗА
ЗАКОНОМ»
23:55 «Облом.UA.»

ZIK
07.00 Правила життя 09.00,
20.10, 06.00 Докаz 10.00, 22.00
Перша передача 10.30 Стежками
війни 11.00 Перші другі 12.00
Злий дім 12.50 Політичне ток-шоу
«Народ проти!» 15.45, 17.35
Громадська прокуратура 17.00,
19.00 Перші про головне 17.10
Добрий ZIK 19.20 HARD з
Влащенко 21.00 Деталі 22.30
Вижити в Україні 23.00, 03.00
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 00.00 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни: день за
днем» 00.50 Д/ф «Бойовий відлік»
01.30 Художній фільм

Що віщують зорі
Гороскоп на 1–7 липня
ОВЕН. Ви будете надзвичайно
активні. Найближчими днями те,
про що так багато думали, цілком
може відбутися. Не виключені любовні пригоди. Сприятливий день —
п’ятниця, несприятливий — понеділок.
ТЕЛЕЦЬ. Зростуть одночасно й
ваші запити, і вимоги до себе, і претензії до оточуючих. Вдалий час для
переходу на нову роботу. Вихідні
проведіть у колі родини. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — п’ятниця.
БЛИЗНЮКИ. Вам випаде унікальний шанс перетворити недругів на
союзників, але діяти треба обережно
й дипломатично. Очікуйте важливих
подій в особистому житті. Можливе
здійснення давніх планів. Вас оточать любов’ю й турботою. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
РАК. Спробуйте займатися справами, що не претендують на глобальність, але є важливими. Виявіть
більшу коректність у спілкуванні
з колегами по роботі. Вихідні краще
провести з давніми друзями. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — четвер.
ЛЕВ. Будьте обережні, спілкуючись із новими знайомими. Не слід
приймати необдуманих рішень, краще прислухатися до інтуїції. Вдалий
період для пошуків роботи та налагодження стосунків. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — п’ятниця.
ДІВА. Дивіться вперед і не оглядайтеся назад. Вам допоможуть
мудрі і своєчасні поради близьких
людей. Будьте обережні у висловлюваннях, умійте зберігати свої й чужі
секрети. Сприятливий день — середа, несприятливий — вівторок.
ТЕРЕЗИ. Ви зможете позитивно
зарекомендувати себе в колективі.
Але при цьому враховуйте й інтереси інших людей. Будь-яка дрібниця може виявитися істотною для вас.
Уникайте поспішних рішень. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — середа.
СКОРПІОН. Доведеться докласти
чималі зусилля, щоб зосередитися
на конкретній справі й одержати
прибуток. У вихідні можлива непередбачена зміна планів, яка вплине на ваше життя позитивно. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Ви можете стати перед
необхідністю зробити вибір, дійте
спокійно, обдумано й без поспіху.
Нікому не дозволяйте вставляти вам
палки в колеса й занижувати самооцінку. У вихідні виберіться на природу
і влаштуйте собі свято. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — четвер.
КОЗЕРІГ. Тиждень очікується надзвичайно продуктивний, насичений
різноманітними подіями. Чим активнішим і гнучкішим ви виявитеся, тим
швидше відшукаєте правильне рішення. Покладайтеся тільки на себе. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — субота.
ВОДОЛІЙ. Перш ніж починати
діяти, варто продумати все до дрібниць. Є небезпека повторити свої
помилки в особистому житті. Саме
час зайнятися вивченням нових технологій і мов. У вихідні варто побути
на самоті. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — середа.
РИБИ. Не дозволяйте спокусі
збити вас із правильного шляху, від
добра добра не шукають. Ви можете стати об’єктом інтриги. З’явиться
можливість для самореалізації у творчості. Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
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Хоч навколо чагарі і безжальні
комарі, та збираємо в корзинки
темно-сині намистинки...
І тішимося, що щедра природа дарує нам таке диво, адже чорниці (а йдеться саме про них)
– справжнісінька скарбниця вітамінів і корисних речовин. Вони благотворно впливають на
зір, стимулюють роботу мозку, є сильним природним антибіотиком, містять антиоксиданти,
знижують рівень цукру, перешкоджають утворенню тромбів. Тож, не проґавте сезон –
поспішайте наїстися ягід удосталь, ще й запаси на зиму зробити
Фото ua.depositphotos.com.

