Кіборг Донецького
ого
ль
аеропорту Василь
ав нирку
Шумик подарував
своєму єдиному синові
Фото з особистого архіву Василя Шумика.

с. 6

l ДОРОГА ДО ХРАМУ
Фото volyn.com.ua.

Фото osoblyva.com.

»

Цікава
ГА З Е ТА +

на вих ідні

23 квітня 2020 року №17 (125) Ціна 6 грн

l КОЗАЦЬКОГО РОДУ!
Фото klasnashkola.eu.

Образ «Неопалима купина» відомий із ранніх віків християнства.

«Своїм божественним
світлом вона обпалює
всю нечисть»
Ікона Пресвятої Богородиці «Неопалима Купина» з давніхдавен вшановується в Україні. Про це свідчить велика
кількість її копій та вражаючих історій. Одну з них
переповідає сайт Рівненської єпархії ПЦУ: очевидець
великої пожежі, яка охопила багато споруд, побачив
дерев’яний будиночок, що не займався. Біля нього
нерухомо стояла жінка, тримаючи в руках «Неопалиму
Купину». По її щоках текли сльози, але обличчя
виражало спокій і непохитну віру. Видно було, що вона
не турбується за свій будинок, а плаче через нещастя
інших. Вогонь посилювався, та жінка стояла нерухомо.
Наступного дня спостерігач повернувся на попелище,
і побачив, що там залишилася тільки одна хатина,
збережена чудодійною силою ікони

Елла Ситник – відмінник освіти України, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2007» в номінації
«Правознавство», нагороджена Почесним знаком «Василь Сухомлинський». А діти про неї кажуть просто: «Крута».

с. 11

Телевізійні уроки Елли Ситник
довели до сказу прихильників
«руского міра»
Російські пропагандисти накинулись
на вчительку історії з Києва
Василь УЛІЦЬКИЙ

країнським педагогам уже дісталося за ляпи, яких вони припустилися під час відеоуроків
по телебаченню, запроваджених на
час карантину. Але тільки Еллі Василівні Ситник, учительці історії зі столичної школи № 250, російські при-

У

бічники з українськими паспортами
присвятили у своїх засобах масової
інформації окремі публікації та виступи. І причина такої їхньої уваги —
зовсім не її помилки, а громадянська
позиція педагога. Все просто: Елла
Василівна розповіла школярам про
нашу минувшину з української точки зору, а не з російської. І кремлів-

“

l НЕЙМОВІРНО!

Елла Василівна
розповіла школярам
про нашу минувшину
з української точки
зору, а не з російської.

ським пропагандистам не дає спокою, що на цей раз учительку мали
змогу слухати не тільки діти з її школи, а й уся Україна.

Закінчення на с. 5

»

»

Фото Павла ДУБІНЦЯ.

Вогонь охопив
ліс, суху траву,
болото, частину
загорожі, але
не зачепив
дерев’яного
хреста (на фото)
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Трамп називав українців
«жахливими людьми»,
а тепер просить у них допомоги
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Українські літаки-гіганти
допомагають рятували планету від коронавірусу
Фото rubryka.com.

Найбільший у світі транспортний
літак «Мрія» та чималенького
розміру «Руслан» здійснять
11 рейсів з Азії до США,
щоб доставити засоби
індивідуального захисту для
боротьби з пандемією
ро це пише американська
преса. У зв’язку з цим тамтешнє видання «BuzzFeed News»
скористалось нагодою дорікнути
своєму президенту Дональду Трампу.
Йому нагадали, як рік тому він називав Україну державою із «безліччю
жахливих людей», а тепер ця країна
робить неоціненну послугу Сполученим Штатам, доставляючи вкрай важливий вантаж. Якщо у березні світові
ЗМІ розповідали про українців, які
жбурляють каміння в «карантинні» автобуси, то тепер — про наші унікальні
літаки, які крутяться навколо планети,
розвозячи цінний вантаж (щоправда,
тут є питання, чому в цей же час Україна для себе доставляє товари з Китаю
маловмісними пасажирськими повітряними суднами).
Тим часом Італія попросила українських лікарів, які поїхали до цієї країни
допомагати долати епідемію, залишитися ще на тиждень. Наші погодились.
Відтак на дверях українського посольства у Римі хтось повісив великий напис

П

На Рівненщині
13-річна дівчинка…
народила хлопчика
Мама з немовлям почуваються
добре
а словами керівниці Рівненського обласного перинатального
центру Вікторії Єнікеєвої, неповнолітня породілля — зі Здолбунівського району, 2006 року народження. «Хлопчик народився з вагою
3 200 г, зріст — 50 см. Пологи фізіологічні, все пройшло добре. Наразі у
мами з немовлям усе в нормі», — додала Вікторія Єнікеєва.
Інших деталей не повідомляється. Та головне, що всі здорові.

З

Принцеса Швеції пішла
працювати прибиральницею,
могти у боротьбі
щоб допомогти
ю
з пандемією
Перед цим принцеса
нцеса
Софія (на фото) пройшла
прискорені триденні
денні курси
в коледжі при цій
ій лікарні,
на яких готуютьь допоміжний
медперсонал
урси організували,
ували, аби
и лікарозвантажити
рсорів та медперсомії.
нал під час пандемії.
ють
Щотижня їх закінчують
инблизько 80 осіб. Принме
цеса не працюватиме
абезпосередньо з пацієнтами, вона будее
м
допомагати лікарям
оі медсестрам у підготів,
товці їжі для пацієнтів,
Фото rubryka.com.
і Молодчина!
дезінфекції інструментів
та у прибиранні.
35–річна принцеса Софія — дружина принца Карла
Філіпа, єдиного сина чинного короля Карла XVI Густава. Її
знають також як модель і учасницю реаліті–шоу. А тепер
ще й як прибиральницю і просто совісну та відповідальну
людину.
І, до речі, робота ця волонтерська, тобто безкоштовна.

К

Ще тільки землетрусу
нам не вистачало!
На Закарпатті зафіксували два підземні поштовхи
е сталось на Великдень, 19 квітня. Було два поштовхи. Причому перший виявився доволі відчутним
— магнітудою 3,1 бала за шкалою Ріхтера. Другий
поштовх був слабшим — 1,5 бала. Епіцентр землетрусу
знаходився на території України, неподалік від Ужгорода
на глибині 5 кілометрів.
Ніякої шкоди стихія не завдала, якщо не вважати такою
вазу, що впала зі стола. «Нас трохи потрусило, кілька секунд все це тривало. Всі спали, я встала і раптом дивлюся
— у дзеркалі моє відображення почало злегка плавати, а
під ногами підлога трохи стала труситися. Спершу подумала, голова закрутилася. Потім зрозуміла, що, видно, десь
землетрус», — розповіла Галина з Виноградова.
Поштовх у 3,1 бала за шкалою Ріхтера дорівнює
землетрусу в 2 − 3 бали за шкалою Меркаллі, за якою
оцінюється рівень руйнувань. У районі Закарпаття
найпотужніший землетрус може дорівнювати 7 балам
з 12 за шкалою Меркаллі. Немало!

Ц
Україна надає планеті крила!

з одним словом — «Дякуємо». А влада
провінції Ломбардія записала спеціальний подячний відеоролик.
І на завершення. Заступниця головного лікаря Івано–Франківської
обласної клінічної лікарні Любов Андрусишин розповіла, що її медзаклад
першим в Україні зіткнувся із великим
напливом хворих на нову заразу. Ме-

дики не витримували, були налякані і
«на межі», дехто звільнився. Але наснаги працювати далі надала величезна
допомога простих українців. До лікарні
привозили хто що міг — від масок до
кавових апаратів, інколи залишаючи
речі просто біля стін приміщення…
Ось якими «жахливими» бувають
українці.

Дехто зі священників на Великдень
став «біотерористом»
Під час святкування Пасхи зафіксовано 19 порушень карантину по
Україні, в п’ятьох випадках правоохоронці відкрили 5 кримінальних
справ — чотири на Донеччині та одну на Тернопільщині
ро це повідомив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт. За
його словами, усі 5 кримінальних справ пов’язані з порушеннями у
храмах Російської православної церкви (УПЦ МП). Найбільш грубі з
них були у Почаївській лаврі, де помер чернець від коронавірусу, та у Святогірській лаврі на Донеччині. Водночас Тандіт наголосив, що насамперед
йдеться про рішення настоятелів конкретних храмів, які на власний розсуд
допустили велике скупчення у них людей. Назагал Московський патріархат,
за його словаами, «дослухався рекомендацій Кабміну». Пан Тандіт зауважив,
що відомство також вдячне Православній церкві України, Греко–католицькій
церкві, римо–католикам та протестантам за дотримання карантину.
До речі, політолог Олексій Голобуцький вважає, що священники, які
свідомо не обмежують зібрання людей у храмах, є «біотерористами», бо
масово поширюють заразу.

