Унікальні рецепти
випікання пасок
від відомих українців
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Іноземці/особи без громадянства
можуть набувати права
власності на земельні ділянки
лише шляхом спадкування

Орендар земельної
ділянки в разі її продажу
має переважне право
на її придбання

Громадяни України можуть набувати права
власності на земельні ділянки до 100 га
Незабаром Ігореві Дейнеці лікарняні палати і військове минуле будуть тільки снитися. Попереду на цілий рік — океан,
лід, пінгвіни і колеги-полярники.

Забороняється набувати право власності на земельні
ділянки, які перебувають у державній чи комунальній власності
Забороняється набувати право власності на земельні ділянки
юридичним особам (крім: переходу земель до банків,
як предмету застави, переходу земель у спадщину, обміну)

Після фронту не страшна
й Антарктида
До крижаного континенту анестезіолог
із Рівного Ігор Дейнека вирушив…
із фейсбуку
Інна ПІЛЮК

ЧЕРЕЗ КОРОНАВІРУС
ЕКСПЕДИЦІЯ ЩЕ ДОСІ В ДОРОЗІ
Кінець березня — час традиційного виїзду українських полярників
до Антарктиди на дослідницьку станцію «Академік Вернадський». Іноді,
хоч і з ризиком, можна встигнути доїхати до неї, якщо стартувати з дому
у квітні. Проґавиш тиждень-два —
і океан біля південного материка сковує крига, яку вже нічим не здолаєш.
Цього року наші вчені добира-

ються до місця призначення у вкрай
екстремальних умовах. Через запроваджені урядами багатьох країн
карантини і заборону міжнародних
авіаперевезень українська коман-

“

Якщо дипломатам
вдасться домовитися,
вчені ще раз
спробують дістатися
точки призначення.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9 9 0 7

Громадяни України можуть набувати права власності
на земельні ділянки до 10 тис. га

да мусила повернутися з півдороги
до Києва. Якщо дипломатам вдасться домовитися, вчені ще раз спробують дістатися точки призначення.
Поки ж на батьківщині в усіх перевірили стан здоров’я. На щастя, результати в нормі. Полярникам дозволили
знову рушати в далеку дорогу.
Команда зараз перебуває в чилійському місті Пунта-Аренас на березі
Магелланової протоки і проходить
там обов’язкову обсервацію. Тільки
після неї зможуть продовжити шлях
до Антарктиди кораблем. Не вийде — тоді хоч запас провізії доведеться доставити на станцію, аби зимівники, які зараз там живуть і працюють,
мали як протриматися ще один рік.

Наш YouTube-
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Ціна продажу земельної ділянки не може бути меншою
за її нормативну грошову оцінку

CУКУПНА ПЛОЩА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ
У ВЛАСНОСТІ 1 ГРОМАДЯНИНА/ФІЗОСОБИ,
НЕ ПОВИННА ПЕРЕВИЩУВАТИ:

У межах ОТГ
земель с/г призначення
цієї ОТГ

У межах області/АР Крим
земель с/г призначення
цієї області/АР Крим

Набуття права власності на землі с/г призначення
іноземцями шляхом купівлі/продажу може бути ухвалено
лише на всеукраїнському референдумі
Іноземцям забороняється набуття права власності на землі,
які розташовані ближче 50 км від держкордону України
Інфографіку створено за даними законопроєкту
№ 2178–10 від 10.10.2019 р. «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо обігу
земель с/г призначення» станом на 31.03.2020 року
Інфографіка slovoidilo.ua.
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Наші лікарі прибули в Італію,
щоб допомогти боротись
із коронавірусом
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Київ підставив плече стражденному Риму
Фото day.kyiv.ua.

13 лікарів та 7 медсестер
два тижні допомагатимуть
італійським колегам
країнці працюватимуть у регіоні Марке, де через велику кількість заражень медиків відчувається найбільша потреба в них. Серед
добровольців є лікарі–волонтери, які
були на російсько–українській війні, зокрема львів’янин Роман Собко.
Він першим у 2014-му поїхав на Схід
України, де більше року трудився в
польовому госпіталі. За результатами
народного голосування Роман Собко
визнаний найкращим анестезіологом
2019 року.
Італійці з великою вдячністю прийняли українську допомогу. Зустрічав
медиків глава міністерства закордонних справ Луїджі ді Майо. А в місті Пезаро їх розмістили в найкращому готелі, який власник надав безкоштовно.
Представники тамтешньої української
діаспори зголосились бути перекладачами. В Італії наші лікарі зможуть
набути досвіду в боротьбі з небезпечною хворобою, який їм знадобиться
в Україні. А якщо треба буде, італійці

У Дніпрі підготували
600 могил для можливих
жертв COVID-19
Так місцева влада «хоче показати жителям,
як важливо дотримуватися карантину»
аступник мера Дніпра Михайло Лисенко пояснив: «Ми
дивимося, як стрімко розвивається ситуація в Україні… Було ухвалено таке страшне рішення — заздалегідь підготувати 600 могил для ймовірних захоронень людей у разі їхньої смерті від COVID-19». Таким чином влада
міста хоче показати жителям, як важливо дотримуватися
карантину.
У Дніпрі зафіксовано 6 випадків зараження
COVID-19, але населення «поки не сприймає загрози
серйозно: не носить масок і не сидить вдома».

З

У

Жінка не пустила
додому чоловіка,
який приїхав із Польщі
Прилаштуватися на самоізоляцію йому допомагали
правоохоронці
Українські медики в Італії – не просто красивий жест, а реальна допомога.

зможуть таким самим способом віддячити і нам.

Шок: електрика
в Україні дорожча,
ніж у Європі
Олігарх Рінат Ахметов тільки завдяки
березневому зростанню ціни на електроенергію
«відбив» усю суму, яку виділяв на боротьбу
з коронавірусом, заявила народна депутатка
VІІІ скликання Верховної Ради Вікторія Войціцька
таном на сьогодні в Україні на «ринку на добу
наперед» ціна електроенергії на 35–135%
вища, ніж у сусідніх європейських країнах»,
— стверджує екснардепка. За її словами, причиною такої ситуації є «агресивний політичний лобізм ДТЕКу Ахметова» (ДТЕК — найбільша приватна вертикально–
інтегрована енергетична компанія України. — Ред.).
«Першими це на собі відчують непобутові споживачі:
школи, дитячі садочки, лікарні, військові частини, водоканали, заводи, фабрики тощо», — додала вона.
Тут хочеться звернутися до пана Зеленського,
який зосередив у своїх руках всю владу. Шановний
Президенте, під час епідемії треба боротись не із
збіднінням олігархів, а із збіднінням народу! Не
переплутайте!

«С

Влада міста сподівається, що такі фото спонукають людей
дотримуватись карантину.

Бажаємо українським медикам
повернутись додому здоровими!

Дружина нового міністра
охорони здоров’я…
одразу ж зареєструвала
медичну фірму!
Черговий привіт усім наївним, які голосували
за Володимира Зеленського
аталія Степанова 30 березня 2020 року зареєструвала
нове підприємство, яке здійснюватиме діяльність у медичній галузі. Що тут такого, спитаєте? Просто саме цього дня Верховна Рада України проголосувала за призначення
Максима Степанова на посаду очільника Міністерства охорони
здоров’я. Символічно. Зеленський, нагадаємо, протягом року
при владі вже втретє поміняв людину на цій посаді. Попередній
міністр Ілля Ємець протримався на ній лише три тижні.
Нову фірму родини Степанова прокоментувала відома одеська журналістка Зоя Казанжи: «Красиво, правда ж? Конфлікт інтересів? Ні, не чули. Не пристойно? Ні, не чули. Не етично? Ні, не
чули. Я ж казала, що державні фінанси в «надійних» руках. Добре,
що зараз спрощені процедури закупівель і право вибору постачальників теж набагато легше. Чому б не скористатися талановитим медичним бізнесюкам?» — зазначила Казанжи.
Що ж, як то кажуть, кому війна, а кому — самі знаєте що.

Н

ернополянина, який повернувся з-за кордону, рідні не пустили додому. Житель обласного
центру приїхав із заробітків. Згідно з правилами,
встановленими на час карантину, хотів самоізолюватися,
проте його в помешкання не пустила дружина», — повідомили у поліції.
Чоловік залишився ночувати на вулиці, а наступного
дня звернувся до правоохоронців, які направили його в
один із медзакладів, призначених для громадян, що не
мають де пройти самоізоляцію.
Нагадаємо, що вона триває 14 днів із моменту перетину кордону, тож саме стільки чоловік ще не бачитиме свою благовірну. Чи захоче здибанки з нею після
цього — не повідомляється.

«Т

l ПРЯМА МОВА
Лариса ВОЛОШИНА,
журналіст, про перший рік Зеленського при владі:

«

Ну що ж, із річницею нас. Рік тому в Україні відбувся перший тур президентських виборів. Після цього стало зрозумілим, що народ не хоче займатися державотворенням. Народ
хоче дива. Уособленням цього бажання і став Зеленський.
Ті, хто закликав не ризикувати, обираючи на ключову
посаду в країні дилетанта, опинилися в меншості. Як і ті,
хто вимагав від явного фаворита презиидентської гонки показати свою команду
ду
професіоналів. Вони досі вимагають.
Тож за рік у країні припинилося економіччне зростання, почався хаос управління,
кадровий голод, і все це в якійсь момент
помножилося на епідемію, про яку всі знаали, але ніхто до неї не готувався.

»
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“
Катуючи, окупанти пропонували Ахтему Чийгозу зрадити свою державу:
«Розірви український паспорт — і йди на волю!». Не розірвав!

Нардеп на карантині
вчить українську мову
Ексбранець Кремля, заступник глави Меджлісу кримськотатарського
народу, народний депутат із фракції «Європейська солідарність»
Ахтем Чийгоз наполегливо освоює державну

ідповідне відео він виклав на
своїй сторінці у Facebook. Отож
народний обранець марно не
витрачає часу на карантині. Чийгоза щиро підтримали його друзі та
підписники. «Успіхів, пане Ахтеме.
Це справді мило та круто», «Ви просто супер!», «Успіхів Вам, Ахтем Зейтуллайович!», «Як приємно побачити

В

таке відео! Круто!» — пишуть вони.
Нагадаємо, що у Криму російські
окупанти кинули Ахтема за грати через його участь у великому мітингу,
на якому кримські татари у 2014 році
відстоювали територіальну цілісність
України. Путін звільнив його після
втручання Туреччини. На парламентських виборах Ахтем Чийгоз потрапив
у список партії державників — «Європейської солідарності» Порошенка.

l РЕЗОНАНС
Фото obozrevatel.com.

А ще недавно митрополит Павло вимагав не закривати церкви для мирян…

У Києво–Печерській лаврі —
четверо хворих на COVID-19
Зліг із цією недугою і настоятель лаври митрополит Павло Лебідь
Василина СМЕТАНА

аніше він повідомляв, що почуває себе, як під час звичайного
ГРВІ. Однак «24 канал», посилаючись на свої джерела, стверджує,
що стан настоятеля є важким. Уся
братія Києво–Печерської лаври пройшла тестування на коронавірус.
До речі, відомо, що у митрополита Павла нещодавно було спільне
застілля з ексрегіоналом, російсько-

Р

українським олігархом Вадимом
Новінським та першим заступником
голови Офісу Президента Сергієм
Трофімовим. Щодо наявності коронавірусної інфекції у них інформації
поки немає.
А от Києво–Печерську лавру
закрили для відвідувачів на карантин. Донедавна представники УПЦ Московського патріархату,
незважаючи на пандемію, проводили служби в своїх храмах.

За порушення
правил
карантину –
штраф
від 17 тис. грн
до 34 тис. грн.

І на вулиці, і навіть у під’їзді
маєте носити захисну маску
Роз’яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину
Прийняті постановою №211 нові норми обмежувальних
заходів викликали в українців безліч запитань. Тому надаємо
роз’яснення щодо найбільш поширених із них
? ЧОМУ ЗАПРОВАДИЛИ ПРАВИЛО НОСИТИ

Лія ЛІС
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З СОБОЮ ДОКУМЕНТИ,
ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ?
v Наявність у людини документів дасть змогу перевірити,
чи мусить вона бути на самоізоляції або в обсервації. А також
це забезпечить органам правопорядку застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил
карантину.
? ЧИ МОЖНА ХОДИТИ ПО ВУЛИЦІ БЕЗ МАСКИ?
v У постанові №211 сказано, що в усіх громадських місцях ви
маєте бути в масці чи респіраторі.
Громадське місце — частина будь–якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату
(під’їзди, підземні переходи, стадіони, парки, сквери, дитячі
майданчики, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні заклади та інше).
Але! Перелік громадських місць може бути розширений
органами місцевої влади. Наприклад, у Києві до громадських
місць відносяться також зупинки громадського транспорту
та 50–метрова зона навколо них; церкви та 50–метрова зона
навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів,
зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них
територія тощо.
Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь–який момент можете опинитись
на території, яка підпадає під визначення «громадське місце».
? НАВІЩО ЗАПРОВАДЖУЄТЬСЯ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ
МАСКОВИЙ РЕЖИМ?
v Це потрібно заради безпеки всіх нас. Враховуючи темпи розповсюдження коронавірусної хвороби, всі люди
розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не
знати, що є переносником вірусу, проте здатні наражати
на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих. Коли маска на обличчі, тоді виділення біологічного матеріалу, який може містити збудник,
зменшується.
? ЯКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ
КАРАНТИНУ? ЧИ МОЖУТЬ МЕНЕ ОШТРАФУВАТИ ЗА
ПОХІД В ПАРК ЧИ ВІДСУТНІСТЬ МАСКИ?
v Можуть. За порушення правил карантину – штраф
від 17 тис. грн до 34 тис. грн. А якщо ви порушуєте санітарні
правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути й кримінальна відповідальність.
? ЧИ ЗАКРИВАЮТЬ ЦЕРКВИ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ?
v Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи
заборонені. Ми закликаємо всіх українців залишатися вдома
на період карантину.
? ХТО КОНТРОЛЮВАТИМЕ ДОТРИМАННЯ
ЗАХОДІВ КАРАНТИНУ? ЧИ БУДЕ ПОЛІЦІЯ
СТОЯТИ НА ВХОДАХ У ПАРКИ?
v Контроль за дотриманням правил карантину в публічних
місцях здійснюватимуть МВС та Нацгвардія.
? ЧИ МОЖНА ХОДИТИ ПО ВУЛИЦІ ВТРЬОХ?
v Вулицею можна пересуватися лише вдвох. Виняток —
супроводження дітей незалежно від їх кількості.

? У ЯКОМУ ВИПАДКУ ЛЮДЯМ, СТАРШИМ ЗА 60 РОКІВ,
МОЖНА ТЕПЕР ВИХОДИТИ НА ВУЛИЦЮ?

v Люди віком понад 60 літ поки що мають сидіти вдома. Вони
належать до групи підвищеного ризику, відтак — потребують
самоізоляції. Що це означає? По–перше, вони мають перебувати у визначеному ними місці самоізоляції. По–друге, утримуватися від контакту з іншими особами — крім тих, з якими
вони спільно проживають.
А якщо вони не мають близьких людей молодшого віку,
які можуть про них піклуватися?
Людям, що перебувають на самоізоляції (крім хворих на
COVID-19) та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та інші місця торгівлі, які розміщені на відстані
не більш ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Ці люди мають
дотримуватися маскового режиму.
Окрім того, уряд доручив обласним державним адміністраціям вжити додаткових заходів щодо виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, що одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають
на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.
? ЧИ МОЖНА БУДЕ ГУЛЯТИ НАВКОЛО БУДИНКУ?
v Це не заборонено, але діють інші обмеження: не можна
пересуватися групами більше двох осіб та ходити в парки/
сквери, зони відпочинку тощо.
? ЧИ ДОЗВОЛЕНО ВИХОДИТИ НА ВУЛИЦЮ З ДІТЬМИ?
ЧИ МОЖНА ДІТЯМ, МОЛОДШИМ 14 РОКІВ,
ВИХОДИТИ САМИМ НА ВУЛИЦЮ?
v Дітям до 14 років рекомендовано виходити на вулицю тільки у супроводі батьків чи опікунів. У постанові №211 вказано,
що дітям не дозволено перебувати без супроводу тільки в
громадських місцях. Але! Як сказано вище, навіть під’їзд та
територія навколо вашого будинку можуть підпадати під визначення громадського місця. Тому рекомендуємо дітям не
покидати домівку без супроводу дорослих.
? ЧИ МОЖНА ХОДИТИ В ПАРК ЧИ СКВЕР?
v Ні, відтепер — не можна. Відвідування парків, скверів, зон
відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється.
Це дозволяється лише у випадку, якщо вам потрібно вигуляти
домашню тварину, або через службову необхідність.
Як тепер вигулювати домашніх тварин?
Як і раніше, ви можете вигулювати домашніх тварин, проте
не більше, ніж удвох. Вигул домашніх тварин в парках та скверах дозволяється лише однією людиною.
? КОЛИ ДІТИ ЗНОВУ ПІДУТЬ У ШКОЛУ?
v Заходи карантину наразі діють до 24 квітня, а тому всі освітні заклади переведені в онлайн. За ініціативи Президента
починає працювати проект «Всеукраїнська школа онлайн».
Старт трансляції — 6 квітня.
? ЧИ ПРАВДА, ЩО МАГАЗИНИ, БАНКИ ТА АПТЕКИ
МАЮТЬ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ВІДВІДУВАЧІВ МАСКАМИ
АБО РЕСПІРАТОРАМИ?
v Ні, це неправда. Установи та магазини, робота яких дозволена у період карантину, мають лише контролювати, щоб
відвідувачі перебували у будівлях та на території закладів
виключно в масках та респіраторах. Обов’язок забезпечення
себе масками покладається на відвідувачів.
Дотримуйтесь рекомендацій та будьте здорові!
Джерело: kmu.gov.ua.
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Остання соціологія:
«Європейська
солідарність» зміцнила
позиції

Порошенко до нової влади: «Якщо не можете створити чогось толкового, не ламайте хоча б старе».