Фото cookorama.net.

ДЕСЕРТ «СИНІЙ ВЕЧІР»

КРУАСАНИ З ЧОРНИЦЯМИ
Інгредієнти: 2 скл. молока, 1 ч. л. сухих дріжджів, 2 яйця, 5–6 скл. борошна,
400 г вершкового масла, сіль, чорниці,
цукрова пудра.
Приготування. Розчиніть дріжджі
в теплому молоці, додайте яйця, сіль та
борошно. Замісіть м’яке тісто. Розділіть
його на 3 частини, кожну розкачайте в
пласт, змастіть м’яким маслом і скрутіть
у рулет, який в свою чергу закрутіть
«равликом», щільно обгорніть харчовою плівкою і поставте в холодильник
на 2–3 години. Діставши тісто, відразу
розкачуйте з кожної частини пласти
завтовшки приблизно по 2–3 мм. Поріжте круг на сегменти, покладіть чорниці (якщо використовуєте заморожені,
то можна одразу з морозильної камери,
не розморожуючи) та скрутіть круасани. Випікайте при 180 градусах до підрум’янення. Готовий виріб посипте цукровою пудрою.

Інгредієнти: 150 г чорниць, 100 г сиру маскарпоне, 100 г вершків, 3 ст. л цукру, 2 ст. л. цукрової пудри, 1 ст. л. какао, 15 г желатину, 100 мл
води, 1 ч. л. ванільного цукру.
Приготування. Промийте чорниці та протушкуйте їх із цукром на маленькому вогні до
утворення яскравого сиропу. Охолодіть і збийте
в блендері. Желатин замочіть у воді і залиште набухати. Маскарпоне і вершки збийте міксером,
всипте цукрову пудру і доведіть до пишної маси.
Розділіть крем на 3 частини: до першої додайте подрібнену чорницю, до другої – какао, а до
третьої – ванільний цукор. Кожен крем добре
вимішайте. Желатин розчиніть на водяній бані
та додайте порівну в кожну кремоподібну масу.
Розливайте в креманки чи фужери пошарово: на
денце чорничний крем, далі – ванільний, на нього насипте трохи чорниць, потім викладіть крем
із какао, а на завершення – знову чорничний.
Прикрасьте ягідками й охолодіть до застигання
(2–3 години).
Фото cookorama.net.

Фото lady.tochka.ua.

ЛІКЕР «ЯГІДНА ПОЛЯНА»

Фото milkalliance.com.

Інгредієнти: 600 мл горілки, 500 г чорниць, 500 г
суниць, 300 мл води, 0,5 кг цукру.
Приготування. Переберіть і промийте під проточною водою ягоди, пересипте їх цукром і помістіть
у стерильну ємність для настоювання протягом
10–12 годин (ягоди повинні пустити сік). Потому
влийте в ягідну масу воду й алкоголь, усе перемішайте і настоюйте, щільно обв’язавши банку тканиною, в
прохолодному місці близько місяця, щодня збовтуючи вміст. Потім двічі ретельно профільтруйте отриману рідину, дайте їй набратися смаку ще близько 5
днів і закупорте для подальшого зберігання.

ЧОРНИЧНО-БАНАНОВИЙ ПИРІГ
Інгредієнти: 1 скл. свіжих чорниць,
2 банани, 2 скл. борошна, 1 ч. л. соди,
130 г м’якого вершкового масла, 1 скл.
цукру, 0,5 ч. л. солі, 2 яйця, 2 ч. л. ванільного цукру.
Фото milkalliance.com.