П

l ПРЯМА МОВА

Богдан БУТКЕВИЧ, журналіст, про пожежі
на півночі Житомирської області, від яких
задихається Київ:

«

Якщо ви уважно подивитеся на карту пожеж, то побачите,
що вона чітко співпадає з межами масової незаконної вирубки
лісу та видобутку бурштину. До цього додаємо безсніжну зиму,
бездощову вже половину весни, сильний вітер. І — як же без цього — довбо*обів–людей, які люблять попалити траву та сухе
листя, або й просто налигатися в лісочку під «кастрік».
р
Тож головним диверсантом виступає населення України, яке срати хотіло на власну країну.
р
Й влада, яка тупо заробляє бабки на цьому. Все
вищевказане аж ніяк не виключає дій «рашки»
и»
(Росії. — Ред.) — від цих любителів смерті й
хаосу можна чекати всього, що завгодно. Алее в
цьому конкретному випадку, мені здається, українці прекрасно впоралися й самі.

»
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l ПОЛІТИКА

Артур Герасимов: «МВФ не дає траншу
Зеленському, бо не довіряє йому,
Порошенко вже б давно домовився»
Міжнародні партнери України вимагають від нинішнього
Президента ухвалення «антиколомойського» закону,
бо не вірять у його незалежність від олігархів
Фото eurosolidarity.org.

Дарія КЛИЧ
У Вищій раді правосуддя зменшення зарплат вважають перешкодою
для незалежного судочинства. Натякають, що чесно судити,
коли отримають за місяць «лише» близько пів сотні тисяч, не зможуть?

Рятуйте: «На зарплату
у 47 тисяч неможливо
прожити»
Судді в Україні влаштували
бунт через зниження їхньої
місячної платні

“

Василь РОГУЦЬКИЙ

Служителі Феміди переконані, що на такі зарплати в Україні «неможливо вижити та чесно судити».
Про це повідомив Центр протидії
корупції з посиланням на звернення
суддів до Верховного Суду України.
Рішення про урізання їм зарплат вони назвали «неконституційним». «Знахабніла каста, яка живе
в паралельній реальності. Вся країна затягнула паски, хто чим може,
допомагає медикам, а судді посміли заявити, що обмеження на час

Рішення про
урізання їм зарплат
судді назвали
«неконституційним».

карантину зарплати до 47 тисяч грн
на місяць є неприпустимим. Бо
вони, бачте, «на передньому краї
боротьби з інфекцією». Хм, не лікарі, а судді? Оце так відкриття», —
йдеться у повідомленні Центру
протидії корупції.
Опитування свідчать, що суддям довіряє лише 14% населення. З такими заявами і цю довіру
можна втратити.

аме тому МВФ не відкриває нову кредитну програму для нашої країни.
Про це в ефірі програми «Право
на владу» на каналі «1+1» заявив
співголова фракції «Європейська
солідарність» Артур Герасимов
(на фото). Він також наголосив, що п’ятий Президент Петро
Порошенко вже б давно домовився про фінансування від МВФ.
«Чому з МВФ так важко йдуть перемовини? Тому що саме до Зеленського немає довіри у світі,
був би Порошенко — давно би
вже домовився», — зазначив Герасимов.
Він також нагадав, що Володимир Зеленський отримав владу
в країні з великим запасом економічної міцності, але вже з осені
2019 року економіка пішла в піке,
і епідемія коронавірусу лише погіршила ситуацію. «У країні немає
грошей, нам потрібна співпраця
з міжнародними фінансовими організаціями. Якщо ви говорите, що
співпраця з МВФ — це погано,
то що, 100 країн у світі звернулися
до МВФ — і вони всі дурні? Жоден

С

Володимир Зеленський отримав владу в країні
з великим запасом економічної міцності, але
вже з осені 2019 року економіка пішла в піке, і
епідемія коронавірусу лише погіршила ситуацію.

інвестор не зайде в державу, якщо
у неї немає такої співпраці. І зараз
все просто: буде співпраця —

не буде дефолту, не буде співпраці — буде дефолт!» — застерігає
Артур Герасимов.

Фото i.obozrevatel.com.

Жаїр Болсонару
приєднався
до учасників акції,
які виступили
за закінчення
обмежувальних
заходів у зв’язку
з пандемією
коронавірусу

Фото bbc.com.

Василь КІТ

Лія ЛІС

Про це йдеться у відповіді на петицію, в якій понад
7000 громадян зажадали
скасувати військовий парад.
У міністерстві оборони заявили, що не робитимуть цього,
оскільки він є частиною бойової підготовки армії. «Для
Білорусі військові паради —
це данина героїзму і стійкості
нашого народу, самовідданій
боротьбі проти фашистських
загарбників… Це також тра-

“

Президент Бразилії вийшов
на мітинг проти… карантину

Бацька Лукашенко:
«Коронавірус? Усі — на суботник!»
Влада Білорусі
попри епідемію
коронавірусної інфекції
не скасовуватиме
військовий парад,
присвячений Дню
Перемоги 9 Травня.
А перед тим планується
проведення
загальнодержавного
суботника

«Лише за рік Зеленський докерувався до того, що Україна опинилась на
порозі дефолту».

На Великдень Лукашенко відвідав храм. «Ми ці віруси
переживаємо щороку», - безстрашно заявив він.

диція, яка символізує готовність білоруського народу
відстоювати національні інтереси держави», — резюмували в оборонному відомстві.
Тим часом з 20 квітня у цій
країні відновився навчальний
процес у школах, канікули
вирішили більше не продовжувати. А на 25 квітня «сябри»

готуються провести республіканський суботник.
Як відомо, президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що
COVID-19 — це «психоз», якому піддалося світове співтовариство. Поживемо — побачимо. Он навіть Путін до Кирила не пішов на всеношну…

Причому лідер країни
прийшов на мітинг без маски, а під час виступу кілька
разів закашлювався.
Жаїр Болсонару підтримав мітингарів, які закликали закрити Конгрес і розпустити Верховний суд. А все
тому, що ці установи підтримали заходи соціальної ізоляції, введені губернаторами
штатів.
Зазначимо, що парламент і глави штатів Бразилії
ввели заборону на вихід

Болсонару, певно, заздрить Лукашенку, який як сказав —
так і буде. А бразильському президенту треба ще
слухати парламент, суд, губернаторів…

із дому через епідемію коронавірусу. Болсонару критикує такі заходи і називає
боротьбу з поширенням коронавірусу істерією.
16 квітня президент
звільнив міністра охорони
здоров’я країни Луїса Енріке
Мандетту, який був одним
із головних прихильників

соціального дистанціювання. І це попри те, що Бразилія
посідає перше місце серед
країн Латинської Америки
за кількістю заражених коронавірусом, там їх 38 тисяч,
приблизно 2,5 тисячі померли.
А ми думали, що це у нас
розгул демократії…
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Замість того, щоб зробити своїми союзниками патріотів, Зеленський зазирає в очі
Путіну і заграє із його ставлеником в Україні Медведчуком.
Команда Петра Порошенка робить усе, аби захистити активістів Революції гідності від переслідувань
і не дати спаплюжити пам’ять Майдану.

Активіст Революції гідності був убитий
на вулиці Грушевського в Києві 22 січня
2014 року. Цими днями прапор
із меморіального знаку зник
Дарія КЛИЧ

ародний депутат від «Європейської
солідарності» Софія Федина заявила:
«Ми вирішили помістити стяг на місце,
тому що для всіх майданівців це є дуже особливий момент. Сергій був першим загиблим
на Майдані. І це був січень. У контексті тих
справ, які зараз порушують проти майданівців і розказують, що до 18 лютого взагалі ніхто
не загинув, це важливо. Убивства почалися набагато раніше, і ми маємо пам’ятати кожного,
хто став Героєм Небесної сотні. Тому що саме
їхня жертва дала нам шанс на нашу державу.
Сьогодні особливо важливо відкараскатися від
усіх тих, хто намагається все переписати, десакралізувати. Мусимо пам’ятати їх і розуміти,
наскільки величезна ціна була заплачена за те,
щоб у нас був шанс у цьому житті».
Лідер партії Петро Порошенко нагадав, що у 2013–2014 роках повстала вся Україна проти спроб влади Януковича розвернути нас у бік Росії. «І повстала проти того, щоб
позбавити Україну європейського майбутнього, — сказав він. — Тому ми будемо захищати
Таню Чорновол (влада переслідує її за участь
у Майдані. — Ред.), будемо вимагати негайного
звільнення адвокатів Януковича, адвокатів Єфремова (з посад, які вони отримали при Зеленському. — Ред.), людей із конфліктом інтересів,
які сьогодні зацікавлені лише в одному — по-
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на вих ідні
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Сергій Нігоян першим
поклав свою голову
за Україну на Майдані.

класти Україну під Росію. Ми будемо захищати
Україну так, як захищають нашу державу бійці
на фронті, так, як захищають наших людей медики», — наголосив Порошенко.
У свою чергу Володимир В’ятрович зазначив: «Очевидно, це подальша спроба перепи-
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— Ми будемо захищати
Україну так, як захищають
нашу державу бійці
на фронті, так, як захищають
наших людей медики, —
заявив Порошенко.

сувати історію Майдану. Кілька днів тому парламентська більшість ухвалила новий бюджет,
який передбачає майже наполовину скорочення витрат на культуру, і серед зрізаних статей,
зокрема, і статті, пов’язані зі створенням музею
Революції гідності. Ми зараз бачимо, що опиняємося знову в ситуації, коли держава фактично
усувається від процесів збереження пам’яті про
Майдан. Ми маємо бути до того готовими. Маємо брати на себе відповідальність за те, щоб
зберегти цю пам’ять, — і ми це зробимо», — переконаний Володимир В’ятрович.