Петро ПОРОШЕНКО:
«Ті, хто зірвав програму харчування
в армії, мають за це відповісти»
«Хто не годує свої Збройні сили,
гарантовано буде годувати чужі»
Дарія КЛИЧ

осадовці, які фактично зірвали програму харчування
у Збройних силах України,
мають за це відповісти. Те, що Верховна Рада була змушена ухвалювати відповідний закон і рятувати
систему забезпечення армії — ненормально, і свідчить про абсолютну некомпетентність влади. Про
це заявив п’ятий Президент України,
лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко в ексклюзивному інтерв’ю для телеканалів
«Прямий», «Еспресо» та «5 канал».
«Після того, як ми збудували армію, запустили в більшій половині
бойових бригад нову систему харчування, некомпетентні люди не оголосили тендери, не уклали контракти, не запровадили необхідні штатні

П

одиниці, не забезпечили необхідні
харчові позиції. І зараз намагаються навантажити постачальників, які
були ще за часів нашої команди,
щоб вони продовжили виконувати
свої обов’язки», — обурився Порошенко.

“

Я уявити собі такого
не міг: зірвати
програму харчування
українських воїнів
та ще й запропонувати
принизливе «Друзі,
хто що може,
може ви передасте
на безкоштовній основі,
щоб годувати армію»?

«Я уявити собі такого не міг. Добре, не запускаєте нових реформ. Але
зірвати програму харчування українських воїнів та ще й запропонувати
принизливе «Друзі, хто що може,
може ви передасте на безкоштовній
основі, щоб годувати армію»? Хто
не годує свою армію, гарантовано
буде годувати чужу. І це ж ситуація так
складається не тільки з військовим
харчуванням. Ми підтримали зазначений законопроект, тому що це захист армії. Але хто буде притягнутий
до відповідальності за це?» — наголошує Порошенко.
«Ми не можемо, щоб над Україною, а особливо над її Збройними
силами проводили такі експерименти, які залишають українських воїнів
голодними. Таку я прийняв армію.
Не було харчів, голодні, роздягнуті, роззуті, без озброєння, без боєприпасів, без досвіду, без співпраці
з НАТО, без нічого. Але зруйнувати
те, що ми побудували?! За це мають
понести відповідальність винні», —
переконаний п’ятий Президент.

Якби вибори до Верховної
Ради відбувалися
зараз, до парламенту
потрапили б чотири
політичні сили.
Про це свідчать
результати опитування
Центра соціальних
та маркетингових
досліджень SOCIS,
проведеного в період
з 13 по 23 березня 2020 року
Петро МАКАРУК

Так, за партію «Слуга народу»
готові проголосувати 31,45% опитаних. Друге місце за «Європейською Солідарністю», яку готові

“

тила симпатії виборців «Батьківщина». Електоральний показник
даної політичної сили у лютому
становив 8,1%.
Якби зараз проводилися вибори Президента України, 40,4%
опитаних підтримали б Володимира Зеленського, 11,75% — проголосували б за Петра Порошенка, 8,75% — віддали б перевагу
Юрію Бойку, 5,05% — Юлії Тимошенко, 4,25% — Ігорю Смешку.
Інші кандидати набирають значно менше голосів.
Володимир Зеленський залишається політиком із найвищим електоральним рейтингом.
На два відсотки зріс рейтинг Петра Порошенка (з 9,6% у лютому
до 11,8% у березні) та знизився

На два відсотки зріс рейтинг Петра Порошенка
(з 9,6% у лютому до 11,8% у березні) та знизився
рейтинг Юлії Тимошенко (з 7,5% у лютому до 5,1%
у березні) — теж більше, ніж на два відсотки.

підтримати 12% українців. «Опозиційна платформа — За життя»
набрала б 9,8% голосів, Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» — 5,85%, політична партія
«Голос» не потрапляє до парламенту. За неї готові проголосувати лише 1,9% респондентів.
З інших політичних проектів
найближчий до прохідного бар’єра показник має партія «Сила
і честь» — 2,9%.
Електоральні показники більшості політичних партій у березні переважно не змінилися. Втра-

рейтинг Юлії Тимошенко (з 7,5%
у лютому до 5,1% у березні) —
більше, ніж на два відсотки.
Майже третина респондентів, 28,35%, вважає, що реальною опозицією до нової влади
є партія «Європейська солідарність» Петра Порошенка. «Опозиційну платформу — За життя»
як опонента влади сприймають
23,5%, 14,6% опитаних бачать
такою опозицією Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина».
В с ь о го б у л о о п и та н о
2000 респондентів.
Фото eurosolidarity.org.

l ПРЯМА МОВА
Ірина ГЕРАЩЕНКО, народний депутат від
фракції «Європейська солідарність», вважає
«маразматичними» деякі заходи української
влади у боротьбі з епідемією коронавірусу:
З собакою вийти в брудний двір можна. З дитиною парком прийти в найближчу аптеку чи продуктовий — ні. Двом людям із симптомами коронавірусу виходити в аптеку можна. Трьом здоровим — ні. В супермаркеті стояти в черзі можна.
В сквері перетнутися з колегами в робочих
справах — ні. Проводити 15-годинне засідання Ради за ініціативи Зеленського мож-

«
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на. Іти на наступну позачергову сесію наступного тижня
Маріїнським (парком — Ред.) — ні. Їхати на авто — ні.
А як тоді? На поштових голубах? В ліс не можна. А в поле садити картоплю, іншу городину можна? Продати маски
за кордон у розпал епідемії можна. Ходити без масок,
коли їх ніде немає, ні… За вихід без маски — штраф
17 тисяч грн. А чи знає влада, що деякі українці тягають одну маску вже 3 тижні карантину, бо іншої
немає. Ще раз наголошую, що я усвідомлюю принциповість карантинних заходів як ключового превентивного засобу розповсюдження хвороби.
Але чи варто владі впадати в маразм?
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там проводять! І за деякими напрямами ми перебуваємо на вістрі світової науки. Це геофізичні, океанографічні, біологічні, метеорологічні,
зоологічні напрями…»

«НАВІТЬ ЗУБИ ЛІКУЄМО»

Фронтовий досвід тільки на руку в екстремальній роботі за тисячі кілометрів
від дому.

Після Антарктиди Ігор планує повернутися
в лікарню. Каже, ніколи не думав про зміну
улюбленої професії.

Після фронту не страшна
й Антарктида
Фото unian.ua.

Закінчення. Початок на с. 1

»
Інна ПІЛЮК

«Аномально тепла зима посприяла тому, що можна ще затриматися
на суші. В Антарктиці цьогоріч теж
була високою, тож акваторія станції
залишатиметься вільною від криги
впродовж усього квітня. Бо у «нормальні» роки станція закривається
кригою вже після першої декади
квітня», — пояснив керівник Національного антарктичного наукового
центру Євген Дикий.

«НЕ ЗНАВ, ЩО ТАМ
ПРОВОДЯТЬ СТІЛЬКИ
ДОСЛІДЖЕНЬ»
Склад експедиції-2020 став наймолодшим за весь період (середній
вік її учасників — 37 років) і наполовину складається з новачків. Усі
вони з настороженістю та цікавістю
переживають перипетії, які супроводжують їхню подорож. Уперше
в команді дві жінки — біолог Євгенія Прекрасна та дослідниця гідрометеорології й океанографії Анна

вати у сфері медицини критичних
станів. Це, наприклад, анестезіолог,
травматолог, навіть сімейний лікар.
Ну і заповнив анкету».
Про купу організаційних моментів, ситуацію на роботі, реакцію
сім’ї почав думати вже згодом. Але
знав: дійсно близькі йому люди однозначно підтримають. Вони цінують Ігореве прагнення розвиватися і вчитися: «Моє рішення родина
усвідомила не одразу. І це природно, бо експедиція небезпечна. Але
мені дуже пощастило з дружиною,

“
Українська антарктична станція «Академік Вернадський» розташована
на острові Галіндез архіпелагу Аргентинські острови (її координати
— 65°15 пд. ш., 64°15 зх. д.). До 1996 року це була британська станція
«Фарадей».

Соіна. Серед 12 майбутніх полярників — і лікар із Рівного, анестезіолог
із більш як десятирічним досвідом
Ігор Дейнека. Це його перша зимівля.
Ігорів шлях до Антарктиди стартував із соціальних мереж.
«Інформацію знайшов у фейсбуці зовсім випадково. Я ще до цього

моменту знав, що в Україні є антарктична станція, але для мене розмови про тамтешні дослідження були
ніби якимсь закритим клубом. Тож
із цікавості відкрив анкету і почав
дивитися, за якими критеріями відбирають учасників. Бачу, що ніби
підходжу. Що головне: туди потрібен був лікар, який може працю-

Моє рішення родина
усвідомила не одразу.
І це природно,
бо експедиція
небезпечна.

вона справді мене розуміє. У неї
є досвід відпускання мене на досить
довгий період. І я їй насправді дуже
вдячний: якби не вона, я і не наважився б зробити такий важливий
крок».
Ця поїздка для Ігоря — не просто подорож. Адже будь-хто, у кого
є гроші, може потрапити на станцію.
«А от на рік туди поїхати і кинути
виклик насамперед самому собі —
то, мабуть, як політ у космос, — переконаний медик. — До цього моменту я й не знав, що представники
нашої країни стільки досліджень

На станції «Академік Вернадський» Ігореві доведеться випробувати себе у ролі лікаря надзвичайно широкого профілю. Експедиція — це тривала ізоляція. Чоловік
каже, що перед поїздкою команді
проводили багато тренінгів і перевіряли психіку. Адже дуже часто
дрібниці, на які люди не звертають
уваги у звичайному середовищі,
в ізольованому колективі можуть
перерости в конфлікти:
«Мені, як лікарю, потрібно намагатися не брати участі в суперечках,
розраджувати людей, у яких будуть
проблеми, зокрема, психологічного
характеру. В медичному плані теж
може бути що завгодно, тому навіть
зуби лікуємо».
Ігор Дейнека вже має досвід
роботи в екстремальних ситуаціях.
У 2015 році його мобілізували. Більше року медик пропрацював у складі передових хірургічних бригад, які
надавали безпосередню оперативну допомогу пораненим у лікарнях
та госпіталях на лінії розмежування.
І тоді родина (у сім’ї Ігоря підростає
двійко малих дітей) його з розумінням відпустила. Їхні спокій і віра передалися чоловікові.
Він упевнений, що і з поїздкою
до Антарктики також буде все добре. Тривоги додає хіба загроза коронавірусу. На самій станції посилені заходи безпеки. Наразі до неї
обмежено доступ туристів та заходження суден. Там є приміщення
для обсервації, лікарня, сучасне
медичне обладнання, що дає змогу робити навіть операції. Додатково антарктичний центр закупив
кисневий концентратор та балони
з медичним киснем, оновив медпрепарати.
Ігор Дейнека — не перший полярник із Рівного. До цього в Антарктиду їздили Роман Братчик
(має три зимівлі), Олександр Міхо
(дві зимівлі), Павло Тарасович
та Ігор Клубук (по одній). У парку
Шевченка в цьому обласному центрі навіть є спеціальний пам’ятний
знак, присвячений рівненським
полярникам.
За матеріалами rivne.rayon.
in.ua, visti.rovno.ua, suspilne.media.

l ПРЯМА МОВА

l ПРЯМА МОВА

Ігор КОЗЛОВСЬКИЙ, український вчений з Донецька, який був у заручниках
у російських окупантів, про так звану «Платформу національного примирення
та єднання», яку організував ексрадник секретаря РНБО комік Сергій Сивохо:

Олександр ЛУКАШЕНКО, президент Білорусі, де не ввели жорстких
карантинних заходів, щоб зберегти економіку, про епідемію коронавірусу
(звертається до журналіста):

«

Це смішно… Кого ми закликаємо до миру? Вибачте, ми що — не хочемо
миру? Хочемо. Усі хочуть миру. Але якою ціною? Далі — примирення кого
з ким? Ми повинні справді чітко поставити крапку над «і», чітко визначити, що Росія — країна-агресор і несе усю відповідальність. Далі ми повинні
прийняти закон про військових злочинців. Люди, які вбивали, піддавали тортурам, розстрілювали, закопували живцем наших громадян, повинні за цим
законом нести відповідальність без строку давності. Примирення з цими
вбивцями? Це зневага щодо країни, на яку напали. Вони напали, і з ними треба
миритись — це більш ніж наївно.

»

«

А чи не здається тобі, що сильні світу цього без війни — Макрон це вже війною
назвав — через цей так званий коронавірусний психоз, інфодемію в тому числі, хочуть поділити світ? Нас штовхнули до того, що ми повинні зупинитися, сидіти і проїсти ті мізерні валютні запаси, які у нас є. І тоді,
надрукувавши 10% світового ВВП, до нас прийдуть ті, хто на ногах,
і скажуть: нате вам трохи, але ви будете робити те, що ми скажемо. Ось так може бути поділений світ. У Росії є нафта і газ, яких
сьогодні потребує весь світ, у Китаю — величезні потужності
в економіці, в Америці — друкарський верстат. Боюся, щоб нас
не поділили без війни.

»
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l КОЛЕСО ІСТОРІЇ

Фото youtube.com.

У родині Юрія Гагаріна поряд із книгами Пушкіна
був і «Кобзар» Шевченка
Цікаво, що Юрій Гагарін

“

За велінням Всевишнього, перший космонавт Землі назавжди
залишився молодим і красивим! А ще — усміхненим: гагарінська
усмішка полонила усіх землян! Він був бажаним і дорогим гостем
в усіх країнах світу, його називали посланцем миру!

Петро КРАВЧУК

ікаво, що Юрій Гагарін (1934–1968) народився 9 березня, у день народження
нашого українського духовного батька
Тараса Шевченка. Космонавт приземлився
на полі колгоспу імені Шевченка (село Сміловка Саратовської області, Росія) і став його
почесним колгоспником. Тут йому вручили
також медаль «За освоєння цілинних земель».

Ц

Уже після трагічної смерті Юрія Гагаріна
в Україні побувала його мама. Після знайомства з Києвом і Дніпром Анна Тимофіївна попросила відвезти її в Канів на могилу Тараса
Шевченка. Там поклала квіти й розповіла, що
в їхній родині знають і поважають Шевченка
і вдома, поряд із книгами Олександра Пушкіна
є й Шевченків «Кобзар». Згодом вона писала
й розповідала, що їй дуже сподобалася Україна, що Україна її зустрічала так само тепло,

народився 9 березня,
у день народження нашого
українського духовного
батька Тараса Шевченка.
Космонавт приземлився
на полі колгоспу імені
Шевченка.