Приготування. У великій мисці
змішайте борошно, соду і сіль. У другій
за допомогою міксера збийте вершкове масло з цукром. Не припиняючи
збивати, додавайте по одному яйцю,
всипте ваніль, додайте розім’яті банани. Поступово підсипайте борошно,
помішуючи, щоб вийшло однорідне
тісто. В нього акуратно всипте чорниці,
легенько перемішайте. Змастіть форму маслом і викладіть тісто. Випікайте
в духовці, попередньо розігрітій до
170 градусів, упродовж 35–40 хвилин.
Охолодіть бананово-чорничний пиріг
і подавайте на стіл, нарізавши порційними шматочками.

ЧОРНИЧНЕ СУФЛЕ
Фото ideasfordinner.livejournal.net.
Інгредієнти: 200 г чорниць, 250 мл
вершків (33%), 100 мл води, 2 ст. л. цукрової пудри, 1 ст. л. желатину.
Приготування. Замочіть желатин у
воді на пів години, після чого доведіть
його на невеликому вогні до повного розчинення. Залиште охолонути до кімнатної
температури. Подрібніть чорниці блендером, перетріть ягідне пюре через сито,
щоб позбутися шкірки. Вершки охолодіть,
збивайте спочатку на низькій швидкості
міксера, а потім, підсипаючи цукрову пудру, доведіть до максимальних обертів. Добре збиті, вони повинні тримати форму і не
рухатися в мисці, коли ви її перехиляєте. Візьміть декілька ложок вершків, змішайте
їх із желатином та чорничною масою, додайте суміш до решти збитих вершків і знову
збивайте до однорідності. Розкладіть пухку масу в порційні піали і поставте на холод.
При подачі можна прикрасити вершково-чорничне суфле свіжими ягодами.

ЧИЗКЕЙК «ЛІСОВА ГАЛЯВИНА»

ВАРЕННЯ «ДО ЧАЮ»
Інгредієнти: 2 кг чорниць, 2 кг цукру.
Приготування. Ягоди ретельно
промийте і залиште в друшляку, щоб
стекла вода. Потому всипте чорниці й
цукор в емальовану каструлю, акуратно перемішайте. На невеликому вогні
доведіть до кипіння і варіть протягом
5 хвилин. Розкладіть гаряче варення в
стерильні банки і закатайте. Переверніть слоїки догори дном, закутайте і
залиште до повного охолодження.

Інгредієнти: 150 г пісочного печива, 100 г вершкового масла, 200 г
чорниць, 150 г цукру, цедра 1 лимона,
0,5 кг м’якого сиру, 0,5 л жирних
вершків, ягоди для оздоблення.
Приготування. Печиво скласти
в поліетиленовий кульок і качалкою
подрібнити на крихту. Масло розтопити і змішати з потовченим печивом.
Роз’ємну форму встелити пекарським
пергаментом або харчовою плівкою,
викласти крихту з печива, добре
Фото olvenkylinar.blogspot.ua.
втрамбувати і поставити в холодильник, поки готуватимете начинку. Збити блендером чорниці з цукром і лимонною
цедрою. Окремо змішати сир із вершками, додати до нього чорничне пюре і ретельно збити до однорідного стану. Викласти начинку на основу з печива, акуратно
розрівняти й поставити на холод на 10–12 годин. За 30–40 хвилин до подачі вийняти чизкейк і потримати при кімнатній температурі. Можна додатково змастити
верх кремом і прикрасити ягодами та листочками м’яти.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

«Бог ніколи не моргає»
Фото livejournal.com.

Так стверджує в однойменній
книзі двічі фіналіст (за новим
правописом — фіналістКА)
Пулітцерівської премії Регіна
Бретт. Американська блогерка
запропонувала в ній «50 уроків,
які змінять твоє життя».
Ми ж із одного сформували
запитання і задали вам.
Думали, що легеньке — навіть
не читаючи книгу, можна було
здогадатись. Та де там!
Грицько ГАРБУЗ

“

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
21 (2019)
Одна популярна американська
блогерка — тезка по імені співачки
і колишньої ведучої програми «Орел
і решка» — розповідала, як вчилася
разом зі своїм чоловіком (котрий
має таке ж ім’я, що й актор фільму
«Міцний горішок») поважати чужу
думку. У їхньому випадку — одне одного…
Так–от: вони придбали дім. Вирішили прикрасити стіни картинами. Разом вибирали, куди їх повісити. Все було добре, поки не дійшли
до картин із зображенням гоночних
червоних машин у чорному обрам-

Після того, як дізналася, що знаменитий
моралізатор Дейл Карнегі, автор неймовірно
популярної колись книги «Як здобувати друзів
і впливати на людей», закінчив своє життя в
самотності, я всі ці повчання письменників–
психологів–психотерапевтів–філософів–блогерів
не вважаю вже останньою інстанцією для себе.