Засновник: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Газета «Волинь»
Головний редактор і відповідальний за випуск
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на правах реклами.
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Депутати «Європейської
солідарності» відновили державний
прапор над пам’ятним знаком
Сергієві Нігояну

Зеленський продав
справи проти Майдану
За все слід платити. Володимир
Зеленський продав справи
проти Майдану в обмін на голоси
та політичну підтримку Віктора
Медведчука і проросійської партії
Юрій БУТУСОВ,
журналіст, головний
редактор видання
Цензор.НЕТ

олосування коаліцією «слуг»
з ОПЗЖ законопроєкту 1043 (про
обмеження кількості правок, які
можуть вносити депутати у законопроєкти. — Ред.) — це, звісно, узгоджений із Москвою сценарій. І це сценарій
проти України.
Грубе порушення закону Генпрокуратурою та ДБР, повне ігнорування
всіх висновків слідства, пряме політичне замовлення президента (йдеться про
переслідування активістки Майдану Тетяни Чорновол. — Ред.). І навіщо гаяти
час на домовленості з «Голосом» та «Європейською солідарністю», коли можна
добрати в ОПЗЖ й отримати медійну
підтримку для свого рейтингу?
З Путіним Зеленському домовитися найлегше — легше, ніж з опозицією,
легше, ніж із Коломойським, легше, ніж
з МВФ. Прямий контракт — як на постачання електроенергії з РФ (через купівлю російської та білоруської електрики
зупиняються українські енергетичні підприємства та шахти. — Ред.).
І ось уже не «мочать» Зеленського
на каналах Медведчука, а навпаки, —
дають майданчик. Президент відвідує
військове містечко для показушної турботи про армію, про яку згадує тільки
тоді, коли треба зробити фотосесію.
Очевидно, Зеленський не розуміє,
що, даючи команди про Чорновол і про
фальсифікації, він підриває зсередини
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не якусь політичну силу — він підриває
назагал державу. Бо він у владі тільки
завдяки Майдану. І оскільки Зеленський
ставить Майдан поза законом — значить, він ставить поза законом самого
себе. Раз головним радником Зеленського став Портнов, який написав для Януковича закони 16 січня, значить, фінал
політичної кар’єри чинного президента
вже зрозумілий.
Росія руками ОПЗЖ готує політичний
реванш на найближчих виборах в Україні, розігрується сценарій Придністров’я,
коли війну використовують для тривалої
політичної дестабілізації. Кремлю важливо дискредитувати Майдан, скасувати люстрацію, припинити збройний спротив,
дискредитувати державу назагал і мобі-
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З Путіним Зеленському
домовитися
найлегше — легше, ніж
з опозицією, легше, ніж
із Коломойським, легше,
ніж з МВФ.

лізувати проросійський електорат, вибити його у того ж Зеленського. Президент
країни не розуміє, що таке війна, і не усвідомлює, що, відкриваючи справи проти
Майдану і продовжуючи недороблене
Януковичем, він стає співучасником проросійського сценарію.
Зеленського відкине і проукраїнський електорат за зраду, і проросійський — через його слабкість і наявність
пропутінської партії (ОПЗЖ — Ред.).
Та шансів повернути проросійську владу
в Україні нема жодних. Президент може
стати лідером проєкту сильної незалежної України або ж стати її ворогом чи нікому не потрібним баластом…
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«Як здать дитину в дєтдом,
щоб про це ніхто не узнав?»
Батьківський чат у вайбері про дистанційне
навчання

Фото kirovograd24.com.

Катя БЛЬОСТКА

У 2004 році Елла Василівна створила в школі Музей освіти, де час від часу проводить
тематичні уроки. А ще допомагає писати дослідницькі праці своїм учням.

Телевізійні уроки Елли
Ситник довели до сказу
прихильників «руского міра»
Російські пропагандисти накинулись на вчительку
історії з Києва
Закінчення. Початок на с. 1
Василь УЛІЦЬКИЙ

охідливо та цікаво пояснити учням
5-го класу про Українську революцію
1917–1921 років та про Голодомор
1932–1933-го — не так просто, як може здатись. А пані Ситник це точно вдалося, раз
на неї так визвірились українофоби, які останнім часом отримали друге дихання.
Які ж претензії у прихильників «руского
міра» (не плутайте, до речі, із русЬким, тобто
українським)?
В Елли Василівни Російська імперія —
це держава-агресор, яка постійно веде
загарбницькі війни. Імперія, яка прагне русифікувати українців. Власне, для цього імператор Микола І і відкрив у Києві вищий
навчальний заклад на початку ХІХ століття.
«Призначення університету — поширення
російської культури та російської народності», — процитувала Миколу І вчителька.
Намагаючись опонувати Еллі Ситник,
її критики заводять свою стару пісеньку про
«не все так однозначно». Мовляв, житель
Полтави в тій імперії мав такі самі права,
як і житель Рязані. Ну так, мав — право вчитись у російській школі російською мовою,
славити російського царя, жити і вмерти
на якійсь війні за Російську імперію. Так і хочеться відповісти словами самої Елли Василівни: а де тут Україна? Де тут українці?
Не сподобалось опонентам і те, що пані
Ситник назвала «чужою, не нашою» для українців Першу світову війну. Певно, хотіли, щоб
вона «вболівала» за Російську імперію і розповідала про «славу русского аружия»? Натомість педагог каже учням: українці на той
час жили у двох різних імперіях — АвстроУгорській та Російській, які ворогували між
собою, тому наші предки були змушені воювати один з одним у різних арміях за інтереси

Д

Відня та Москви. То як іще назвати цю війну
для українців? Висновок напрошується сам
по собі: для бездержавного, розшматованого народу будь-яка війна, крім визвольної, є
чужою.
Тому свято 22 січня 1919 року, коли дві
новостворені українські держави — УНР
та ЗУНР — об’єднались в одну, — це світла
та знакова для нас дата. На чому й наголосила
вчителька. І не встояла ця держава не просто
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В Елли Василівни Російська
імперія — це державаагресор, яка постійно веде
загарбницькі війни. Імперія,
яка прагне русифікувати
українців.

так, а тому, що її атакували численні вороги,
зокрема російські більшовики. А те, що загарбників зустріло не міцне українське
військо, а студенти під Крутами, — це урок
не тільки для учнів, а й для наших теперішніх
керманичів на чолі із самим Володимиром
Зеленським. Урок, який вчить: заглядання
в рот чи очі будь-якому російському імператорові завжди закінчується трагедією для
України. Як це й сталось після поразки визвольних змагань українців 100 літ тому, коли
прийшли голодомори, репресії, русифікація.
«Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя», — писав Тарас Шевченко. Справді, якби нормально вчили історію,
то не ставили б на 29-му році незалежності
наївних запитань, хто ми і куди й демо…
Тож тиснемо руку Еллі Ситник із Києва
за те, що вчить дивитись на світ українськими очима. Бо якщо робитимемо це через
московські окуляри, то нас просто не буде
як народу.

Вчителька: Доброго ранку, батьки! Домашнє завдання
на сьогодні:
Прочитати і переказати
оповідання «Як білочка і їжачок ходили до сімейного психолога», ст. 43–64. Виписати
основні тези.
Математика: всі приклади і задачі зі сторінок 83–124.
Природознавство: не забуваймо вести журнал погоди!
Прохання не лише відмічати
опади, а й вказувати їх кількість і точну годину, напрямок
та силу вітру (вимірювати,
облизавши пальця та виставивши його у вікно), а також
зробити глобус з папьємаше
і позначити на ньому всі столиці світу.
Англійська: написати твір
на тему: «Economical problems
in the third world countries». До
речі, вчитель музики передає
привіт і просить записати відео, на якому ваша дитина співає партію з «Аве Марія».
Мама Віті: Люди, ви ж
у курсі, що наші діти в 2-му
класі! Який глобус? Які тези?
Яка Марія? Ви подуріли?
Тато Васі: Ідіть нафіг!
Мама Тані: Хамло! Не дивно, що ваш Вася весь час на дітей плюється! Моя Танюша
все виконує з задоволенням.
Оскільки через карантин вона
не відвідує уроки фехтування
і макраме, карате і танці, в неї
з’явилося багато вільного
часу, тому задавайте ще щось
для додаткового опрацювання!
Мама Злати: Все! Моя домашня школа закривається.
Я завтра виписую своїм малим
дятлам дипломи і буде випускний. Видаліть мене з цього
дурного чату.
Мама Петі: Хто вже читав
те оповідання про білку і їжака? Що той сімейний психолог їм порадив? Бо я зі своїм
Олєжкой розведусь скоро.
Ми вчора ледь не побились
через ці грьобані уроки. Цей
валянок не знає, що в прикладі спочатку виконуємо множення, а тоді додавання, якщо
додавання не взяте в дужки!
Мама Олі: А я, наприклад,
не розумію, чому не можна
всіх дітей закрити на період
карантину в школі? Я б із радістю їм 4 рази на день носила
їсти.
Мама Петі: Підтримую!
Мама Віті: Підтримую!
Мама Тані: ???+????-

А як бути тим учням,
де не тягне інтернет?