як і її сина після повернення з Космосу.
А я пишаюся тим, що мені пощастило отримати автографи, написані рукою неньки Юрія
Гагаріна — Анною Гагаріною (1903–1984).
космонавт планети Земля прожив
смт. Любешів Волинської області. Перший
лише 34 роки.

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

5-літня мама здивувала весь світ
Наймолодшою породіллею в історії називають
Ліну Медіну з Перу
Фото upload.wikimedia.org.

Випадок стався в 1939 році
і внесений у підручники.
Попри генетичний збій
в організмі, що пришвидшив
статеве дозрівання, всупереч
багатьом труднощам
у її подальшій долі дивожінка померла у поважному
віці, переживши свого
первістка майже на пів
століття

РЕКОРД ЛІНИ, НА ЩАСТЯ,
ЗАЛИШАЄТЬСЯ
НЕ ПЕРЕВЕРШЕНИМ
До 10 років маленький Херардо ріс у повній впевненості, що
Ліна — його сестра, а не мама, а Тибурело і Вікторія — батьки, а не дідусь і бабуся. Весь цей час доктор

Марія КАЩУК

ДІВЧИНКА НАРОДИЛА
ХЛОПЧИКА І РАЗОМ ІЗ НИМ
БАВИЛАСЯ
До лікарні дитину з великим
животом привів батько, який думав, що вона смертельно хвора.
Маленька пацієнтка була виснажена дводенним переходом
через гірську місцевість, адже
в їхньому селі медиків не було.
З вигляду було схоже, що в дівчинки у черевній порожнині
розвинулася гігантська пухлина. Так думали спочатку й лікарі,
поки не провели обстеження, які
засвідчили, що Ліна Медіна була
на сьомому місяці вагітності. Як
виявилося, у неї вже повністю
сформувалася репродуктивна
система. Цією новиною гінеколог
приголомшив своїх колег і батька
дівчинки, після чого відразу ж викликав поліцію.
Тибурело Медіна спочатку
затримали за підозрою у зґвалтуванні власної дочки. Втім, невдовзі
його звільнили: жодних доказів
проти нього не було. Родичі казали, що хтось міг поглумитися
над дівчинкою, коли вона ходила

Є цікаві знімки, на котрих 11-місячний малюк грається зі своєю
мамою спільними іграшками. Доктор Хуан Фален в інтерв’ю Reuters
пізніше пояснив: «Ліна народила,
але залишалася дитиною. Дуже
раннє статеве дозрівання запустило в її організмі розвиток репродуктивної системи, але розумово
і хронологічно вона все ще дитя».

“
Дитина народила дитину: ось уже вісім десятиліть світ обговорює ці фото.

на річку прати білизну. До того ж
сім’я Медіна жила в селі перуанських індіанців, де ще були поширені ритуальні шаманські свята, що
нерідко закінчуються оргіями.
Не виключено, що Ліну втягнули
в одну з них…
Дівчинку вирішили відправити в столичну клініку — до Ліми,
де незвичайну пацієнтку оточили
особливою увагою. Першим про
настільки нетиповий випадок повідомив медичний журнал La Presse
Medicale. У ньому разом з усіма подробицями розповідається історія
«дорослішання» Ліни Медіни.
Наприклад, те, що менархе (перші місячні) у неї сталися

у 2 роки 8 місяців. Її груди почали
розвиватися вже з 4-літнього віку
і до моменту пологів остаточно
сформувалися для годування новонародженого. Все це пояснювали тим, що в організмі дитини
відбувся якийсь генетичний збій.
Через півтора місяця дівчинка у віці 5 років 7 місяців і 17 днів
народила хлопчика. Здорового.
Вагою 2,7 кілограма. Маленькій
породіллі зробили кесарів розтин.
І це була єдина складність, з якою
зіткнулися медики, в іншому вагітність і пологи протікали нормально. Немовля назвали Херардо —
на честь лікаря, який приймав
пологи.

Ліна народила, але
залишалася дитиною.
Дуже раннє статеве
дозрівання запустило
в її організмі
розвиток
репродуктивної
системи, але
розумово
і хронологічно вона
все ще дитя.

Лозадо, який приймав пологи у дівчинки, стежив і за її здоров’ям,
і за розвитком сина. Пізніше лікар
допоміг хлопчикові отримати гарну освіту, а Ліні запропонував роботу секретаря в клініці, де працював, незважаючи на те, що рівень
її знань був не вищим початкової
школи.
Так і жили мама і син, різниця у віці у яких становила всього

5 років. Коли Ліні виповнилося
33, вона вийшла заміж за Рауля
Хурадо і народила йому сина Рауля-молодшого. Навіть цю мізерну
інформацію журналістам вдалося
отримати з великими труднощами, тому що жінка уникала будьяких публічних розмов про себе
і своє життя.
За злою іронією долі первісток
Ліни помер рано. У 40 років у Херардо виявили рак кісткового мозку. Як заявляють експерти, жодного зв’язку між хворобою і тим, що
його народила дитина, немає.
Про долю Ліни після втрати
сина мало що відомо. За чутками,
все життя вона провела у найбіднішому районі Ліми разом зі своїм
чоловіком і другим сином. Померла жінка від інфаркту 8 листопада
2015 року. Їй було 82. А рекорд,
який вона, сама того не підозрюючи, встановила в 5-літньому віці,
на щастя, досі не був перевершений.

НАША ДОВІДКА
Серед наймолодших матерів
в історії — і 6-річна Ліза Пантуєва з Харкова, яка у 1934-му
завагітніла від власного дідуся,
колишнього моряка далекого
плавання. Її дитина померла при
пологах.
А ось найстарішою мамою
на планеті вважається 70-літня
мешканка міста Музаффарнагар
(Індія) Омкари Панвар. У липні
2008 року вона народила двійню. Для цього Омкари і її 77-літній чоловік, незважаючи на свій
поважний вік, витратили майже
всі свої гроші на процедуру ЕКЗ
(екстракорпорального запліднення). На таке вони пішли
через бажання мати сина. Хоч
в них уже були дві дочки і навіть
п’ятеро онуків. І добилися
свого!
У 2008 році у пологовому відділенні госпіталю в Музаффарнагарі, що в семи годинах їзди
від Нью-Делі, на світ з’явилися
близнюки: хлопчик і дівчинка.
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l УРОКИ ПАНДЕМІЇ

Невидимий ворог:
на кого він полює і як його розпізнати?
Кожен день приносить нам свіжу інформацію про кількість нових жертв COVID-19.
Але поповнюється і багаж знань, досвід медиків, які рятують хворих із коронавірусною
інфекцією, змінюється їхнє бачення, прогнози і рекомендації
кашель, висока температура, втома
і зміни психіки, включаючи сплутаність свідомості та дезорієнтацію.

Оксана КРАВЧЕНКО

ВІД ЦІЄЇ БІДИ НІХТО
НЕ ЗАСТРАХОВАНИЙ

ЕПІДЕМІЯ ПІДЕ НА СПАД
ЧЕРЕЗ 2 МІСЯЦІ

Заразитися новим типом коронавірусної інфекції COVID-19 можуть
не лише представники потенційних
груп ризику, а й молоді люди, які ведуть здоровий спосіб життя. У них
бувають такі ж важкі симптоми, як і
у літніх хворих. Про це повідомила
представниця Всесвітньої організації
охорони здоров'я Маргарет Гарріс.
За її словами, наразі ВООЗ спостерігає зростання кількості інфікованих коронавірусом саме серед
осіб молодого віку, які мають досить
серйозну симптоматику і складний
перебіг хвороби. Серед недужих є
спортсмени, люди з потенційно хорошим здоров'ям. Маргарет Гарріс
пояснила, що коронавірус не мутував, але його поширення настільки
велике, що вразливим став кожен,
включаючи дітей.
«Люди розповідають, що прокидаються посеред ночі і почуваються
жахливо, не розуміють, що відбувається. У них гарячка, а потім раптово
вони відчувають холод і тремтіння.
Найбільш видимий симптом — це
лихоманка і температура понад
38 градусів, яка спостерігається у
90 % хворих», — розповіла представниця ВООЗу.

Це прогноз доктора медичних
наук, керівника відділу загальної
та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця
НАН України Віктора Досенка.
Уряд запровадив із 6 квітня
жорсткіші карантинні заходи з метою зниження динаміки зараження.
Обіцяли, що обмеження діятимуть
до 24 квітня. Однак карантин можуть продовжити аж до травневих
свят включно, припускає професор
Досенко.
Він переконаний, що завдяки
вчасно вжитим обмежувальним
заходам епідемія в Україні розвивається не надто швидко, і смертність
порівняно невелика — на рівні

Люди прокидаються
посеред ночі
і почуваються
жахливо,
не розуміють,
що відбувається.
У них гарячка,
а потім раптово вони
відчувають холод
і тремтіння.

2,4 %. «Досвід Китаю, Південної Кореї, Ірану показує, що за 2-3 місяці
епідемія значно слабшає, кількість
хворих і померлих різко знижується. Тому є кілька причин. Одна з найважливіших — у людській популяції
виникає колективний імунітет. Ну і,

ВОСЕНИ В УКРАЇНІ
ПОЧНЕТЬСЯ ДРУГА ХВИЛЯ
ЗАХВОРЮВАНОСТІ
Так вважає лікар–імунолог, доцент кафедри дитячих інфекцій-

Ступінь захисту:

Відсутній

Частково присутній

захисні
шари

Захищає від передачі
повітряно-крапельним
шляхом:
великих краплин
бризок
аерозолів
передачі збудників
медпрацівниками
захворювання

носовий затискач
клапан видиху
для виведення
вологи

Призначення
Застосування
(використовуються)

захисні
шари
зовнішніх
фільтрувальний

зовнішніх
фільтрувальний

Одноразова
≤ 2 год

Одноразова
≤ 2 год

Одноразова
≤ 2 год

Не забезпечує надійного
захисту від вірусів
Кількість використань
(термін носіння)

захисні
шари

зовнішніх
фільтрувальний
протирідинний

КОРОНАВІРУС
МОЖЕ МАСКУВАТИСЯ

Захищає
від передачі
повітрянокрапельним
шляхом:

медпрацівниками
та пацієнтами

збудників
захворювання

мінімальний ступінь
захищає від пилу
не захищає від вірусів

масово під час
епідемії в місцях
скупчення людей

Захищає від:
дрібних повітряних
часточок
несприятливих
погодних умов

у побутових умовах

захисні
шари

максимальний ступінь
затримує до 95% шкідливих
речовин та вірусів

зовнішніх
фільтрувальний

середній ступінь
затримує до 95% шкідливих
речовин
частково захищає від вірусів

Багаторазова

Інфографіка slovo i dilo.ua.

Біль у горлі, діарея, запаморочення, втрата нюху або смаку,
сухість у носі, почервоніння очей,
розмитий зір, відчуття стороннього
тіла в оці — симптоми, які відрізняють COVID-19 від грипу чи ГРВІ. Але
це ще не все…
З найбільш рідкісних ознак захворювання лікарі назвали біль у
грудях, який дуже схожий на серцевий напад. Він може проявитися
навіть без підвищення температури
та кашлю. Також учені з'ясували, що
коронавірус нового типу вражає не
тільки легені, а й інші органи. Йдеться про можливе ушкодження головного мозку.
У США зафіксовано перший випадок ураження центрального органа нервової системи у носія коронавірусу, повідомляють закордонні
ЗМІ. У пацієнтки, вік якої становить
понад 50 років, за допомогою МРТ
зафіксована гостра некротична енцефалопатія — двостороннє ушкодження головного мозку. Ця недуга
може бути результатом вірусного
захворювання. До виникнення
небезпечного симптому у жінки
протягом трьох днів спостерігався

“

звичайно, карантинні обмеження відіграють величезну роль у боротьбі
з епідемією», — розповів науковець.
За його словами, можливість
одужання багато в чому залежить
від того, як із атакою коронавіруса
впорається імунна система. «Як правило, у здорових молодих людей
вона спрацьовує за раціональним
сценарієм: убиває уражені клітини
не швидко, але впевнено. У людей
ослаблених, які страждають хронічними захворюваннями, імунітет
часто реагує інакше — намагається
позбутися відразу від усіх уражених
клітин. І це може привести до згубних наслідків», — зазначив науковець.

них хвороб та дитячої імунології
НМАПО ім. Шупика Федір Лапій.
«Наше завдання — мобілізувати ресурси, щоб ми проскочили
цей період до літа, влітку мали «карантинні канікули», краще змогли
підготуватися до осені — до другої
хвилі, тому що розуміємо, що більший удар буде восени, ніж зараз»,
— сказав він.
За словами експерта, імунітет
після одужання триває щонайменше рік. Тож якщо коронавірус не
надто сильно мутує до осені, то
ним не можна буде інфікуватися
повторно. Однак якщо COVID-19
дуже видозміниться, то організм
сприйме його як нового збудника,
і ще одне зараження цілком можливе.
Неспокійну осінь передбачає і
директор Національного інституту
алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, який
заявив, що після літа в країні може
відбутися повторний спалах епідемії коронавірусу типу COVID-19.
Про це він сказав під час брифінгу,
що транслювався прес–службою
Білого дому. Вчений вважає, що
причиною цього стане циклічний
характер коронавірусу, а також
легкість його передачі від людини
до людини.
«Те, що ми переживаємо зараз,
— це більше, ніж просто засвоєні
уроки. Це будуть знання, яких не
було раніше», — заявив Фаучі.

за умови її дезінфекції
після використання
≤ 2 год протягом одноразового
використання
У разі деформації/видимого
забруднення слід утилізувати
Інфографіку створено за даними
відкритих джерел інформації
станом на 01.04.2020 року

Розподіляються на:
Захищає від передачі
повітряно-крапельним
шляхом:

Багаторазова
працівниками
під час роботи
з підвищеним
впливом
шкідливих
речовин

дрібних повітряних часточок
збудників захворювання

Не захищає оточення

масово під час
епідемії в місцях
скупчення людей

за умови її дезінфекції
після використання
≤ 2 год протягом одноразового
використання
У разі деформації/видимого
забруднення слід утилізувати

Захищає від передачі
повітряно-крапельним
шляхом:
масово під час
збудників
епідемії в місцях
захворювання

скупчення людей
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

l HЕХАЙ СМАКУЄ!

Доброї вам паски і Божої ласки!

Глянцева, блискуча,
барвиста, урочиста

Саме такою уявляється нам великодня випічка. А допоможе
надати їй бажаного вигляду солодка помадка, яку готують
із різних інгредієнтів. Кілька варіантів пропонуємо вашій увазі

Такого Великодня у нас ще не було — немов на безлюдному острові: ані ми
в гості, ані хтось до нас. Та хіба це привід не потішити кулінарними шедеврами
своїх найрідніших? Та й часу у багатьох господинь завдяки карантину
побільшало, тож можна без поспіху та хвилювань братися за найскладніші
рецепти святкової випічки. Нехай усе вдається — і смакуйте на здоров’я!

ЛИМОННА

Фото smachno.ua.

Любите легкий присмак кислинки
в тісті? Тоді цей рецепт для вас
Інгредієнти: 2 л молока, 400 г масла (або по 200 г масла й маргарину),
200 г дріжджів, 4–5 скл. цукру, 1 скл.
олії, 1 лимон, 25 яєчних жовтків, родзинки, ванілін, борошно.
Приготування. Жовтки збити з
цукром, додати масло кімнатної температури й добре розтерти. Закип’ятити молоко і, ретельно мішаючи, влити до яєчної маси. Охолоне – всипати
подрібнені дріжджі, трішки борошна,

добре розмішати і залишити бродити.
Коли опара гарно підніметься, додати в неї ванілін та потертий на дрібній
тертці лимон (разом зі шкіркою, але
вибрати кісточки) і місити тісто, поступово підсипаючи просіяне борошно.
Наприкінці місіння за кілька прийомів
влити олію, всипати родзинки і дуже
добре вимісити – до появи бульбашок. Поки тісто рухається, підготувати
форми, змастити їх смальцем, заповнити тістом на третину і поставити в
тепле місце, щоб пасочки піднялися.
За бажанням – оздобити великодній
хліб завитками, квітами, пасхальними символами з того ж тіста (трішки
підмісивши його з мукою, щоб було
тугішим) або з прісного. Коли пасочки
підійдуть, змастити їх збитим яйцем і
випікати в попередньо розігрітій духовці (час – залежно від розміру паски, від 35 хвилин до години). Якщо
верх паски залишаєте рівним, можна
після випічки прикрасити глазур’ю та
барвистими посипками.