ленні. Чоловік хотів повісити їх на
видному для гостей місці, а жінка, навпаки, — викинути. Врешті вирішили: відносимо полотна в підвальне
приміщення, а там — поживемо–побачимо…
Років через три чоловік наткнувся на них і запитав: «А чиї це картини?» Потім почав запевняти, що
ніколи їх не бачив. Отакої! Врешті
чоловік і дружина вирішили забрати полотна з підвалу, адже дійшли
висновку, що вони матимуть неперевершений вигляд на…
Зоряне
скупчення
в сузір'ї
Тельця

Духовний
суддя у
мусульман

Яке слово ми заховали у гарбузі?
Звісно, всілякі варіанти типу
«кухня–спальня–вітальня–калідор–
коридор–спортзал» ми отримували.
Але слово–відгадку — «СМІТНИК»
— так–так, Регіна Бретт (тезка ексведучої «Орла і решки» Регіни Тодоренко) разом зі своїм чоловіком
Брюсом (одноІМ’Янником славнозвісного «міцного горішка» Брюса
Вілліса) дійшли спільної мови, коли
зрозуміли, що картини із зображенням гоночних машин у чорному

Дрібна
комаха
Напрям
у музиці
Рослина,
що містить
ефірну
олію

Глибока,
суцільна
темрява
Вічнозелене
дерево
миртових

Місто у
Харківській
області

Фр. кінорежисер
Жан-Жак
...

Овочева
страва
Француз.
кіноактор ...
Делон

Т/с «... Мер'єм»
Приятель побілоруськи

Прикажчик у панському
маєтку
Чарівник,
факір
Арабська республіка
Один
мільйон
герц

Інструмент для
виміру
кутів

Німець- Хутрове
кий
взуття
компо- льотчизитор
ків
Персонаж
1/32
«Ромео і частки
Джулькола
єтта»

Піщана
пустеля
в Півн.
Америці
Ковбойське
змагання

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
26 (2019)
Серце, ангел, копиця, кінь, собака, стіжок, гриб, птах, тризуб…
У гарбузі ми заховали слово, яке
може утворити перераховані нами в
першому реченні назви. Є воно і в тужливій поезії–пісні, куплет з якої ми
вам пропонуємо. Точніше, пропонуємо словеса, з яких можна скласти цей
куплет. Якщо це зробити правильно
— відповідно до оригіналу тексту, то
сьоме за рахунком і буде нашою відповіддю. Звісно, слово–відгадку, яку
ви можете уздріти майже щодня, ми
пропустили:
Доти/лелі/з/з/кублі/їм/крила/
сплять/білі–білі/доки/лелекою/матір’ю/доки/виростуть/сняться/
малі/в.
Що за слово ми заховали у гарбузі?
Відповідь
треба
надіслати до 13 липня тільки у вигляді
sms–повідомлення на номери:
0501354776 і 0672829775 (наприклад: «М’яч», «Три ведмеді»,
«Іван Шевчук»).
Увага: з одного номера можна
відправляти лише одне sms! Цей
номер і братиме участь у жеребкуванні при розіграші призових
200 гривень, якщо правильних відповідей буде більше двох. А ще спеціальний приз — 150 гривень — отримає той, хто в листі на поштову адресу
(43 025, Луцьк, просп. Волі, 13) чи
електронну (tsikava.gazeta@gmail.
com) найяскравіше опише, як шукав
чи шукали правильну відповідь.
До зустрічі!

Усміхніться!