+????+?дурний жарт! Надворі
гуляє страшний вірус! Невже
ви ризикнете здоров’ям ваших дітей?!
Мама Олі: В мене 6 дітей.
Я готова ризикнуть усім! Чоловік почав у магазин ходити
без маски і просить людей покашляти на нього, в надії, що
захворіє і його покладуть у лікарню, подалі з цього дурдому. І знаєте шо? Я його навіть

“

не намажеш.
Мама Тараса: Як здать дитину в дєтдом, щоб про це ніхто не узнав?
Вчителька: Для батьків
Тараса в сотий раз повторюю:
це не гугл, це батьківський чат!
Ви минулого тижня тут рецепт
пасок шукали всю ніч, а в мене
телефон пенькав!
Мама Тараса: Ізвіняюсь!
Як невдобно вийшло.

Чоловік почав у магазин ходити без
маски і просить людей покашляти
на нього, в надії, що захворіє і його
покладуть у лікарню, подалі з цього
дурдому. І знаєте шо? Я його навіть
не засуджую!

не засуджую!
Вчителька: Мама Олі,
ще раз прошу, перестаньте
підкидати ваших дітей на поріг школи, а сама бігом втікати. Від цього директор наш
навчальний заклад швидше
не відкриє!
Мама Каті: Шановні батьки, візьміть до уваги методику, яка допомагає мені знімати стрес у цих екстремальних
умовах: щовечора я випиваю
пляшку вина, самоізолююсь
у шафу і кричу в подушку.
Тато Васі: Ще раз кажу,
ідіть всі нафіг із цим навчанням і з цим чатом! У мого сина
вже око сіпається від ваших
завдань. Ми їх робить не будемо!
Тато Руслана: Дружбан,
я з тобою солідарєн. Я малому купив тройко поросят,
хай вирощує. А то цей клятий
карантин не ясно на скільки
затягнеться, а глобуса на хліб

Мама Іри: Моя Іра молодець, вона вже все зрабила,
поставите їй п’ять, бо вона все
зрабила вже.
Вчителька: Іро, віддай
мамі телефон! І не бери без дозволу! Що це за неподобство?!
Мама Тані: Свєта, які ж
в Танюшиному класі дурнуваті
батьки і вчителька!
Мама Тані: Ой! Помилилась чатіком!
Мама Тані: То я мала
на увазі клас із фехтування…
Тато Васі: Іди нафіг.
Вчителька: Роботи здати
до 17:00.
Мама Тані: Буде зроблено! Дякую за вашу працю! Гарного дня!
Мама Каті: Я піду знову
покричу в подушку…
1 година ночі.
Мама Тараса: Як постійно
бухать і не казаться п’яною?…
Ой, я шо опять не туда написала? Ізвіняюсь!
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Квіти ненародженій дитині
На виготовленні вінків
і штучних букетів у Польщі
працюють переважно
українці, хоч і поляків
вистачає. Наростити темп
до ста віночків за зміну
вдається далеко не всім.
Окрім роботи, разом
зі спецзамовленнями час
від часу розкриваються
різні життєві історії.
В ці поминальні дні
Великодніх свят — одна з них

Олександр і його батько, з ниркою якого тепер живе хлопець.

Кіборг Донецького
аеропорту Василь Шумик
подарував нирку своєму
єдиному синові

Анастасія ПЕЦЕНЮК,
дослідниця європейського
заробітчанства

ані Єва сьогодні схвильована. Вона береться за кілька
справ одразу і, розпочавши
одне, забуває, що робила перед
тим. Пані Єва губиться, що із початого закінчити в першу чергу. Десь
близько 10-ї вона сумно каже:
— Через пів години їдемо
на цвинтар.
Ставити запитання схвильованій жінці недоречно. Просто їдемо,
та й кладовище по-своєму цікаве.
У Польщі поширена традиція сімейних могил і склепів. Нормально,
коли у вимурованій ямі небіжчиків
розташовують «поверхами».
Місце останньої шани і пам’яті
має доглянутий вигляд. Живі квіти
на могилах побачиш рідко, здебільшого це суцільні плити із букетами штучних квітів і лампадками.
Йдемо широкою центральною
алеєю, ніби специфічним музеєм
сучасної архітектури. Ще здалеку
серед пам’ятників привертає увагу
ангел із розпростертими крилами.
На надгробній плиті, більшій, ніж
звичайно, багато квітів і лампадок.
Зупиняємося тут. По щоках пані Єви
котяться сльози. За букетами видно частину напису про «поховання
дітей, втрачених до народження».
Два роки минуло з того часу,
як пані Єва з чоловіком втратили
таку довгождану дитину. Відтоді,
як старшого сина збила машина
і він опинився в інвалідному візку, для Єви і Павла стало метою
народити ще одну дитину. І ось…
Подвійний удар. Мала бути дівчинка. Вони так раділи! Найбільше сестричку чекав хворий син.
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P.S.: Якщо довіряти всезнаючому
інтернету, то, за даними ВООЗ,
щороку в світі народжується
15 млн дітей, при цьому половина — непередбачувані випадки
(передчасні пологи, відхилення
в розвитку і т. д.). Щодня у світі
з різних причин помирає 18 тисяч дітей (750 за годину). І ми говоримо про стрімке старіння
населення планети, і бідкаємося, що нема і не буде (!!!) молодих
робочих рук для утримання стариків через виплату їм зароблених пенсій…

Передплатники читають

Улюблена
Олександрукраїнка
Лукашенкаа

дні 6 грн
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Морозіввського
Бариші Київської
району Надія
області ч мати

— Я її так і не побачила, навіть
на руках не потримала, — схлипує
пані Єва.
— Вам до костьолу потрібно,
є багато спеціальних молитов за дітей…
— А є такі молитви? — тяжко
зітхає Єва. — Я мало ходжу в костьол. Підемо з чоловіком, йому теж
важко. Випивати почав.
У Польщі щорічно — близько
20 тисяч втрачених дітей. За медичною термінологією, разом
із абортованими і самоабортованими їх називають «медичними
відходами» і ховають, як і в Україні, лікувальні заклади. Однак усе
частіше батьки забирають тіла для
поховання, а на кладовищах з’являються пам’ятники «втраченим

»
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l БЕРЕЖЕНОГО БОГ

Відтоді, як старшого
сина збила машина
і він опинився
в інвалідному візку,
для Єви і Павла стало
метою народити
ще одну дитину.
І ось… Подвійний
удар.

до народження».
Цей монумент встановили
у 2006-му спільними силами сімей,
які втратили дітей до їхньої появи на світ. Біль у кожній сім’ї свій,
як і період виходу з нього. Австралійці, до речі, підтримку таких пар
розпочинають ще в пологому будинку і їхній досвід роботи — понад 30 років. Медперсонал добре
навчений спілкуванню з такими
сім’ями. Потримати дитинку на руках, переодягнути, почитати книжечку — все це входить у процес
прощання з малюком. І коли дітей
ховають батьки, спеціальні замовлення на виготовлення букетів
із ангелочками і мініатюрними
іграшками крають серце.
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Цікава
с. 5

“

Фото shotam.info.

— перша
Надія Шпаченко грою
українка, яка своєюканців
украла серця амери
і отримала «Греммі»

Біль у кожній сім’ї свій, як і період виходу з нього.
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Така різна
любов? Ні,
різний тут
тільки вік!
«У великих
жінок
велике серце,
і вони як ніхто
заслуговують
на такого
ж
розміру щастя»,
— перекона
на
Анастасія
Погосова.
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«Цікаву газету
на вихідні»

і під час карантину.
А ще — отримують призи!
Кому пощастило — дізнаєтесь уже
в наступному номері, а про умови
передплати читайте сьогодні на с. 16.

»

Родинна операція
з трансплантації нирки
була успішно проведена
у Ковельській центральній
районній лікарні
Катерина ЗУБЧУК

січні 2018-го кіборг Василь
Шумик, з яким ми зустрілися у його рідному селі
Ворокомле Камінь-Каширського
району, казав: «Я вижив у тому
пеклі. На щастя чи на жаль». І тоді
оте гірке «на жаль» було небезпідставне. Адже після трьох контузій
у пекельних боях учасник АТО
не мав ніякої групи інвалідності:
для цього потрібно було пройти обстеження, а у військовому
госпіталі міста Луцька, як йому
говорили, — черга. «Я розумію, що зверху є негласна вказівка не давати таким, як я, групи
інвалідності, бо це ж державні
кошти. А що мені робити? Я вже
не знаю, куди мені звертатися…» — запитував у розпачі наш
герой.
Завдяки тому, що газета «Волинь» привернула увагу до проблеми чоловіка на той час першої
леді країни Марини Порошенко,
тодішній голова Волинської облдержадміністрації Олександр
Савченко побував у селі Ворокомле, поспілкувався з кіборгом.
І таки було прискорено й обстеження, і процес отримання необхідних документів для оформлення гарантованих державою
пільг. Василь Шумик врешті-решт
одержав інвалідність, достойну
пенсію. Втім, слідкуючи за долею свого героя, ми, звичайно
ж, навіть не могли передбачити, що згодом розповідатимемо
про нього у зв’язку з таким його
вчинком: Василь Шумик вижив
у пеклі, яким були бої за Донецький аеропорт, таки на щастя:
через п’ять років він віддав ни-

У

рку своєму синові Олександру.
До речі, після здачі необхідних аналізів, стало ясно, що донорами можуть бути і мама,
і тато. Василь по-чоловічому благородно вчинив і сказав дружині
Оксані, що він піде на родинну
операцію — мовляв, якщо його
нирки добрі, то одна з них має
порятувати дитину. Операція
з трансплантації була проведена
30 січня 2020-го у Ковельській
центральній районній лікарні.
Дні народження батько і син
відзначали в палаті: 3-го лютого
Василеві Шумику виповнило-
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Василь Шумик
вижив у пеклі,
яким були бої
за Донецький
аеропорт, таки
на щастя: через
п’ять років він
віддав нирку своєму
синові Олександру.

