Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

l НЕЙМОВІРНО!
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Цікава
ГА З Е ТА +

на вих ідні

До свого щастя багатодітні батьки йшли через особисту трагедію:
від кожного з них при народженні відмовились рідні тато і мама.
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А 22-гу дитину
народжувала аж 10 годин

l ЗНАЙ НАШИХ!
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45-річна Сью і її 49-літній чоловік Ноель дуже раді, адже
тепер у їхній сім’ї дівчаток і хлопчиків порівну. Хоча раніше
«думали зупинитися вже на трьох дітях»
с. 11

»
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Чоловічі захоплення у кожного різні: В’ячеслав Ніколайчук обрав таке, що корисне всій громаді.

Сам собі вогнеборець
На Рівненщині селянин за власний рахунок придбав пожежний
автомобіль і тепер допомагає боротися з вогнем у цілій окрузі

Інна ПІЛЮК

рія коштувала йому недешево, адже авто і всі
необхідні деталі обійшлися в більш як три тисячі доларів.
— Дружина поставилася з розумінням. Але коли
дізналась про ціну, то трішечки засмутилася, — розповідає В’ячеслав про матеріальний бік такої незвичної

М

“

Мрія коштувала В’ячеславу
недешево, адже автомобіль і всі
необхідні деталі обійшлися в більш
як три тисячі доларів.

покупки. — Відкладаю гроші потроху. Маю хобі — мотоцикли збираю. Старенький зроблю і продаю, то таким
чином підзаробляю. Отак.

Закінчення на с. 5

l В ЕПІЦЕНТРІ ЛИХА

Роман Собко, який на фронті
переливав пораненому свою
кров, тепер рятує хворих
на коронавірус італійців
с. 3
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» Про лікарку
з крилами ангела
говорить увесь світ

Картина, що з’явилася нещодавно на стіні лікарні Папи
Джованні XXIII в італійському Бергамо (Ломбардія), варта
найпрекрасніших слів. І водночас їх не потребує, бо й сама
доволі промовиста для тих, хто здатен відчувати

»
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Землевпорядник В’ячеслав Ніколайчук із села
Люхча Сарненського району жартує, що після
своїх сорока років здійснив дитячу мрію:
«Я народився в той період, коли кожен хотів бути
або пожежником, або космонавтом. От виходить,
і я став вогнеборцем»

с. 3

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

»
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ
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За знищення трави встановили
штраф у 150 000 гривень!
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Заплатити доведеться за кожен спалений
листочок

Зараз у лаврі – суворий карантин.

Києво-Печерська лавра
стала українським
Уханем

Фото dialog.ua.

Україна душиться у вогні та димі
через деяких нерозумних наших
співгромадян, які, спалюючи
суху траву, часто провокують
масштабні пожежі

У відомій обителі, яка належить Московському
патріархату, коронавірусом заразилось понад
90 монахів

«Просто перестати палити»: щоб звільнити Україну від руйнівного вогню,
цього дійсно достатньо.

У цьому місті від COVID-19 одужала 73-річна жінка з важкою
патологією

Фото rbc.ua.

На щастя, коронавірус – це не смертельний
вирок, навіть у поважному віці.

Хворобу вона підхопила на церковній
службі, але успішно
її подолала. Жінка

стала найстарішою
людиною на планеті,
яка вилікувалась від
COVID-19.

сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних
доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах каратимуть штрафами
від 3 060 до 6 120 гривень (було — від
170 до 340 гривень). Посадовці платитимуть від 15 300 до 20 400 гривень.
Давно пора!

l ПРЯМА МОВА
Олександр ТУРЧИНОВ,
екссекретар РНБО, про висунення учасниці
Революції гідності Тетяні Чорновол підозри
за кількома статтями, включаючи навмисне
вбивство, за події, які відбулися на Майдані
у 2014 році:

«Какая разніца?»
Шмигаль переплутав
Великдень із Різдвом

«

Прем’єр-міністр України привітав християн
західного обряду з… «днем народження
Христа»
Глава уряду Денис Шмигаль (на фото), вітаючи християн західного обряду з Великоднем
у соціальній мережі, припустився помилки.
«Свято Воскресіння Христового наповнює наші
серця незламною вірою в істинне добро, справжню любов та безмежну радість. Воно символізує
рті до життя і вселяє
перехід від смерті
в нас надію на душевне та фіння. Цей день
зичне відродження.
но проводять
люди традиційно
лі, у компанії
у родинному колі,
друзів та йдутьь до церкви,
и нащоби привітати
иродження Хриь,
ста. Та, на жаль,
не
цього
року», — напи-сав Денис Шмигаль.

Небезпека реваншу. Я ніколи не забуду, що відбувалося
в Києві 18 лютого 2014-го. Влада, що збожеволіла, намагалася втопити в крові Революцію гідності. Патріотів
убивали на Інститутській, добивали поранених металевими прутами в Маріїнському парку. Ввечері проти
неозброєних захисників Майдану кинули всіх зібраних у
Києві силовиків, оголосивши для прикриття вбивств
так звану антитерористичну операцію. Вони підпалили
Будинок профспілок, де розташовувався наш штаб опору,
розстрілювали та закидували Майдан гранатами. В той
день було вбито 28 протестувальників, величезна кількість людей отримала важкі поранення і травми. Тоді,
в облозі на Майдані, нас залишалося не так багато, але
ми вистояли і перемогли. В ті страшні часи з нами була і
Тетяна Чорновол, яка, одужавши після страшних побоїв,
одразу стала у стрій.
Переслідування Тетяни Чорновол за
події, що відбувалися 18 лютого
ого 2014
року (у неї вдома з цього приводу
оду були
обшуки), – це намагання переписати
еписати
історію України, спаплюжити та
принизити Революцію гідності,
ті,
перемогу і здобутки якої визнавв
увесь цивілізований світ.

»
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ського призначення вогнем чи іншим
загальнонебезпечним способом одним із видів покарання буде штраф від
91 800 до 153 000 гривень;
 випалювання стерні, луків,
пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною
рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях

Коронавірус перемогла
найстарша пацієнтка
у Вінниці
Міський голова Вінниці Сергій
Моргунов розповів: «Хочу повідомити дуже хорошу
новину: в нас одужала найс тарша
пацієнтка, 73 років.
У неї до всього була
досить важка патологія — гострий
інфаркт і двобічна
пневмонія, плюс
ще й коронавірус.
Але вона вилікувалась, і вже вдома. Бажаємо їй здоров’я».
А в Нідерландах
з лікарні після коронавірусу виписалась
107-річна бабуся.

Зліг із цією недугою і настоятель монастиря митрополит Павло, його госпіталізували. На середу, 15 квітня, було
відомо про двох ченців Києво-Печерської лаври, які померли, ймовірно, через коронавірус (один із них приїхав із
Почаївської лаври). Скільки вірян заразили монахи, можна
тільки здогадуватись. А ще ж зовсім недавно митрополит
Павло закликав не боятись вірусу, а йти у храми: «Моліться, постіть, ходіть до храму, причащайтесь і причащайте
маленьких дітей…», — казав він.
До речі, Президент Зеленський зустрічався
із предстоятелями ПЦУ Епіфанієм та УГКЦ Святославом, щоб вони посприяли дотриманню вірянами карантину. А от із предстоятелем Російської православної церкви в Україні (УПЦ МП) Онуфрієм він чомусь
такої зустрічі не мав. Тим часом як у Вербну неділю
церкви саме цієї юрисдикції найбільше порушували
карантин…
Наїхати на «рускій мір» Президенту слабо?

Фото unian.ua.

Зокрема, понад тиждень гасили
величезне пожарище в радіаційному
лісі Чорнобильської зони. Рятувальники змушені були щодня змінювати
один одного, щоб не нахапатись радіації. Можливо, відтепер із паліями
стане легше боротись, адже Верховна
Рада голосами аж 328 депутатів значно
збільшила штрафи за заподіяння шкоди
природі.
Отже, майте на увазі, що:
 забруднення повітря речовинами, відходами або іншими матеріалами
промислового чи іншого виробництва
внаслідок порушення спеціальних правил каратиметься, зокрема, штрафом
від 30 600 до 61 200 гривень (раніше
штраф був від 1700 до 3400);
 за знищення або пошкодження
лісових масивів, зелених насаджень
навколо населених пунктів, уздовж
залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподар-
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Фото з архіву Романа СОБКА.

І Роман, й Андрій, розповідаючи про війну, кажуть «ми».

Наш герой працює дитячим анестезіологом
в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі.

Роман Собко, який на фронті переливав
пораненому свою кров, тепер рятує
хворих на коронавірус італійців
31 травня цьому чоловікові виповниться 40. Ці його роки вмістили стільки,
що інші не пізнають того й за сотню літ. Лікар, учасник АТО, а тепер ще й член
української команди медиків, яка надає гуманітарну допомогу на Апеннінах
Оксана КОВАЛЕНКО

«КОЛИ ХТОСЬ ЗАБИРАЄ ЧАСТИНКУ
ТВОЄЇ ЗЕМЛІ –
МУСИШ ОБОРОНЯТИ»
На війну львів'янин Роман пішов разом із рідним братом 6 років тому. Усе
просто: влітку 2014-го зібрали документи й вирушили у військкомат. Старший
брат Андрій працював на той час онкологом, молодший — дитячим анестезіологом. З'ясувалося, що Роман Собко
має «бронь», тобто перебуває у списку
лікарів, яких залишили на цивільній роботі і забирати у Збройні Сили не будуть.
Довго не думав — попросив ту «бронь»
скасувати.
Чоловіків мобілізували як медиків
у жовтні того ж року. Собки працювали
спочатку в мобільній бригаді, потім у
лікарні в Селидовому, куди привозили
важкопоранених із передової, а згодом
— у військовому госпіталі. Обом довелося побувати в Авдіївці, Кураховому,
Опитному. У зоні їхньої відповідальності були обидва термінали Донецького
аеропорту.
Сказати, що їм довелося працювати в страхітливих обставинах, — то не
сказати нічого. Згадують, що найчастіше
були бійці з мінно-вибуховими травмами, з ураженими ногами, пораненнями
в живіт, грудину, голову. Андрій з Романом зізнаються, що до такого готові
не були. Але потроху втягувалися. Їхнє
завдання спочатку полягало в тому, щоб
транспортувати поранених у лікарню
«швидкою». Вони забирали поранених,
надавали першу меддопомогу та передавали їх у лікарню. Однак згодом процес удосконалили, тож стали працювати
в цивільному закладі стаціонарно.
Про ті часи Роман розповідає скупо.

Каже, що доводилося не спати по дві
доби, постійно бути насторожі, бо деякі пацієнти мали множинні травми. Та
бійці їх і підтримували жартами й вчинками: з того, що закарбувалося з війни
назавжди, згадують смертельно пораненого воїна, який попри біль усю дорогу в
«швидкій» співав Гімн України… Озираючись на недавнє й важке минуле, Роман
знаходить слова про головне: «Твоя земля — це свята річ. Коли хтось забирає її
частинку, то мусиш обороняти».

“

16 квітня 2020 Четвер

героїзм, вірність військовій присязі під
час російсько-української війни».
Тепер капітан медичної служби
Збройних Сил України Роман Собко заперечує, що робив щось геройське: мовляв, просто працював лікарем, а герої
— ті, кому допомагав втримати життя:
«Ми з братом розуміли, чому приїхали
на Схід. Для нас було за честь лікувати
поранених, тому виконували роботу якнайкраще».

В УРБІНО ТЕПЕР МОЛЯТЬСЯ
ЗА УКРАЇНЦІВ

Це не просто професійна
допомога, а ще й
моральна підтримка.
Жест солідарності, який
доводить, що вони не
самотні перед лицем
епідемії.

…Вони провели 400 дуже складних
операцій. У цій цифрі — і перемоги, й
втрати, сльози безвиході й щастя, відчуття нереальності. Якось Роман Собко переливав пораненому свою кров, бо шукати донорів не мав коли. Згадує й таке:
«Пацієнт із тиском 60/0. Він помирає на
твоїх очах. Ти не маєш часу чекати, а тому
переливаєш першу мінус. Це такий адреналін. Через це було відчуття, що стає погано». І, звісно, є спогади, якими ніколи
не поділиться… Уже після повернення
додому в грудні 2015-го чоловіків нагородили орденами Богдана Хмельницького III ступеня. Вручили відзнаки зі словами, кожнісіньке з яких є правдою про
цих людей, — «за особисту мужність,

Зазвичай люди, які скуштували воєнного хліба, й далі не цураються ходити
по лезу бритви. Тож коли Міністерство
охорони здоров'я оголосило, що набирає 10 медиків у гуманітарну місію в Італію, у списках опинився й Роман Собко.
Хоча кому, як не лікарю, розуміти всю небезпеку ситуації й підступність мінливої
коронавірусної інфекції, яка косить по
всьому світу тисячі життів, поки людство
шукає ліки чи вакцину. Виданню «Твоє
місто» незвичайний лікар зі Львова розповів, що в Італії по 6 годин працює в лікарні Урбіно по черзі у трьох відділеннях
(невідкладної допомоги, інтенсивного
нагляду та реанімаційному). Йому подобається, як власники готелю, персонал
лікарні, навіть касири у супермаркетах
виявляють до українців приязнь: «Італійці насправді цінують той факт, що ми
сюди приїхали. Це не просто професійна
допомога, а ще й моральна підтримка.
Жест солідарності, який доводить, що
вони не самотні перед лицем епідемії».
Роман Собко знову на полі бою за
людські життя. Небагатослівний, жертовний, чесний. Українець…
За матеріалами golos.com.ua,
prpravda.in.uа, wz.lviv.ua.
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Цей образ – втілення материнської ніжності і турботи.

Про лікарку з крилами
ангела говорить увесь світ
Картина, що з’явилася нещодавно на стіні
лікарні Папи Джованні XXIII в італійському
Бергамо (Ломбардія), варта найпрекрасніших
слів. І водночас їх не потребує, бо й сама доволі
промовиста для тих, хто здатен відчувати
Олена ХАРЧУК

створив уродженець Венеції Франко Ріволлі
на знак вдячності медикам — тим, хто, опинившись на передовій боротьби з підступним коронавірусом, проявляє справжній героїзм, вірність
обов’язку, мужність і жертовність. Лікарка у захисному
костюмі, масці й рукавичках (таке вбрання посилює
тривогу) з усією притаманною жінці ніжністю і любов’ю обіймає Італію, загорнуту в національний прапор. А за спиною в неї — ангельські крила. Їх не відразу й помітиш, бо увага концентрується на передньому
плані… Можливо, саме таким і був авторський задум?
Бо ж і в житті ми, на жаль, не завжди помічаємо в людях
добро, поки не опинимося віч-на-віч із небезпекою…
Витвір митця спонукав до роздумів італійців з усіх
регіонів країни. «Я вірю в людей! Вірю в людей, які мають мужність і сміливість бути Людьми», «У цей складний
момент такі важливі людяність і співчуття», «Ми розгублені, зболені, налякані. Але ми все ще здатні любити.
Ми можемо проявляти жалість і піклуватися про інших.
У цьому правда. Моя люба Італіє, відродження — це твоя
доля», — такі відгуки залишають користувачі у соцмережах, висловлюючи подяку і підтримку медикам.
Очевидно, змінитися під впливом пандемії має не лише
Італія, а й кожен із нас і всі ми разом. А поки що дай, Боже,
вам, люди в білих халатах (чи тепер уже в захисних костюмах), якомога менше ситуацій, у яких доводиться ціною
власної безпеки рятувати чужі життя!

Її

l ПРЯМА МОВА

«

Олександр ЩЕРБА, посол України в Австрії:

Шість років тому, 13 квітня 2014–го, пролили першу
кров війни на Донбасі. Група російських спецпризначенців
на чолі з Ігорем Гіркіним напала із засідки на машину української СБУ, убивши капітана Геннадія Біліченка. Наші мали
наказ «не відповідати на провокації».
Це була Вербна неділя. Гіркін доповів начальству в
Москву, що «покришив когось великого». Саме «покришив»,
ніби ми були м’ясом, а не людьми. Начальство
(в особі майбутнього засновника «ДНР»
Олександра Бородая) привітало його:
«Гарно відзначив світле свято!».
Ці два москвичі знали, що починають
ть
війну. Вони вважали, що «покришити»
людину — це чудовий спосіб відзначити
світле свято. Загалом це головне, що по-трібно знати про людей, які принесли в
Україну війну.