Місто в
Грузії
на річці
Ріоні

:)) :)) :))
— Вітаю, друже! Все-таки ти помирився з дружиною! Учора я бачив, як ви
разом пиляли дрова.
— Та ні, це були не дрова,
а меблі.
:)) :)) :))
— Що робиш?
— Млинці їм iз варенням.
— Ти ж начебто на дієті
була?
— А я їх чаєм для схуднення запиваю.
:)) :)) :))
Познайомилися чоловік із

Причальний
канат

Плодове
Западерево –
лення
... або Блівуха
гія смачна

Їстівні
нутрощі
забійних
тварин

Відповіді на сканворд за 20 червня

Ч

Урок 50–й цієї книги звучить так: «Життя не перев’язане червоним
бантиком, але все одно воно — найцінніший подарунок!».

Склав пан Андрій.

и то спека повпливала на
вашу логіку, чи то багато хто
вже вирушив у відпустку, де
листоноші несила доставити «Цікаву газету на вихідні», а інтернет
так глючить, що volyn.com.ua майже не завантажується, але, судячи
з ваших нечисленних відповідей,
запитання виявилося каверзним,
майже не підйомним. Тому давайте
нагадаємо його ще раз.

обрамленні «матимуть неперевершений вигляд на смітнику» — надіслало лише двоє (!) наших учасниць.
Тому цього разу навіть жеребкування не знадобилось. Ми кажемо
«Віват!» і вручаємо по 100 гривень
Раїсі Векерик із села Новий Двір
Турійського району Волинської
області («Цю книгу донька Ольга
раніше придбала, ми її вже прочитали, тож жодних проблем не мали
із завданням») і Тетяні Потаповій із
Ковеля («Скажу, що цього разу здобула технічну перемогу за допомогою інтернету. Вбила в гуглівський
пошуковик імена подружжя «Регіна»
та «Брюс» — і натрапила на книгу
«Бог ніколи не моргає», де й знайшла
відповідний текст. Яке враження
на мене справили ці уроки–колонки
американки? Спокійне. Після того,
як дізналася, що знаменитий моралізатор Дейл Карнегі, автор неймовірно популярної колись книги
«Як здобувати друзів і впливати
на людей», закінчив своє життя в
самотності, я всі ці повчання письменників–психологів–психотерапевтів–філософів–блогерів не вважаю
вже останньою інстанцією для
себе», — усміхається).
Так, пані Тетяно, недарма ж у нашому народі говорять: «Людей питай, а свою голову май».
Переможців (точніше вже — переможниць) просимо надіслати на
адресу редакції (листом або електронкою) копії першої та другої сторінок паспорта та ідентифікаційного
коду.
А нам час оголошувати нове
завдання — сподіваємось, цього
разу воно справді буде для вас легким…
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жінкою на курорті. Першого
дня чоловік погладив жінці руку. Другого — лікоть.
Третього, коли чоловік наважився зачепити жінку за
плече, вона роздратовано
сказала:
— Ви що думаєте, я сюди
на півроку приїхала?
:)) :)) :))
Жінка постаріла, якщо
при купівлі нижньої білизни вона не думає, як раніше: «Буде що на побачення
одягти», а міркує: «Буде в
чому в поліклініку пiти».

Н А
Е
Н С
А
Н С
А

В

Т
А
Р О А
Т И Т У
И
Р
Т Р У М
Р У Т А
Т А М
И
У
Н І Л
О Ч К А
А

А Р
Н
Т К
Р
Е Н

Г

Е
А
К
Т

І Я
В
Т О С

16

«ЦІКАВА

27 червня 2019 Четвер

l ДО СЛІЗ

Газета НА ВИХІДНІ»

www.volyn.com.ua

l ІЗ ГЛИБИНИ ДУШІ

Фото slovech.co.