ШВИДКА

Фото receptydoma.top.

Це неймовірно простий спосіб:
ввечері розчинили, а вранці додали
решту складників, замісили,
розклали тісто у форми – і за
якихось пів години в духовку або в
піч
Інгредієнти: 3–4 скл. цукру, 18 жовтків, 200 г вершкового масла, 200 г маргарину, 200 г свіжих дріжджів, 0,5 скл.

о без запаху, 1 л молока, борошно,
олії
в
ванільний
цукор, 1 скл. родзинок.
Приготування. На дно миски вис
сипати
2 склянки цукру, вилити трохи
з
збиті
жовтки. На них постругати ножем
м
масло
й маргарин (найкраще це роб
бити,
якщо вони щойно з морозилки),
п
подрібнити
дріжджі, зверху висипати
р
решту
цукру і залити теплим (але не
г
гарячим!)
кип’яченим молоком. Все!
М
Миску
накрити рушничком і залишити
н півдоби. Через 10–12 годин просіна
я борошно і вимісити – чим довше,
яти
тим смачнішими будуть паски (місити
не менше 40 хвилин). Тісто має вийти
дуже м’яке, еластичне і блискуче. В кінці
додати родзинки, ванілін, олію, ще раз
добре вимісити, після чого зразу розкладати у форми, заповнюючи їх на третину. Коли паски піднімуться, змастити
верх збитим жовтком і випікати у попередньо розігрітій духовці або в печі.
Оздобити на свій смак.

Інгредієнти: 2 яєчні білки, 100 г цукру, дрібка солі, 0,5 склянки
води; лимонний сік.
Приготування. Зваріть сироп із цукру та води. Охолодіть білки
і збийте їх до високої піни. Дуже повільно влийте в білки гарячий сироп, не перестаючи збивати їх у цей час. Продовжуйте збивати білки,
поки сироп не охолоне. Щоб глазур блищала, на фінальному етапі
приготування додайте в неї чайну ложку лимонного соку. Наносьте
помадку на гарячу паску, щоб вона «схопилася».

t У Страсну п’ятницю, найбільш скорботний день останнього перед Великоднем
тижня, коли був розіп’ятий Ісус Христос,
пекти паску не бажано. Краще зайнятися
цим у Чистий четвер.
t Святкова випічка набуде особливого
аромату, кольору і смаку, якщо використовувати пряжене молоко.
t Аби паска довго не черствіла і мала
ніжну рум’яну скоринку, щедро змастіть
форму зсередини смальцем.

ШОКОЛАДНО-АПЕЛЬСИНОВА
Інгредієнти: 100 г чорного шоколаду, 4 ст. л. апельсинового соку,
4 ст. л. вершкового масла, 3–4 ст. л. цукру.
Приготування. Всі інгредієнти помістити в каструлю з товстим
дном, поставити на слабкий вогонь і, постійно помішуючи, довести
до однорідної маси.

МОЛОЧНА

АНЕКДОТ ДО ТЕМИ
Фото fpo.volyn.ua.

нього прилипати.
t Перевірити, чи достатньо підрухалося тісто у формах, досить просто. Злегка натисніть пальцем: відпружинить – пора пекти, слід залишається – нехай ще постоїть.
t Якщо ви печете паску у високій формі,
доцільно прикрити верх змоченим листком
паперу для випічки, щоб верхня скоринка
не підгоряла.

Нерідко великодній хліб покривають глазур’ю, вона особливо
подобається малечі. Як приготувати таку помадку, яка б
не обсипалася?

l «Ну все, ще два шматочки –
і розходимося», – шепотіли між собою
шви на спідниці…

НІЖНА

Це рецепт великоднього хліба
легендарної Дарії Цвек. Печіть, не
сумнівайтеся: усе вдасться!
Інгредієнти: 1 кг борошна, 400 мл молока, 10 жовтків, 100 г дріжджів, 200 г масла або
маргарину, 300 г цукру, 100 г родзинок, 0,5 ч.
л. солі, цедра лимона.
Приготування. Для опари дріжджі
розчинити у теплому молоці, додати
100 г цукру і 200 г борошна, добре перемішати і поставити у тепле місце, щоб
збільшилась удвоє. Відтак додати решту
цукру, жовтки, сіль і борошно, вимісити, додати родзинки, цедру. Замісити до
однорідності і наприкінці влити розтоплений, але охолоджений маргарин (масло).
Місити приблизно 15–20 хвилин, поки
тісто почне відставати від рук. Поставити у тепле місце, щоб збільшилось удвоє.
Тоді його прим’яти і зачекати, щоб знову
підросло. Розкласти тісто у форми, заповнюючи на третину об’єму, дати знову
піднятись удвоє. Духовку нагріти до температури 200°С. Поставити паски і через
10 хвилин знизити температуру до
170–160°С. Випікати ще 50 хвилин. З цієї порції виходить 3 паски діаметром близько
20–23 см.

АРОМАТНА
А народна артистка України Катерина
Бужинська має свій рецепт, за яким паска
завжди смачна
Фото gazeta.ua.

Інгредієнти: для опари – 35 г сухих дріжджів,
200 мл теплого молока, 150 г борошна, 1 ст. л.
цукру; для тіста – 100 мл персикового йогурту,
2 пачки ванільного цукру, 6 г солі, 100 г цукру,
5 жовтків, натуральна ваніль, цедра 1 лимона,
100 г вершкового масла, 50 мл олії, 15 мл коньяку, 500 г борошна, 150 г апельсинових цукатів,
150 г родзинок, для глазурі – 75 г цукру, 150 мл
води, 1 ч. л. оцту, 10 г желатину (+ 60 мл води),
1 білок.
Приготування. Для опари змішати сухі
дріжджі з теплим молоком, додати цукор та борошно, залишити на 40 хвилин. Потому влити
персиковий йогурт, всипати ванільний цукор,
сіль, цукор, додати жовтки, розмішати. Приправити ваніллю, цедрою, вершковим маслом, олією, коньяком, просіяти борошно, замісити, наприкінці додати цукати апельсина та родзинки.
Викласти у змащені форми і випікати 50 хвилин
за температури 160 градусів. Для глазурі змішати цукор і воду, розварити до м’якої консистенції, тоді влити оцет. Окремо замочити желатин
у воді. Збити до білого кольору цукрову суміш.
Додати білок і збивати до щільності. Вкинути
розм’яклий желатин і знову збити. На холодну
паску нанести глазур. Прикрасити горіхами, сухофруктами, зірочками бадьяну та паличками
кориці.

ШОКОЛАДНА З ЦУКАТАМИ
А цим рецептом поділився зі своїми
шанувальниками знаний кухар Євген Клопотенко.
«Тут приємна терпкість какао надає дивовижного
смаку великодньому хлібові. Обов’язково
спробуйте приготувати!» – радить він
Інгредієнти: для
тіста – 300 г борошна
(+додатково для замішування), 50 г цукру,
30 г свіжих дріжджів,
3 яйця, 150 мл води, 100 г
вершкового масла (+ додатково для змащування
форми), 2 ст. л. темного
какао, 100 г цукатів; для
глазурі – 100 г цукрової пудри, 2 ст. л. какао,
2–3 ст. л. молока.
Приготування.
Для опари викладіть у
миску дріжджі, влийте
трохи води і перемішайте до повного їх розчинення. Додайте 2 ст. л. цукру,
воду і 4 ст. л. борошна, перемішайте до однорідного стану,
накрийте рушником і залиште підходити в теплому місці
на 20–30 хвилин. У чашу комбайна або велику миску просійте борошно, всипте цукор, какао і добре перемішайте.
Потім додайте яйця, м’яке вершкове масло та опару. Замісіть тісто. Якщо воно надто рідке, додайте трохи борошна.
Тісто в чаші комбайна накрийте рушником і залиште в
теплому місці на 1 годину. Коли підійде, обімніть руками, змащеними олією, всипте цукати і перемішайте тісто.
Сформуйте з нього кулю і покладіть у форму, змащену
вершковим маслом. Тісто має займати не більше однієї третини форми. Знову накрийте рушником і залиште
в теплому місці на 30–40 хвилин, щоб знову піднялося. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте паску
25–35 хвилин залежно від її величини. Якщо скоринка
дуже підрум’яниться, прикрийте її фольгою, щоб не підгоріла. Дістаньте з духовки і дайте охолонути у формі.
Приготуйте молочно-шоколадну глазур. Ретельно перемішайте цукрову пудру з какао і 2 ст. л. молока. Якщо виходить дуже густою, додайте ще трохи молока. Покрийте
паску глазур’ю і прикрасьте посипкою з цукатів.

СИРНА НА ДРІЖДЖАХ
Проста в приготуванні, мінімум зусиль. І
при цьому виходить з дуже ніжною, легкою
текстурою, волога, смачна, м’якенька –
шматочки так
і тануть у роті
Фото klopotenko.com.

t Всі продукти для приготування паски
(крім білків для глазурі) необхідно заздалегідь (як мінімум за годину) дістати з холодильника.
t Здобне тісто любить тепло, тому при
його приготуванні не повинно бути протягів.
t Дуже важлива консистенція тіста:
воно має бути не надто рідким і не загустим, при різанні ножем тісто не повинно до

БІЛКОВА

Фото faino.v.ua.

ЩОБ ВЕЛИКОДНІЙ ХЛІБ УДАВСЯ НА СЛАВУ
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Інгредієнти:
1,5 кг борошна,
700 г кисломолочного сиру, 1 пачка
(200 г) вершкового масла, 1 скл. цукру (якщо любите
більш солодку
– дайте 1,5 скл.),
1 скл. молока, 6
яєць і 6 жовтків,
0.5 ч. л. солі, 100 г
Фото news.com.ua.
свіжих дріжджів, 1
скл. родзинок, 1 пакетик ванільного цукру.
Приготування. Для опари подробити дріжджі, влити тепле молоко, розмішати, всипати 1 ст. л. цукру і 4 ст. л.
борошна, все ретельно перемішати, накрити і залишити
в теплому місці на 15–20 хвилин (поки збільшиться у
2–2,5 рази). Сир перетерти через сито, збити блендером
(якщо нема, то можна пропустити через м’ясорубку).
Яйця, жовтки, сіль, ванільний цукор, цукор, що залишився, добре збити міксером, додати сир, знову збити
до однорідності, додати м’яке масло вершкове, ще раз
збити. Потому до цієї маси влити опару. Борошно просіяти і, всипаючи невеликими порціями, вручну вимісити
тісто не менше 15 хвилин (воно буде трохи липкуватим).
Далі викласти його в поліетиленову торбинку, злегка
зав’язати кінці, залишивши вільне місце, щоб тісто могло піднятися, і поставити в холодильник на ніч (на 8–12
годин). Діставши з холодильника, дати прогрітися в теплому місці. Тим часом промити і просушити родзинки,
перемішати їх із невеликою кількістю борошна і вмісити
в тісто. Залежно від величини і кількості форм поділити
тісто на частини, з кожної сформувати кульку і помістити
у змащені форми, заповнюючи їх наполовину. Накрити
чистими рушничками і залишити, поки підійде у теплому місці ще раз. Перед випічкою змастити верх пасок яйцем і випікати при температурі 180°С, готовність можна
перевірити за допомогою дерев’яної шпажки.

Вона не кришиться, не липне, добре застигає. Ще один
безперечний плюс — у її складі немає сирих яєць, що важливо
для маленьких ласунів
Інгредієнти: 4 ст. л. сухого молока, 6–8 ст. л. згущеного молока,
2–3 ч. л. лимонного соку.
Приготування. У невеликій мисці ретельно змішати всі інгредієнти. Якщо маса вийшла надто густа, додайте трохи згущеного молока. Отриманою глазур’ю змастіть остиглі паски і відразу ж посипте
кондитерською посипкою. Не баріться з посипкою, щоб декор встиг
закріпитися. Залиште до повного застигання. Чим товщий шар глазурі,
тим вона довше застигає.

ІЗ МАРШМЕЛОУ НА ВОДІ

Жувальні зефірки
(маршмелоу)
продаються різних
кольорів. Для
великодньої паски
найкраще підійдуть
білі, хоча й кольорова
глазур матиме гарний
вигляд

Фото Марини ХАРЧУК.

Інгредієнти: 200 г маршмелоу, 2–3 ст. л. води.
Приготування: Ставимо
все в мікрохвильовку, щоб цукерки розтопилися. Прогріваємо три
рази по 20 секунд і щоразу перемішуємо. Щоб маса була однорідною,
без грудочок і шматочків, треба добре вимішати. Найкраще це робити
ложкою, але якщо зефіру багато, то зручніше — заглибним блендером.
Готовою помадкою змастити верх паски або опустити її в глазур і прокрутити. Ця помадка не стікає, швидко застигає, тому відразу ж після
нанесення прикрашайте. Якщо в процесі прикрашання паски глазур
починає застигати, помістіть її на 10 секунд у мікрохвильову піч, перемішайте і знову наносьте на паски.

ІЗ ЖЕЛАТИНОМ

Така глазур виходить дуже білою і пишною
Інгредієнти: 1 скл. цукрової пудри (можна й цукор), 1 ч. л. швидкорозчинного желатину, 2 краплі лимонного соку, 6 ст. л. води, ванілін до смаку.
Приготування. Желатин залити 2 ст. л. води і залишити, поки
набухне. Цукрову пудру (чи цукор), ванілін залити 4 ст. л. води. Поставити масу на вогонь і варити до цілковитого розчинення цукру.
Ні кип’ятити, ні уварювати суміш не потрібно, головне — щоб цукор
повністю розтав. Сироп охолодіть до 60 градусів, додайте розбухлий
желатин і збийте міксером, поки маса стане білою. Лимонний сік введіть аж наприкінці приготування. Не переборщіть із лимонним соком:
якщо його забагато, глазур може не застигнути. Коли помадка трохи
схолоне, нанесіть її на верх пасок. Робіть це дуже швидко. Якщо ж
все-таки не встигли закінчити декорування, а глазур застигла, прогрійте її на водяній бані або в мікрохвильовці.

10

«ЦІКАВА

9 квітня 2020 Четвер

l СІМ «Я»
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Своє 50-річчя Ірина Білик
зустріла у самоізоляції
У понеділок, 6 квітня, поп-діва українського шоубізнесу
відзначила півстолітній ювілей
Фото з Instagram-сторінки Ірини БІЛИК.

Лія ЛІС

а початку 1990-х вона, молода тоді співачка, ламала
стереотипи сцени і була
на передовій нової української
музичної хвилі. На піснях Ірини
Білик виросло не одне покоління.
Хто не знає її «Цей дощ надовго»,
«Ти мій», «Я пливу», «Одинокая»,
«Просто літо», «Мовчати» в дуеті
зі Скрябіним, «Зима» разом із ТіК
тощо. Всього за 30-річну кар’єру
Білик випустила 12 альбомів і чотири збірки кращих пісень.
Щоправда, в якийсь період
Ірина змінила імідж, стала співати
російською, заплуталась у політиці, підтримуючи то Януковича,
то Тимошенко, а в 2015-му не-

Н
Їхню непосидючість можна сприймати як ваду або як родзинку.

«Сам ти роззява!»
— Мамо, він обзивається!
— Мамо, ти би бачила, як вона компот порозливала. Справжня
роззява!
— Сам ти роззява…
Надзвичайно важкий та емоційний діалог, який непросто
перервати і який, здається, множиться у період карантину
з геометричною прогресією. Часу ж бо доволі для усього
Оксана КОВАЛЕНКО,
мама

…«Давайте-но, спокійніше.
Зменшуйте гучність,
приберіть образи, а тоді з’ясовуйте стосунки», — це мій проголошений текст. Старшенький
іронізує, зауважуючи, що мама
вмикає психолога, бо начиталася
книжок. Я не заперечую і, коли
він іде, зовсім не психологічно
шепочу заплаканій дочці, що хай-

“

А ще дуже виручає звичка не дозволяти собі реагувати на якісь
слова чи вчинки одразу. Хочеться спалахнути, але налаштовуєшся: зараз мені захочеться сказати
все, що думаю, та я цього не робитиму. Це легше тепер, коли синові
за 18, коли бачиш дорослу людину. Якби ж мій сьогоднішній навик
та закинути на років сім назад…
Тоді народилася доня, і я так раділа, що маю ще одну жіночу душу
в сім’ї. А в сина тим часом зростали ревнощі, помножені на мамину

Дуже виручає звичка не дозволяти собі
реагувати на якісь слова чи вчинки одразу.