»
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l Я ТАК ДУМАЮ!

l ДОБРА СПРАВА

Право на помилку

«Дзвонар Майдану» з Волині
Іван Сидор допоміг «ЄС» зібрати
великодні пакунки

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ,
журналіст, народний депутат
України від партії «Європейська
солідарність»

рокинувся від запаху диму. Читав учора, що
зранку зміниться напрямок вітру і дим чорнобильських пожеж понесе на Київ. Я не хочу
звинувачувати владу у бездіяльності. Мабуть, сміливі вогнеборці роблять зараз усе, що можна, як нас
переконують. А ті, хто почав палити там траву і сміття, не подумали, що суха без дощів земля не зупинить пожеж. Мають право на помилку.
Нам іти сьогодні (у вівторок. — Ред.) захищати
Тетяну Чорновол. Знаю, що прийдемо ми з «ЄС» та інші
майданівці. Багато з них підтримувало Зеленського.
Мені було зрозуміло, що боротьба окупантів із Порошенком була викликана тим, що насправді йому
випало бути першим Українським президентом.
Не тому, мабуть, що він з дитинства бачив себе патріотом, який боронить українські цінності. Він став
таким, у тому числі, через історичні обставини. Так, він
робив помилки. Має ж право на помилку. Але не схибив у головному: став першим по суті українським
президентом. І якби громадяни підтримали другого
українського президента, ким міг би стати Яценюк,
Вакарчук чи навіть Тимошенко або Гройсман, я б вибір зрозумів. Але люди дивно проголосували за президента не українського, а знову президента УРСР.
Несамостійного, безвідповідального, такого, що знову сподівався: там, у Москві, все вирішать. «Главное
прекратить стрелять». І найсмішніше, що українського
президента не підтримали Яценюк, Тимошенко, Гройсман і навіть Вакарчук. Ні, я не про те, що вони повинні
були підтримати обов’язково Порошенка. Хай би когось між собою, когось іншого, але українського. Цього не сталося. Мають право на помилку. Бо, як не дивно, Чорновол переслідують саме як українку, яка була
одним із символів української революції.
І ті, хто складав бюджет, який виконати неможливо, мають право на помилку. Заклали туди 150 мільярдів, які очікують взяти від МВФ, хоча він ще їх
не дав, і дефіцит у 300 мільярдів, які взагалі не знають, де взяти. Це безвідповідальність хіба? Ні! Право
на помилку!
І не вчителів захищають «слуги» у майках «Маю
право на помилку» — себе. Бо знімав ці уроки «Квартал 95», розмістив на каналах Медведчука і запхав
у них незаконно власних депутатів і навіть дружину
Зеленського!!!
Але отримали критику. І за це вони бояться,
прикриваючись вчителями! Бо це їхня помилка!
А от Зеленський у період епідемії, економічної рецесії і війни — помилка українців. Усіх. І тих, хто голосував за нього, і тих, хто дав можливість йому виграти. Це наша помилка. Бо поки ми не перестанемо
виправдовувати себе: «Нє ми такіє, жизнь такая»
або «маю право на помилку», помилятися будемо
постійно.

П
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Фото eurosolidarity.org.

У «Відкритому офісі» партії
«Європейська солідарність» вкотре
лаштували продуктові набори для
літніх людей, малозабезпечених
родин, ветеранів АТО/ООС та людей
з інвалідністю. Цього тижня по всій
Україні поїхали пакунки зі святковими
подарунками — пасками.
На Великдень пасочку отримають
5 тисяч адресатів. До подарункових
наборів поклали і свічечку від отця
Івана Сидора — священника родом
із Волині, відомого українцям
як «дзвонар Майдану». Землякиволиняни назвали його людиною
2013 року в акції «Газети Волинь»
«Герої нашого часу»
Петро МАКАРУК

ошти на продукти для наборів збирали через волонтерську платформу
«Солідарність» (v2020.org.ua). Кожен
охочий може внести грошову пожертву
і долучитись до цієї ініціативи, яку першим
підтримав Фонд Порошенка.
Марина Порошенко, яка разом із дітьми
нещодавно долучилася до волонтерів, роз-

К

“

— Дуже сподіваємося, що
на кожному столі буде
присутня частина цих
щирих, позитивних
емоцій великої
кількості волонтерів, які
доєдналися до акції, —
сказала дружина п’ятого
Президента України
Марина Порошенко.

повіла, що вже втретє за місяць загальнодержавного карантину активісти ГО «Справа громад», «Солідарна молодь», народні
депутати та партійці і просто небайдужі
люди збираються в офісі «Європейської
солідарності» для підготовки продуктових
наборів.
За її словами, у Фонд Порошенка щодня приходять десятки заяв про допомогу.
Загалом на сайті акції вже зареєструвались
більше 30 тисяч людей, які потребують підтримки. «Ми долучаємося до цієї акції, і вже
8000 продовольчих наборів, які зібрали
за минулі тижні, поїхали і були роздані адресатам», — розповіла Марина Порошенко.

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

Над спорядженням пакунків уже вкотре разом з усіма трудиться Марина Порошенко.
«Українці в складних ситуаціях об’єднуються, щоб разом долати проблеми», – каже вона.
Фото з фейсбук-сторінки Івана СИДОРА.

«Маю право на помилку». У таких футболках
прийшли в Раду деякі «слуги» на захист
учителів, які на телеуроках плутали океани.
Але виправдовували вони себе. «Нє ми такіє,
жизнь такая» — могли написати цитату
з російського фільму «Бумер», яка стала
типовою при описі радянського менталітету

Отець Іван Сидор: «Нехай дні карантину і Великого Посту навчать простих речей:
взаємоповаги і любові один до одного, підтримувати ближнього і допомагати, а не
зневажати і нищити». В руках священника – сьомий випуск українського церковного
вісника «Помісна Церква», редактором якого він є.

«Сьогодні ми прийшли, щоб зібрати
наступну партію — 5000 продовольчих наборів, в які напередодні світлого Воскресіння покладемо паску для святкового столу.
І дуже сподіваємося, що на кожному столі
буде присутня частина цих щирих, позитивних емоцій великої кількості волонтерів, які
доєдналися до акції», — сказала дружина
п’ятого Президента України.
Народна депутатка, волонтерка Софія
Федина детальніше розповіла про особливі
секрети цих великодніх наборів. «Паска —
це святковий хліб. Мені б хотілося, щоб
із цими посилками люди отримали заряд
позитиву, якого так бракує зараз у нашій
державі. Крім того, ми вкладаємо не тільки листівочки з інструкцією, як протидіяти
коронавірусу, а ще і свічечки. Їх разом з па-

Адреса редакції і видавця:
43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13
E-mail: tsikava.gazeta@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com
Телефонуйте: у приймальню – (0332) 72-38-94,
з питань реклами – (0332)77-07-70,
приватних оголошень – (0332)72-39-32,
розповсюдження – (0332)72-38-94.
ТзОВ «Газета «Волинь» п/р UA203034400000026008055520122
КБ «ПриватБанк», МФО 303440 ЄДРПОУ 02471695

сочками нам сюди привіз і промовив молитву отець Іван Сидор — той самий дзвонар
із Михайлівського золотоверхого собору,
який у 2013 році рятував від беркутні наших
студентів», — розповіла депутатка.

ДО РЕЧІ
Фонд Порошенка та «РОШЕН» допомагають не тільки найменш захищеним
верствам населення, а й тим, хто зараз
на передовій у боротьбі з небезпечним
коронавірусом, — медичним працівникам. Уже закуплено в Китаї та відправлено в регіони 20 тисяч захисних костюмів
для лікарів. Усього українські медики отримають від Порошенка 130 тисяч таких
украй потрібних комплектів. Проплату
за них уже здійснено.
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l ПОЛІТИКА

l ЗНАЙ НАШИХ!
Фото Державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни.

«Європейська солідарність»
стрімко набирає рейтинг
у Києві та Львові
У столиці за партію Порошенка готові
проголосувати 18,6%. «ЄС» майже
зрівнялась із партією Зеленського, яка має
рейтинг у 22,3%
Дарія КЛИЧ

ро це свідчать дані опитування, яке провела група «Рейтинг» на початку квітня. Партія
«Слуга народу» зберегла лідерство
в Києві, але її рейтинг значно знизився: у грудні 2019 року «слуг» підтримувати 32,2% киян.
Помітно зросла підтримка партії
«Європейська солідарність». Якщо
у грудні минулого року їй віддавали
перевагу 8,9% киян, то зараз за неї
готові голосувати майже на 10% більше — 18,6% опитаних.
На третьому місці — партія мера
столиці Віталія Кличка «Удар», її підтримують 13,5%, це на 1,1% більше,

П
За допомогу в приборканні вогню В’ячеслав (у центрі) отримав грамоту і необхідні для спецавтомобіля
«аксесуари».

Сам собі вогнеборець

»

Фото rivnepost.rv.ua.

Закінчення. Початок на с. 1

Інна ПІЛЮК

ахоплення технікою, дитяча
мрія і знайомство з пожежниками (з ними заприятелював, коли кілька років тому
допомагав гасити торфовище
у селі) якось зіграли в одні ворота: від керівництва районної
Держслужби з надзвичайних
ситуацій чоловік почув, що можна викупити списаний на металобрухт пожежний автомобіль.
Почув — і вхопився за ідею.
— Навіть не роздумуючи, вирішив його купити. На наш «кущ»
сільської ради немає нічого з такої техніки. Коли на гасіння вогню рятувальники їдуть із Сарн,
практично вони доїжджають
уже на згарище, адже між нами
і райцентром є залізничний переїзд, який якраз може бути увімкненим. Це все хвилини. І людські життя…
Автівці хоч і понад тридцять
років, але працює вона безвідмовно. Любитель техніки В’ячеслав потрудився на славу:
— У ній не було нічого —
ні півосей, ні насоса, ні радіатора, ні стартера.
Аби виїжджати на гасіння
пожеж, чоловік проходив спеціальні курси. На перший виклик
їхав із тривогою, як-не-як — замість п’яти років стандартного
навчання готувався до роботи
тільки місяць. Але тоді обійшлося без його допомоги. А наступного разу вже повноцінно
допомагав пожежникам. Головне, каже волонтер-рятувальник,
оперативно і правильно виконати низку дій, щоб увімкнути
насос для подачі води.
— Мій номер є в операто-

З

Незвичайну покупку чоловіка односельці сприйняли по-різному:
хтось радів за громаду, а інші розцінили це… як піар.

ра районної пожежної служби, — розповідає В’ячеслав. —
Спочатку виїздить їхня група
і одразу телефонують мені:
«Це пожежна служба міста Сарни. Повідомляємо про загоряння на вулиці…».
На Рівненщині 70 відсотків
пожеж виникає якраз у віддалених селах. Інколи вогнеборці
прибути вчасно туди не можуть,

“

сті подарували колезі-аматорові
професійну форму, адже спочатку чоловік їздив на виклики
у звичайному одязі.
Добра справа В’ячеслава
Ніколайчука дає свої плоди: останнім часом сільська молодь
зацікавилася пожежною справою, а кілька підприємців зголосилися скинутися на пальне,
яке він досі купував за власний

“

у Львові на 10%, а партії Зеленського
обвалився аж у 4 рази.
На другій сходинці у місті Лева —
партія «Самопоміч» із 19,3%, на третій «Голос» — 12%. «Свобода» має
9,1%, а Українська галицька партія — 5,5%.
Що стосується України загалом,
то за пів року рейтинг «Слуги народу» впав майже удвічі, а «Європейської солідарності» зріс утричі.
Соціологічна група «Рейтинг» поцікавилася в українців, за кого б вони
голосували, якби вибори до Верховної Ради відбулися зараз. З’ясувалось, що лідером електоральних
симпатій на виборах до парламенту
залишається партія «Слуга народу».

У західній столиці України — Львові — «Європейська
солідарність» тримає беззаперечне лідерство у 33,4%,
тоді як «Слуга народу» взагалі не долає 5-відсоткового
бар’єру — за неї на місцевих виборах віддали б свої
голоси лише 4% виборців.

ніж у грудні минулого року. 9,4%
могла б отримати на виборах у Київраду «Батьківщина», 7,2% — ОПЗЖ,
5,9% — «Голос».
Опитування провели 4–7 квітня
по телефону серед 2000 респондентів.
Тим часом у західній столиці
України — Львові — «Європейська
солідарність» тримає беззаперечне
лідерство у 33,4%, тоді як «Слуга народу» взагалі не долає 5-відсоткового
бар’єру — за неї на місцевих виборах
віддали б свої голоси лише 4% виборців. Такі дані наводить соціологічна
агенція «Фама». Рейтинг партії Порошенка з осені минулого року зріс

Її готові підтримати 38,1% тих, хто
планує голосувати та визначився
із вибором. Однак це набагато менше, ніж було у вересні минулого
року, коли «слуг» підтримувало 65%
населення.Водночас «Європейська
солідарність», рейтинг якої восени
становив лише 5–6%, зріс утричі —
зараз за цю політичну силу готові
віддати свої голоси 15,4% українців.
До парламенту пройшли б іще дві
партії — проросійська «Опозиційна платформа — За життя» (14,1%)
та «Батьківщина» Юлії Тимошенко
(9,1%).
Фото eurosolidarity.org.

Пожежники на знак вдячності подарували
колезі-аматорові професійну форму,
адже спочатку чоловік їздив на виклики
у звичайному одязі.

тому допомозі волонтера вони
дуже раді. Заступник начальника пожежно-рятувальної
частини Сарн Вадим Кузака
зауважує, що поміч абсолютно
не зайва:
— Доїзд до сіл складний,
дороги погані. Там переважно старенькі дерев’яні будівлі,
а як вогню ще й вітер «допомагає», то дорога кожна секунда.
Пожежники на знак вдячно-

кошт. Аби заправити повний бак
бензином, витрачає до тисячі
гривень.
До того ж В’ячеслав збирається придбати ще один відбракований пожежний автомобіль,
щоб з часом у селі запрацював
оперативний штаб зі «швидкою»
допомогою і дільничним.
За матеріалами
rv.suspilne.media,
steviuncensored.com.
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Титанік чи Ноїв ковчег?
Як можна відмовитись від такого безахисного ангелятка?

Житомирянка народила
двійню, але забрала
лише одне маля
Тим часом інша горе-мама
з Херсона після пологів залишила
дитину і втекла з Львівського
пологового в одних тапочках
У жінки з Житомира вже є двоє
старших дітей. Цього разу
на світ з’явилась двійня —
хлопчик та дівчинка. Син
цілком здоровий, а у донечки
виявили вроджену
ваду серця. Породілля
вирішила, що забере лише
здорову дитину. Бо, мовляв,
у родини на операцію нема
грошей
Лія ЛІС,
Оксана КОВАЛЕНКО

абрати додому обох новонароджених її переконували і лікарі, і соцільні працівники, і психологи. «Маму ніхто
не замінить», — вмовляла жінку
завідувачка пологового будинку
Майя Смоляр, але безрезультат-

З

“

Не менш дикий випадок
стався у Львові. З обласного перинатального центру 6 квітня
втекла мама новонародженої
дівчинки. На сполох забили лікарі, коли помітили, що в палаті
довгий час нікого нема. З’ясувалося, що мама-зозуля пішла геть,
у чому була (в халаті й тапочках).
Поліцейські з’ясували, що 33-річна Ксенія Попова — уродженка Херсона. Саме
правоохоронці допомогли
у тому місті відшукати родину
втікачки — маму з сестрою.
Обидві були вкрай здивовані,
почувши, що у них поповнення,
бо довгий час Ксенія на зв’язок
не виходила. Менше з тим, 59-літня бабуся запевнила, що не допустить, аби її онучку покинули
напризволяще. (Сама жінка
працює в дитсадку в яслях). Тож

На сполох забили лікарі, коли
помітили, що в палаті довгий час нікого нема.
З’ясувалося, що мама-зозуля пішла геть,
у чому була.

но. Тож зараз немовля доглядають медсестри, купуючи за свої
гроші підгузки. Дівчинка добре
розвивається, набирає вагу.
Медики перинатального
центру вже проконсультувалися в Києві в Інституті Амосова
у центрі дитячої кардіології. Дівчинку там прооперують, коли
їй виповниться півроку. Операцію зроблять безкоштовно. Є великий шанс, що після лікування
дитина буде здоровою. Потім
її передадуть до Будинку дитини
і шукатимуть усиновителів.
Але медики не втрачають
надії, що мама передумає і таки
забере доньку додому, до братиків і сестричок.