ся 42 роки, а 7-го Сашкові було
двадцять. І хоч зараз син проходить непростий період реабілітації, який потребує чималих
коштів на ліки для запобігання
відторгненню трансплантованої
нирки, батьки втішені, що їхня
дитина уже може мріяти про
майбутнє.
А ще Василь і Оксана Шумики, які розлучилися п’ятнадцять
років тому, після всього пережитого, як висловився чоловік,
зійшлися. Одного разу, уже після
операції, син сказав мамі: «Нехай
тато живе з нами». І жінка відповіла, що вона не буде проти…
Більше про цю неймовірну
історію читайте в газеті
«Волинь-нова» і на сайті
volyn.com.ua.
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l СПРОБУЙТЕ Й ВИ

l УРОКИ ПАНДЕМІЇ

Не розтовстіти у час карантину
допоможе відпочинок від їжі

Алкоголь не рятує
від COVID-19
Відомо, що спирт та антисептики, до складу яких він
входить, необхідні для зовнішнього застосування —
знезараження рук, поверхонь тощо. Міфи ж про те,
що вживання алкоголю допомагає захистити організм
від коронавірусної інфекції, медики спростовують
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Навіть якщо ви не байдикуєте,
а працюєте дистанційно,
пораєтеся в хаті, турбуєтесь
про близьких — ризик
набрати зайві кілограми дуже
великий. Жіноцтво тепер
більше часу проводить на
кухні, готуючи і «дегустуючи»
наїдки. Саме тому для
багатьох наших читачів у
період самоізоляції актуальна
тема схуднення. Допомогти
в цьому може інтервальне
голодування. В чому його суть?

ксперти ВООЗ повідомили, що під час епідемії зловживання
спиртним може посилити вразливість людей, адже збільшується ризик травм, отруєнь і насильства. Алкоголь є причиною 3 мільйонів смертей на рік у всьому світі, третина з яких
припадає на європейський регіон.
«Вживання міцних напоїв пов'язане з цілою низкою інфекційних і неінфекційних захворювань, розладів психічного здоров'я,
які можуть зробити людину більш вразливою для COVID-19. Зокрема, алкоголь ставить під загрозу імунну систему організму і
збільшує ризик несприятливих наслідків для здоров'я. Отже, люди
повинні мінімізувати споживання спиртних напоїв під час пандемії COVID-19», — рекомендує ВООЗ.

Е

Вагітним панікувати
не треба

Оксана КРАВЧЕНКО

Багатьом ця методика сподобається, адже не потрібно повністю
відмовлятися від улюблених смаколиків. Важливо лише споживати
їх у визначений період доби. Для
початку спробуйте найлегший варіант інтервального голодування:
упродовж 14 годин утримуйтеся від
їжі, дозволяється лише пити воду. А з
9–ї ранку до 19–ї вечора харчуйтеся,
як звичайно.
Коли звикнете, завдання можна
ускладнити. Практикуйте 16 годин
голодування, а у проміжку між 10–ю
і 18–ю годинами 3—4 рази встигнете
поїсти.
Для тих, хто має велику силу
волі, є схема, розроблена дієтологом Майклом Мослі: 5 днів на тиждень можна споживати все, що хочеться, а ось 2 дні бажано провести
лише на воді.
Люди, які практикують інтервальне голодування, розповідають, що вони з часом відчувають
оздоровчий ефект, більший запас
енергії, гарний настрій. Їхній організм отримує менше калорій, і вони
позбуваються зайвих кілограмів за
кілька місяців. Окрім цього, знижується ризик діабету II типу, нормалізується кров'яний тиск і поліпшується загальний стан серця і судин,
гальмується ріст пухлинних клітин,
активізується робота мозку. Згідно з
дослідженнями на тваринах, інтервальне голодування сприяє поліпшенню пам'яті, цей спосіб харчування здатний зменшити прояв симптомів хвороби Альцгеймера.
Однак, важливо звернути увагу
на деякі застереження. Якщо ви звикли «заїдати стрес», то контролюйте
себе, щоби після цілоденного утримання не спожити більше норми і не
страждати від проблем зі шлунком.
Коли голодуєте, дуже активно
займатися спортом не варто. Можливі запаморочення та низька ефективність тренувань.
Не підходить ця методика людям, що страждають від гастриту, виразки шлунка, панкреатиту, хворим

Ефективність методу інтервального голодування залежатиме
від вашої самодисципліни.

на цукровий діабет. Введення інсуліну на тлі голоду може критично знизити рівень цукру в крові. Вагітним
жінкам також не варто експериментувати, їм необхідно дотримуватися
звичного, повноцінного, хоч і не
надмірного, харчування.

ВІДКРИТТЯ, ОЦІНЕНЕ
НОБЕЛІВСЬКОЮ ПРЕМІЄЮ
Методика інтервального голодування базується на винаході
японського вченого Йосинорі Осумі, який досліджував механізм аутофагії («самопоїдання») — процесу,
що відбувається у клітинах. Непра-
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Люди, які практикують
інтервальне
голодування,
розповідають, що вони
з часом відчувають
оздоровчий ефект,
більший запас енергії,
гарний настрій.

вильно «згорнуті» білки, віруси та
бактерії, які ослаблюють імунну
систему, потрапляють в лізосоми і
піддаються знищенню. Лізосома нагадує пухирець всередині клітини
із ферментами, які знешкоджують
зайве. Таким чином в організмі відбувається «прибирання», що запобігає утворенню злоякісних пухлин,
інших захворювань.
Цей процес проходить у нашому тілі постійно, але повільно. Активізує аутофагію низка чинників,
з–поміж яких — голодування, обмеження калорій та фізичні навантаження.
Йосинорі Осумі отримав у 2016
році Нобелівську премію з медицини саме за відкриття та опис моле-

кулярних та фізіологічних механізмів аутофагії, яку запускає голод.
Відомо, що з віком при регулярно
високих рівнях інсуліну в організмі,
коли ми часто їмо солодощі, здобу,
інші висококалорійні страви, процеси знешкодження «сміття» в клітинах нашого організму сповільнюються. І навпаки — коли ми голодні,
коли немає інсуліну, а натомість є
гормон глюкагон, аутофагія запускається.
Метод інтервального голодування випробували на собі чимало
відомих людей — зірок сцени й політики. Звичайно, вони практикують
його під наглядом кваліфікованих
дієтологів. При цьому споживають
тільки якісну й здорову їжу. Їхнє харчування переважно білково–вуглеводне, з великою кількістю клітковини. Вуглеводи краще одержувати
зі свіжих овочів і фруктів, а не з каш,
солодощів і борошняних продуктів.
Слід знати, що в будь–якому випадку
вага починає знижуватися за рахунок втрати м'язової маси, надлишкової рідини організму. Як швидко
почнуть «танути» жирові запаси, залежить від багатьох індивідуальних
чинників.
Без сумнівів, завжди потрібне
дозоване щоденне фізичне навантаження. У голодний 14—16-годинний період доби рекомендують
пити чисту воду, натуральний зелений чай без цукру. Є дієтологи,
що радять чорну каву без цукру, з
корицею для посилення процесів
метаболізму.
На перших порах не уникнути проблем, пов'язаних зі зміною
часу прийому їжі. Справа в тому, що
шлунково–кишковий тракт пристосувався до певного розкладу. Але
головне — звик мозок, особливо
центри голоду і насичення в гіпоталамусі. Тому протягом 3 — 7 днів
триватиме адаптаційний період до
нового режиму харчування, пройти
який допоможе самодисципліна.