но ще кілька років і брат підросте
та не буде таким запальним щодо
дрібничок. А поки набираємося
терплячості.
З того, що начиталася про
боротьбу між дітьми останнім
часом, — про дії мам і тат у ситуації, коли серед дітей є любимчики (чи ті, з ким емоційно
комфортніше), а є інші. Об’єктивна проблема. Друга-подругу,
чоловіка-дружину можемо обрати, відчуваючи психологічну
сумісність. А якщо серед дітей
є такі, що бачиш: він — камінь,
а ти — коса? Такі, з якими кожна
розмова починається «по-доброму», а завершується сваркою? Ця дитина така ж дорога,
як інші, але дуже вже «кактусна».
Так склалося, що подібну школу
я пройшла, та є ще й університет!
Навчання важке, але можливе. Головне, що допомагає, — з усіх сил
старатися не порівнювати «героя»
з іншими дітьми. (Це «залізне»
правило погане тим, що навіть
не помічаєш, як його порушуєш).

недосвідченість. При тім я з усіх
сил старалася, щоб діти почувалися рівними. А виявляється —
є пряміша дорога.
Американські психологині
Адель Фабер і Елейн Мазліш, які
вислухали історії тисяч батьків
і написали про це книгу «Брати
й сестри. Як допомогти вашим
дітям жити дружно», дають мамам і татам дуже цікаву пораду:
не бути одержимими рівністю
й справедливістю. Умовно кажучи, якщо купуєте одному футболку, то не обов’язково брати
ще й другому. Нашим таким різним дітям потрібне інше: індивідуальний підхід. Комусь важливо,
щоб з ним говорили, комусь —
щоб поважали прагнення усамітнитися, іншому достатньо обіймів,
але наодинці.
Має те нагоду ділитис я
прикладами з життя — пишіть за електронними адресами okovalenko74@gmail.com
або ж tsikava.gazeta@gmail.
com, поштова адреса є в газеті.

“

У 2015 році
у пари народився
син Табріз. Хлопчик
з’явився на світ
завдяки сурогатному
материнству.

законно з території Росії злітала
у Крим.
Але, погодьтесь, Білик є метром в українському шоубізнесі
не через це, а саме через свою
україномовну частину творчості, яка розпочалась на «Червоній
руті» у 1989 році.
Своє 50-ліття співачка зустріла у самоізоляції через карантин.
Білик вирішила не скасовувати
святкування ювілею, а просто відзначити його онлайн замість великого концерту в палаці «Україна»
та ресторану. Майже цілий день
вона була на зв’язку зі своїми зірковими гостями та шанувальниками — вітання приймала на своїй
сторінці у соцмережі.

Два роки тому Ірина Білик вперше з’явилася на публіці з чоловіком
Асланом і сином Табрізом під час церемонії нагородження М1 Music
Awards 2018.

ДО РЕЧІ
Серед неофіційних і офіційних чоловіків Ірини Білик були:
l Першим фактичним чоловіком у 1990–1998 роках був продюсер
Юрій Нікітін.
l Другий громадянський чоловік (1998–2002) — модель Андрій
Оверчук, у 1999 році в пари народився син Гліб Андрійович Оверчук.
l У 2003–2006 роках Ірина перебувала у шлюбі з хореографом і телеведучим Дмитром Коляденком.
l З 2007-го по 2010-й Ірина Білик жила разом із на 15 літ молодшим
танцюристом Дмитром Дікусаром. Вони навіть узяли шлюб у Ріо-де-Жанейро, але він був не дійсним в Україні.
l Зараз Ірина Білик офіційно одружена із підприємцем Асланом
Ахмадовим. У 2015 році в них народився син Табріз. Хлопчик з’явився
на світ завдяки сурогатному материнству.

l О ЧАСИ! О ЗВИЧАЇ!

Чоловік вигулював… домашню курку
Цей курйозний випадок стався у селищі Слобожанське
Дніпропетровської області
Петра ЦВІТ

мовірно, таким чином власник
«домашньої тварини» вирішив обійти карантинні заборони. Відповідне відео з’явилося
в інтернеті. Покупці супермар-

І

кету почали активно фотографувати і знімати хлопця на телефон. На кадрах видно, що курка
не дуже слухається свого господаря, лякається людей і машин, тому
біжить за смітник біля магазину.
Власник незвичного домашнього

улюбленця змушений був узяти
курку на руки і пішов.
Влада справді поруч із потрібними заходами встановила і чимало дурних. Наприклад, заборонила
гуляти в парку на свіжому безкоронавірусному повітрі.
Навіть якщо ви поспішали
на роботу через парк, можете
нарватись на 17 тисяч штрафу.
Хіба не маразм?

www.volyn.com.ua
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Наречена зникла перед весіллям
Це сталося на початку 1990–х на Житомирщині. Дівчина поїхала
запрошувати рідну тітку на урочисту подію й на зворотній дорозі
десь пропала. Знайшли її аж через два місяці…
Костянтин МОРОЗ

ісля літньої сесії Оксана повернулася в рідне село й заявила батькам, що виходить
заміж. Найбільше переживала мама,
адже їхня одиначка — ще зовсім дитина, встигла закінчити лише два
курси аграрного університету. Але
дівчина із захопленням розповідала
про свого коханого — одногрупника
Миколу: уважний, добрий, чуйний.
На мамине запитання про старшого на кілька літ сусіда Сергія, адже
юнак явно не байдужий до неї, Оксана лише махнула рукою: «Він такий
несміливий і нерішучий. Боїться навіть узяти мене за руку».
Звістка про те, що Оксана виходить заміж, приголомшила Сергія.
Він вважав її своєю. Адже вони стали регулярно бачитися, коли вона
пішла в десятий клас. У їхньому селі
була школа–дев'ятирічка, тому здобувати середню освіту учні їздили
за 10 кілометрів у районний центр.
Якось хлопець підвіз сусідку до міста стареньким батьковим «Мерседесом», і з тих пір їхні дороги часто
перетиналися. Сергій їздив на роботу у райцентр. Працював у приватній
фірмі, яка встановлювала металопластикові вікна та двері. Два роки

П

“

Спочатку убивця писав: «Вітаю тебе, надзвичайна лікарко!»…

«Заразила коронавірусом»:
медбрат жорстоко
розправився зі своєю
коханою-лікаркою
Трагедія сталася в Італії
Василь КІТ
А казали: «Він такий тихий, нерішучий, навіть мухи не скривдить».

дому ввечері, стривожені батьки
зателефонували на автостанцію. Їм
сказали, що вечірнього рейсу не
було, бо зламався автобус. Приїде
вранці, вирішили вони. Але коли
наступного дня Оксана не повернулася — забили на сполох. Вирушили
до тітки Катерини, а вона приголом-

Коли в селі дізналися, що дочка агронома навчається
в університеті, Сергієва мама сказала: «Дивися, синку,
бо знайде Оксана в столиці якогось кавалера». На ці
слова хлопець лише кинув фразу, аж злякав матір:
«Вона все одно буде моєю!».

юнак возив Оксану в школу, але не
робив жодних натяків. Вона вважала
його своїм другом.
Дівчина стала студенткою й поїхала в Київ. Коли в селі дізналися,
що дочка агронома навчається в
університеті, Сергієва мама сказала:
«Дивися, синку, бо знайде Оксана
в столиці якогось кавалера». На ці
слова хлопець лише кинув фразу,
аж злякав матір: «Вона все одно буде
моєю!».
Влітку до Павленків приїжджав у
свати із сусідньої Рівненської області Микола з батьками. Домовилися
про весілля на першу неділю вересня. Розпочалися приємні клопоти:
молодята купили обручки, Оксана
вибрала оригінальну весільну сукню.
За 2 тижні до урочистої події
дівчина поїхала маршруткою у віддалене поліське село запрошувати
на весілля батькову сестру — тітку
Катерину. І… зникла.
Коли дочка не повернулася до-

шила їх: Оксана була в неї, але ще в
обід пішла на трасу — три кілометри, не чекаючи вечірнього рейсу. «У
мене багато справ», — такими були її
останні слова.
«Може, вона у Миколи?» — не
втрачали надії батьки. Зателефонували до сватів, і через кілька годин
у село примчав схвильований наречений. Написали заяву в міліцію,
розпочалися пошуки, але безрезультатно.
З відчаю мати звернулася до гадалки. Ворожка впевнено сказала:
«Вона мертва, знаходиться у воді,
задушив її чоловік, якого ви часто
бачите». Батьки перебрали всіх знайомих — не було у їхньої дитини ворогів. Через два місяці у сусідньому
районі в річці знайшли тіло Оксани.
Якийсь нелюд замордував і втопив.
У труну поклали весільну сукню,
про яку вона так мріяла. Зійшлася
молодь із навколишніх сіл. Змінюючи один одного, хлопці несли труну
на руках до цвинтаря, розташовано-

го далеко за селом. Лише Сергій не
давав нікому себе змінити, він ніби
закам'янів.
Порушили кримінальну справу, але слідство зайшло в тупик.
Допитували родичів, сусідів, односельчан. Викликали й Сергія. Ще й
батьків Оксани запитували, чи не
підозрюють вони юнака, на що мама
відповіла: «Він такий тихий, нерішучий, навіть мухи не скривдить».
Батько взявся сам шукати вбивцю дитини. Він поїхав до сестри у
село, де востаннє бачили живою
Оксану. Ходив із хати в хату й розпитував людей. Вже майже втратив
надію, коли одна жіночка згадала:
«Того дня до мене з міста приїжджала дочка. Вона йшла пішки з траси,
бо не встигла на нашу маршрутку. То,
може, щось бачила…».
Чоловік подався до тієї дочки. «Я
була якраз біля фігури, а метрів за
п'ятдесят на повороті сідала в жовту
машину якась дівчина. Може, то була
ваша Оксана?». Батька ніби вдарило
струмом. Пригадав слова ворожки,
а жовтий «Мерседес» і сусіда Сергія
він і справді бачив по кілька разів на
день. Ось тобі тихенький та несміливий. Коли Павленко з міліціонерами
зайшов у хату, з болем запитав убивцю: «За що?». Той лише промимрив:
«Оксана обіцяла, що буде моєю…».
***
На суді Сергій щиросердно каявся й зізнався, що зовсім не збирався
вбивати дівчину. Вистежив того дня,
коли вона їхала до тітки і підібрав
на трасі. Пропонував вийти за нього заміж, на що Оксана відповіла:
«Сергію, де ти був раніше, я вже вагітна від Миколи і люблю його». Тоді
на нього ніби щось найшло — і він
накинувся на дівчину.

–річний Антоніо Де Пейс зателефонував до поліції, повідомивши, що він убив свою партнерку, 27–річну Лорену
Куаранту (обоє на фото). Молоді медики працювали в
лікарні міста Мессіна на Сицилії і допомагали боротися з коронавірусною недугою.
Сам чоловік намагався скоїти суїцид — офіцери знайшли його
на підлозі квартири з перерізаними зап’ястями. Колегам Лорени
вдалося врятувати Де Пейса.
За даними поліції, чоловік сказав, що вбив дівчину, бо вона
«заразила його коронавірусом». Проте місцева влада скептично
ставиться до цього твердження. Попередні тести стверджують,
що ні він, ні його партнерка не були інфіковані.

28

“

Попередні тести стверджують, що ні він,
ні його партнерка не були інфіковані.

Незадовго до вбивства Лорена опублікувала у Facebook допис, у якому прокоментувала загибель 41 лікаря, які боролися з
коронавірусом. «Зараз більше, ніж будь-коли, ми повинні демонструвати відповідальність і життєлюбство. Ми маємо проявляти
повагу до себе, своєї родини та країни. Мусимо думати про тих, хто
присвячує життя щоденному догляду за хворими. Залишаймося
вдома. Так ми зможемо уникнути того, що наступними захворіємо
ми або ті, кого ми любимо», — написала вона.
Водночас Де Пейс теж у мережі нещодавно вітав кохану із вдалим складанням іспитів, бажаючи: «Щоб досягти мрій, потрібно
важко і віддано працювати, і ти є підтвердженням цьому. Бажаю
тобі йти до своїх мрій і мати життя, яке ти собі уявляла. Вітаю тебе,
надзвичайна лікарко!».
Що ж насправді сталося між двома закоханими, з’ясовує
поліція.
В Університеті Мессіна, де навчалася дівчина, вже пообіцяли, що їй посмертно буде присвоєно звання лікаря.
Р Е К Л А М А
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l ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ
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Один із найвідоміших портретів Казанови,
створений венеціанським живописцем Алессандро
Лонгі.

Фото telegraf.com.ua.

Навіть через чотири сотні літ після смерті
до образу коханця-авантюриста не згасає
інтерес.

Зіграти роль Казанови було для акторів
перепусткою у світ улюбленців жінок усього
світу. Австралієць Хіт Леджер у 2005 році
теж отримав такий шанс. Ця екранізація досі
є однією з найпопулярніших.

В Україні відомий бабій Казанова
колись отримав відкоша
А от своїй дружині він ніколи не зраджував

Інна ПІЛЮК

ДО СВІТСЬКОГО ЖИТТЯ
ПОТРАПИВ ПРЯМО ІЗ ГОНДОЛИ
Італієць Джакомо Казанова, без
сумніву, був вродливим. На портретах, які збереглися до наших
днів, видно, що риси обличчя чоловіка надзвичайно м’які та правильні, шкіра світла, але за такими
компліментами не варто забувати
і про манеру художника, який колись оце все малював. Тому пояснювати популярність Казанови
однією лиш вродою зовсім не обґрунтовано. Вочевидь, секрет його
«любовної» популярності ховається набагато глибше підмальованих
брів.
Життя Джакомо було неймовірно цікавим. Його одна за одною
переслідували пригоди. Студентом
він хотів прийняти духовний сан,
але через романи з дівчатами його
взагалі вигнали із семінарії. Недовго сумуючи, юнак почав заробляти
на життя грою на скрипці в театрі
рідної Венеції. А після однієї з вистав прямо в гондолі врятував
життя італійського сенатора, якому стало зле (згодилося нетривале
навчання ще малим хлопцем у місцевого лікаря).
Сенатор почав ставитися

до нього як до сина, що дало змогу
Казанові вести богемне життя. Проте незабаром за обман, шахрайство
(юнак був затятим гравцем у карти)
і богохульство авантюрний Джакомо потрапив до в’язниці. З-за грат
він неодноразово тікав, чим щоразу
дивував своє оточення і мимоволі
привертав до себе увагу.

НА НЬОГО «ПОЛЮВАЛА»
НАВІТЬ ЛЬВІВСЬКА БОГЕМА
Коли Джакомо було ледь за 20,
вступив до таємної масонської
ложі. Відтоді довго засиджувався
в бібліотеках, займався алхімією. Інформація про цікавого і начитаного
молодика, який нібито знає таємницю філософського каменю, за якою
гонилася тогочасна Європа, швидко
ширилася Італією і навіть перетинала кордони. Чоловікові вдалося
у цей час багато подорожувати.
Був він і на території теперішньої
Західної України, зокрема на Волині, Поділлі та Львівщині (згадує
міста Львів та Кристинопіль, тобто
сучасний Червоноград). Про Львів
залишив такий спогад у своїх мемуарах: «В Леополі, що вони називають
Лембергом, я зупинився в заїзді, довелось однак залишити його, щоб
поселитися в домі славної каштелянової Каменецької. Я гостював у неї

тиждень, і не можна сказати, щоб
до обопільної приємності, оскільки
вона розмовляла лише польською
та німецькою». Насправді ж пригоди Казанови у Львові були куди

“

ще й витончені манери та люб’язність Джакомо. А він, молодий
та симпатичний, не нехтував їхньою
увагою і мало з якою представницею прекрасної статі обмежував-

Чотири п’ятих насолоди полягали для мене в тому,
щоб дати щастя жінці. Я любив їх до божевілля,
але ще більше любив свободу.

гучнішими за знайомство з пані Каменецькою. Пробував він спокусити і селянку, яка не знаючи, що перед нею відомий ловелас, просто
втекла. Мав стосунки і зі світськими левицями, які наввипередки
запрошували видного кавалера
на вечірки.
Чоловік легко знайомився
з людьми, був дуже комунікабельним. Підтримувати бесіди допомагала його начитаність, а знання алхімії викликали справжнє захоплення в оточуючих. Жінки цінували

ся лиш словесним знайомством
та світськими бесідами… Дивно,
але між такими походеньками він
примудрявся писати історичні нариси, перекладати твори Гомера.