одразу поїхала до Львова й почала оформляти належні документи за допомогою Служби
у справах дітей. Начальник цієї
структури у Львові Ростислав
Тимків розповів, що жодних перешкод для неї не було: у бабусі
задовільні умови проживання
(3-кімнатна квартира), позитивна характеристика з роботи.
А маму дитини, яка покинула немовля, й далі розшукує поліція. Відомо, що жінка
має двох дітей і що 3 роки
тому у рідному місті її вже оголошували в розшук.
За матеріалами сайтів
Zaxid.net. та lmn.in.ua

Вокзал «Варшава Заходня» —
головний для українських
заробітчан у Польщі. Тут
завжди метушня і, буває, нема
вільного місця, щоб посидіти
кілька хвилин чи годин.
Сидіти в порожньому залі —
це надзвичайна ситуація і для
вокзалу, і для тих, хто в чужій
країні втратив роботу і житло,
і ніякого транспорту нема
в жодному напрямку. Але
людина мріє не про поїздку
додому, в Україну — їй потрібне
нове місце роботи. Бо вдома —
сім’я, а той, хто на цьому
порожньому вокзалі, — єдиний
її годувальник
Анастасія ПЕЦЕНЮК,
дослідниця європейського
заробітчанства

а опитуванням «IR Center»,
у Польщі таких, що залишилися
без роботи і без житла, — 3%,
а 60 відсотків втратили її повністю
або частково через коронавірус.
І все ж кожен п’ятий хотів би залишитися в цій країні, навіть нелегально,
якщо закінчиться термін перебування, бо втрата роботи для них страшніша від коронавірусу. Як кажуть, «гроші — це ще не все, але вони досить
добре допомагають проти бідності».
— Ну і хай сидять там, — кажуть
час від часу ті співвітчизники, які ніколи на закордонні заробітки не виїжджали. І щоб пом’якшити свою жорстку позицію, додають: — Там краще
лікують…
І все ж, за даними МЗС, більш як
140 тисяч уже повернулися, понад
11 тисяч українців чекають евакуації
в різних країнах світу, 20 тисяч зареєстровані в системі «Друг». Близько
20 тисяч пішки прийшли до кордону,
щоб потрапити додому. Від цієї статистики з різних джерел забиває дух.
Як і від розповідей міністра закордонних справ.
В Індії дружина посла разом
із дружинами дипломатів готували
їжу і привозили її українцям в аеропорт, бо в країні запроваджені настільки жорсткі вимоги, що без допомоги складно вижити. Навіть якщо
виключити сценарії тих, хто опинився
в чужих краях у такий форс-мажорний момент, то паніка родин в Україні залишається потужним фактором,
через який «людей треба впустити
додому».
Інша справа: як вимкнути кнопку
«ми особливі» (тобто з нами нічого не станеться)? Бо поганий контроль за цією «кнопкою» веде людей
то на всенародні гуляння, то на мітинги більшого чи меншого масштабу,
то на ділові зустрічі. І результат такої
поведінки суспільно небезпечний
та економічно дорогий. Підступність
вірусу — в тому дрімотному стані,
який триває до 14 днів, і лише тоді
проявляє себе: в когось ознаками
грипу, в когось втратою нюху і смаку,

З

Ці люди повертаються не із закордонних курортів...

в когось — втратою життя. Тож перш
ніж виходити з дому, варто відповісти
самим собі на кілька запитань:
l Що буде, якщо карантин продовжиться до кінця травня…
червня… липня?
l Якщо селяни менше засіють
і посадять?
l Яким буде врожай?
l Наскільки зростуть борги вимушено безробітних (а це приблизно кожен другий в Україні)?
l Яким буде опалювальний сезон
(зима) 2020–2021?
— Вже замучили ті песимісти! —
вигукне хтось енергійно. І має право!
Але… оптимізм буває небезпечним,
і не лише індивідуально, а й історично:
l 1974 рік. Оптимісти збудували
більшу частину Байкало-Амурської магістралі протяжністю
4234 км, щоб у 2013-му закрити

“

оптимістично махнути рукою,
посилаючись на інформаційні
війни і політику. Можна оголосити себе здоровим, їсти часник,
пророщену пшеницю, гречку і переконати себе ж у тому, що вся
ця паніка «візьме» когось, а я —
«особлива людина». Така ж особлива, як українська «італійка»,
котра «нагородила» вірусом
не лише свою родину, а й сусідні
села. Є чимало людей, які замість
самоізоляції вибрали відвідування багатьох масових заходів,
і результати цього ще зріють.
Вірус не просто змушує для власної безпеки звести до мінімуму контакти і побути вдома — він виявляє
в людині отруту нетерпимості не тільки до ближнього, а й до найрідніших.
Китай уже має зростання кількості
розлучень після активного домашнього спілкування. Все це ми бачимо

— Ну і хай сидять там, — кажуть час від часу
ті співвітчизники, які ніколи на закордонні заробітки
не виїжджали. І щоб пом’якшити свою жорстку
позицію, додають: — Там краще лікують…

рейс єдиного пасажирського
потяга, який курсував (на одній
із ділянок!);
l 1 травня 1986 року оптимісти приймали першотравневі
паради після вибуху 26 квітня
на Чорнобильській атомній
електростанції;
l Ще в кінці лютого — на початку
березня 2020 року оптимісти
Італії активно спілкувалися,
ходили в гості один до одного,
а 27 березня вразили світ статистикою — 965 померлих від
коронавірусу за добу. Песимісти
вводять жорсткі карантини,
повідомляють про зараження
медичних працівників, обговорюють тему дефолту, перерозподіляють кошти на придбання
засобів захисту від вірусу, дезінфікуючих матеріалів. Можна

в період передпасхального посту —
часу колосальних можливостей переоцінити кожному власне життя,
поведінку, стосунки, життєві цінності
та пріоритети.
Хтось бачить в небі образ Матері
Божої.
Хтось говорить про астероїд,
який може зруйнувати Землю.
Хтось мовчки молиться за спасіння душ, які здолала гординя людська — вірус, що передається у спадок,
з яким людина створює «Титанік».
Є ще й Ноїв ковчег — але це зовсім
інша історія, без масок і рукавичок,
із відкритим серцем і Вірою в єдиного Бога-творця на всіх континентах
Землі. Чи потрібен цій вірі якийсь ритуал? Чи Бог зчитує її з серця тільки
індивідуально, а ми — як сліпі й глухі
кошенята…

www.volyn.com.ua
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l УРОКИ ПАНДЕМІЇ

Щоб створити вакцину від тифу,
своєю кров’ю годував вошей

Як відновити здоров'я,
підірване
коронавірусом?

Сьогодні, коли весь світ із
надією чекає на появу засобу,
що допоможе подолати
пандемію COVID-19, цікаво
згадати, як рятували людство
від смертоносної недуги сто
років тому. Тоді прорив у сфері
імунології зробив учений
Рудольф Вайгль зі Львова

Фото 032.ua.

“

Щодня зростає кількість людей, в яких підтверджено
COVID-19. Окрім офіційно зареєстрованих хворих,
є чимало випадків зараження, які минають
непоміченими. Виявляється, і для них
коронавірусна інфекція не проходить безслідно

Під час лабораторних
досліджень сам
Рудольф Вайгль
двічі перехворів
на висипний тиф.

Оксана КРАВЧЕНКО

ГОЛОВНА МІШЕНЬ — ЛЕГЕНІ
Оксана КРАВЧЕНКО

ЕПІДЕМІЯ, ЯКА ЗНИЩИЛА
6 МІЛЬЙОНІВ ЛЮДЕЙ
Ім’я цього видатного лікаря тісно
пов’язане з Галичиною. Рудольф Стефан Вайгль народився у чеському місті Пршеров 2 вересня 1883 року. За
національністю він був австрійцем.
Коли хлопчик мав 5 літ, батько його
загинув, мама вийшла заміж удруге, і
сім’я перебралася з Моравії до Стрия.
Там Рудольф закінчив гімназію, а потім
вступив до Львівського університету,
де студіював біологію і медицину.
На початку Першої світової війни
після спеціалізації в бактеріологічній
лабораторії професора Айзенберга
у Відні доктор Вайгль за власним бажанням поїхав боротися з висипним
тифом у табори полонених і втікачів,
що розміщувались на території Чехії
та Моравії, а також у Польщі. За статистикою, у різних країнах Європи на той
час висипним тифом хворіли мільйони людей: дехто з дослідників називає
цифру 22 мільйони, інші пишуть про
30 мільйонів заражених. Загалом у цей
період від страшної недуги померло
понад 6 мільйонів людей.
Побачене і пережите під час служби військовим лікарем спонукало вченого до глибшого вивчення проблеми
поширення тифу. Він розпочав свої
фундаментальні дослідження небезпечної хвороби. До речі, тоді видатний французький науковець, лауреат
Нобелівської премії Шарль Ніколь уже
з'ясував, що тиф переносять воші.
Рудольф Вайгль розробив нові методики та низку власних пристосувань,
які дали змогу вирощувати збудника
хвороби в організмі її переносників. Ці
кровопивці завжди супроводжували
війни, табори біженців, вони «заїдали»
бідняків, яких найчастіше і вбивали
епідемії. Щоб знайти захист від смертоносної інфекції, вчений на запрошення
керівництва Львівського університету
зайняв посаду завідувача кафедри загальної біології, на базі якої згодом був
створений Інститут досліджень висипного тифу.

БАТЬКІВЩИНОЮ
ВІДКРИТТЯ СТАВ ЛЬВІВ
Для наукової роботи Вайглю потрібні були живі воші. Тому в лабораторії працювали їхні годувальники
(донори). Спершу в цій ролі був сам
професор і навіть його дружина, але
коли установа розрослася, довелось
залучати інших людей. Вчений розробив спеціальні «годівнички» з коміроч-

Приклад ученого у боротьбі з епідемією надихає розробників вакцин і сьогодні.

ками, куди саджали вошей у великій
кількості. Це устаткування потім примотували до стегна або литки і тримали, поки кровопивці не наїдяться. Потім їх заражали збудником тифу. Після
того, як він потрапляв в організм воші,
необхідно було відділити її кишківник.
Це заняття проводилось під мікроскопом. Відомо, що під час лабораторних
досліджень сам Рудольф Вайгль двічі
перехворів на висипний тиф.
На основі свого методу культивування збудника професор у 1918 році
створив вакцину проти тифу. Імунізовані особи якщо й хворіли, то в легкій
формі при короткотривалій незначній
гарячці. Препарату дали назву «вакцина Вайгля». Згодом учений розробив
технологію її промислового виробництва, що дало можливість ефективно
боротися з цим небезпечним захворюванням.
Винахід дослідника зі Львова привернув увагу наукового світу, вакцину
стали застосовувати в інших країнах. За
вагомий внесок у боротьбу з висипним
тифом Рудольф Вайгль був нагороджений високими відзнаками: орденом
святого Григорія Великого від Ватикану, який йому особисто вручив Папа
Римський; орденом короля Леопольда І (короля Бельгії), Командорським
Хрестом (орденом Польщі).
Кожна влада — австрійська, польська, німецька чи радянська — мусила
рахуватися з видатним ученим. Але
Вайгль не намагався заслужити чиюсь
прихильність. Наприклад, коли радянські війська прийшли до Львова у
1939 році, професору запропонували
переїхати для подальшої праці до Москви. Але той не прийняв запрошення
і залишився у своєму інституті, через
що ледь не поплатився посадою. На
базі закладу Вайгля створили так званий Санбакінститут (Львівський санітарно–бактеріологічний інститут),
директором якого призначили Сергія
Терехова, який був лояльним до радянської влади. Але він цінував свого

попередника і залишив за професором
наукове керівництво установою.
Коли у Львів прийшли німецькі
війська, у місті створили Інститут Берінга, який виготовляв вакцину проти
висипного тифу. Німці хотіли долучити знаменитого науковця до роботи в
ньому, але дослідник відмовився, висунувши свої умови. Вайгль наполіг, що
працюватиме в своєму інституті, сам
набиратиме персонал і ці люди мають
бути захищені від розстрілів та вивезення з міста. Так він урятував еліту Львова.
Професори, музиканти, композитори,
художники, вчені працювали у нього годувальниками вошей та лаборантами.
Навесні 1944-го Вайгль на вимогу
німецької влади змушений був залишити свій інститут і виїхати до Кракова. Там він створив маленьку оснащену лабораторію й продовжив наукову
діяльність. Помер учений 11 серпня
1957 року. Через майже 50 літ після
його смерті радник посольства Ізраїлю
в Польщі вручив внучці Вайгля медаль
«Праведник народів світу».
Слід зазначити, що вчений не лише
знайшов порятунок від висипного
тифу, він постійно намагався донести
сучасникам знання про важливість
вакцинації, яка захищає від багатьох
хвороб. Є сподівання, що незабаром
будемо мати захист і від коронавірусної інфекції.
P. S. Провідний професор–вакцинолог Оксфордського університету
Сара Гілберт вважає, що вакцина проти хвороби COVID-19 може бути готова вже у вересні 2020 року. Дослідниця заявила виданню The Times: вона
на 80 відсотків упевнена, що препарат, який розробляється її командою,
буде ефективним, а випробування
засобу на людях можуть розпочатися протягом найближчих двох тижнів.
Британський уряд висловив готовність фінансувати виробництво
мільйонів доз вакцини заздалегідь,
якщо результати майбутніх випробувань будуть позитивні.

Часто інфіковані COVID-19 розповідають, що не відчували жодних ознак захворювання, нічого їм не дошкуляло.
Однак, як свідчить дослідження японських фахівців, у людей, що перенесли цю недугу без симптомів, були виявлені
негативні зміни в органах дихання.
Дослідники проаналізували результати комп'ютерної
томографії пасажирів віком від 25 до 93 років лайнера
Diamond Princess, які заразилися коронавірусом. У 76 осіб
хвороба протікала без зовнішніх ознак, тобто у них були
відсутні кашель і задишка, а температура тіла не піднімалася вище 37,5 градуса.
Вчені встановили: велика частина безсимптомних пацієнтів (41 особа) мала ураження легень. У них було виявлено так званий «ефект матового скла», який є запальним
маркером.

“

Лікарі припускають, що на коронавірус
можна захворіти повторно.

Порівняння симптоматичних і безсимптомних випадків показало схожість ділянок ураження легеневої тканини COVID-19, як правило, страждає ліва і права нижні
частини легень. Рівень пошкоджень у пацієнтів без ознак
хвороби нижчий, однак їхня частота приблизно однакова.
Автори роботи резюмували: навіть при безсимптомному перебігу хвороби легеням людини завдається шкода.
Якщо запалення в них довго не проходить, утворюється
рубцева тканина, що може провокувати постійні труднощі
з диханням уже після одужання.
Найчастіше говорять про пневмонію, викликану коронавірусом, але аналізи, в тому числі взяті у померлих пацієнтів, вказують, що вірус не обминає всі органи, на мікроциркулярному рівні виникає цілий ряд запальних процесів.

ДОПОМОЖУТЬ ФІЗИЧНІ ВПРАВИ
Й ПОВНОЦІННЕ ХАРЧУВАННЯ
Вчені кажуть, що легені після зараження коронавірусом поступово відновлюються, якщо дотримуватися певних
правил. Цей процес може тривати від одного до п’яти років.
Наслідки хвороби проявляються задишкою під час швидкої
ходьби або бігу навіть у тренованих людей. Тому важливо
не припиняти виконувати фізичні вправи, це допоможе
прискорити лікування.
Для тренування органів дихання рекомендується їздити
на велосипеді, плавати в басейні, після скасування карантину та самоізоляції багато гуляти.
У Південній Кореї, Китаї та Японії у 20% пацієнтів із перенесеною коронавірусною інфекцією виявили фіброз легень,
але він проходить з часом при виконанні фізичних вправ і
хорошому харчуванні. Вживання здорової, багатої на вітаміни їжі важливе і для зміцнення опірності організму до недуги.
Адже лікарі припускають, що на коронавірус можна захворіти повторно. Про це заявила лікар–інфекціоніст, член
оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська.
«За сьогоднішніми даними, імунітет після перенесення
цього захворювання, швидше за все, буде нестійким і можуть бути повторні зараження. Тим більше, що цей вірус
постійно мутує, він мінливий. Ми його ще тільки вивчаємо»,
— сказала Голубовська.
Про нову властивість COVID-19 говорять і корейські
вчені. Виявилося, що він може «оживати» у пацієнтів, які
вже вилікувалися. Тому всім важливо дотримуватися вимог
карантину й дбати про свою безпеку.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Великоднє частування
на усі смаки й бажання
Попри тривогу й непевність, із якими зустрічаємо
цьогоріч Пасху, вона залишається
найвеличнішим святом, котре дарує кожному
вірянину незгасну надію. Тож відкиньмо
сумніви – замішуймо великодній хліб, готуймо
смаколики, щоб потішити найрідніших і разом із
ними щиро мовити: «Христос Воскрес!»

Фото Тетяни МЕЛЬНИЧУК.

Інгредієнти: 1 банка консервованого
тунця, салат мікс, 200 г сиру фета, 2 варені
яйця, 1–2 огірки, 0,5 банки маринованої
кукурудзи, 1 пучок зеленої цибулі, для
заправки – 2 ст. л. олії, 1 ст. л. лимонного
соку, сіль, чорний перець, петрушка для
оздоблення.
Приготування. На тарілку поставити посередині слоїк, навколо нього викласти салат
мікс, далі – подрібнений на шматочки тунець,
порізану кубиками фету, покраяні кружальцями огірки і яйця. Посипати дрібно посіченою
цибулею, кукурудзою. Вийняти банку, полити
заправкою і притрусити листочками петрушки.