Жінки при надії не є більш сприйнятливими до
COVID-19, ніж інші люди. У групі ризику лише майбутні
мами із супутніми патологіями: цукровим діабетом,
онконедугами, хронічними захворюваннями легень,
імуносупресивними станами тощо, повідомляє Центр
громадського здоров'я. До такого ж висновку прийшли
і в інших країнах
аявна інформація дає підстави вважати, що для вагітних ризик є таким самим, як для всіх інших дорослих
осіб», — офіційно заявляють у Центрах із контролю
та профілактики захворювань США (CDC).
«Очікується, що переважна більшість жінок при надії відчує
лише слабкі чи помірні симптоми, схожі на застуду або грип: кашель, підвищення температури, утруднене дихання, головний
біль та втрату відчуття смаку чи запахів», — це позиція Королівського коледжу акушерства та гінекології Великої Британії.
Основні рекомендації для майбутніх мам такі ж, як і для
всіх:
дотримання соціальної дистанції, уникнення контактів із хворими чи тими, хто контактував із вірусом; часте та ретельне миття
рук із милом, дезінфекція з використанням санітайзера, знезараження поверхонь, до яких багато разів торкаються впродовж дня.
У випадку нездужання потрібно негайно повідомити лікаря, а при
погіршенні самопочуття викликати «швидку».
Безперечно, не можна відкидати той факт, що імунітет вагітних
зазвичай є слабшим, і респіраторні захворювання, наприклад, сезонний грип, вони переносять важче. Зростає плід, посувається вище
діафрагма, меншає об'єм легень. Це означає, що під час захворювання жінка при надії має менший резерв при проблемах із диханням.
За даними одного з досліджень, проведеного в Китаї у клініці в Ухані, в матерів із підтвердженим COVID-19 народилося
33 немовляти. У трьох дітей після появи на світ теж діагностували
COVID-19. Смертей зафіксовано не було.
Невелике дослідження, проведене у Нью–Йорку, охопило
43 породіллі, хворих на COVID-19. У 37 з них недуга проходила
в легкій формі, у 4 — у тяжкій, стан двох характеризувався як критичний. Усіх немовлят одразу після народження протестували
на коронавірус, і результати були негативними.

«Н

Фото youtube.com.

МОЖНА ВСЕ,
АЛЕ ТІЛЬКИ В ПЕВНІ ГОДИНИ
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При підозрі на захворювання слід негайно звернутися до лікаря.
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Велика сторінка для Пані
Чистота в будинку — без зайвих зусиль

Цей чудовий винахід можна використати
не тільки за прямим призначенням.
Звісно, маючи такий рулон на кухні, легко
підтримувати порядок і при цьому не
потрібно постійно прати. Але часто господині
знаходять йому й незвичне застосування

В

Розподіляючи обов'язки,
можна виходити з того,
що кому краще вдається.
Наприклад, дружина може
готувати і прати, а чоловік
— прибирати і ходити по
покупки.

Розподіляти домашні обов'язки. Логічно, що одній людині складніше справлятися з усіма хатніми справами, ніж усій сім'ї.
Розподіляючи обов'язки, можна виходити з
того, що кому краще вдається. Наприклад,
дружина може готувати і прати, а чоловік —

Ти можеш казати все що завгодно,
лиш тільки твої вчинки показують
твоє справжнє ставлення.

l ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
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Фото topdizz.com.

Паперові рушники — на кухні помічники
Фото kvartblog.ru.

Нині, коли діти та більшість дорослих
вдома, підтримувати лад в оселі
важко. Однак є час заглянути у
кожну шпарину, а потім… просто
дотримуйтеся цих нехитрих правил

“

www.volyn.com.ua

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

l КОРИСНІ ПОРАДИ

итрачати на прибирання 15 хвилин
щодня. Якщо виділити цей час на те,
щоб підмести в квартирі, витерти пил
або розібрати безлад на столі, підтримувати
чистоту стане набагато простіше. Не потрібен буде цілий день, аби позбутися сміття,
яке накопичилося за тиждень.
Застеляти ліжко щоранку. Начебто
це аксіома. Однак в умовах карантину багато людей не дотримуються цього, бо ж
ніхто не прийде. Навіть якщо ви ходите на
роботу, спізнюючись, про це елементарне
правило легко забути. Можливо, вас мотивуватиме думка, що, витративши зайву
хвилину, ви повернетеся в чисту квартиру. До того ж карантин колись закінчиться,
тож якщо спонтанно запросите в гості знайомих, не доведеться турбуватися через
безлад.

Газета НА ВИХІДНІ»

лія не стікатиме по пляшці та не забруднить
стіл, якщо обгорнути ємність складеним у
кілька шарів паперовим рушничком і закріпити його гумкою. До того ж жирну пляшку складно
втримати в руках, а такі забруднення непросто відтерти від поверхонь.
 Перш ніж подавати
и на стіл, викладайте на паперові рушники страви, що готувалися у великій кількості жиру (картоплю–фрі,
оплю–фрі, пончики,
деруни тощо), щоб позбавити
бавити їх надміру
олії чи смальцю. Вони матимуть
хрумку скоринку і не будуть просочені жиром.
 Професійні кулінари листя й овочі для
салату закладають у
спеціальні сушки, щоб
вода після миття не
потрапляла у страву.
Однак такий кухонний
прилад не кожна госпоодиня може собі дозволити.
ти.

О

«І я допомагаю прибирати мамі!»

прибирати і ходити по покупки. Доручати
певні завдання варто і дітям, враховуючи
при цьому їхній вік. Наприклад, полити квіти, помити посуд.
Розбирати шафу кожен сезон. Переглядати гардероб час від часу корисно,
це допомагає позбавитися від непотрібного одягу і звільнити місце для нового. Та і
заглядати в шафу, де все лежить акуратно,
набагато приємніше, ніж ритися в купі речей і намагатися знайти потрібну.
Заздалегідь визначитися, в чому
підете на роботу (бо ж не завжди сидітимемо вдома). Як правило, із ситуацією
«немає що одягнути» стикаються ті, хто не
продумує її завчасно. Доводиться ритися
в шафі, поспішно приміряти речі (які потім
залишаються розкиданими на ліжку). Тому
варто хоч би ввечері прикинути, що одягнете (бажано на декілька днів).
Планувати. Заздалегідь складайте спи-

сок продуктів, щоб не накупити в магазині зайвого — так у вас в холодильнику не
опиниться запліснявілий шматок сиру чи
помідор, що зігнив. Варто подумати і про
те, коли проводити прання або генеральне
прибирання. Краще відвести для цих справ
конкретний день і навіть час, а в інші спокійно відпочивати.
Не відкладайте наведенння порядку.
Чим довше ви зволікаєте, тим товстіший
шар пилу і тим більше брудних тарілок.
Думати позитивно. Так, прибирання
не дуже захопливе заняття, але і в ньому
можна знайти плюси. Перебувати в чистому
будинку приємно, вам не треба витрачати
багато часу, щоб знайти потрібну річ, тому
що все лежить на своїх місцях. До того ж це
хороше фізичне навантаження, а додаткова
активність, особливо якщо ви зараз постійно вдома, не завадить.
Джерело: publish.com.ua.

Килим можна почистити і без порохотяга
Фото korysni-porady.info.

Звичайно, прибирати
з ним швидше і зручніше.
Але іноді доводиться
обходитися і без пилососа
олегшить роботу кондиціонер для білизни.
Прибрати шерсть тварини, волосся і сміття легше, якщо
розчинити у склянці води пів
склянки кондиціонера для білизни. За допомогою пульверизатора розбризкайте суміш по килиму. Це зробить ворс гладеньким,
шерсть за нього не чіплятиметься, і ви легко приберете її щіткою
для одягу. Він ще й надасть легкого аромату.

П

Малюнок губ
Щоб довше зберігати їхню свіжість і пружність, доглядайте за ними

Ч

Фото youtube.com.
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Зібрати шерсть
та нитки можна
широкою липкою
стрічкою. Обгорніть
нею руку (липкою
стороною назовні)
і притискайте
до килима.

Швидко позбутися свіжих
плям допоможуть шампунь і
господарське мило. Важливо

Мій дім – моя фортеця!

Як облаштувати дитячу кімнату
Зробити красивим і комфортним помешкання для сина чи доньки — завдання
доволі копітке і складне. Адже дитина росте, її смаки й потреби змінюються, а
отже, й простір, де вона проводить чимало часу, має відповідати її потребам
і смакам. Аби в недалекому майбутньому не довелося повністю переробляти
дитячу, варто відразу чітко розмежувати зони приміщення, продумано
добирати меблі й кольори
раховуйте, що стіни, звичайно ж,
мають бути яскравими, але в жодному разі не кричущими. Доречно
скористатися окремими кольорами для
зонування кімнати. Наприклад, для куточка активних ігор малюка чудово підійдуть відтінки червоного і жовтого, а для
зони відпочинку — зелений і кавовий,
які прекрасно розслабляють і заспокоюють. Щоб облаштувати місце для навчання, оберіть біле або синє забарвлення,

В

оскільки саме їм властиво психологічно
налаштовувати на серйозну роботу.
Крім того, фахівці сходяться на думці, що колірну гаму необхідно підбирати з урахуванням смаків та уподобань
дитини, а також її віку. Скажімо, для дошкільнят ідеальними вважаються теплі
барви, для молодших школярів можна
поєднувати теплі відтінки з холодними,
але не більше двох кольорів. Для підлітків рекомендуються спокійні, холодні
Р

l НА ЗАМІТКУ

l СЕКРЕТИ КРАСИ

имало чоловіків стверджує, що при першому погляді на жінку не звертають увагу на очі, бюст чи ноги, а безпосередньо на губи. Адже їхня
форма, ритм руху під час розмови і міміка можуть багато розказати.
Отож, намагайтеся доглядати за ними і підкреслювати природну красу з допомогою косметики.
Якщо форма ваших губ не ідеальна, їх можна підкоректувати контурним
олівцем і вміло нанесеною помадою та блиском. Останній — прозоріший і
створює модний ефект вологих губ, візуально робить їх повнішими. А якщо
він ще й світлий, то враження посилюється. Нафарбувати їх помадою допоможе косметичний пензлик. Вона ляже значно тоншим і рівнішим шаром. Щоб
трималася довше і краще, припудріть вуста, а потім нанесіть помаду.
Коли вони у вас надто вузькі, накладіть спеціальний бальзам. Після нього
губи стають пухкенькими.
У багатьох із нас вони лущаться, а це неприємно. Отож, коли чистите зуби,
обережно масажуйте вуста щіткою або використовуйте спеціальні пілінги.
Після процедури лущення обов’язково застосовуйте бальзам. Він пом’якшить
і зволожить ніжну шкіру губ, а речовини, що містяться у ньому, сприятимуть
заживленню мікротріщин.