ЖІНОК ЛЮБИВ,
ТОМУ Й НЕ БРЕХАВ ЇМ
До честі чоловіка, зі своїми пасіями він завжди був чесним. Перш
ніж дійти до близьких стосунків,
відверто повідомляв, що не має
серйозних намірів і хоче лиш отримати та подарувати задоволення.

l УСМІХНІТЬСЯ!
:)) :)) :))
Дівчина розмовляє з матір’ю.
— Ех, стати б такою гарною, щоб за мною бігали всі
хлопці в селі…
— Безсоромна, тобі мало, що за тобою бігають їхні
дружини!

:)) :)) :))

Двоє чоловіків повертаються в своє село, випили. Hіч.
— Дивись, Васю, у твій дім через вікно лізе злодій.
— Нехай… Дружина подумає, що це я — так по пиці
надає, що він забуде, за чим ліз.

Відповіді на сканворд
за 2 квітня

Ну чи не сердився б Казанова на теперішній світ? Його,
письменника й перекладача, автора багатьох творів,
у тому числі на історичну тематику, сприймають тепер
лише як легковажного ловеласа

У взаєминах, нехай і нетривалих,
Джакомо був щедрим і порядним.
Іноді навіть просив жінок не захоплюватися дуже, щоб згодом розставання не приносило їм болю.
Якщо порівнювати Казанову
з його егоїстичними сучасниками,
то його взагалі можна назвати еталоном порядного чоловіка. Одружився він за тодішніми мірками
дуже пізно — в 40 літ і після цього
був вірний свій дружині.
Останні роки життя чоловік
провів із нудьгою, працюючи наглядачем бібліотеки одного графа
в Богемії (сучасна Чехія). Помер він
у 73. «Я любив, і мене любили, у мене
було хороше здоров’я, багато грошей, і я витратив їх, я був щасливий. І скажу це про себе, сміючись
над тими божевільними моралістами, які говорять, що справжнього
щастя на землі немає. Саме слова
«на землі» викликають у мене сміх,
нібито воно може бути де-небудь
ще! Чотири п’ятих насолоди полягали для мене в тому, щоб дати щастя
жінці. Я любив їх до божевілля, але
ще більше любив свободу», — зізнавався він.

АМУРНІ ПОХОДЕНЬКИ
ІТАЛІЙЦЯ У КНИЗІ ОБРОСЛИ
ЧУЖИМИ ІСТОРІЯМИ
Любовні справи Джакомо широкому загалу «видала» його автобіографія «Мемуари Казанови
де Сенгаль, розказані ним самим»
у 10 томах. У деяких виданнях фігурує назва «Історія мого життя». Італієць за походженням, він написав
її французькою, бо та нібито була
більш поширеною в тогочасній Європі.
За життя видати твір не вдалося, а після смерті Казанови рукопис
і крали, і перепродували, і перекладали на інші мови. Його історія
така ж авантюрна, як і життя її автора. Вперше вона вийшла друком
німецькою, але видавці розгледіли
в ній майбутній бестселер і миттю
переклали назад на французьку
і рідну автору італійську.
Окремі перекладачі викидали усі
«грубі» на їхній розсуд слова чи гомосексуальні сцени, але при цьому
розширювали інші еротичні епізоди,
а деякі взагалі дописували на свій
розсуд. Так десять томів виросли
до дванадцяти. Фантазії нові дописувачі не шкодували, деяким замальовкам тепер здивувався б і сам
Казанова. Порівняти оригінал
і представлений загалу твір можна:
у 2010 році Національна бібліотека
Франції придбала оригінальний рукопис за 7 мільйонів євро, і він зберігається у цій книгозбірні.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

Якщо у чоловіка виросли роги, значить…
не всі дотримуються режиму карантину
Це колись казали: «...значить, не всі мужики вчора дивилися футбол». Хоча у нашому
му
конкурсі може бути й пояснення-виправдання: просто чоловік, як і лось, об’ївся солі!
лі!
Фото із сайту fishki.net, надіслане Іриною МАЛИНОВСЬКОЮ.

Грицько ГАРБУЗ

ле насамперед повторимо запитання,
відповідь на яке вже почали обговорювати.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» – 11 (2020)
Ця травоїдна тварина полюбляє автомобілі. Точніше, одну їхню частину. Полюбляє
нею смакувати. Але тільки однієї пори року.
І лише завдяки речовині, яку тоді використовують. Ця речовина є і у вас вдома. А якщо
нема, то йдете до сусідки. Але вона не дуже
буде рада вашому приходу…
Що за тварину, частину автомобіля
і речовину ми заховали у гарбузі?
Одразу скажемо, що сьогодні у конкурсі
історій, як шукали правильну відповідь, ми
перемогу розділили, оскільки вважаємо ці
розповіді рівносильними. Посудіть самі.
«Прочитавши це завдання, відразу ж подумала, що мова йде про сіль. Вона пов’язує
і травоїдних тварин, які люблять нею смакувати, і автомобілі, тому що нею взимку
посипають дороги, і, звісно, є ця речовина в
кожному домі, – пише нам Тетяна Репетило із села Гуляйполе Катеринопільського
району Черкаської області. – А сусідка не
дуже буде рада нашому приходу через те, що
сіль входить до переліку тих семи предметів,
які не можна позичати ніколи і нікому. Вважається, що разом із нею з дому можна віддати достаток, злагоду, енергію, життєву силу та
інше, тому що сіль, як і вода, має енергетичну
пам’ять.
Відразу ж логіка підказала, що тварина,
про яку йдеться в завданні, – дика. Але хто
ж це?
І пригадала, що колись читала про те, що
всі травоїдні полюбляють сіль, але найбільш

Сіль — ось що приваблює лосів в автомобілях.

відомий її «споживач» – лось. На думку біологів, від солі роги у лосів ростуть швидше

“

Сусідка не дуже буде рада
нашому приходу, тому
що сіль входить до переліку
тих семи предметів, які
не можна позичати ніколи
і нікому.

та робляться дуже міцними. І тому часто цих
тварин бачать взимку на дорогах, де вони
злизують сіль».
А Ірина Малиновська з Ковеля, що на
Волині, розширила наші знання своєю розповіддю:
«Хижі тварини, на відміну від травоїдних,
отримують достатню кількість солі зі своєю
їжею (кров’ю і м’ясом), у них немає потреби

Актор

ДО РЕЧІ
За жуванням автомобільних шин взимку часто застають і дикобразів. Вони, як і
лосі, також потребують солі. А вона залишається на шинах, коли посипають обледенілі дороги.
шукати додаткові джерела мінералів. Лосі,
харчуючись лише травою, грибами і гілками
дерев, не мають такої змоги. Тому вони зму-

шені шукати природні солонці, які виходять
на поверхню землі. Іноді тварина долає не
один десяток кілометрів, покладаючись на
свій нюх і інстинкт, в пошуках солі. До одного
і того ж солончака лось може навідуватися
роками. У наших краях великі брили солі розкладають їм лісівники біля годівниць взимку.
А ще, риючись в інтернеті, натрапила на
таку цікаву інфу: «В одному із заповідників
Альберти на заході Канади з’явилися оголошення про те, що на парковці можуть перебувати лосі. Все частіше тварини стали підходити до автомобілів і злизувати з них сіль,
яка осідає на кузові і колесах після їзди на дорогах, де її розсипали заради безпеки водіїв.
Водіям рекомендували не вступати в
конфронтацію з тваринами, не виходити з
автомобіля й не намагатися їх відштовхнути.
Адже дорослий лось важить більш як 450 кг і
не зрушить з місця, скільки його не штовхай.
Якщо він вирішить, що йому погрожують, то
може кинутися на людей чи машини».
І пані Тетяна, і пані Ірина отримають
по 75 гривень призових за конкурс історій.
А от щоб визначити двох володарів
100 гривень з-поміж 7 учасників, які вказали
правильні варіанти відповідей (лось, кузов
(шини), сіль), довелося знову вдаватися до
жеребкування. І завдяки щасливій руці заступника голови Горохівської райдержадміністрації Волинської області, параолімпійського чемпіона-2004 з футболу Андрія Розтоки,
фортуна усміхнулась Наталії Ковальовій із
села Дроздовиця Городнянського району
Чернігівської області і Марії Книш із села
Смідин Старовижівського району Волині.
Переможниць просимо надіслати на адресу редакції копії першої та другої сторінок
паспорта (або ID-картки) та ідентифікаційного коду.
А нам час оголошувати нове завдання.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» – 15 (2020)
Фото volyn.com.ua.
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Цього разу запитання пов’язане з мовою цифр. Давненько ми такого не практикували.
А навіяло його виконання домашніх завдань із математики під час карантину. Тож маєте
уважно розглянути цей малюнок з автомобілем і вказати, який номер на парковці він зайняв? Цю цифру ми і заховали.
Що знаходиться у гарбузі?
Слова-відповіді треба надіслати до 22 квітня 2020 року тільки у вигляді sms-повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775 (наприклад: «М’яч», «Три ведмеді», «Петро
Панчук»).
Увага: з одного номера можна відправляти лише одне sms! Цей номер і братиме участь
у жеребкуванні в розіграші призових 200 гривень, якщо правильних відповідей буде більше двох.
А ще спеціальний приз – 150 гривень – отримає той, хто в листі на поштову адресу
(43 025, Луцьк, просп. Волі, 13) чи електронну (tsikava.gazeta@gmail.com) найяскравіше
опише, як шукав чи шукали правильну відповідь.
Будьте здорові!

ПОНЕДІЛОК, 13 КВІТНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

13 — 19 квітня

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

l ЛЮБОВ — ЗЛА

Ексміністерку МЗС Австрії,
яку видавав заміж Путін, побив чоловік
Йому тепер заборонено наближатися до дружини
Фото bbc.com.

Лія ЛІС

олишня очільниця міністерства закордонних справ Австрії
(2017–2019) Карін Кнайссль написала заяву в поліцію на свого чоловіка, який ударив її під час сварки, пише
австрійська газета «Kronen Zeitung».

К

“

Карін Кнайссль каже,
що він двічі вдарив її
по обличчю долонею.

Карін викликала поліцію на мініферму на півдні Нижньої Австрії, де
вона проживала з чоловіком Вольфгангом Майлінгером. Каже, що він двічі вдарив її по обличчю долонею.
Нагадаємо, влітку 2018 року на
весілля до цієї пари приїжджав президент Росії Путін і привозив із собою
Кубанський козачий хор.
«Криза, спричинена коронаві-

А може, чоловік ще на весіллі приревнував до володаря Кремля?

русом, провокує насильство», —
робить висновок австрійська газета з цієї історії. Ой, чи то один такий

випадок буде під час карантину…
Але Путін точно виявився сватом
не на щастя.

ВІВТОРОК, 14 КВІТНЯ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей
2020»
11:15, 11:50, 12:20, 12:35 «Любий,
ми переїжджаємо»
13:05 «Міняю жінку»
14:50 «Світ навиворіт - 9: Японія»
15:55 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Кухня»
22:45 «Одруження наосліп»

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.00 Т/с «Мене звати
Мелек» 12.25 Т/с «Не відпускай
мою руку» 13.25 Т/с «Дурна кров»
14.20 «Україна вражає» 14.45,
15.40 «Речдок» 16.35 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00,
19.00, 02.15 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Сімейна хроніка» 23.45 Х/ф «ІГРИ
ДОРОСЛИХ ДІВЧАТОК»

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 Місія: краса
12:20, 15:30 Реальна містика
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Відважні»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Консультант»
23:20 Контролер

СТБ
05:55, 08:45 Т/с «Коли ми вдома»
07:00 «Все буде добре!»
09:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12:00, 14:50 «МастерШеф» 12+
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:40 «Хата на тата» 12+
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:45 Т/с «У кожного свій
обман»
22:50 Т/с «Щасливий квиток»

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»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Міняю жінку»
14:50 «Світ навиворіт - 9:
Японія»
15:50 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:45 Т/с «Кухня»
22:45 «Гроші 2020»

13.50, 02.45 Україна: забута
історія
14.40, 19.50 Секретні території
15.30, 23.35 Загадки Всесвіту
16.20, 21.45 Скарби з горища
19.05 Скарб.UA
20.45 Земля 2050
22.35 Велетні льодовикової
ери

10:35 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
11:25 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
12:20, 14:50 «МастерШеф»
12+
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:45 «Хата на тата» 12+
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:45 Т/с «У кожного
свій обман»
22:50 Т/с «Щасливий квиток»

К-1

ICTV

05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Т/с «Відділ 44»
05:55 Громадянська оборона
06:45, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 20:55 Факти
09:10, 19:20 Надзвичайні
новини
ІНТЕР
10:00 Секретний фронт
05.30, 22.00 «Слідство вели... 10:55, 13:20 Х/ф
«ПОДОРОЖ ДО
з Леонідом Каневським»
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14:50, 16:20 Х/ф
17.40 Новини 07.10, 08.10
«ПРИЗНАЧЕННЯ»
«Ранок з Інтером» 09.20, 18.00,
17:05 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
02.20 Ток-шоу «Стосується
кожного» 11.10, 12.25 Х/ф
ПАТРУЛЬ»
«СМЕРТЬ НЕГІДНИКА» 14.00 20:15 Теорія змови
Х/ф «ТРЬОХ ПОТРІБНО
21:20 Т/с «Нюхач»
ПРИБРАТИ» 15.55 «Чекай
22:20 Свобода слова
на мене. Україна» 20.00
23:45 Х/ф «ГРА»
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок.
НОВИЙ КАНАЛ
Сімейна хроніка» 23.50 Х/ф
06:00, 07:15 Kids Time
«ДНІПРОВСЬКИЙ РУБІЖ»
06:05 М/с «Шоу Луні Тюнз»
07:20 Т/с «Друзі»
УКРАЇНА
09:20 Діти проти зірок
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
11:10 М/ф «Як вкрасти перо
Україною
Жар-птиці»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
12:50 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛІЄНТ»
19:00, 23:00 Сьогодні 14:20 Х/ф «ТІНЬ»
09:30 Зірковий шлях
16:50 Х/ф «ДОКТОР
11:20 Місія: краса
СТРЕНДЖ»
12:20, 15:30 Реальна містика 19:00 Від пацанки до панянки
16:00 Історія одного злочину
16+
16+
21:10 Х/ф «ОСТАННІЙ
18:00 Т/с «Відважні»
ВОЛОДАР СТИХІЙ»
20:10 Ток-шоу «Говорить
23:10 Х/ф «ПІРАНЬЇ»
Україна»
21:00 Т/с «Консультант»
МЕГА
23:30 Т/с «Інша я»
06.00 Бандитська Одеса
08.35, 01.35 Правда життя
СТБ
09.45, 00.25 Речовий доказ
07:00 «Все буде добре!»
10.55 Погляд зсередини
08:40 «Неймовірна правда про 11.55, 18.10 Особливий загін
зірок»
12.50, 17.10 Під іншим кутом

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
09:25 Х/ф «ЖІНКИ»
11:30, 17:40 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15:00, 21:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
16:00, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
19:20 «Орел і Решка. На краю
світу»
23:40 Х/ф «ЧЕТВЕРТИЙ
ВИД»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
08:05, 11:15 «Джедаі 2019»
10:05, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:45 «Джедаі»
14:50 Х/ф «ОЗЕРО АКУЛ»
16:25 Х/ф «ВАЖКА МІШЕНЬ»
19:15 Т/с «Опер за викликом»
20:10 Т/с «Дзвонар»
22:05 Т/с «CSI: Місце
злочину-9»
23:50 Х/ф «ВБИТИ БІЛЛА»

ФУТБОЛ-1
08:10 Аталанта - Верона.
Чемпіонат Італії 10:00 «Великий
футбол» 11:30 Вікторія Шахтар. 1/16 фіналу (2013 /14).
Ліга Європи УЄФА 13:20 Огляд
матчів. Ліга Європи УЄФА 14:15
«Суперматч» (Порту - Бенфіка).
Тревел-шоу 15:15 Журнал Ліги
чемпіонів 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 15:50 Ювентус - Реал
(2008 /09). Золота колекція Ліги
чемпіонів 17:50 Боруссія (Д) Лейпциг. Чемпіонат Німеччини
19:35 Хет-трик: Майкл Оуен.
Золота колекція Ліги чемпіонів.
Прем’єра 19:40 Вольфсбург МЮ (2009/10). Золота колекція
Ліги чемпіонів. Прем’єра 21:30
#залишайсязФутболом 22:40
Реал - Мілан (2009 /10). Золота
колекція Ліги чемпіонів