І стріли у серце,
і камені з твоїх пращ…
Поки в моїй каві розчиняється цукор, ми з демоном милуємося
сходом сонця. Вмите прозорістю і спокоєм величезного озера,
воно народжується з води, ще не розжарене, лиш світлоносне.
Ми мовчимо
Наталка
МУРАХЕВИЧ,
оповідання із серії
#покирозчиняється
цукор

Картина народження нового дня заворожує. Здається,
на якусь мить зникають усі звуки,
і є лиш гладь цього озера, старі
човни, зелень очерету, білий пісок на дні — і сонце.
Ангел на березі грається з вуличним кошеням. Чорна кицька
з навдивовижу мудрими зеленими
очима сидить віддалік, ліниво мружиться — я ж дивлюся на неї і думаю: якому світові вона належить
сьогодні — світові добра чи зла?
– Не ускладнюй, — порушує
тишу демон, — це просто кицька.
– Не буває просто котів, —
сміюся я.
– Не буває також добра
і зла, — сміючись відповідає демон.
Мені не хочеться з ним сперечатися. Хочеться кидати у воду
камінці, «жабкою», як у дитинстві, рахувати, скільки разів вони
проскачуть крізь поверхню води,
і спостерігати, як вони тонуть,
залишаючи на поверхні концентричні кола.
Причина — і наслідок.
Усе, що відбувається у світі, лишає по собі слід. На поверхні вод,
у пам’яті чи в чийомусь серці.
Дурноверхе серце. І ім’я чиєсь — як камінь, кинутий у мої
глибини. Чорний плаский камінець, який доладно ліг колись
у руку котрогось із Богів. Стрімко розрізав гладь мого спокою.
І досі не досяг дна…
Тим часом розгоряється
день.
Літо вривається розпеченим
вітром, обпалює сонцем, ловить
мене, пронизує гострими променями, як недолугу комаху, призначену в гербарій, і полонить.

Плаче, тому що порожнеча
у неї всередині.

«Ось жінка, 30 років,
дітей нема…»
Надіра АНЖЕЛЬ,
американська письменниця

СЬ ЖІНКА, 30 РОКІВ, ДІТЕЙ НЕМА. Люди запитують її: «Досі без малят?»
І вона день у день удавано посміхаючись, вигадує нові відповіді.
«Ні, ще нема», — каже, приховуючи розчарування. «Не варто чекати вічно, годинник цокає», — говорять їй довколишні, задоволені
тим, що наставили її на шлях істинний. А вона плаче на самоті.
Плаче, тому що всі чотири
її вагітності закінчилися викиднями. Через те, що вони з чоловіком безрезультатно намагаються
зачати дитину вже 5 років. Плаче, бо в її чоловіка є діти від попереднього шлюбу, а інших він
не хоче…
Плаче, тому що відчайдушно
хоче спробувати ЕКО, але у жінки
не вистачає грошей. У неї вже було
кілька ЕКО, але нічого не вийшло.
Плаче, бо її подруга не погодилася бути сурогатною матір’ю. «Це
якось дивно», — відповіла вона.
Плаче, адже ліки, які жінка повинна приймати, несумісні з вагітністю.
Плаче, оскільки її чоловік безплідний і звинувачує себе за це.
Тому, що у її сестер вже є діти, крім
тієї сестри, яка взагалі їх не хоче.
Плаче, бо найкраща подруга — вагітна. Плаче через те, що її знову
запросили на вечірку в честь новонародженого. А її мати постійно запитує: «На що ти чекаєш?»
Тому що її свекри хочуть онуків.
Плаче, бо в її сусідки близнюки,
і та жахливо з ними поводиться.
Ще тому, що 16-річні вагітніють

О

із першої спроби, хоча це їм не потрібно. Тому що вона — чудова
тітка. Тому що вже вибрала імена. А дитяча в її домі, як і раніше,
стоїть порожня. Плаче, тому що
порожнеча у неї всередині. Жінка
була б прекрасною мамою. Була б.
Але не є.
ОСЬ ІНША ЖІНКА, 34 РОКИ,
5 ДІТЕЙ. Не один каже їй: «Боже,
сподіваюся, на цьому ви зупинитеся!» Мовби жартують. Жінка теж
сміється, але не дуже охоче і змінює тему. А на другий день плаче,

“

Плаче, тому що
не може уявити
життя без своїх дітей,
а іншим це здається
покаранням.