ми півкільцями, зсипати в миску і залити
окропом на 3–4 хвилини, щоб позбутися
гіркоти, потому відкинути на друшляк і
підсушити на серветці. Огірки натерти на
тертці для моркви по-корейськи – довгими смужками. Яйця почистити, розділити
на білок і жовток. Покраяти білки тонкою
соломкою. Жовтки залишити цілими. Натерти сир красивою стружкою. Викласти
огірки на м’ясо, зверху – шар цибулі, щедро змастити майонезом. Далі – білки, ще
раз полити майонезом, посипати тертим
сиром. Інгредієнти старайтеся викладати
так, щоб посередині утворилося невелике
заглиблення, яке прикрасьте зеленими гілочками петрушки, а на них викладіть яєчні
жовтки. Краї блюда також можна оздобити
зеленню. Готовий салат поставте на кілька
годин у холодильник. Аби сир і жовтки не
повисихали, накрийте страву кришкою від
тортівниці або харчовою плівкою, яку знімете перед подачею на стіл.

САЛАТ «ВЕЛИКОДНІЙ»

Фото youtube.com.

Фото tamtam.com.

Інгредієнти: 300 г вареного м’яса (свинини або яловичини), 1 цибулина, 2 ст. л.
оцту (9%), 2–3 мариновані огірки, 6–8 помідорів чері, пучок листя салату, 4–5 гілочок
петрушки, 2 ст. л. олії, сіль, перець – за смаком.
Приготування. Варене м’ясо нарізати соломкою. Цибулю почистити, покраяти півкільцями, скласти в миску, залити
оцтом і залишити на 10–15 хвилин, після
чого маринад зцідити. Огірки нарізати соломкою. Змішати м’ясо, цибулю й огірки,
посолити, поперчити за смаком, заправити олією. Листя салату промити, обсушити
і встелити ним пласку тарілку чи блюдо. На
нього гіркою викласти салат, прикрасити
помідорами чері та петрушкою.

ПРОФІТРОЛІ З ПЕЧІНКОВИМ ПАШТЕТОМ

КОТЛЕТКИ В «СІТЦІ»

Фото skarbnychka-retseptiv.com.ua.
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РУЛЕТ ІЗ ОМЛЕТА З ПЛАВЛЕНИМ СИРОМ

Фото spisa.com.

САЛАТ «ПТАШИНЕ ГНІЗДО»
Інгредієнти: 0,5 кг вареного м’яса, 200 г
твердого сиру, 5–6 варених яєць, 2–3 солоні
огірки, 2 червоні цибулини, 300 г майонезу,
1 пучок петрушки та кропу.
Приготування. М’ясо (підійде будьяке: яловичина, свинина, куряче або індиче філе) зварити з лавровим листком та
спеціями, остудити в бульйоні, вийняти і
виделкою розділити на невеликі шматочки-волокна. Викласти їх на пласку широку
тарілку чи блюдо. Цибулю порізати тонки-

тертці, змішати з морквою і грибами, додати
майонез, сіль, спеції, зелень і добре вимішати.
Викласти начинку на млинці, згорнути рулетом
і поставити в холодильник на годину.
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ПЕЧІНКОВІ НАЛИСНИКИ

Інгредієнти: для омлета – 6 яєць, 150 мл
майонезу, 1 ст. л. борошна, 150 г твердого
сиру, сіль та перець, олія для змащення форми; для начинки – 3 плавлені сирки, 3 зубчики часнику, свіжий кріп, 100 г майонезу, сіль,
перець.
Приготування. Для омлета добре збити
яйця, додати майонез, сіль, перець, ще раз усе
збити. Всипати просіяне борошно, знову збити. В отриману масу дрібно натерти твердий
сир, вимішати. Деко застелити пергаментним
папером, щедро змастити олією, вилити тісто
і розрівняти. Випікати в попередньо розігрітій
до 180 градусів духовці 10–15 хвилин. Ще гарячим згорнути омлет рулетом, накрити рушником і залишити до остигання. Плавлені сирки
натерти на дрібній тертці, додати посічений
кріп, розтертий із сіллю часник, майонез, вимішати, змастити цією начинкою вистиглий омлет
і знову скрутити в рулет, покласти його швом
донизу й, замотавши в пергаментний папір, покласти в холодильник.

РУЛЕТ ПЕЧІНКОВИЙ ІЗ ВЕРШКОВОЮ
НАЧИНКОЮ
Інгредієнти: 1,2 кг яловичої печінки, 200 мл
молока, 2 великі цибулини, 2 великі морквини,
200 г вершкового масла, 1 червоний перчик,
сіль, перець, лавровий лист, 3–4 зубчики часнику, невеликий пучок кропу, 2 ст. л. олії.
Приготування. Печінку порізати на середні шматки і замочити на 30–40 хвилин у

молоці, щоб позбавити її гіркоти. В каструлі
закип’яти воду, додати лавровий лист, вкинути вимочену печінку і варити близько 25
хвилин, наприкінці посолити. Дрібно покраяти і протушкувати в невеликій кількості олії
цибулю, посолити й поперчити. Моркву
зварити й почистити. Готову печінку двічі
перекрутити з цибулею і морквою через
м’ясорубку. Спочатку фарш буде сухуватим,
але після другого разу стане більш м’яким,
вологим і пластичним. Добре вимішати,
розім’яти ложкою, додаючи сіль і спеції до
смаку. Щоб надати масі ніжної однорідної
консистенції і вологості, можна посмачити її
столовою ложкою олії чи майонезу. Для начинки масло кімнатної температури розім’яти виделкою, додавши розтертий із дрібкою
солі часник і дрібно посічену зелень. На листок пергаментного паперу викласти фарш,

Інгредієнти: 0,5 кг печінки, 150 мл молока,
2 цибулини, 3 яйця, 4 ст. л. борошна, 0,5 ч. л. солі,
100 г масла, олія; для начинки – 2 морквини, 300 г
печериць, 2 плавлені сирки, 3 зубки часнику,
3–4 ст. л. майонезу, сіль, перець, зелень.
Приготування. Печінку вимити, пропустити разом із цибулею через м’ясорубку або
збити блендером. Додати просіяне борошно,
яйця, молоко, м’яке масло, сіль, знову збити,
щоб маса збільшилася в об’ємі. Накрити плівкою і залишити на 15 хвилин, тоді смажити
млинці на сковороді з невеликою кількістю
олії. Для начинки моркву натерти на дрібній
тертці й смажити до м’якості в невеликій кількості олії та води, всипати гриби, нарізані соломкою, посолити, додати спеції й тушкувати
до готовності. Плавлений сирок натерти на

КОВБАСА «СЕЛЯНСЬКА»

Фото cookorama.net.

Інгредієнти: 3 кг жирної свинини, по
0,5 ч. л. меленого чорного і духмяного перцю,
0,25 ч. л. харчової селітри, 6 зубків часнику,
0,5 ч. л. цукру, 2 ст. л. солі, 2–3 кишки.
Приготування. М’ясо очистіть від плів і
прожилок, наріжте шматочками завбільшки
1,5–2 см, додайте сіль, цукор та спеції, ретельно вимішайте і поставте на добу в холодильник. Кишки почистіть, промийте, вимочіть
у сольовому розчині, знов прополосніть і
наповніть фаршем. Зав’яжіть кінці, проколіть ковбасу в кількох місцях і випікайте
45–55 хв. за температури 180–190 градусів.

ШИНКА ПЕЧЕНА
Фото vkusnoo.com.ua.

руками розподілити його по всій площині,
сформувавши прямокутник, добре утрамбувати, розрівняти. На нього викласти начинку і за допомогою ножа розмазати масло по
поверхні фаршу. Перець покраяти на дрібненькі кубики і посипати начинку. Акуратно згорнути рулет, піднімаючи і відділяючи
пергаментний папір. Невеличкі тріщинки
не є проблемою, потім у холодильнику все
добре застигне. Готовий рулет щільно обмотати пергаментом і покласти в холодильник
на 4 години. Щоб гарно нарізати страву на
порційні скибочки, ніж добре прогрійте над
полум’ям.

Інгредієнти: 250 г яловичини, 250 г свинини, 1 яйце, 200 г шампіньйонів, 2 цибулини, сіль
та перець за смаком, олія для смаження, 1 упаковка листкового бездріжджового тіста.
Приготування. М’ясо і 1 цибулину порізати, пропустити через м’ясорубку. Посолити, приправити перцем, додати яйце і ретельно вибити фарш. Сформувати круглі приплюснуті котлетки й обсмажити до рум’яної
скоринки. Другу цибулину покраяти соломкою, шампіньйони – пластинками. Цибулю
обсмажити на олії до прозорості, всипати
гриби і тушкувати до повного випаровування рідини. На посипаному борошном столі
розкачати тісто і розрізати його на квадрати.
Зробити на них невеликі надрізи в шаховому
порядку. На кожну котлету покласти по ложці грибної начинки, накрити тістом, обгорнути нею котлету, злегка розтягуючи його.
Краї тіста защипати так, щоб шов був знизу.
Підготовлені котлети викласти на застелене
пергаментом деко і запікати в розігрітій до
200° духовці протягом 15 хвилин.
Р

Інгредієнти: 1 кг свинини, 1 ст. л. спецій
до м’яса, 5 зубків часнику, по 1 ч. л. гірчиці міцної та в зернах, 2 ст. л. олії, для маринаду – 1 л
води, 60 г солі, 1 ст. л. цукру, 2 лаврові листки,
по 5 горошин чорного і духмяного перцю.

Фото Тетяни МЕЛЬНИЧУК.

САЛАТ «ПАСХАЛЬНИЙ ВІНОЧОК»

Приготування. Закип’ятити воду із сіллю,
перцем, цукром та лавровим листям, охолодити. М’ясо попроколювати зубочисткою, покласти в остиглий маринад на 8–10 годин. Потому вийняти, обсушити. Змішати спеції для м’яса
з розтертим часником, гірчицею обох видів та
олією, натерти цією сумішшю шинку і покласти в рукав для запікання. Духовку розігріти до
200 градусів, пекти м’ясо годину, вимкнути духовку і залишити в ній до охолодження.
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Інгредієнти: для тіста – 125 мл води, 75 г
борошна, 50 г масла, дрібка солі, 3 яйця; для
паштету – 1 цибулина, 300 г печінки, 50 г
масла, 50 мл вершків (33%), сіль, чорний перець, мускатний горіх, 1 ч. л. олії.
Приготування. У каструльку з товстим
дном влийте воду, додайте вершкове масло
і сіль, доведіть до кипіння, всипте всю муку й
інтенсивно мішайте кілька хвилин, тісто має
зібратися в комок. По одному додавайте яйця,
після кожного добре перемішуючи. Готове тісто має бути не надто густим, плавно стікати з
лопатки. Викладіть профітролі за допомогою
кулінарного мішка або ложки на деко, застелене пергаментом. Між тістечками залишайте відстань 3–4 см, адже вони збільшаться в
розмірі. Печіть у розігрітій до 170°С духовці
15 хвилин, потім ще 15–20 хвилин при 160°С.
Тим часом у сковороду влийте олію, всипте порізану соломкою цибулю, обсмажте до
рум’яності, додайте печінку і тушкуйте до її
готовності. Посоліть, приправте спеціями,
влийте вершки і потримайте на вогні ще кілька хвилин. Печінку з вершками збийте блендером із м’яким вершковим маслом. Готовим
охолодженим паштетом начиніть схололі профітролі, надрізавши їх збоку. Наповнені тістечка прикрасьте петрушкою та зернами граната.
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Посвячення у таїнство...

Пахощі Великодня
«Нащо там пекти ту паску, простіше купити й не мати
собі клопоту. Дешевше, часу не треба витрачати,
а дітям і така посмакує. Зараз досить якісну здобу
печуть», — розмірковувала одна з моїх подруг,
складаючи
передсвятковий план
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

мені тим часом згадувалися різні
картинки з великодніх
приготувань у бабусиній хаті.
Кухня виглядала, як напхана
рукавичка. Якимось дивом
у ній поміщались усі більшменш підходящі мисочки, каструльки, тарілки з родзинками, цукром, миска із ситом
і борошном й окрема велика
для святкового тіста — з намальованими білочками

А

“

я різні посипки позмішую?» —
слухаю жебоніння дочки
та ще додаток від малого «горобченяти», що й собі не відстає, описуючи свої маленькі плани. Їхні передсвяткові
клопоти — насолода. Думаю,
як би не забути встежити, щоб
не тикав пальчиком у тісто,
як торік. Ну і треба налаштуватися на те, що горошинки
оздоби на паску качатимуться
по цілій хаті, буде липкий від
помазки одяг і обов’язково
пролунає нарікання, що хтось
посипав більше, а в іншого —
не так гарно. Звісно, я повторю-

Звісно, я повторюватиму своїм
бабусине, що сваритися біля паски
не годиться, бо це погана прикмета.

по краях. Робиться одна робота, а говориться про десять
наступних. Потім бабуся береться бити жовтки й обов’язково згадає, що її мама завше
у паску давала все найсвіжіше. А тоді довіряє мені місити.
Сплескує руками, що я влила
ще олії, бо ж «може сісти». І все
хвилюється, чи ж спечеться,
як треба. «Як можна переживати, якщо печеш десятиліттями!» — дивувалася я. І чула
у відповідь прогноз: прийде
час — дізнаєшся… Бабуся
ніколи не казала, що не хоче
витрачати на те часу. Знала,
певно, що не можна втратити
там, те здобуваєш і ділишся.
Чому запах паски з бабусиної печі, як і вигляд її припорошених борошном мозолистих
рук, роками живуть у пам’яті?
І коли календар вимірює рік
до нового Великодня, ті спогади, як святкове тісто, переповнюють до того, що хочеться
їх передати. …«Мам, а ми будемо пекти паску? А я буду
прикрашати, добре? А можна

ватиму своїм бабусине, що сваритися біля паски не годиться,
бо це погана прикмета. Трохи
сердитимуся через їхні сутички. Але нехай. Наша з ними
метушня — це їхні майбутні
щасливі картинки із запахами
й озвученням. Добре, коли можеш собі дозволити створювати спогади для когось. Великодні традиції дорогі не тільки
можливістю зібратися за родинним столом, хоч цього року,
на жаль, усе має бути інакше.
Пасха цінна й передсвятковим
часом, коли молодші відчувають і бачать, як по-особливому ставляться до всього
старші; коли, слухаючи щось
із дитинства, здавалося б, вічно дорослих мами й тата, діти
відкривають, що мають з ними
більше спільного, аніж вважали
раніше.
«Мам, чого ти нервуєш!
Все в тебе вийде», — доня
підстерегла, як я нахмурено
зазираю через віконце духовки. Що маю казати? Прийде
час — дізнається…

Пташинка вподобала місце
над її вікном. Поверхом
вище живе щаслива молода
сім’я з бешкетникамиблизнюками. А через
стіну — бабуся Соня, яку
маленькі правнуки називають
Сонечком. Діти і внуки СоніСонечка мешкають окремо,
проте навідуються майже
щодня. Їй уже за сімдесят,
але інтелігентність надає віку
особливого шарму, а доброта
скрашує роки. Біля вікон цих
людей будувати б пташці свою
хатинку. А вона вибрала вікно
самотньої молодої жінки
Ольга ЧОРНА

ініатюрна «пучка духу» носила
в дзьобику маленькі гілочки й мудрувала над «апартаментами».
І щось «розповідала» своєю пташиною
мовою.
— Юлечко, ви бачили «квартирантку»
над своїм вікном? — запитала Соня-Сонечко.
— Їй із сусідами вище або з вами
було б веселіше.
— Дорогенька, птахи і щастя знають,
де вити гнізда.
Юля сумно усміхнулася…
…Вона купила квартиру в цьому будинку недавно. Місцевих пліткарок розпирало від цікавості, «що то за одна тут
поселилася». Ні чоловіка, ні дітей. Модно вдягається. Користується парфумами
а-ля «коштують, певно, з холєри дорого».
Вечорами бігає в парк, а «може, там з якимось сімейним хлопом зустрічається».
Поки вона пробігала коло-друге, пліткарки «намотували» кілька кіл довкола її персони… Юля перебралася сюди, де в студентські роки познайомилася з Іваном.
Вони обоє народилися і виросли в одному місті і, можливо, ніколи б не зустрілись,
якби не навчання в університеті в сусідній
області.
…Іван любив розфарбовувати писанки, дряпанки, крапанки. Цим мистецтвом
володіли його дідусь із бабусею. Від них
і перейняв уміння. В університеті навіть
мав виставки. А потім це різнокольорове
диво дарував сиротинцю.
Хлопець навчав писанкарству і Юлю.
Вона вперше від Івана почула про стародавні крапанки, які, за традицією, повинні
мати не більше трьох кольорів. А які гарні
мальованки в нього виходили: квіти, мініатюрні пейзажі, різні картинки перетворювали кожне яйце у своєрідний шедевр.
Юля зберігає великодні дарунки коханого.
А ще колись він прочитав їй чийсь вірш,
з якого запам’ятала строфу: «Ти живеш
на вершині писанки…» А він жив на вершині її щастя. Тепер оселився на вершині
смутку і спогадів…
…Після весілля молодята поїхали
в Карпати. Іван любив гори. І освідчився
Юлі на високій полонині, де квітне рододендрон, який називають червоною
рутою. Гірські річки після рясних дощів
були повноводними. Юля з Іваном дійшли
майже до середини кладки, коли почули
крик на березі. У воді борсалася дитина.
— Хапайся за щось! — гукали дорослі
малому.
Вода була холодною, а течія сильною.
Де вже там переляканій дитині впоратися. Іван віддав наплічник Юлі й побіг

М
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«Ти живеш на вершині писанки…»

«Якось опинилася біля сиротинця, якому Іван дарував свої писанки.
Подумала: варто пригадати чоловікові уроки».