Просушити листя і овочі зовсім не складно: візьміть
друшляк, покладіть туди паперовий рушник, викладіть овочі. Згодом переверніть і струсіть їх.
 У більшості рецептів приготування стейків їх
радять просушити перш ніж покласти на сковорідку,
щоб вийшла хрустка смажена скоринка. Паперовий
рушник — ідеальний засіб, що допоможе забрати
зайву вологу.
 Щоб зберегти свіжим листя салату, загорніть
його в сухий паперовий рушник і покладіть у пакет.
Він поглине зайву вологу, яка спричиняє швидке
псування. Трави (м’яту, кріп, чебрець), навпаки, зарушник і тримайте в
горніть у вологий паперовий
па
холодильнику — так ви продовхол
жите термін придатності зелені на кілька днів.
 Немає фільтра? Є рушник! Він допоможе відфільтрувати каву чи трав'яний настій.
Усе зайве залишиться на папері й не потрапить у напій.
А щоб витрачати менше паперу, коли ви просто
витираєте руки, спочатку добре струсіть краплі, а потім
витріть складеним учетверо
рушником — так він стане
щільнішим і краще вбиратиме воду.

не забувати, що для чищення
слід застосовувати лише піну,
а не рідину, щоб не намочити
основу килима, яка може довго
сохнути і набути неприємного запаху. Якщо ж вона все ж намокла,
постеліть під низ і зверху папір
— він вбере вологу.
Липке прибирання. Зібрати
шерсть та нитки можна широкою
липкою стрічкою. Обгорніть нею
руку (липкою стороною назовні)
і притискайте до килима. Міняйте стрічку щоразу, як забрудниться. З її допомогою також можна

швидко і легко почистити оббивку м’яких меблів.
До речі. Щоб не спотикатися
об кут килима, який загинається
догори, візьміть два шматки тонкої клейонки, підстеліть один з
них під кут, накрийте ледь вологою ганчіркою. Зверху покладіть
інший шматок і притисніть чимось важким. Через два дні проблемні місця розгладяться. Щоб у
подальшому кутик не загинався, з
виворітного боку до нього можна
приклеїти (підшити, якщо це тонка доріжка) цупкий картон.

Е
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тони, при цьому розбавлені яскравими
елементами.
Психологи радять при облаштуванні
дитячої кімнати не захаращувати простір, вона повинна бути функціональною
і зручною. При виборі меблів надавайте перевагу тим, які зможуть «рости»
разом із малюком, — тобто оснащені
додатковими секціями для подальшого
нарощування. Якщо приміщення під дитячу невелике, у пригоді стануть меблі–
трансформери. Наприклад, ліжко–трансформер не тільки займе небагато місця
в складеному вигляді, а й послужить для
зберігання речей або іграшок. Звільнити
більше простору в кімнаті допоможуть
пенали та панно–кишені, які можна повісити на стіни і двері. Вони стануть і
стильними деталями інтер’єру, прикрашаючи помешкання, і виконуватимуть
роль скриньок та поличок.
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l НА ПОВОРОТАХ ДОЛІ
Фото travel-al.com.ua..

«Я — незграба.
І що далі?»

Ці самі загадкові сліди.

— Ти погана зараза!
— Мам, він погані слова каже!
— Ну добре, ти хороша зараза.
Моя 11–літня доня скаржиться на поки що смішну
агресію 3–річного брата, не роблячи ніяких
поблажок на його вік. Їй образливо, що вона стільки
з ним гралася, а він такий невдячний… Добре, що
це не та агресія, яка вибиває ґрунт з–під ніг. Однак і
постраждалим, і нападникам треба пояснювати, як
вони можуть протидіяти бажанню нашкодити
Оксана КОВАЛЕНКО,
мама

ема «про погані слова» має кілька
граней: по–перше, варто вчити дитину з'ясовувати стосунки цивілізовано, по–друге, керувати своєю агресією, по–третє, вміти
захищатися від неї. Правда, треба налаштуватися, що результат того навчання буде справді «за горами».
«Давай будемо казати, що я серджуся чи мені це неприємно. Нащо ті слова з чорним кольором?» — пропоную малому. Хоч пам'ятаю, що в 3 роки й у підлітковому
віці діти несвідомо нападають на все, дороге для них, і на
маму теж. Знецінюють своїми словами і вчинками, щоб
утвердитися на новому рівні самостійності. Але як не вчити розуму, то діла не буде й після вікових криз. Психоте-
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Щоразу, коли ми кажемо іншому
неприємність, — це ніби виливаємо
відро бруду чи чорної фарби. Після
цього й ми брудні, й людина недобре
почувається, й у світі бруду стає більше.

рапевтка Світлана Ройз у своїй рубриці про дитинознавство у фейсбуці каже, що навіть маленьким дітям варто
розповідати, що поганими словами людина забруднює і
когось, і себе. «Я пояснюю: «Щоразу, коли ми кажемо іншому неприємність, — це ніби виливаємо відро бруду чи
чорної фарби. Після цього й ми брудні, й людина недобре
почувається, й у світі бруду стає більше». І діти інтуїтивно
сприймають, що екологія — це не тільки зовнішнє сміття», — ділиться Ройз.
Старшеньким же варто пояснювати про плітки. (Це
теж агресія, але непряма: ти сердишся на когось, але віддати накипіле безпосередньо не маєш сміливості. А хто
тільки слухає й мовчить, — той теж співучасник). Упевнена, що пояснення та спільні з дитиною міркування вголос
навчають її спостерігати за собою й краще себе розуміти.
Коли ж умієш розкласти внутрішній неспокій на складники, то дати собі раду легше. Набагато простіше жити,
коли чиїсь образи не сприймаєш за чисту монету. Умовно
кажучи, я — зовсім не «погана зараза», поважаю і люблю
себе, дуже багато вмію і знаю, як на свій вік, а те, що ця
людина не вміє нормально висловити якесь зауваження
й обзивається, це її проблема. «Так, я — незграба. І що
далі?» — відказує моя дочка на «наскоки» старшого брата.
Звучить провокативно і зухвало, але працює! Він губиться й мовчить. А Світлана Ройз пропонує уже спеціальну
терапевтичну гру: написати на стікерах (папірці з липкою
стороною) погані слова, приклеїти їх на себе, а тоді відривати й викидати. При цьому дитина має відповісти на
запитання, звідки людина бере такі слова. Звісно, з того,
що думає про себе, про інших — зі свого життєвого набору. Насамкінець діти мають почути таке: «У тебе завше є
вибір — залишити це на собі чи зняти!». Тож подумки очищати себе від «наклеєного» можна щоразу, як виникне
потреба. Певна річ, легше бороти чужу злість тим дітям,
які знають, що вони у чомусь унікальні, особливі. Це про
впевненість у собі, про внутрішню силу.
Маєте свої секрети виховання — діліться! Наші
адреси — okovalenko74@gmail.com або ж tsikava.
gazeta@gmail.com, а поштова є в газеті.

Поруч зі слідами — капличка, в якій лежить книга, де кожен охочий може написати своє прохання до Бога.

Дари від Творця
Леся часто заходила в магазини дитячого одягу. Спостерігала, як щасливі
матусі купують своїм донечкам–синочкам крихітне вбрання, малесенькі
капчики, мініатюрні шкарпетки, іграшки. А коли виходила, ховала очі за
темними окулярами, аби ніхто не бачив сліз…
Ольга ЧОРНА

айже 9 років прожили Леся з
Тарасом, а дітей нема. Зверталися до лікарів. І до знахарів
їздила молода жінка. Та лелеки поспішали до інших родин…
— Пильнуй, Лесю, свого чоловіка,
— сказала колишня одногрупниця, яка
працює разом із Тарасом. — Біля нього
Віка увивається. Нахабне дівчисько. Не
встигло й місяця попрацювати, а вже
чужим чоловікам голови крутить.
— Гарна?
— Ноги від вух.
…Тарас був чудовим чоловіком.
Але останнім часом щось змінилося…
Став мовчазним. Почав курити, хоча
раніше до цигарок був байдужий.
І ось Тамара розповіла про якесь
дівчисько…
Леся не уявляла, що Тарас може
піти з її життя. Вони закохалися, коли
були студентами–першокурсниками.
Він називає її «моя дівчинка». Хоча…
вона й не помітила, що останнім часом
чоловік до неї так не звертається. Від
нього почало віяти прохолодою…
— Знайома розповіла про жінку
з Карпат, яка допомагає таким, як…
ми. Може, поїдемо? — запитала Леся
в чоловіка.
— Не вірю я в це. Хочеш — їдь
сама.
— Тарасе…
Не дослухав, пішов до іншої кімнати. А наступного дня уперше повернувся додому пізно, напідпитку, із
запахом чужих парфумів. Леся одразу
подумала про Віку.
Тарас очікував скандалу. Він хотів
цього. Так було б легше сказати дружині, що він втомився від очікування
її вагітності, змирився, що у них не
буде малюка. Гримнути дверима, аби
ще трішки поніжитися в обіймах юної
спокусниці. Та Леся мовчала…
У неділю збиралася до старого
доброго міста, де минули студентські
роки. Воно було ліком для її душі. Вміло вислуховувати думки. Водило вузь-

М

кими вуличками, аби вона розгубила
свої смутки. Відчиняло двері древніх
намолених храмів…
Находившись, присіла на лавку,
аби послухати молоденького скрипаля.
— Гарно грає, — почула поруч
себе.
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Там є камені, на яких —
три сліди. Кажуть, вони
дуже давні. Один слід
— Богородиці, другий
— Миколи Чудотворця,
а третій — маленької
дитини, яка, можливо, з
Божою Матінкою була. Ці
таємничі сліди приносять
удачу та лікують.