СЕРЕДА, 15 КВІТНЯ
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тюнз»
07:10 Т/с «Друзі»
09:30 Т/с «Завзяті
домогосподарки»
11:20 Х/ф «НАЗАД НА ЗЕМЛЮ»
13:00 Шалена зірка 12+
15:00, 19:00 Хто проти блондинок
12+
20:50 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПІСЛЯ НАШОЇ
ЕРИ»
22:40 Х/ф «ПІРАНЬЇ 3DD»

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.55, 01.35 Правда життя
09.40, 00.25 Речовий доказ
10.50 Погляд зсередини
11.50, 18.10 Особливий загін
12.45, 17.10 Під іншим кутом
13.45 Україна: забута історія
14.35, 19.50 Секретні території
15.30, 23.35 Загадки Всесвіту
ICTV
16.20, 21.45 Скарби з горища
05:40, 20:15 Громадянська оборона 19.05 Скарб.UA
20.45 Земля 2050
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
22.35 Велетні льодовикової ери
Факти
К-1
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Теорія змови
06:30 «TOP SHOP»
11:10 Х/ф «ЖИВИМ ЧИ
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
МЕРТВИМ»
08:25 «Дай лапу»
13:20 Х/ф «ОРЛИНИЙ ЗІР»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
15:20, 16:20 Т/с «Пес»
09:50, 19:20 «Орел і Решка. На
17:50 Т/с «Рішає Оністрат»
краю світу»
21:20 Т/с «Нюхач»
23:00 Х/ф «ЛАСКАВО ПРОСИМО 11:35, 17:40, 23:50 Т/с «Мисливці
за реліквіями»
У ЗОМБІЛЕНД»

15:00, 21:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
16:00, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»

2+2
06:00, 07:40 Т/с «Команда А-2»
09:20, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:45 «Джедаі»
10:35, 17:20 «Загублений світ»
13:25 «Помста природи»
13:55 Х/ф «ЛЮДИНА
ПРЕЗИДЕНТА»
15:45 Х/ф «ЛЮДИНА
ПРЕЗИДЕНТА-2»
19:15 Т/с «Опер за викликом»
20:10 Т/с «Дзвонар»
22:05 Т/с «CSI: Місце злочину-9»
23:50 Т/с «CSI: Місце злочину-8»

ФУТБОЛ-1
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:10 Yellow. Прем’єра 10:20, 21:30
#залишайсязФутболом 11:20, 14:00
«Шлях до Турина» 12:10 Шахтар Вікторія. 1/16 фіналу (2013 /14). Ліга
Європи УЄФА 14:50 Огляд матчів.
Ліга Європи УЄФА 15:50 Реал Ювентус (2008 /09). Золота колекція
Ліги чемпіонів 17:35 Журнал Ліги
чемпіонів 18:00 Динамо (К) Ньюкасл (2002 /03). Золота колекція
Ліги чемпіонів 19:45 Передмова
до «Мілан - Аякс» (2002 /03).
Золота колекція Ліги чемпіонів з А.
Шевченком 19:50 Мілан - Аякс. 1/4
фіналу (2002 /03). Золота колекція
Ліги чемпіонів з А. Шевченком

1+1

УКРАЇНА

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»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей
2020»
11:15, 11:50, 12:20, 12:35 «Любий,
ми переїжджаємо»
13:05 «Міняю жінку»
14:50 «Світ навиворіт - 9: Японія»
15:50 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Кухня»
22:45, 23:45 «Світ навиворіт 11:
Китай»

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 Місія: краса
12:20, 15:30 Реальна містика
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Відважні»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Консультант»
23:30 Т/с «Випробування вірністю»

ІНТЕР
05.25, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 «Корисна програма» 11.05
Т/с «Мене звати Мелек» 12.25 Т/с
«Не відпускай мою руку» 13.25 Т/с
«Дурна кров» 14.20 «Україна вражає»
14.45, 15.40 «Речдок» 16.35
«Речдок. Особливий випадок» 18.00,
02.20 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Сімейна
хроніка» 22.00 Д/п «Ватутін» 00.40
Т/с «Плата за порятунок» 03.50
«Богині ефіру» 04.20 «Орел і Решка.
Курортний сезон»

СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 Т/с «Коли ми вдома»
09:10 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:55, 14:50 «МастерШеф» 12+
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:35 «Хата на тата» 12+
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:45 Т/с «У кожного свій
обман»
22:55 Т/с «Щасливий квиток»

ICTV
05:40, 10:05 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
11:10, 13:15 Х/ф «КОЛОНІЯ»
13:25 Х/ф «У ПАСТЦІ ЧАСУ»
15:25, 16:20 Т/с «Пес»
17:50 Т/с «Рішає Оністрат»

20:10 Секретний фронт
21:20 Т/с «Нюхач»
23:05 Х/ф «ЯНГОЛ СМЕРТІ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тюнз»
07:10 Т/с «Друзі»
09:40 Т/с «Завзяті домогосподарки»
11:20 Х/ф «ШОУ ПОЧИНАЄТЬСЯ»
13:10 Шалена зірка 12+
15:10, 19:00 Суперінтуїція 12+
21:00 Х/ф «РІДНЯ»
23:00 Х/ф «КРИВАВІ ЗАГАТИ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.40, 01.35 Правда життя
09.45, 00.25 Речовий доказ
10.55 Погляд зсередини
11.55, 18.10 Особливий загін
12.50, 17.10 Під іншим кутом
13.50 Україна: забута історія
14.40, 19.55 Секретні території
15.30, 23.35 Загадки Всесвіту
16.20, 21.45 Скарби з горища
19.05 Скарб.UA
20.45 Земля 2050
22.35 Велетні льодовикової ери
02.30 Бандитський Київ

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Дай лапу»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50, 19:20 «Орел і Решка. На краю
світу»

11:35, 17:40, 23:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15:00, 21:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
16:00, 22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
09:20, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:45 «Джедаі»
10:35, 17:20 «Загублений світ»
13:05 «Відеобімба»
13:15 Х/ф «ВІДДАЧА»
15:05 Х/ф «ШАКАЛ»
19:15 Т/с «Опер за викликом»
20:15 Т/с «Дзвонар»
22:10 Т/с «CSI: Місце злочину-9»
23:55 Т/с «CSI: Місце злочину-8»

ФУТБОЛ-1
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:10, 21:30 #залишайсязФутболом
11:10 Шахтар - Партизан (2010/11).
Золота колекція Ліги чемпіонів
13:00 «Ніч Ліги чемпіонів» 14:15,
17:40 Yellow 14:25 Топ-матч 14:45
«Суперматч» (Мілан - Інтер). Тревелшоу 15:50 Реал - Ліверпуль. 1/8
фіналу (2008/09). Золота колекція
Ліги чемпіонів 17:50 Передмова
до «Олімпіакос-МЮ» (2013/14).
Золота колекція Ліги чемпіонів
17:55 Олімпіакос - МЮ. 1/8 фіналу
(2013/14). Золота колекція Ліги
чемпіонів 19:40 МЮ - Олімпіакос.
1/8 фіналу (2013/14). Золота колекція
Ліги чемпіонів 21:25 Післямова до
«МЮ-Олімпіакос» (2013/14). Золота
колекція Ліги чемпіонів

П’ЯТНИЦЯ, 17 КВІТНЯ

ЧЕТВЕР, 16 КВІТНЯ
1+1

СТБ

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»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей
2020»
11:15, 11:50, 12:20, 12:35 «Любий,
ми переїжджаємо»
13:05 «Міняю жінку»
14:50 «Світ навиворіт - 9: Японія»
15:50 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «Кухня»
22:30 «Право на владу 2020»

07:00 «Все буде добре!»
08:45 Т/с «Коли ми вдома»
11:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12:10, 14:50 «МастерШеф» 12+
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:35 «Хата на тата» 12+
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:45 Т/с «У кожного свій
обман»
22:50 Т/с «Щасливий квиток»

ІНТЕР
05.30, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 «Корисна програма» 11.05
Т/с «Мене звати Мелек» 12.25 Т/с
«Не відпускай мою руку» 13.25 Т/с
«Дурна кров» 14.20 «Україна вражає»
14.50, 15.40 «Речдок» 16.35
«Речдок. Особливий випадок» 18.00,
19.00, 01.50 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Сімейна хроніка» 23.50 Т/с «Плата
за порятунок» 03.20 «Богині ефіру»
04.15 «Орел і Решка. Курортний
сезон» 04.55 «Телемагазин»

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 Місія: краса
12:20, 15:30 Реальна містика
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Відважні»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Консультант»
23:20 Слідами

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:00 Секретний фронт
10:55 Х/ф «ЛЮДИНА ПІТЬМИ»
12:35, 13:15 Х/ф «ГРА»
15:20, 16:15 Т/с «Пес»
17:50 Т/с «Рішає Оністрат»
20:15 Антизомбі
21:20 Т/с «Нюхач»
22:20 Х/ф «КОСТЯНТИН»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тюнз»
07:10 Т/с «Друзі»
08:40 Т/с «Завзяті домогосподарки»
10:20 Х/ф «ЗАГУБЛЕНИЙ У
КОСМОСІ»
13:00 Шалена зірка 12+
16:00, 19:00 Хто зверху? 12+
18:00 Ревізор. Карантин
21:00 Х/ф «ГОТЕЛЬ «АРТЕМІДА»
22:50 Х/ф «ТОКСИЧНА АКУЛА»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.45, 01.35 Правда життя
09.50, 00.25 Речовий доказ
11.00, 18.10 Особливий загін
12.50 Погляд зсередини
13.50 Україна: забута історія
14.40, 19.55 Секретні території
15.30, 23.35 Загадки Всесвіту

16.20, 21.45 Скарби з горища
17.10, 20.45 Земля 2050
19.05 Скарб.UA
22.35 Планета Земля

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Дай лапу»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50, 19:20 «Орел і Решка. На
краю світу»
11:35, 17:40, 23:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15:00, 21:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
16:00, 22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00, 07:40 Т/с «Команда А-2»
09:20, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:45 «Джедаі»
10:35 «Рішала»
12:35, 17:20 «Загублений світ»
13:30 «Помста природи»
13:55 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ МАЙА»
15:45 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
ГЕРКУЛЕСА»
19:15 Т/с «Опер за викликом»
20:15 Т/с «Дзвонар»
22:10, 23:55 Т/с «CSI: Місце
злочину-9»

ФУТБОЛ-1
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:10, 21:30 #залишайсязФутболом
11:10 Брага - Шахтар (2010/11).
Золота колекція Ліги чемпіонів 13:00
«Ніч Ліги чемпіонів» 14:15 Журнал
Ліги чемпіонів 14:45 «Суперматч»
(Фенербахче - Бешикташ). Тревелшоу 15:50 Ліверпуль - Реал. 1/8
фіналу (2008/09). Золота колекція
Ліги чемпіонів 17:35 Журнал Ліги
Європи 18:00 Челсі - Базель. 1/2
фіналу (2012/13). Ліга Європи УЄФА
19:45 ПСВ - Дніпро (2012/13). Ліга
Європи УЄФА 22:40 Фіорентина Баварія. 1/8 фіналу (2009/10). Золота
колекція Ліги чемпіонів

СУБОТА, 18 КВІТНЯ
1+1
06:15, 07:00 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 Х/ф «КОД ДОСТУПУ
КЕЙПТАУН»
12:15 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН»
14:35 Т/с «Кухня»
18:30 «Розсміши коміка 2020»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:25 «Українські сенсації 2020»
21:30 «Вечірній квартал»
23:15 «Світське життя. 2020»

ІНТЕР
05.40 Д/п «Паломництво на
Святу землю» 06.35 «Слово
Предстоятеля» 06.40 Д/п «Тисяча
років на Афоні» 08.00 «Шість
соток» 09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня» 10.00 «Корисна
програма» 11.00 Х/ф «ВЕСНА
НА ЗАРІЧНІЙ ВУЛИЦІ» 13.00
«Сходження Благодатного вогню
в Храмі Гробу Господнього»
14.30, 04.45 Х/ф «ТРИ
ТОПОЛІ НА ПЛЮЩИСІ» 16.10
Т/с «Несолодка пропозиція»
20.00, 03.10 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх. Найкраще»
23.00 «Великоднє богослужіння
Української православної церкви»

УКРАЇНА

10:45 Т/с «У кожного свій обман»
19:00 «МастерШеф
Професіонали 2» 12+
22:20 «Хата на тата» 12+
23:35 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦЮЄМО»

ICTV
05:05 Скарб нації
05:15 Еврика!
05:20, 12:45, 18:45 Факти
05:50 Скетч-шоу «На трьох» 16+
07:40, 08:30 Перше, друге і
компот!
09:20 Т/с «Дільничний з ДВРЗ»
13:00 Т/с «Нюхач»
15:40 Х/ф «ОЛЕКСАНДР»
19:10 Х/ф «КОД ДА ВІНЧІ»
21:45 Х/ф «АНГЕЛИ І ДЕМОНИ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тюнз»
07:10 Вар’яти 12+
12:00 Хто зверху? 12+
15:50 Х/ф «ОСТАННІЙ
ВОЛОДАР СТИХІЙ»
17:50 М/ф «Іван Царевич та Сірий
вовк»
19:40 М/ф «Іван Царевич і Сірий
вовк 2»
21:00 М/ф «Учень чаклуна»
23:10 Х/ф «КРАБАТ: УЧЕНЬ
ЧАКЛУНА»

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07:00, 15:00 Сьогодні
06.35, 01.20 Містична Україна
07:30 Зірковий шлях
07.20, 18.00 Скептик
08:30, 15:20 Т/с «Консультант»
09.20 Речовий доказ
16:20, 21:00 Т/с «Принцеса-жаба» 10.30, 22.35 Секретні території
19:00 Головна тема
11.20 Земля 2050
22:00 Українська пісня року
13.20 За лаштунками
15.10, 00.25 Особливий загін
СТБ
17.00 Велетні льодовикової ери
05:45, 09:30 «Неймовірна правда 21.00 Титанік: загадка розгадана
23.25 Погляд зсередини
про зірок»
06:40 «Все буде смачно!»
К-1
08:35 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06:30 «TOP SHOP»

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»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей
2020»
11:15, 11:50, 12:20, 12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Міняю жінку»
14:50 «Світ навиворіт - 9: Японія»
15:50 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Ліга сміху. Дайджест 2020»
22:15 «Вечірній квартал»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.05 Т/с «Мене
звати Мелек» 12.25 Т/с «Не відпускай
мою руку» 14.20 «Україна вражає»
14.50, 15.40, 23.40 «Речдок» 16.35
«Речдок. Особливий випадок» 18.00,
00.35 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня» 02.15
Х/ф «СВАТАННЯ НА ГОНЧАРІВЦІ»
03.35 «Чекай на мене. Україна» 05.00
«Телемагазин»

09:35 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦЮЄМО»
14:20, 14:50 «Супермама»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:35, 18:00, 19:00, 22:45 «Холостяк»
12+
23:05 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ НА
КОЛИШНЮ»

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:10, 19:20 Надзвичайні новини
10:00 Антизомбі. Дайджест
10:50, 13:15 Х/ф «У ПАСТЦІ ЧАСУ»
13:20, 16:15 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
17:10, 20:05 Дизель-шоу 12+
22:40 Х/ф «ЗАВЗЯТІ ШАХРАЇ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тюнз»
07:10 Т/с «Друзі»
09:20 Діти проти зірок
11:10 Х/ф «ГОТЕЛЬ «АРТЕМІДА»
13:10 Х/ф «РІДНЯ»
15:10 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПІСЛЯ НАШОЇ
ЕРИ»
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР: МІЖ
ДВОХ СВІТІВ»
23:20 Х/ф «МАШИНА ЧАСУ»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Дай лапу»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50, 19:50 «Орел і Решка. На краю
світу»
11:35 Т/с «Мисливці за реліквіями»
15:00, 21:40 «Орел і Решка. Морський
сезон»
16:00, 22:30 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:50 Х/ф «НАРЕЧЕНА-ВТІКАЧКА»