на допомогу. Йому вдалося врятувати
малого, а в самого увечері підвищилася
температура. Господиня, в якої винаймали помешкання, покликала стару гуцулку,
котра зналася на травах. Вона поїла Івана
узварами. Й шепотіла біля нього чи то мо-

“

Він як ангел для тебе.
Любив на землі —
любить і на небесах.

литви, чи заклинання. Коли стало трохи
легше, порадила їхати додому. Юля почула
крізь відчинене вікно, як знахарка мовила
господині:
— Йому суджено стати її ангелом.
Навіть не здогадувалася тоді, що йшлося про неї. Стара гуцулка ще й уміла
читати долю…
Гірська річка забрала в Івана здоров’я і життя, а в Юлі — чоловіка. Молода
вдова замкнула себе у світі, де були тільки
вона, її смуток, дім і робота. Батьки пропонували доньці куди-небудь поїхати. Просили навчитися жити без Івана. Але їй було
так важко…
У річницю весілля вперше за кілька
років зібралася в Карпати. Перед тим зателефонувала до господині, в якої колись
зупинялися з Іваном. Та її пам’ятала.
Юля сиділа на березі, де коханий
кинувся рятувати малого. Тепер річка
не була повноводною. Можна вбрід перейти.
— А ти прости її, — почула позад себе
чийсь голос. Гуцулка-знахарка, яка поїла
Івана травами, присіла поруч. — Річку
прости. Вона жива. Така, як ми з тобою.
Ніхто не винен. Така доля. Скільки написано на небесах людині прожити, стільки
й проживе. Вилий свої смутки з душі. Легше стане.
— Як жити далі? — запитала
Юля чи то в гуцулки, чи в світу.
— Ангел підкаже, — мовила старенька і, спираючись на різьблений ціпок, подалася до кладки.
Вечірні сутінки огортали гори. Ставало зимно. Юля зачерпнула води в долоні,
змила сльози.
— Ніхто не винен, ніхто, — шепотіла.
Річка щось жебоніла з маленькими камінчиками і великими камінцями. Може,
дякувала за прощення…
Коли повернулася додому, їй уперше
приснився Іван. Стояв на протилежному боці вулиці в місті, де познайомилися, і кликав її. Сни повторювалися. Юля
сприймала їх з острахом. І вирушила за порадою до старої гуцулки.

— Нічого лихого в снах нема, — сказала та. — Твій чоловік підказує, де можеш
знайти спокій, а може, й долю. Він як ангел для тебе. Любив на землі — любить
і на небесах.
Юля повідомила батькам, що шукатиме житло і роботу в сусідньому обласному центрі. Засмутилися, але не перечили.
Допомогли купити квартиру. І з працевлаштуванням усе владналося. Місто було
для неї, мов людина. Обіймало теплими
спогадами, водило вуличками, де колись
ходила з коханим. Якось опинилася біля
сиротинця, якому Іван дарував свої писанки. Подумала: варто пригадати чоловікові
уроки.
У вільний час розфарбовувала писанки. Почала в’язати з білих і кольорових
ниток ажурні павутинки й «одягала» у них
крашанки. Декорувала гудзиками, стрічками. Навчилася виготовляти великодні
деревця і віночки.
Батьки часто навідувалися до єдиної доньки. Раділи, що вона повернулася
до життя. Хвалили її вироби, які Юля називала «наївним мистецтвом». Перед Пасхою
склала свої «витвори» у коробки, присмачила ласощами і відвезла до сиротинця.
Завітав туди із подарунками й Іванів
одногрупник і товариш Сергій. Був дружбою на їхньому весіллі. Здивовано глянув
на Юлю. Не знав, що вона тепер живе тут.
— Колись з Іваном приходили сюди.
Писанки приносили. А коли його не стало,
я вирішив… заради нашої дружби і пам’яті… Паски дітям привожу, солодощі. Маю
приватну пекарню. От і…
— Я також тут заради пам’яті…
— Відпусти таксі, я підвезу тебе.
Дорогою додому Сергій зупинився біля кафешки, де любили «зависати»
студенти. Смакували кавою і спогадами.
Сергій лише не зізнався, що Юля колись
йому подобалася. Навіть по-доброму заздрив другові, що ця мила дівчина закохалася в Івана, а не в нього. Сказав тільки, що й досі холостякує.
Він цілий вечір думав про неї.
Вона одягала крашанки в ажурні льолі
й думала про Івана.
Наступного дня зателефонував, запитав, як справи, де святкуватиме Великдень. Сказала, збирається на Пасху
до батьків.
Пок лав с лухавк у. Висварив
себе, що не те хотів сказати. А може,
ще не пора…
Поїхав у пекарню, щоб вибрати
найкращу пасочку, великоднього баранця і найсмачніше печиво. Привітає Юлю зі святами. У неї ж тут нікого
близького нема. Крім нього…
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Талановитому інженеру-авіатору довелося пройти і крізь ув’язнення,
допити, побиття, і крізь рабську працю у «шарашках». Але він вистояв.

«Терорист» Сергій Корольов.
Про ціну радянських
досягнень у космосі

Редфорди зізнаються, що не мріяли про настільки багатодітну родину.

А 22-гу дитину народжувала
аж 10 годин

Пропаганда зображувала їх як результат свободи думки й
творчості за комуністичного ладу. Насправді левову частку
здобутків у військово-технічній сфері створено зеками
з вищою освітою та науковими ступенями

Фото bbc.com.

Лія ЛІС

авіть підступний коронавірус новому життю —
не завада. Цими днями британка Сью Редфорд народила свою… 22-гу дитину — сина. Загалом пані
Редфорд перебувала у стані вагітності понад 800 тижнів.
А синочок-первісток з’явився у неї, коли Сью було лише
14 років. За законами Англії та Уельсу інтимні стосунки з дівчиною, що не досягла 16 літ, заборонені. Однак є виняток: ув’язнення не буде, якщо секс між неповнолітніми був
за згодою. Хоча одружились вони лише через чотири роки,
коли вже молода мама була вагітною вдруге. До речі, від
самих Сью і Ноеля батьки відмовилися одразу після їхнього
народження…
—Чим більше діток, тим більше радощів, — говорять
зараз Редфорди.
Останні пологи у Сью тривали аж 10 годин, а найшвидше зі всіх своїх дітей жінка народила доньку Бонні — лише
за 12 хвилин. Щоправда, при 17–й вагітності немовля було
мертвим…
Появу 22–ї дитини супермама назвала «найдивнішим
з усіх народжень», адже пологи відбулися під час пандемії
коронавірусу.

Н

“

Сью Редфорд уже заприсяглася,
що це були її останні пологи. Утім,
коли жінка народила свою 20-ту
дитину, казала те саме…

— Я була налякана більше, ніж будь–коли раніше, —
розповіла Сью Редфорд. — Дуже хвилювалася, що Ноелю
не дозволять залишитися зі мною в лікарні… На жаль, поки
що не можемо зареєструвати доньку, оскільки триває карантин.
До того ж із ім’ям своєї 11–ї дівчинки батьки найбільшої
родини Великої Британії ще не визначилися.
Однак Сью Редфорд уже заприсяглася, що це були її останні пологи. Утім, коли жінка народила свою 20–ту дитину,
казала те саме… Первістку Кристоферу зараз уже 30 літ,
у нього двоє дітей. Старша донька Софі — 26–річна мама
трьох малюків. Вони живуть окремо зі своїми сім’ями.
Щоправда, Редфорди зізнаються, що не мріяли про
настільки багатодітну родину: «Думали зупинитися вже
на трьох дітях». І коли на світ з’явився дев’ятий малюк, то

Володимир
В’ЯТРОВИЧ,
народний депутат
України, фракція
«Європейська
солідарність»

ізньої осені 1942 року Сергій
Корольов у супроводі конвоїра зійшов із потяга в місті
Казані. Він був у стьобаних куртці і
штанах, валянках та шапці–вушанці.
Усе його майно (дві хлібини, консерви й рулон паперів) помістилося в
речовому мішку.
Неможливо було здогадатися,
що це — талановитий інженер–авіатор, який згодом стане ключовою
фігурою совєтської ракетно–космічної програми. В’язень Корольов відбував строк за статтями «тероризм»
і «підрив промисловості, транспорту, торгівлі, грошового обігу й кооперації».
Того дня Сергія Корольова перевели до особливого конструкторського бюро № 16 при Казанському
авіазаводі, яким завідував капітан
держбезпеки Бекетов.
Його співробітники не мали
права залишати територію, а за роботою наглядала озброєна варта.
Колектив складався з інженерів та
науковців, засуджених за політичні
злочини. У народі такі трудові колонії здобули назву «шарашки» (від
«шарашкіна контора» — сумнівна,
шахрайська організація).
В’язниці для науково–технічної інтелігенції з’явилися після
циркуляру Вищої ради народного
господарства і ОГПУ від 15 травня
1930 року. Їхньою діяльністю керував 4–й спецвідділ НКВД–МВД.
Близько двох десятків таких секретних бюро й інститутів із ув’язненими інтелектуалами працювали на
совєтський військово–промисловий комплекс.
Уперше Сергій Корольов опинився в «шарашці» в 1940 році.

П

Із ім’ям своєї 11–ї дівчинки батьки найбільшої родини
Великої Британії ще не визначилися.

батько сімейства навіть наважився на вазектомію — чоловічу стерилізацію шляхом перев’язки сім’явивідних проток.
Проте буквально через пів року передумав і зробив зворотню операцію (на відміну від кастрації при стерилізації
функція яєчок зберігається). І процес поповнення родини
запустився з подвоєною енергією.
… Багатодітне подружжя проживає на північному заході Англії в місті Моркам (графство Ланкашир) у колишньому
будинку для людей похилого віку, який дуже схожий на вікторіанський замок. У помешканні 10 спалень.
На прибирання його йде до трьох годин. І прання у них
— по кілька разів на добу. Використовують по 30 пляшок
миючих засобів щомісяця і щодня по 4 рулони туалетного
паперу.
Ноель Редфорд має невелику пекарню, у якій йому допомагають старші діти, а батько встає ні світ ні зоря.
Крім того, сім’я щотижня отримує допомогу на дітей
розміром у 170 фунтів стерлінгів (приблизно 220 доларів).
Мають і мікроавтобус. На ньому глава родини щоранку
відвозить дітей до школи. Часто сніданок і вечеря у них
відбувається у два заходи. За день тільки молока випивають
18 пінт (понад 10 літрів).
Вечірнє купання розпочинається вже о 6–й вечора із
наймолодших і закінчується старшими аж о 9–й.
А самі Сью та Ноель лягають спати вже о 10–й.

Заарештували його ще в 1938–му.
Вирок: 10 літ табору на Колимі.
Покалічений допитами (його били
так, що переламали лицьові кістки)
на золотих копальнях, Корольов
швидко згасав: «Як тільки нахилюся — падаю. Розпух язик, ясна
кривавили, зуби повипадали від
цинги».
Після численних прохань відомих авіаторів режим вирішив використати рабську працю Корольова
інакше. Місце ув’язнення замінили
на ЦКБ-29 у Москві. Ця «шарашка»
займалася літакобудуванням під
керівництвом засудженого авіаконструктора Туполєва.
Упродовж 1940–1942 років Сергій Корольов узяв участь у розробці
літака Ту-2 та спроектував реактивний літак РД-1. Перейшовши до Казані, Корольов почав розробляти
ракетні двигуни та готувати проєкт
створення бойових ракет далекої
дії.
Його керівником став давній
колега у справі ракетобудування
Валентин Глушко, який відбував
8 років ув’язнення.
У серпні 1944–го Корольова
звільнили достроково. Загалом
він відбув 6 літ примусової праці
в таборі та закритих конструкторських бюро. Після смерті Сталіна
4–й спецвідділ МВД розформували,
як і підлеглі йому «шарашки».
Досягнення СРСР у підкоренні
космосу забезпечили репресовані
вихідці з науково–технічних тюрем
НКВД. Але попри поневіряння, покалічені допитами та каторжною
працею, українці Корольов і Глушко
увійдуть в історію як люди, які запустили на орбіту перший штучний
супутник та першого космонавта.
Ця історія — ще одна із проєкту «Тріумф людини» про українців, які перемогли ГУЛАГ. Можна вільно завантажити виставку та книгу–каталог https://bit.
ly/2xe4Fcv .
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l БРАВО! БРАВІССІМО!

Співали до сліз: Бочеллі —
«Ave Maria», а наш Дзідзьо —
«Боже великий, єдиний…»
У ці дні свою лепту у боротьбу
з коронавірусом внесли і співаки
Фото Youtube.com.

Дякуємо, Дзідзьо!

Лія ЛІС
Для хлопчиків і дівчаток — «веселі» маски із совенятами
і пінгвінами.

11-річна школярка пошила
і безкоштовно роздала
2000 масок
Героїня «Цікавої газети на вихідні», яка минулого року пошила
для нашої редакції талісман, не перестає робити добрі справи
Мирослава СЛИВА

’ятикласниця Аліса Пономаренко з Балаклії, що
у Харківській області, шиє
від 50 до 100 масок щодня і роздає їх усім охочим. Тканиною дівчинку забезпечують волонтери,
вони ж допомогли їй із ремонтом
зламаної швейної машинки.
Аліса щодня проводить
за нею 3 години і більше. Маски
школярка і її мама Юлія передають у лікарні, на ринок, просто
роздають тим, хто їх потребує.
– Є люди, які відмовляються
приймати засоби захисту безкоштовно і платять якусь суму.
Вражають ті, хто приносять нам
нову постільну білизну, щоб Аліса
комусь пошила маски. Це неймовірні люди, — розповіла мати
дівчинки.
Нагадаємо, що 11-річна
Аліса — друг нашої редакції, ми
неодноразово писали про цю дивовижну дитину. Щоб допомогти
Валері Кузнєцову, який навчається з нею в одній школі, боротися
з важкою недугою, дівчинка
почала шити та продавати м’які
іграшки. Швейну машинку вона
придбала за кошти, які збирала

П

на телефон. Для Валери таким
чином Аліса зібрала 17 тисяч
гривень. Є там і 1100 гривень
від колективу «Цікавої газети».
Натомість від юної майстрині ми
отримали чудову ляльку, яка ста-

“

І той, хто отримує від
неї захисну маску,
насправді отримує
набагато більше —
віру в людське
у людині.

ла редакційним талісманом.
Серед інших благодійниця
також допомогла і Дмитрові
Лиманському, у якого виявили
ДЦП. 15 тисяч гривень, зібраних
нею, хлопчику вистачило для
курсу реабілітації на Львівщині.
Про Алісу знають уже в багатьох
куточках світу і разом з нею
допомагають тим, хто цього
потребує.
– Це був приклад, щоб люди
подивилися і зрозуміли: можна
творити добро і без великих

витрат, — каже її мама. — Якщо
в нас немає грошей, щоб дати
цьому хлопчикові, то треба щось
робити, аби їх дали інші. І багато
людей відгукується. Дитина світ
не врятує, ми разом можемо врятувати. Ви про Алісу написали.
Це класно, хтось просто дізнався,
а хтось допоміг. Це така круговерть добра. Якщо її не переривати, то всім буде набагато легше
і гарніше жити.
До речі, коли Аліса продає
іграшку, то кладе з нею ще Сертифікат добра. На ньому є ім’я
іграшки, її номер, а також написано кілька слів: «Я твоя частинка
добра. Сьогодні ти долучився,
щоб змінити цей світ. Дуже
за це дякую. Аліса Пономаренко».
Як і в інших дітей, в Аліси є
багато шкільних і позашкільних
справ. Вона відвідує музичну
школу, бере участь у співочих
конкурсах, навіть займалась
спортивною боротьбою. Але
завжди знаходить час на благодійність. На те, щоб зробити наш
світ трішки добрішим та кращим.
І той, хто отримує від неї
захисну маску, насправді отримує
набагато більше — віру в людське у людині.