залишившись сама, тому що знову
вагітна і відчуває, що повинна приховувати радість. Плаче, бо завжди хотіла велику сім’ю і не розуміє, чому інших це так непокоїть.
Через те, що в неї нема братів і сестер, і жінка відчувала себе глибоко самотньою в дитинстві. У її бабусі було 12 дітей, і вона хотіла б
стільки ж.
Плаче, оскільки не може уявити життя без своїх дітей, а іншим це здається покаранням.
Вона не хоче, щоб її жаліли. Жінка і
її чоловік здатні утримувати сім’ю,
але це, схоже, не має значення.
Плаче через те, що всі вважають
її безвідповідальною, що втомилася від таких жартів і необхідності
захищати свій особистий вибір.

Бо іноді вона і сама думає, що
не потрібно було народжувати
ще двох. Жінка втомилася захищати себе. Плаче через брутальну
поведінку людей, які втручаються
в її особисте життя.
ОСЬ ІЩЕ ОДНА ЖІНКА,
40 РОКІВ, ОДНА ДИТИНА. Люди
кажуть їй: «Лише одна? Невже ви
ніколи не хотіли більше?» «Я і так
щаслива», — відповідає вона спокійно. І ніхто не підозрює, що коли
жінка залишається сам на сам,
то теж плаче. Тому що народження її єдиної дитини було дивом.
Бо її син просить братика або сестричку. Плаче, адже вона завжди
хотіла принаймні трьох. Оскільки
її другу вагітність довелося перервати, щоб урятувати їй життя.
Тому що лікар каже, що другі пологи — це занадто великий ризик.
Плаче, бо їй непросто піклуватися
і про одну дитину.
Плаче через смерть чоловіка,
а іншого вона так і не зустріла.
А її сім’я вважає, що їй вистачить
і одного. Плаче, бо зараз вона
будує кар’єру і не дозволяє собі
думати про дітей. Тому що її післяпологова депресія була занадто
сильною, і вона не може уявити,
як переживе це знову. Плаче, адже
їй довелося видалити матку, хоче
ще одну дитину, та не може мати її.
Ці жінки — серед нас. Вони —
наші сусіди, друзі, сестри, колеги, родичі. Вони не потребують
нашої думки і наших порад,
поки самі не попросять їх. Їхнє
особисте життя нас не стосується. Поважаймо цих жінок!
Джерело:
tutkatamka.com.ua.
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Усе, що
відбувається
у світі, лишає
по собі слід.
На поверхні
вод, у пам’яті чи
в чийомусь серці.

І стріли у серце, і камені з твоїх пращ…
Ангел із кошеням ховається
в затінок.
Демон п’є біле вино з льодом,
погляд його губиться десь вдалині, де синява неба зливається
з прозорістю озера, проникає
в дивні глибини, аж до підземних вод, викликаючи до життя
фантастичних монстрів, в очах
яких — пекельний вогонь.
Кицька спить, витягнувшись
у траві.
Чорний плаский камінчик поволі тоне в мені, кола на поверхні
вже майже не видимі.
Але все на світі лишає
по собі слід.
На поверхні вод, у пам’яті,
у чийомусь серці…

Фото yandex.ua.

Три зворушливі історії про те, наскільки ми сліпі до чужих почуттів

Я віддаюся йому, як переможцю, загрузаю в солодкій
бурштиновій смолі, що стікає
стовбурами дерев, заплутуюся
в лабіринтах трав, тону в синяві
неба, втрачаю лік часу — здається, що літо міняє мене на клітинному рівні, перебирає по атому
і складає заново. Просвічена наскрізь, прогріта, омита хвилями
обступленого очеретом і дуплавими вербами озера, оновленою
постаю перед очі давніх і нових
богів, серед яких Бог Сонця —
найдавніший.
Приймаю твоє тепло і світло,
Боже!

«Дурноверхе серце. І ім’я чиєсь — як камінь, кинутий у мої глибини…»