2+2
06:00, 17:20 «Загублений світ»
07:35 Т/с «Команда А-2»
09:15, 18:15 «Спецкор»
09:55, 18:45 «Джедаі»
10:30 «Помста природи»
13:55 Х/ф «НОКАУТ»
15:45 Х/ф «АСТЕРОЇД ПРОТИ
ЗЕМЛІ»
19:15 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ ФОРСАЖ»
21:10 Х/ф «БОКСЕР»
22:55 Х/ф «НАПАД НА УОЛЛ-СТРІТ»

ФУТБОЛ-1

06:00 Барселона - Валенсія (2016/17).
Чемпіонат Іспанії 07:45 Журнал Ліги
чемпіонів 08:10 Фіорентина - Рома.
Чемпіонат Італії 09:50, 15:15 Yellow
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:10, 21:30 #залишайсязФутболом
МЕГА
11:10 Арсенал - Шахтар (2010/11).
УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
Золота колекція Ліги чемпіонів
08.25,
09.30,
01.35
Правда
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
13:00 «Ніч Ліги чемпіонів» 14:15
життя
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
«Суперматч» (Рома - Лацио). Тревел10.05, 00.25 Речовий доказ
Сьогодні
11.15, 18.15 Особливий загін
шоу 15:25 Топ-матч 15:50 Цюрих
09:30 Зірковий шлях
13.05 Погляд зсередини
- Реал (2009/10). Золота колекція
12:20 Реальна містика
14.05 Україна: забута історія
13:20, 15:30 Т/с «Людина без серця» 14.55, 17.25, 19.55 Секретні території Ліги чемпіонів 17:35 Аякс - Селтік
(2015/16). Ліга Європи УЄФА 19:20
18:00 Т/с «Відважні»
15.45, 23.35 Загадки Всесвіту
Журнал LaLiga World. Чемпіонат Іспанії.
20:10 Гучна справа
16.35, 21.45 Скарби з горища
Прем’єра 19:45 ПСЖ - Барселона
21:00 Свобода слова Савіка Шустера 19.10 Теорія змови
(2014/15). Золота колекція Ліги
20.45 Земля 2050
чемпіонів 22:40 МЮ - Мілан. 1/8
СТБ
22.35 Планета Земля
фіналу (2009/10). Золота колекція Ліги
06:05 «Неймовірна правда про зірок» 02.25 Аджимушкай. Підземелля
чемпіонів
смерті
07:55 Х/ф «БРУДНІ ТАНЦІ - 2»

НЕДІЛЯ, 19 КВІТНЯ
08:00 М/с «Земля до початку
часів»
08:50 «Ух ти show»
09:20 Х/ф «ВІКІ, МАЛЕНЬКИЙ
ВІКІНГ»
11:00 Х/ф «ОСІНЬ У НЬЮЙОРКУ»
12:50 Х/ф «НАРЕЧЕНАВТІКАЧКА»
15:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00, 08:25 «Загублений світ»
07:45 «Джедаі 2019»
13:10 Х/ф «ВІЙНИ ДРОНІВ»
14:45 Х/ф «ВОРОГ МІЙ»
16:45 Х/ф «ПАРК ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ»
19:00 Х/ф «ПАРК ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ-2»
21:15 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ
НІБЕЛУНГІВ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 08:45 Топ-матч
06:10 Атлетік- Реал (2016/17).
Чемпіонат Іспанії 08:15, 14:25,
22:00 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини 09:00
#залишайсязФутболом 10:00,
15:40, 22:30 Футбол NEWS 10:10
«Суперматч» (Хайдук - Динамо
З). Тревел-шоу. Прем’єра 11:10
Yellow. Прем’єра 11:20 Шахтар
- Арсенал (2010/11). Золота
колекція Ліги чемпіонів 13:10 «Ніч
Ліги чемпіонів» 14:55, 21:50 Yellow
15:10, 21:20 Журнал LaLiga World.
Чемпіонат Іспанії 15:50
Боруссія (Д) - Шальке (2012/13).
Чемпіонат Німеччини 17:40
Шахтар - Динамо (2016/17).
Чемпіонат України 19:30 Україна
- Португалія. Відбір до ЄВРО- 2020
22:40 Барселона - Штутгарт. 1/8
фіналу (2009/10). Золота колекція
Ліги чемпіонів

1+1
06:00 Мультфільм
06:10, 07:05 «Життя відомих людей
2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:25, 11:45 «Світ навиворіт»
09:50, 10:45 «Великі випуски
з А. Птушкіним»
14:15 «Світ навиворіт 11: Китай»
15:15 Т/с «Кухня»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10. Найкраще»
23:25 Х/ф «ЧЕРВОНИЙ
ГОРОБЕЦЬ»

10:25 «МастерШеф Професіонали
2» 12+
13:45 «Хата на тата» 12+
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
19:55 «Один за всіх» 16+
21:50 «Таємниці ДНК» 16+
22:45 «Детектор брехні»

ICTV

05:50 Скарб нації
06:00 Еврика!
06:05, 12:45, 18:45 Факти
06:30 Антизомбі. Дайджест
07:30 Теорія змови
08:20, 10:00 Громадянська оборона
ІНТЕР
09:10 Секретний фронт. Дайджест
06.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРІЧНІЙ
10:55, 13:00 Т/с «Відділ 44»
ВУЛИЦІ» 08.00 «Удачний проект»
13:45 Х/ф «КОД ДА ВІНЧІ»
09.00 «Готуємо разом» 10.00 «Орел 16:20 Х/ф «АНГЕЛИ І ДЕМОНИ»
і Решка. Дива світу 2» 11.00 «Орел
20:30 Х/ф «ІНФЕРНО»
і Решка. Божевільні вихідні» 12.00, 22:45 Х/ф «НОЙ»
02.50 «Орел і Решка. Карантин»
12.50 «Крутіше всіх. Найкраще»
НОВИЙ КАНАЛ
14.15 Х/ф «СІССІ» 16.10 Х/ф
«СІССІ - МОЛОДА ІМПЕРАТРИЦЯ» 06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тюнз»
18.00 Х/ф «СІССІ: ВАЖКІ РОКИ
ІМПЕРАТРИЦІ» 20.00 «Подробиці» 07:10 Варьяти 12+
20.30 Х/ф «КОРОЛЕВА» 22.25
07:40 Ревізор. Карантин
Х/ф «ВСЕ МОЖЛИВО» 00.20
08:40 Від пацанки до панянки 16+
«Речдок» 03.35 «Богині ефіру»
11:00 М/ф «Іван Царевич та Сірий
04.15 «Добрий вечір на Інтері»
вовк»
04.55 «Телемагазин»
12:40 М/ф «Іван Царевич і Сірий
вовк 2»
УКРАЇНА
14:00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР: МІЖ
07:30 Зірковий шлях
ДВОХ СВІТІВ»
09:20 Т/с «Принцеса-жаба»
16:40 М/ф «Учень чаклуна»
13:00 Т/с «Всупереч долі»
18:50 Х/ф «АСИСТЕНТ ВАМПІРА»
17:00, 21:00 Т/с «Ніколи не
21:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСІЇ: ПІСКИ
здавайся»
ЧАСУ»
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 23:10 Х/ф «ВОСКРЕСІННЯ»
Панютою
МЕГА
23:00 Т/с «Я житиму»
06.00 Бандитська Одеса
СТБ
06.40, 01.40 Містична Україна
07.30, 18.05 Скептик
05:45, 09:30 «Неймовірна правда
09.30 Речовий доказ
про зірок»
10.40, 22.50 Секретні території
06:40 «Все буде смачно!»
11.30 Земля 2050
08:30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
13.25, 21.00 За лаштунками
історія»

15.15 Особливий загін
16.10 Планета Земля
23.40 Під іншим кутом

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Земля до початку часів»
08:50 М/ф «Щоденники Барбі»
10:10 М/ф «Барбі та їі сестри: казка
про поні»
11:30 Х/ф «ВІКІ, МАЛЕНЬКИЙ
ВІКІНГ»
13:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00, 09:10 «Загублений світ»
07:35 «Джедаі 2019»
13:50 Х/ф «БЕН-ГУР»
16:00 Х/ф «БЛИЗНЮКИДРАКОНИ»
18:00 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПОЛУДЕНЬ»
20:00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ЕЙС
ВЕНТУРА»
21:40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ЕЙС
ВЕНТУРА-2: КОЛИ
ПРИРОДА КЛИЧЕ»
23:10 Х/ф «ГІСТЬ»

ФУТБОЛ-1
06:00 Барселона - Севілья
(2016/17). Чемпіонат Іспанії
07:45, 14:00 Журнал LaLiga World.
Чемпіонат Іспанії 08:15 Рома - Лаціо
(2013/14). Чемпіонат Італії 10:00,
15:40 Футбол NEWS 10:10 Журнал
Ліги чемпіонів. Прем’єра 10:40,
14:30, 22:50 Yellow 10:50 Партизан
- Шахтар (2010/11). Золота колекція
Ліги чемпіонів 12:40 «Ніч Ліги
чемпіонів» 14:45, 23:10 «Суперматч»
(Хайдук Динамо З). Тревел-шоу 15:50
Шальке - Боруссія (Д) (2012/13).
Чемпіонат Німеччини 17:40 Шахтар
- Динамо (2017/18). Чемпіонат
України 19:30 Сербія - Україна.
Відбір до ЄВРО- 2020 21:20
«Великий футбол» 23:00 Топ-матч

Що віщують зорі
Гороскоп на 13—19 квітня
ОВЕН Вдалий тиждень для
кар’єри, а також для поїздок і відряджень. Головне, уникайте конфліктів
із начальством. Поспілкуйтеся з кращим другом. У вихідні варто знайти час
для близьких. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — середа.
ТЕЛЕЦЬ Занурення в серйозну
роботу врятує вас від авантюри. Не
варто починати нові справи. А от вихідні вдалі для початку нового й руйнування старого, що вже повністю себе
вичерпало. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — понеділок.
БЛИЗНЮКИ Тиждень буде божевільним, але цікавим, прибутковим
та успішним. Готуйтеся до приємних
несподіванок. Подумайте, може, іноді
варто відступити від правил, щоб одержати щось особливе. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
РАК Вас помітять саме тоді, коли
це буде необхідно. Успішно пройдуть
важливі переговори й ділові зустрічі.
Взагалі досить вдалий час для вирішення проблем. Проявляйте амбіційність на роботі й змініть щось в особистому
житті. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ЛЕВ Не бійтеся брати відповідальність на себе. Будьте розкутішими,
спілкуйтеся з різними людьми. А от
розмов із начальством поки що краще
уникати. У вихідні вирішуватимете побутові питання. Сприятливий день — середа,
несприятливий — понеділок.
ДІВА Більше часу присвятіть собі.
Це дасть змогу адекватно оцінити ситуацію. Можлива зміна планів і раптовий від’їзд. У вихідні відволічіться від
домашніх проблем. Сприятливий день
— вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ТЕРЕЗИ Постарайтеся не бути
егоїстичними щодо колег і близьких.
Те, що не встигнете, прийдеться надолужувати в інші дні. У вихідні займіться домашніми справами. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — понеділок.
СКОРПІОН Не відмовляйтеся від
нових проєктів і поїздок, вони будуть
вдалими. Виконуйте свої бажання, це
зробить вас щасливішими. У вихідні
ймовірні змінити в особистому житті.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ Ваші творчі ідеї приємно здивують друзів і партнерів по
бізнесу. Якщо ви будете діяти рішуче,
то всього доб’єтеся. Неформальна ділова зустріч відкриє перед вами нові
перспективи. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — вівторок.
КОЗЕРІГ Засумніваєтеся у власних
силах. Слід задуматися про своє ставлення до людей — можливо, ви надто
вимогливі. У вихідні постарайтеся уникати непотрібних контактів. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — четвер.
ВОДОЛІЙ Приємні сюрпризи й
прикрі несподіванки стосуватимуться
переважно роботи. Ймовірні проблеми зі здоров’ям. У домашніх справах
беріть ініціативу на себе. Сприятливий
день — середа, несприятливий — понеділок.
РИБИ Ваша вимогливість до себе
й до інших можуть зіпсувати стосунки
з оточуючими. Ймовірно, з’являться
перспективи, пов’язані з кар’єрним
ростом. У вихідні вам, схоже, захочеться самоти. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
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НАТУРАЛЬНІ МЕТОДИ ФАРБУВАННЯ ЯЄЦЬ

Якщо вас демонстративно
не помічають, значить вами
серйозно цікавляться.

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

Захистимо
оселю від інфекцій
Ми заносимо в квартири не лише бруд, а й мікроби. Щоб знезаразити
приміщення, особливо нині, коли коронавірус косить українців,
важливо робити вологе прибирання дезінфікуючими засобами. Така
обробка особливо необхідна, коли в домі є хворий, скажімо, на грип

Свічки-крашанки —
оригінальний
великодній декор

Прибирання з хлором. Його
містить усім відома «Білизна». Це хороший антисептик, який успішно бореться
з мікробами. Для цього використовується розчин меншої концентрації, ніж для
прання: 60–100 мл засобу на літр води.
Важливо не перевищити рекомендовану дозу і працювати в рукавичках. Після
прибирання провітріть кімнату. Столи,
дверні ручки, вимикачі, все, до чого
найчастіше торкаєтесь, обробіть антисептиком.
Сіль від хвороб. Вона теж хороший
дезінфектор. Допоможе усунути осередки інфекцій і мікроби. До того ж не має
неприємного запаху і не викликає алергічної реакції. У процесі миття очиститься
не лише поверхня підлоги, а й продезінфікується повітря в кімнаті. Розчин повинен бути насиченим: 0,5 кілограма солі
розчинити в 3 літрах теплої води. Ним
слід обробити підлогу, раковину, стіл.
Сода і мило для здоров’я і чистоти. Головна перевага господарського
мила — натуральний склад і дезінфікуючі властивості. А разом із харчовою
содою такий розчин має подвійний
ефект — прибирає бруд і чинить анти-

мікробну дію. Для його приготування
слід натерти чверть бруска мила, розчинити його в 3 літрах теплої води і додати
3–4 ложки харчової соди. Ним можна
мити підлогу і посуд, яким користувався
хворий.

“

Столи, дверні ручки,
вимикачі, обробіть
антисептиком.

Розбризкайте оцет. Додайте 2 сто-лові ложки його на літр води і використо-вуйте для протирання поверхонь. Оцто-вим розчином можна обробити з допоомогою пульверизатора дитячі іграшки,
и,
м’які меблі та одяг.
Аромати проти вірусів. Добре
ре
очищають повітря в домі й знищують мікроби ароматичні олії з антисептичним
м
ефектом — хвойна, евкаліптова, чайного
го
дерева і лимона. Їх треба розбавляти воодою. До пів літра води додати половину
ну
чайної ложки олії і розбризкати із допопомогою пульверизатора.
Р

У поєднанні з іншими
дрібничками
(корзинками,
підсвічниками,
квітами, гілочками,
стрічками тощо)
вони стануть
основою чудових
композицій, що
створять в оселі
святкову атмосферу
Для виготовлення таких пасхальних атрибутів
знадобиться кілька порожніх яєчних шкаралуп, парафінова стружка, свічковий гніт, пергаментний папір,
кілька скляних чи паперових ємностей, воскова крейда, ефірні олії (за бажанням).
Крок 1. Подрібніть парафінову свічку, при цьому
намагайтеся не пошкодити гніт. Насипте парафінову
стружку в окремі посудини, додайте подрібнену воскову крейду різних кольорів, поставте у мікрохвильовку. Протягом декількох хвилин маса повинна повністю розплавитися. Додайте кілька крапель ефірної
олії та швидко розмішайте до однорідності.
Крок 2. Помістіть свічковий гніт всередину шкаралупи, верхній край закріпіть, наприклад, прив’яжіть
до сірника чи зубочистки, поклавши їх «кладочками»
через отвір або приклейте паперовим скотчем. Далі
швидко залийте розплавлений віск у шкаралупки.
Трішки маси вилийте на пергамент, притискаючи
до неї дно, і зачекайте, поки застигне.
Крок 3. Залиште свічки не менш ніж на 4–5 годин
холонути.
Крок 4. Коли парафін повністю застигне, акуратно
зніміть шкаралупу та обріжте зайвий гніт.
Усі фото samotuzhky.com.ua.
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