Так, 12 квітня, на католицький
Великдень, у знаменитому Міланському соборі дав живий сольний концерт відомий італійський
тенор Андреа Бочеллі (на фото
праворуч). «Ave Maria» він співав
у порожньому храмі, трансляція
велась на всю країну. Своїм виступом артист хотів «подарувати надію і зцілити любов’ю рідну Італію
та весь світ, які нині страждають від
пандемії коронавірусу».
І Україна говорила про свого
виконавця. Нещодавно поп-співак
Михайло Хома, більше відомий
як DZIDZIO, вразив країну чудовим виконанням національного
гімну перед футбольним матчем
Україна — Литва (2:0). Його «Ще
не вмерла України» прослухали
в інтернеті мільйони людей. Багато
хто й не підозрював, який потужний оперний голос у цього співака.
І ось напередодні Великодня
Дзідзьо знову неабияк здивував.
Разом із Молодіжним симфонічним
оркестром України музикант записав духовний гімн нашої країни

Відповіді на
сканворд за 9
квітня

Весь вільний час Аліса проводить за швейною
машинкою.
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Фото WFC.tv.

«Боже великий, єдиний, нам Україну храни» (музику у 1885 році написав Микола Лисенко, а слова —
Олександр Кониський). Робота над
«Молитвою» завершилася 7 квітня,
на Благовіщення. Відео знімали
у Софійському соборі.
Знайдіть і послухайте,
як це вже зробили майже мільйон людей. Неперевершено!
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

«Мушу зізнатися, що «підсіла»
на ваші завдання-загадки…»

Фото Youtube.com.

«Я навіть не можу дождатися, коли прийде
паперовий варіант газети. І вже з самого ранку в
четвер чекаю виходу електронного варіанту на
сайті volyn.com.ua, а потім дзвінка від знайомої
(також вашої шанувальниці Тамари Бершадської,
яка і познайомила мене з «Цікавою газетою») —
вона прочитає новеньке завдання, оскільки у нас
у селі з інтернетом не дуже добре. А потім маю
приємне, захопливе заняття для мізків…
Дякую вам, адже у теперішніх умовах дуже
актуально налаштовуватися на позитив і думати
про щось значно приємніше за коронавірус.
Це сприяє зміцненню імунітету, психічного та
фізичного здоров’я».
Такі листи, як процитований від Тетяни
Репетило із села Гуляйполе Катеринопільського
району Черкаської області, є головним свідченням
того, що наша робота недаремна. Вони дають
крила журналістам

“

Грицько ГАРБУЗ

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 12 (2020)
Якщо хтоcь казав: «Весна прийшла — саджати будемо», то ми будемо садити. Тобто,
цього разу мова піде про рослини. Особливі.
Лотос, соняшник, папірус, хризантему, омелу, лавр і оливу. Їх вважають священними і
наділяють певними символами. З нинішнього ряду дехто асоціюється зі «знаннями»,
«безсмертям», хтось означає «мир», «сонце»,
«вдосконалення», «достаток», навіть «пророцтво» і «Божественну досконалість»…
А одна з перелічених рослин є символом
«молитви». Саме її ми і заховали.
Що знаходиться у гарбузі?
Далі знову будемо цитувати Тетяну Репе-

Сонця вам від людей! І самим бути сонцем!

тило, адже вона вдруге поспіль тріумфувала
в конкурсі історій, як шукали правильну відповідь.
«А тепер про СОНЯШНИК. Чому? Тому що
це слово — відповідь до завдання №12. Соняшник — національна квітка України. Проте
він ще є на емблемі штату Канзас у США та
магічною рослиною, символом довголіття і
знатності в Китаї. Хоча насправді батьківщина соняшника — Північна Америка, індіанці
перші його одомашнили приблизно 3000 років тому. За легендою, боги подарували їм цю
квітку, що символізує сонце, і вона стала для
індіанців священним символом. В Європу соняшник привезли іспанці з експедиції в Нову
Мексику в 1510 році. Досить довгий час він
вважався декоративною квіткою.
А в Україну соняшник потрапив за часів
гетьмана Кирила Розумовського понад 250

років тому. Соняшник — цінна олійна сільськогосподарська культура та незрівнянна
рослина–медонос. Його насіння багате на
різні вітаміни і поживні елементи, тому за
харчовою цінністю здатне замінити м’ясо,
рибу, яйця та овочі. Цікаво, що голівка соняшника — це не одна квітка, як ми звикли
вважати. Вона складається приблизно із 2000
мініатюрних квіточок, які після запилення перетворюються на насіння.
Всі, мабуть, добре знають, що соняшник
завжди повертається у бік сонця. Навіть,
якщо погода похмура і сонця не видно, його
голівка дивиться туди, де воно має бути. Це
цікаве явище називається геліотропізм.
Але основне, що стосується нашого
завдання, — в християнстві соняшник вважається знаком любові Господа, релігійної
душі і символом молитви».

Усміхніться!
Ус

Cклав пан Андрій.

ле досить купатися в оваціях — час
повторити запитання, бо, переконаний, наші учасники вже ждуть — не
діждуться, що ж ми «заховали» в 12–му турі,
а головне — кому ж дісталися призові.

:)) :)) :))
Будьте обережні, а
то вчора повернулися з магазину, зняли
маски, і я побачив, що
поряд зі мною чужа
дружина.
:)) :)) :))
Кажуть, що для
профілактики треба
перед сном випити
50 грамів горілки.
Учора я лягала спати
сім разів.
:)) :)) :))
В аптеці:
— Що краще для
чоловіка валідол чи
валеріанка?
— А який діагноз?
— Туфлі за три
тисячі.

Соняшник завжди
повертається у бік сонця.
Навіть, якщо погода
похмура і сонця не видно,
його голівка дивиться
туди, де воно має бути. Це
цікаве явище називається
геліотропізм.

Браво, пані Тетяно! 150 гривень за конкурс історій, як шукали правильну відповідь,
— ваші.
А по 100 гривень, згідно з жеребкуванням, яке провів серед 9 авторів есемесок із
правильними відповідями — словами СОНЯШНИК (враховували і ОЛИВА) знаний у
країні адвокат, заслужений юрист України, член Вищої ради юстиції та засновник
адвокатської компанії «Конфідент» (м.
Луцьк) Сергій Сафулько дістануться Ірині
Малиновській з міста Ковель Волинської
області («Знайшла у книзі очільника Об’єднаної корейської церкви, доктора Джерока Лі
«Поклоняйся в Дусі та Правді» таку цитату:
«Олива у духовному сенсі означає молитву і
повноту Святого Духа») та Любові Щегельській із Луцька («Голівки соняшників завжди
направлені до сонця, ніби руки людини в молитві до Неба»).
Переможниць просимо надіслати на адресу редакції копії першої та другої сторінок
паспорта (або ID–картки) та ідентифікаційного коду.
Нам же час оголошувати нове завдання.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 16 (2020)
1. Розв’яжіть задачу.
Купили два кошики полуниць. У першому
ягід було на 1,44 кг більше, ніж у другому, а в
другому — у 1,6 раза менше, ніж у першому.
Скільки заплатили за всю покупку, якщо 1 кг
полуниць коштує 42,5 грн, а порожній кошик
— 42 грн?
2. Додайте до розв’язку 550,8.
3. Тепер поділіть на 3.
4. Один герой із того числа, що ви отримали, у відомій «невеличкій» книжці піднявся
із темного місця, сумно співав і ридав, поглядаючи на одну з топ–річок Європи, поки його
не сполохали популярні у міфології птахи.
Саме цих тварин ми сьогодні і заховали.
Що знаходиться у гарбузі?
Слово–відповідь треба надіслати до 28
квітня тільки у вигляді sms–повідомлення
на номери: 0501354776 і 0672829775 (наприклад: «Коронавірус», «Три ведмеді»,
«Володимир Зеленський»).
Увага: з одного номера можна відправляти лише одне sms! Цей номер і братиме
участь у жеребкуванні при розіграші призових 200 гривень, якщо правильних відповідей буде більше двох. А ще спеціальний приз
— 150 гривень — отримає той, хто в листі на
поштову адресу (43 025, Луцьк, просп. Волі,
13) чи електронну (tsikava.gazeta@gmail.
com) найяскравіше опише, як відгадував запитання.
Нехай ніякі коронавіруси вас (і нас) не
здолають!

ПОНЕДІЛОК, 20 КВІТНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

20 — 26 квітня

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

l РЕЗОНАНС

Фото vaticannews.ua.

Понтифік, який під час однієї із мес благословляв безлюдну площу, не зміг втримати сліз…

Папа Римський молився і плакав
у порожньому храмі
Вперше в історії на католицький Великдень, який цього року святкували
12 квітня, понтифік відслужив месу у порожньому Соборі Святого Петра
у Ватикані
Василь КІТ

урналісти
зловили
момент, коли Папа
Франциск не витримав
і заплакав. На цей раз великодню промову він виголошував не перед багатотисячним

Ж

зібранням вірян, як завжди
було, а перед гробом Святого
Петра, підкреслюючи самотність, з якою зіштовхнулися
люди по всьому світу через
карантин. У промові Франциск
згадав і Україну. «Нехай припи-

няться страждання населення
східних регіонів України», — закликав понтифік.

“

У промові Франциск згадав
і Україну. «Нехай припиняться
страждання населення
східних регіонів України», —
закликав понтифік.

ВІВТОРОК, 21 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»
13:10 «Одруження наосліп 5»
15:25 «Світ навиворіт - 9: Японія»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Кухня»
21:45 Т/с «Матусі» (12+)
22:45 «Одруження наосліп»

ІНТЕР
05:25, 22:15 «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+) 12:25
Т/с «Не відпускай мою руку» (12+)
13:50 «Україна вражає» 14:45,
15:40 «Речдок» 16:35 «Речдок.
Особливий випадок» 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці» 21:00 Т/с
«Добровольці» (12+) 00:00 «Великий
бокс. Олександр Усик - Майріс
Бріедіс»

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» (16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Консультант» (16+)
23:20 Контролер

СТБ
05:15, 22:55 Т/с «Анна Герман» (16+)
07:00 «Все буде добре!»
09:05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:50, 14:50 «МастерШеф» (12+)
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:50 «Хата на тата» (12+)
18:00 Т/с «Супермама»
18:55 «Один за всіх» (16+)
20:15, 22:45 Т/с «Акушерка»

ICTV
05:40, 20:15 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Теорія змови
11:20, 13:15 Х/ф «ЗАВЗЯТІ
ШАХРАЇ» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
15:40, 16:20 Т/с «Пес» (16+)
17:50 Т/с «Рішає Оністрат» (16+)
18:45, 21:00 Факти. Вечір
21:20 Т/с «Закляті друзі» (16+)
23:30 Х/ф «ШИБАЙГОЛОВИ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:10 Kids Time

18:00 «Супермама»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
18:55 «Один за всіх» (16+)
08:25 «Орел і Решка. Шопінг»
20:15, 22:45 Т/с «Акушерка» 09:20 Х/ф «ОСІНЬ У НЬЮ22:55 Т/с «Анна Герман» (16+)
ЙОРКУ» (16+)
11:20, 17:40 Т/с «Мисливці за
ICTV
реліквіями»
15:00, 19:20 «Орел і Решка.
05:10 Скарб нації
Морський сезон»
05:15 Факти тижня
15:50, 22:00 «Орел і Решка.
05:20 Еврика!
Навколо світу»
05:30 Служба розшуку дітей
23:50 Х/ф «СУПЕР МАЙК»
05:35 Т/с «Відділ 44» (16+)
(16+)
06:20 Громадянська оборона
09:10 Х/ф «НОЙ» (16+)
2+2
11:30, 13:00 Х/ф «ГОРЕЦЬ»
(16+)
06:00 «Шалені перегони
12:45 Факти. День
2018»
13:55 Х/ф «ОЛЕКСАНДР»
08:05 «Джедаі 2019»
(16+)
11:00 «Загублений світ»
16:55 Х/ф «ОСТАННІЙ
12:55 Х/ф «ВІЙНИ ДРОНІВ»
РУБІЖ» (16+)
(16+)
18:45 Факти. Вечір
14:20 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
19:20 Теорія змови
ІНТЕР
16:05 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ
ФОРСАЖ» (16+)
05:15, 22:10 «Слідство вели... 20:05 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22:05 Х/ф «САБОТАЖ» (18+) 18:00 «Таємниці великих
з Леонідом Каневським»
українців. Андрей
06:45 «Україна вражає»
НОВИЙ КАНАЛ
Шептицький»
08:00, 18:00 Ток-шоу
19:00 «Таємниці великих
«Стосується кожного» 09:50 06:00, 07:10 Kids Time
Х/ф «БУРКУН» (12+) 11:50
українців. Мазепа»
06:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
Х/ф «БІНГО БОНГО» 13:50
07:15 Т/с «Друзі»
20:05 «Таємниці великих
Х/ф «ПРИБОРКУВАННЯ
09:20 Діти проти зірок
українців. Симон
НОРОВЛИВОГО» 15:50
11:10 Х/ф «МИ - МОНСТРИ»
Петлюра»
«Чекай на мене. Україна»
13:00 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНЬ 21:10 Т/с «Дзвонар» (16+)
17:40 Новини 20:00
ЧАКЛУНА» (16+)
23:00 Т/с «CSI: Місце
«Подробиці» 21:00 Т/с
15:00 Х/ф «АСИСТЕНТ
злочину-9» (16+)
«Добровольці» (12+)
ВАМПІРА» (16+)
ФУТБОЛ-1
17:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСІЇ:
УКРАЇНА
ПІСКИ ЧАСУ» (16+)
10:00 «Великий футбол»
06:50 Зірковий шлях
19:00 Від пацанки до панянки 11:30 Шахтар - Брага
09:35 Х/ф «ПОКИ ТИ СПАВ»
(16+)
(2010/11). Золота колекція
11:40, 15:20 Т/с «Ніколи не
21:00 Х/ф «П’ЯТА ХВИЛЯ» Ліги чемпіонів 13:20 «Ніч Ліги
здавайся» (12+)
(16+)
чемпіонів» 14:30 Журнал
15:00, 19:00 Сьогодні
23:00 Х/ф «НА ГЛИБИНІ
Ліги чемпіонів 15:10 Журнал
16:00, 20:00 Т/с «Рік собаки»
6 ФУТІВ» (12+)
LaLiga World. Чемпіонат
(12+)
Іспанії 15:40, 22:30 Футбол
МЕГА
21:00 Т/с «Консультант» (16+)
NEWS 15:50 Реал - Мілан
23:00 Т/с «Чужа жінка» (16+) 06:00 Бандитська Одеса
(2009/10). Золота колекція
06:55 Містична Україна
Ліги чемпіонів 17:50
СТБ
07:45, 18:00 Скептик 09:45 Аугсбург - Боруссія (Д).
Речовий доказ 10:55, 22:50 Чемпіонат Німеччини
06:55 «Слідство ведуть
Секретні території 11:45
екстрасенси» (16+)
19:35 Хет-трик: Гарет
Земля 2050 р. 13:35 Титанік: Бейл. Золота колекція Ліги
07:50 «Неймовірна правда
загадка розгадана 15:10
про зірок»
чемпіонів. Прем’єра 19:40
Загадки Всесвіту 16:00
09:40 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ
Інтер - Тоттенгем (2010/11).
Планета Земля 21:00 За
НА КОЛИШНЮ»
Золота колекція Ліги
лаштунками 23:40 Під іншим чемпіонів. Прем’єра 21:30
11:50, 14:50 Т/с «Список
кутом
бажань» (16+)
#залишайсязФутболом
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна22:40 Арсенал - Барселона.
К-1
Новини»
1/4 фіналу (2009/10). Золота
06:30 «TOP SHOP»
15:50 «Хата на тата» (12+)
колекція Ліги чемпіонів
06:00 «Життя відомих людей
2020»
09:50 «ТСН-Тиждень»
11:25 «Голос країни 10.
Найкраще»
14:05 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
15:45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
17:35 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И»
ТА ІНШІ ПРИГОДИ
ШУРИКА»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:15 Х/ф «СКАЖЕНЕ
ВЕСІЛЛЯ» (12+)
22:00 Х/ф «СКАЖЕНЕ
ВЕСІЛЛЯ 2» (12+)
23:45 «Дубінізми 2020»

СЕРЕДА, 22 КВІТНЯ
06:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
07:15 Т/с «Друзі»
09:30 Т/с «Завзяті домогосподарки»
(16+)
12:00 Х/ф «ВОСКРЕСІННЯ» (12+)
13:40 Шалена зірка (12+)
15:40, 19:00 Хто проти блондинок?
(12+)
21:00 Х/ф «АКСЕЛЬ» (12+)
22:40 Х/ф «ПЕРВОБУТНІЙ» (16+)

13:20 Х/ф «БЛИЗНЮКИДРАКОНИ» (16+)
15:20 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПОЛУДЕНЬ»
18:15 «Спецкор»
18:45 «Джедаі»
19:15 Т/с «Опер за викликом» (16+)
20:10 Т/с «Дзвонар» (16+)
22:10, 23:55 Т/с «CSI: Місце
злочину-9» (16+)

МЕГА

ФУТБОЛ-1

06:00 Реал - Барселона (2016/17).
Чемпіонат Іспанії 07:45, 15:10
Журнал Inside Serie A. Чемпіонат Італії
08:15 Мілан - Удінезе. Чемпіонат
Італії 10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:10 Yellow. Прем’єра 10:20,
21:30 #залишайсязФутболом 11:25
Рома - Шахтар. 1/8 фіналу (2010/11).
Золота колекція Ліги чемпіонів
13:15 «Ніч Ліги чемпіонів» 14:05
«Суперматч» (Хайдук - Динамо З).
Тревел-шоу 15:00 Yellow 15:50
К-1
Мілан - Реал (2009/10). Золота
06:30 «TOP SHOP»
колекція Ліги чемпіонів 17:35 Журнал
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
Ліги чемпіонів 18:00 Динамо (К) Феєноорд (2002/03). Золота колекція
08:30 «Дай лапу»
Ліги чемпіонів 19:45 Передмова
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
09:40 «Орел і Решка. На краю світу» до «Барселона - Динамо(К)»
11:35, 17:40, 23:50 Т/с «Мисливці за (1997/98). Золота Колекція Ліги
чемпіонів з А. Шевченком 19:50
реліквіями»
Барселона - Динамо (К) (1997/98).
15:00, 19:20 «Орел і Решка.
Золота Колекція Ліги чемпіонів з
Морський сезон»
15:50, 22:00 «Орел і Решка. Навколо А. Шевченком 22:40 Барселона Арсенал. 1/4 фіналу (2009/10). Золота
світу»
колекція Ліги чемпіонів 00:30 Ворскла
- Арсенал (К) (2012/13). Чемпіонат
2+2
України 02:15 Лаціо - Інтер (2011 /12).
06:00, 09:30, 17:20 «Загублений світ» Чемпіонат Італії 04:00 Олександрія 07:40 Т/с «Команда А-2»
Карпати. Чемпіонат України

06:00 Бандитський Київ 07:50
Правда життя 09:30 Речовий доказ
10:40, 12:35, 18:05 Тваринна зброя
11:35, 17:05 Під іншим кутом 13:30
Там, де нас нема 14:30 Секретні
території 15:25, 23:35 Загадки
Всесвіту 16:15, 21:45 Скарби з
горища 19:05 Теорія Змови 19:50
Секретні території 20:45 Земля 2050
р. 22:35 Планета Земля

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, 13:10
«Любий, ми переїжджаємо»
13:35 «Одруження наосліп 5»
15:35 «Світ навиворіт - 9: Японія»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Кухня»
21:45 Т/с «Матусі» (12+)
22:45, 23:35 «Світ навиворіт 11:
Китай»

ІНТЕР
05:25, 22:10 «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+) 12:25 Т/с «Не відпускай мою
руку» (12+) 13:50 «Україна вражає»
14:45, 15:40 «Речдок» 16:35
«Речдок. Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20:00 «Подробиці» 21:00
Т/с «Добровольці» (12+) 23:50
«Великий бокс. Олександр Усик Мурат Гасієв»

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» (16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Консультант» (16+)
23:30 Т/с «Я буду жити»

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

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:55 Х/ф «ШИБАЙГОЛОВИ»
(16+)
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф «ГОРЕЦЬ» (16+)
15:20, 16:20 Т/с «Пес» (16+)
17:50 Т/с «Рішає Оністрат» (16+)
18:45, 21:00 Факти. Вечір
20:15 Секретний фронт
21:20 Т/с «Закляті друзі» (16+)
23:25 Х/ф «РОБОКОП» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:10 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

07:15 Т/с «Друзі»
09:30 Т/с «Завзяті
домогосподарки» (16+)
11:50 Х/ф «ПЕРВОБУТНІЙ» (16+)
13:40 Шалена зірка (12+)
15:30, 19:00 Суперінтуїція (12+)
20:50 Х/ф «СТРАШИЛКИ» (16+)
22:40 Х/ф «СТРАШИЛКИ 2:
ПРИВИДИ ХЕЛЛОВІНА»
(12+)

МЕГА

14:05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ЕЙС
ВЕНТУРА» (16+)
15:45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ЕЙС
ВЕНТУРА-2: КОЛИ
ПРИРОДА КЛИЧЕ» (16+)
19:15 Т/с «Опер за викликом» (16+)
20:10 Т/с «Дзвонар» (16+)
22:05, 23:50 Т/с «CSI: Місце
злочину-9» (16+)

ФУТБОЛ-1

06:00 Реал - Валенсія (2016/17).
06:00 Бандитська Одеса 08:05
Чемпіонат Іспанії 07:45, 15:10
Правда життя 09:45 Речовий доказ «Бундесліга weekly». Чемпіонат
10:55, 12:50, 18:15 Тваринна зброя Німеччини 08:15 Дженоа - Рома.
11:50, 17:15 Під іншим кутом 12:20 Чемпіонат Італії 10:00, 15:40,
Погляд зсередини 13:45 Там, де
22:30 Футбол NEWS 10:10,
нас нема 14:45, 19:55 Секретні
21:30 #залишайсязФутболом
території 15:35, 23:35 Загадки
11:15 Шахтар - Рома. 1/8 фіналу
Всесвіту 16:25, 21:45 Скарби з
(2010/11). Золота колекція Ліги
горища 19:10 Теорія Змови 20:45 чемпіонів 13:05 «Ніч Ліги чемпіонів»
Земля 2050 р. 22:35 Планета Земля 13:55, 17:40 Yellow 14:10
«Суперматч» (Барселона - Реал).
К-1
Тревел-шоу 15:50 Марсель - Реал
06:30 «TOP SHOP»
(2009/10). Золота колекція Ліги
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
чемпіонів 17:50 Передмова до
08:30 «Дай лапу»
«Реал - Монако» (2003/04). Золота
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
колекція Ліги чемпіонів 17:55 Реал
09:40 «Орел і Решка. На краю світу» - Монако. 1/4 фіналу (2003/04).
11:35, 17:40, 23:50 Т/с «Мисливці
Золота колекція Ліги чемпіонів
за реліквіями»
19:35 Монако - Реал. 1/4 фіналу
15:00, 19:20 «Орел і Решка.
(2003/04). Золота колекція Ліги
Морський сезон»
чемпіонів 21:25 Післямова до
15:50, 22:00 «Орел і Решка.
«Монако - Реал» (2003/04). Золота
Навколо світу»
колекція Ліги чемпіонів 22:40 МЮ
- Баварія. 1/4 фіналу (2009/10).
2+2
Золота колекція Ліги чемпіонів
00:30 Говерла - Ворскла (2012/13).
06:00, 07:40 Т/с «Команда А-2»
Чемпіонат України 02:15 Інтер 09:20, 18:15 «Спецкор»
Рома (2012/13). Чемпіонат Італії
10:00, 18:45 «Джедаі»
04:00 Шахтар - Колос. Чемпіонат
10:35, 17:20 «Загублений
України
світ»

П’ЯТНИЦЯ, 24 КВІТНЯ

ЧЕТВЕР, 23 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, 13:10
«Любий, ми переїжджаємо»
13:40 «Одруження наосліп 5»
15:30 «Світ навиворіт - 9: Японія»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «Кухня»
21:45 Т/с «Матусі» (12+)
22:30 «Право на владу 2020»

ІНТЕР
05:30, 22:10 «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+) 12:25 Т/с «Не
відпускай мою руку» (12+) 13:50
«Україна вражає» 14:45, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок. Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20:00 «Подробиці» 21:00 Т/с
«Добровольці» (12+) 23:50 «Великий
бокс. Олександр Усик - Тоні Белью»

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» (16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Консультант» (16+)
23:20 Слідами

СТБ
05:15, 22:55 Т/с «Анна Герман» (16+)
07:00 «Все буде добре!»

08:45 Т/с «Коли ми вдома»
11:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія»
12:15, 14:50 «МастерШеф» (12+)
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:50 «Хата на тата» (12+)
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всіх» (16+)
20:15, 22:45 Т/с «Акушерка»

ICTV
05:00 Т/с «Відділ 44» (16+)
05:45 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Секретний фронт
11:30, 13:20 Х/ф «МЕРЛІН»
12:45, 15:45 Факти. День
15:20, 16:20 Т/с «Пес» (16+)
17:50 Т/с «Рішає Оністрат» (16+)
18:45, 21:00 Факти. Вечір
20:15 Антизомбі
21:20 Т/с «Закляті друзі» (16+)
23:20 Х/ф «ІНФЕРНО» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:10 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
07:15 Т/с «Друзі»
09:30 Т/с «Завзяті домогосподарки»
(16+)
11:50 Х/ф «МАШИНА ЧАСУ»
13:40 Шалена зірка (12+)
15:20, 19:00 Хто зверху? (12+)
17:10 Ревізор. Карантин
21:00 Х/ф «ЖИТТЯ» (16+)
22:40 Х/ф «ТИХЕ МІСЦЕ» (16+)

К-1

1+1

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

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, 13:10
«Любий, ми переїжджаємо»
13:45 «Одруження наосліп 5»
15:30 «Світ навиворіт - 9: Японія»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Ліга сміху. Дайджест 2020»
22:15 «Вечірній квартал»

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»
14:00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НІБЕЛУНГІВ»
19:15 Т/с «Опер за викликом» (16+)
20:10 Т/с «Дзвонар» (16+)
22:00, 23:45 Т/с «CSI: Місце злочину-9»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06:00 Топ-матч 06:10 Реал - Севілья
(2016 /17). Чемпіонат Іспанії 08:00,
00:30 Yellow 08:10 Торіно - Аталанта.
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:10, 21:30
#залишайсязФутболом 11:15 Барселона
- Шахтар. 1/4 фіналу (2010/11). Золота
колекція Ліги чемпіонів 13:05 «Ніч Ліги
чемпіонів» 14:15 «Суперматч» (Рома Лаціо). Тревел-шоу 15:10 Журнал Ліги
чемпіонів 15:50 Ліон - Реал. 1/8 фіналу
МЕГА
(2009 /10). Золота колекція Ліги чемпіонів
06:00 Бандитський Київ 07:55 Правда 17:35 Журнал Inside Serie A. Чемпіонат
Італії 18:00 Наполі - Порту. 1/8 фіналу.
життя 09:35 Речовий доказ 10:45,
Ліга Європи УЄФА 19:45 Дніпро - АІК
12:40, 18:10 Тваринна зброя 11:40,
(2012 /13). Ліга Європи УЄФА 22:40
17:10 Під іншим кутом 13:40 Там,
Інтер - Барселона. 1/2 фіналу (2009/10).
де нас нема 14:40, 19:55 Секретні
території 15:30, 23:35 Загадки Всесвіту Золота колекція Ліги чемпіонів 00:40
Чорноморець - Металург (Д) (2012 /13).
16:20, 21:45 Скарби з горища 19:10
Чемпіонат України 02:25 Наполі - Лаціо
Теорія змови 20:45 Земля 2050 22:35 (2012/13). Чемпіонат Італії
Планета Земля

СУБОТА, 25 КВІТНЯ
1+1
06:15, 07:00 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 Х/ф «ДЖУНІОР» (12+)
12:05 Х/ф «КАРА НЕБЕСНА»
14:05 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»
23:05 «Світське життя. 2020»

ІНТЕР
05:15 Х/ф «БЛАГІ НАМІРИ»
06:40 «Слово Предстоятеля»
06:50 Х/ф «ЕКІПАЖ МАШИНИ
БОЙОВОЇ» 08:00 «Шість
соток» 09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня» 10:00 «Корисна
програма» 11:00, 00:15 Д/п
«Ірина Білик. 5.0» 12:00 Х/ф
«А ЗОРІ ТУТ ТИХІ...» 15:30
Т/с «Добровольці» (12+) 20:00
«Подробиці» 20:30 «Крутіше всіх.
Краще» 22:20 «Концерт Ірини
Білик. Без гриму. Краще. Про
любов»

УКРАЇНА
07:00, 15:00 Сьогодні
07:30 Т/с «Консультант» (16+)
15:35, 23:50 Х/ф «ФОТО НА
НЕДОБРУ ПАМ’ЯТЬ»
(12+)
17:40, 21:00, 22:00 Концерт
19:00 Головна тема

СТБ
05:15 Т/с «Анна Герман» (16+)
05:50, 09:30 «Неймовірна правда
про зірок»
06:45 «Все буде смачно!»
08:30 Т/с «Коли ми вдома»
10:25 Х/ф «ВІЛЛА
РОЗБРАТУ, АБО
ТАНЕЦЬ СОНЯЧНОГО
ЗАТЕМНЕННЯ»
11:45 Т/с «Акушерка»

08:50 М/ф «Земля до початку
часів 7: Камінь Холодного
Вогню»
10:10 «Ух ти show»
11:15 Х/ф «МОЛОДІСТЬ ЗА
ICTV
СТРАХОВКОЮ» (12+)
12:50 Х/ф «ЗАКОНИ
05:00 Еврика!
ПРИВАБЛИВОСТІ»
05:05 Факти
05:35 Скетч-Шоу «На трьох» (16+) 14:30 «Орел і Решка. Навколо
світу»
07:15, 08:05 Перше, друге і
компот!
2+2
09:00 Т/с «Дільничний з ДВРЗ»
06:00, 08:55 «Загублений світ»
(16+)
07:40 «Джедаі 2019»
11:30, 13:00 Т/с «Нюхач» (16+)
12:45 Х/ф «СОЛДАТИКИ»
12:45 Факти. День
14:45 Х/ф «ГРА ЕНДЕРА» (16+)
17:00, 19:10 Х/ф
16:45 Х/ф «ПАРК ЮРСЬКОГО
«ФАНТАСТИЧНА
ПЕРІОДУ-2»
ЧЕТВІРКА» (16+)
19:00 Х/ф «ПАРК ЮРСЬКОГО
18:45 Факти. Вечір
ПЕРІОДУ-3»
21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
20:45 Х/ф «ЯМАКАСІ» (16+)
ЧЕТВІРКА-2» (16+)
22:20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНИЙ
22:40 Х/ф «СИНГУЛЯРНІСТЬ»
РИНГ» (18+)
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 06:50
Містична Україна 07:40, 18:00
Скептик 09:30 Речовий доказ
10:40, 23:50 Секретні території
11:30 Земля 2050 13:10,
21:00 Найекстремальніші 16:00
Планета Земля

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Земля до початку
часів»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Місія: краса
12:20, 15:30 Реальна містика
16:00 Історія одного злочину (16+)
18:00 Т/с «Відважні» (16+)
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
05:30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:00 Антизомбі. Дайджест
11:05 Х/ф «КОЛОНІЯ» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
13:15 Х/ф «ОСТАННІЙ РУБІЖ»
(16+)
15:00, 16:20 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
17:35, 20:05 Дизель шоу (12+)
18:45 Факти. Вечір
22:40 Скетч-Шоу «На трьох» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
07:10 Т/с «Друзі»
10:00 Діти проти зірок
11:50 Х/ф «СТРАШИЛКИ» (16+)
13:40 Х/ф «СТРАШИЛКИ 2:
ПРИВИДИ ХЕЛЛОВІНА»
(12+)
15:10 Х/ф «П’ЯТА ХВИЛЯ» (16+)
17:10, 19:00 Хто зверху? (12+)
20:50 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
22:40 Х/ф «ЕКСТРАСЕНСИ» (18+)

08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:30 «Дай лапу»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:40 «Орел і Решка. На краю світу»
11:35 Т/с «Мисливці за реліквіями»
15:00, 19:20, 23:50 «Орел і Решка.
Морський сезон»
15:50, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:45 Х/ф «ЗАКОНИ
ПРИВАБЛИВОСТІ»

2+2
06:00, 17:20 «Загублений світ»
07:45 Т/с «Команда А-2»
09:25, 18:15 «Спецкор»
10:05, 18:45 «Джедаі»
10:40 «Помста природи»
13:50 Х/ф «ШАНГРІ-ЛА: НА МЕЖІ
ЗНИКНЕННЯ» (16+)
15:20 Х/ф «ЗОРЯНА БРАМА:
ПОЧАТОК» (16+)
19:15 Х/ф «ПОТРІЙНИЙ
ФОРСАЖ: ТОКІЙСЬКИЙ
ДРІФТ» (16+)
21:10 Х/ф «ВТІКАЧІ»
23:00 Х/ф «ІМПЕРІЯ АКУЛ» (16+)

ФУТБОЛ-1

07:45 Журнал Ліги чемпіонів 08:10
Наполі - Ювентус. Чемпіонат Італії
09:50, 14:20 Yellow 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:10, 21:30
#залишайсязФутболом 11:15
Шахтар - Барселона. 1/4 фіналу
(2010 /11). Золота колекція Ліги
МЕГА
чемпіонів 13:05 «Ніч Ліги чемпіонів»
06:00 Бандитська Одеса 07:55
14:30 «Бундесліга weekly».
Правда життя 09:35 Речовий доказ Чемпіонат Німеччини 15:00 Журнал
10:45, 12:40, 18:10 Тваринна зброя Inside Serie A. Чемпіонат Італії 15:30
11:40, 17:10 Під іншим кутом 13:40 Топ-матч 15:50 Реал - Ліон. 1/8
Там, де нас нема 14:40, 19:55
фіналу (2009 /10). Золота колекція
Секретні території 15:30, 23:35
Ліги чемпіонів 17:35 Боруссія (Д) Загадки Всесвіту 16:20, 21:45
Тоттенгем. 1/8 фіналу (2015/16). Ліга
Скарби з горища 17:40 Погляд
Європи УЄФА 19:20 Журнал LaLiga
зсередини 19:10 Теорія змови
World. Чемпіонат Іспанії. Прем’єра
20:45
19:45 Арсенал - Галатасарай
Земля 2050 22:35 Планета Земля (2014/15). Золота колекція Ліги
чемпіонів 22:40 Ліон - Баварія. 1/2
К-1
фіналу (2009/10). Золота колекція
Ліги чемпіонів
06:30 «TOP SHOP»

НЕДІЛЯ, 26 КВІТНЯ

19:00 «МастерШеф
Професіонали 2» (12+)
21:30 «Хата на тата» (12+)
22:40 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»

06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
07:10, 08:00 Вар’яти (12+)
12:10 Хто зверху? (12+)
15:50 Х/ф «АКСЕЛЬ» (12+)
17:40 М/ф «Нікчемний я»
19:20 М/ф «Нікчемний я 2»
21:00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР
ТА ФІЛОСОФСЬКИЙ
КАМІНЬ»
23:50 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
(16+)

ІНТЕР
05:35, 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+) 12:25 Т/с «Не відпускай мою
руку» (12+) 13:50 «Україна вражає»
14:45, 15:40, 00:45 «Речдок» 16:35
«Речдок. Особливий випадок»
18:00, 01:40 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20:00 «Подробиці тижня»
23:50 «Великий бокс. Олександр
Усик - Чаз Уізерспун»

08:10 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
10:50 «Супермама»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
14:50, 18:00, 19:00 «Холостяк» (12+)
22:45 Т/с «Анна Герман» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 08:45 Топ-матч
06:10 Атлетіко - Севілья
(2017/18). Чемпіонат Іспанії
08:15, 22:00 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини 08:55
#залишайсязФутболом 10:00,
15:40, 22:30 Футбол NEWS 10:10
«Суперматч» (Славія - Спарта).
Тревел-шоу. Прем’єра 11:10
Yellow. Прем’єра 11:20, 14:05
«Ніч Ліги чемпіонів» 12:15 Атлетік
- Шахтар (2014/15). Золота
колекція Ліги чемпіонів 14:50,
21:50 Yellow 15:00 Огляд середи.
Золота колекція Ліги чемпіонів
15:50 Баварія - Боруссія (Д)
(2012/13). Чемпіонат Німеччини
17:40 Шахтар - Динамо
(2017/18). Чемпіонат України
19:30 Чехія - Україна. Ліга Націй
УЄФА 21:20 Журнал LaLiga
World. Чемпіонат Іспанії 22:40
Рома - Баварія (2010/11). Золота
колекція Ліги чемпіонів 00:30
Металург (З) - Динамо (2012/13).
Чемпіонат України

1+1

ICTV

06:00 Мультфільм
06:10, 07:05 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25 «Світ навиворіт»
09:50, 10:45 «Великі випуски з
А.Птушкіним»
11:45 «Великі випуски з
А.Птушкіним. Чорнобиль»
12:20 Т/с «Чорнобиль» (16+)
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10. Фінал»

05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:25 Факти
05:50 Антизомбі. Дайджест
06:40, 08:45 Громадянська
оборона
07:35 Секретний фронт. Дайджест
09:40, 13:00 Т/с «Нюхач» (16+)
12:45 Факти. День
13:40, 15:15 Х/ф
«ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА» (16+)
17:05 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА-2» (16+)
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2:
ЗОЛОТА АРМІЯ» (16+)
22:40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-3:
ВІДРОДЖЕННЯ
КРИВАВОЇ КОРОЛЕВИ»
(18+)

ІНТЕР
08:00 «Удачний проєкт» 09:00
«Готуємо разом» 10:00 «Орел і
Решка. Дива світу 2» 10:55 «Орел
і Решка. Божевільні вихідні» 12:00
«Орел і Решка. Карантин» 13:00
«Крутіше всіх. Краще» 14:50 Х/ф
«КОХАННЯ БЕЗ КОРДОНІВ»
20:00 «Подробиці» 20:30 Х/ф
«БЕЗ ВТЕЧІ» (16+) 22:25 Х/ф
«ГРОШІ НА ДВОХ» 00:50
«Речдок»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Таємний агент
07:50 Ревізор. Карантин
08:50 Від пацанки до панянки (16+)
10:50 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
(16+)
13:00 Х/ф «ЖИТТЯ» (16+)
14:50 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
16:40 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР
ТА ФІЛОСОФСЬКИЙ
КАМІНЬ»
19:20 Х/ф «ТЕМНА ВЕЖА»
(12+)
21:00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
ТАЄМНА КІМНАТА»

08:00 М/с «Земля до початку
часів»
08:50 М/ф «Земля до початку часів
8: Велика холоднеча»
10:15 Х/ф «ДЖЕК ТА БОБОВЕ
СТЕБЛО»
12:00 Х/ф «ВЕЛИКІ НАДІЇ» (16+)
14:15 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00, 09:10 «Загублений світ»
07:55 «Джедаі 2019»
14:05 Х/ф «САБОТАЖ»
16:00 Х/ф «ОСТАТОЧНИЙ
ВИРОК» (16+)
17:50 Х/ф «БОЙОВІ СВИНІ» (16+)
19:20 Х/ф «ХОРОШИЙ,
ПОГАНИЙ, МЕРТВИЙ»
(16+)
21:00 Х/ф «АЗАРТНІ ІГРИ» (16+)
23:00 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
АГЕНТ» (16+)

ФУТБОЛ-1

06:00 Реал - Валенсія (2017/18).
Чемпіонат Іспанії 07:45 Журнал
LaLiga World. Чемпіонат Іспанії
08:15 Лаціо - Рома (2014/15).
УКРАЇНА
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40
07:00 Зірковий шлях
Футбол NEWS 10:10 Журнал
09:00 Т/с «Рік собаки» (12+)
Ліги чемпіонів. Прем’єра 10:40,
13:00 Т/с «Чорна квітка» (12+)
14:35, 22:50 Топ-матч 10:55
17:00, 21:00 Т/с «Сашкова справа»
Шахтар - Порту (2014/15). Золота
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
колекція Ліги чемпіонів 12:45
Панютою
Огляд віторка. Золота колекція
23:00 Т/с «Моє нове життя»
Ліги чемпіонів 14:05 «Бундесліга
weekly». Чемпіонат Німеччини
СТБ
14:45, 23:10 «Суперматч» (Славія
МЕГА
06:45, 09:30 «Неймовірна правда
- Спарта). Тревел-шоу 15:50
про зірок»
06:00 Бандитська Одеса 06:55
Боруссія (Д) - Баварія (2012/13).
Містична Україна 07:45, 18:05
07:40 «Все буде смачно!»
Чемпіонат Німеччини 17:40
10:25 «МастерШеф Професіонали Скептик 09:45 Речовий доказ
Шахтар - Динамо (2018/19).
10:55, 23:50 Секретні території
2» (12+)
Чемпіонат України 19:30
11:45 Земля 2050 г. 13:25, 21:00 Україна - Словаччина. Ліга Націй
12:50 Т/с «Гордість та
Найекстремальніші 16:10 Планета УЄФА 21:20 «Великий футбол»
упередження»
Земля
19:00 «Слідство ведуть
00:10 Таврія - Дніпро (2012/13).
екстрасенси» (16+)
Чемпіонат України 02:00 Yellow
К-1
02:10 Ювентус - Наполі (2012/13).
19:55, 20:55 «Один за всіх» (16+)
06:30 «TOP SHOP»
Чемпіонат Італії
22:05 «Детектор брехні»

Що віщують зорі
Гороскоп на 20 — 26 квітня
ОВЕН. У справах вас може супроводжувати удача, однак перешкодити їй загрожує ваша ж власна
дипломатичність. Відкиньте умовності,
не намагайтеся завуалювати гострі кути,
говоріть відверто — і все у вас вийде. Сприятливий день — вівторок, несприятливий —
п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Ви зможете обернути невигідну ситуацію на корисну для себе,
якщо потурбуєтеся про це завчасно.
Ваша енергійність дасть змогу досягнути успіху у багатьох справах. Сприятливий день — четвер, несприятливий — субота.
БЛИЗНЮКИ. На вас чекають приємні гарні новини та хвилюючі події. Та
людина, яка вам потрібна, буде поруч.
Вам обов’язково посміхнеться удача,
вона про вас ніколи не забуває. Сприятливий день — середа, несприятливий
— п’ятниця.
РАК. Нетрадиційний підхід допоможе вам у здійсненні задумів і планів.
Роботи буде чимало, але ви зможете
продемонструвати свою репутацію відмінного фахівця. Заплануйте на вихідні
щось незвичайне й оригінальне. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — вівторок.
ЛЕВ. Постарайтеся уникати кардинальних змін у своїй діяльності. Ваша
цілеспрямованість дасть змогу досягти
неможливого, але діяти потрібно чітко
за планом. Ближче до вихідних добре
відпочиньте, згадавши про те, що всіх грошей однаково не заробите, а от здоров’я можна
підірвати. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ДІВА. Подумайте над підвищенням
рівня професіоналізму. Більших сил і
енергії можуть зажадати ваші фінансові
справи й партнерські стосунки. Якщо
ви схильні до ризику, то зараз краще
уникати таких ситуацій. У вихідні варто поспілкуватися з друзями в неформальній обстановці.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
ТЕРЕЗИ. На вас можуть очікувати
події, які змінять ваше життя на краще
й відкриють перед вами рідкісні можливості. Тільки не говоріть зайвого.
Нехай ваші плани спочатку реалізуються.
Сприятливий день — четвер, несприятливий
— субота.
СКОРПІОН. Настає сприятливий час
для позитивних змін в особистому житті. Вам гостро необхідно відчути радість
життя. І у вас буде така можливість. Пощастить і у справах, і в коханні. Сприятливий день — вівторок, несприятливий
— середа.
СТРІЛЕЦЬ. Вам необхідно спуститися з небес на землю, щоб визначити
свої подальші плани та домогтися успіху. У вас з’явиться можливість одержати
додатковий дохід, а зусилля будуть винагороджені. Сприятливий день — понеділок,
несприятливий — четвер.
КОЗЕРІГ. Досить напружений період, тож бажано знизити темп ділового
життя. У вихідні вкрай сприятливі контакти з рідними, у питаннях фінансів
можливі якісь приємні новини й пропозиції. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
ВОДОЛІЙ. Ініціативність і зібраність
— ось якості, які вам просто необхідні.
Доведеться навчитися панувати над
своїми емоціями, а це буде не так просто. Близькі явно чекають від вас прийняття важливого рішення. Сприятливий день
— вівторок, несприятливий — середа.
РИБИ. Вас оцінять належним чином,
налагодяться стосунки з колегами. Пропозиції, які можуть надійти від ділових
партнерів, обіцяють реальний прибуток. У вихідні проявіть турботу та увагу
до рідних людей. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.

Cторінка для Пані

l КОРИСНІ ПОРАДИ

Фото furkannesli.net.

l МАЙСТЕР-КЛАС
Фото samotuzhky.com.ua.

Яке це щастя, коли тато вдома!

Карантин із малечею
Переважна більшість людей нині вдома (дехто працює дистанційно),
тому слід по–новому організовувати своє життя, особливо сім’ям із
малими дітьми
ож чим зайняти найменших членів родини?
Звісно, слід дотримуватись
розпорядку дня: чищення зубів, зарядка, прогулянка (якщо це можливо),
денний сон та інші звичні для дитини
ритуали повинні бути щодня. Дуже
важливими є спільні прийоми їжі. Графік
потрібен, щоб дитина мала певні межі,
в яких вона буде більш організованою.
Так і батьки встигатимуть більше, і малеча отримуватиме достатньо уваги.
Те, як наповнювати весь інший час,
залежить від уподобань дитини. Найбільш продуктивною є перша половина дня. Тому всі заняття, які спрямовані
на розвиток, краще планувати до обіду.
Змушувати дитину не потрібно.
Хоче читати — можемо почитати, вирішує складати пазли — займемось
цим. Не варто планувати список занять
і виконувати їх по черзі: дуже важливо
прислухатись до малят та їхніх бажань.
На період карантину батькам або
іншим членам сім’ї треба домовлятись,
хто коли сидітиме з малюками. Одному дорослому повноцінно працювати
та приділяти дитині достатньо уваги
буде важко — малеча рідко може три
години спокійно гратись, не відволікаючись.
Планувати всі активності варто з
урахуванням інтересів дитини, бо для
кожного віку вони свої. Час, який зараз
батьки проводять із малечею, можна
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Готуємося до Пасхи:
тематичний декор для осель
Фото samotuzhky.com.ua.

Щоб сповна відчути атмосферу цього
великого свята, прикрасьте дім яскравими
композиціями. Ще приємніше буде, коли
створите їх своїми руками
кляний посуд, заповнений крашанками та
квітами (фото 1). Якщо це ваза, то потрібно
взяти ще й меншу ємність, аби поставити її з водою для квітів усередину, а по боках викласти штучні
яйця (різних відтінків одного кольору, наприклад від
ніжно–рожевого до насиченого, або різнокольорові).
Цукерниця чи тортівниця на підставці зі справжніми
яйцями буде доречна на святковому столі. Її також декорують квітами.
Великодній вінок. У ньому обов’язково мають
бути весняні квіти і штучні яйця. Такий екзотичний
атрибут вішають на стінах або вхідних дверях будинку.
Щоб виготовити його, можна використовувати найрізноманітніші матеріали: дріт, гілочки верби чи інших
дерев (можна сухі), мішковину, шерсть або нитки для
в'язання, декоративні стрічки, різнокольоровий пінопласт.
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Популярним декором є пташине
гніздо, в ньому тримають
освячені крашанки.

Свічки (фото 2). Спершу потрібно подбати про
формочки. Для цього треба взяти куряче яйце і, акуратно зробивши дірочку, вилити його вміст, дати висохнути, тоді, вставивши гніт зі шнурка (щільної нитки),
обережно залити розтоплений на паровій бані віск чи
парафін. Коли свічки схолонуть, їх декорують симво-

використовувати для спільних приготувань їжі, занять йогою чи танцями, наведення порядку вдома. Її варто залучати
та заохочувати до домашніх справ.
Удома можна гратися і з кінетичним
піском, пластиліном, робити аплікації з
паперу. Для дітей важливо, коли батьки
спілкуються з ними на одному рівні: наприклад, сідають на килим і разом щось
роблять.
На час карантину потрібно підготуватись і знайти нові ігри: малеча не
зможе робити одне й те саме щодня. У
YouTube чи навіть у соцмережах інших
мам можна запозичити багато ідей. Варто стежити за кількістю солодкого, яке
полюбляють діти. Ласощі збуджують дитину: їй важче заснути, складніше сконцентруватись на чомусь.
Для ігор та розваг не використовуйте часто гаджети. Краще звідти
видалити усе зайве й залишити лише
додатки для розвитку та навчання. Наприклад, після прочитання енциклопедії дитина зацікавилась Антарктидою
— це чудово, можна наступного дня
показати відео на цю тему.
Не варто сприймати карантин як
те, що ускладнює життя. Використовуйте його для того, щоб провести більше
часу з дітьми: вони насправді дуже потребують нашої уваги. І навіть разом
розкласти речі після прання — це вже
чудова спільна активність.
Джерело: the-village.com.ua.
Фото з фейсбук-сторінки Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО.
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лічною атрибутикою Пасхи та поміщають на будь–яку
підставку.
Пасхальне дерево (фото 3). Знадобиться ваза чи
декорована баночка, гілка, що нагадує деревце, кольорові стрічки, фігурки метеликів, домашніх тварин,
зроблених зі щільного картону, яйця, але ненатуральні, оскільки під їхньою вагою композиція може падати. У вазу (баночку) покласти пінопласт та будь–яку
висушену траву, щоб зафіксувати гілку. Популярним
декором є пташине гніздо, в ньому тримають освячені
крашанки.

Життя можна почати з чистого листа,
тільки почерк змінити важко.