Кивнула у відповідь.
— Але ваше серце не чує.
Леся з цікавістю глянула на свою
співрозмовницю. Незнайомка середніх років приємно усміхалася. Чомусь
захотілося відкрити перед нею книгу
свого життя…
— А тепер послухайте мене, — жінка торкнулася Лесиної руки. І від цього дотику стало враз так спокійно. —
Якщо не допомагає медицина, потрібно звертатися до природи. Бо природа
— це Творець. Маленька рослинка має
чудодійну силу проти недуг. Краплина
води дарує життя. Природа — це віра,
земна молитва…
Незнайомка розповіла про село
на Черкащині. Коржовий Кут. Місцину,
яка зцілює. Там є камені, на яких — три
сліди. Кажуть, вони дуже давні. Один
слід — Богородиці, другий — Миколи
Чудотворця, а третій — маленької дитини, яка, можливо, з Божою Матінкою
була. Ці таємничі сліди приносять удачу
та лікують. Треба стати на сліди босими

ногами і звернутися до Небесного Отця
з найсокровеннішим. Він почує…
– Їдьте туди разом із чоловіком, —
радила жінка.
Леся слухала розповідь, наче добру казку. І незчулася, як незнайомки
не стало. Хотіла подякувати. Але її ніде
не було…
Вона довго просила чоловіка, аби
погодився на поїздку.
— Це востаннє, — пообіцяла. —
Якщо виявиться намарно… я відпущу
тебе. Зможеш знайти жінку, з якою будеш щасливий.
Урешті Тарас погодився.
…Вони приїхали у Коржовий Кут
вранці. Ось і долина, про яку розповідала жінка. Уся в квітах. Наче її засіяли
ангели. Сонце спивало роси з кожної
рослинки, обціловуючи її благодатним теплом. Леся не бачила стільки
різнотрав’я… Ще трішки сонні бджілки неквапом смакували прохолодні
після ночі меди.
До каменів ведуть сходи. Доволі
круті. Їх поволі долають люди літнього
віку, батьки з маленькими дітьми…
Леся ступила на першу сходинку, другу… Тарас узяв її під руку, аби
підтримати. Усміхнувся. Вона сяйнула
посмішкою у відповідь. Стало легко й
щасливо.
Ось і сліди. Роззулася. Торкнулася
босими ногами каменю. Душа творила
молитву. Нічого не просила у Небес —
лише дитинку…
… — У вас буде двійня, — сказала
здивована медичка, яка знала Лесю
роками. — Давно не навідувались. За
кордоном лікувалися?
Подружжя очікувало хлопчика й
дівчинку. Сина назвуть Святославом.
А доньку — Даринкою. Бо ці діти —
найцінніші дари Творця.
P. S. Кам’яним слідам у селі Коржовий Кут Уманського району Черкаської області більше п’яти мільйонів років, а їх походження викликає
безліч протиріч: одні стверджують,
що це спадок древніх цивілізацій,
інші — пришестя святих або інопланетян.
Поруч зі слідами — капличка,
в якій лежить книга, де кожен охочий може написати своє прохання
до Бога. Щосуботи о 10-й ранку до
каплички приїжджає отець Олександр зі Свято–Троїцької церкви в
Умані і править службу. Просить за
здоров’я та зцілення тих, чиї імена
паломники позаписували в книгах.
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І хіба це не чудо?

Кущ у вогні, який горить і не згорає, — один зі старозавітних
прообразів Божої Матері.

Найчастіше Діву Марію зображають на фоні восьмикутної зірки,
складеної з двох ромбів.

«Своїм божественним світлом
вона обпалює всю нечисть»
Закінчення.
Початок на с. 1

»

Наталка ЧОВНИК

У ПОЛУМ’Ї КУЩА З’ЯВИВСЯ
БОГ І РОЗМОВЛЯВ
ІЗ МОЙСЕЄМ

Історія народження цього чи не найбільш древнього
образа описана в Старому
Завіті. Одного разу Мойсей,
будучи на той час звичайним пастухом, пас у пустелі
овець і зауважив вдалині вогонь. Підійшовши ближче,
він побачив диво — це горів
і не згорав терновий кущ, який
пізніше назвуть Неопалимою
Купиною. Із полум’я до Мойсея заговорив сам Господь
Бог. Він наказав зняти взуття,
бо земля, на якій стояв, — свята. І дав настанови, як звільнити ізраїльтян із єгипетського
рабства. Найціннішим у тій
розмові було те, що людство
отримало тоді Божі заповіді,
якими ми користуємося й досі.
Кущ, у вогні якого Мойсеєві з’явився Господь, існує
й донині. Теперішнє його місцезнаходження — територія
монастиря Святої Катерини, заснованого в ІV столітті
біля підніжжя гори Синай.
У 324 році за наказом святої
Олени, матері імператора
Костянтина, біля нього була
збудована каплиця. Нині вона
розміщується за вівтарем монастирського собору, прямо
під яким знаходяться корені

знаменитої рослини. Паломники повинні заходити в каплицю
босі.

ЦЕЙ ВОГОНЬ — СИМВОЛ
ДУШЕВНОЇ І ТІЛЕСНОЇ
НЕПОРОЧНОСТІ
ДІВИ МАРІЇ
У Новому Завіті образ куща,
який палає і не згорає, отримав більш повне пояснення.
В цю епоху під світлом Неопалимої Купини почали розуміти Божу Матір та непорочне
зачаття Ісуса Христа від Духа
Святого, при якому, ставши Матір’ю, вона залишилася Дівою.

“

лена божественним світлом,
яке спалює всю нечисть, гріхи
та вади. Це полум’я — символ
душевної і тілесної непорочності Діви Марії, що було збережене нею до самого Успіння.
Існує чимало варіантів
ікони «Неопалима Купина».
Іноді це зображення образу
Божої Матері в полум’ї, яке
горить, але не обпалює її. Але
частіше Діва Марія зображена
на фоні восьмиконечної зірки, що утворена з двох ромбів, один із яких — червоного
кольору, що означає вогонь,
а другий — зеленого, симво-

Кущ, у вогні якого Мойсеєві з’явився
Господь, існує й донині. Теперішнє
його місцезнаходження — територія
монастиря Святої Катерини, заснованого
в ІV столітті біля підніжжя гори Синай.

Побутує також інше розуміння
Неопалимої Купини: Богоматір,
народившись у світі грішних
людей, була непідвладна гріху.
Крім того, як зелений кущ одного разу засіяв на священній
горі, так божественне світло
зійшло на гору Тавор під час
преображення Ісуса Христа,
яке ми згадуємо на свято Спаса. Головна ідея Неопалимої Купини: людина повинна любити
Бога, прагнути позбутися своїх
пороків і тоді вона буде під
надійним Його захистом і ніякі
сатанинські сили не зможуть
їй зашкодити. Богоматір освіт-

лізуючи колір тернового куща.
У центрі — Божа Матір з Ісусом.
По краях червоного чотирикутника розміщені Людина, Лев,
Телець і Орел. Вони символізують образи євангелістів, які
згадані в Апокаліпсисі: Ангел
(Матвей), Лев (Марко), Телець
(Лука), Орел (Йоан). Богоматір — в оточенні небесних сил:
архангелів, ангелів стихій —
грому, вітру, блискавки, дощу,
морозу. У руках вона тримає
драбинку, прихилену до її плеча. Це означає, що саме через
Діву Марію Син Божий прийшов на нашу землю.

Вогонь охопив ліс,
суху траву, болото,
частину загорожі,
але не зачепив
дерев’яного хреста
Жахлива пожежа
у Зарічненському районі
на Рівненщині мала
дивовижне закінчення

НЕ РОБІТЬ З ІКОНИ ІДОЛА
Образ Пресвятої Богородиці «Неопалима Купина» найчастіше ототожнюють з чудодійною
силою Матері Божої в захисті
від вогню. В давнину, коли більшість будівель були дерев’яними, її обносили під час пожеж
навколо вцілілих будинків, прохаючи Діву Марію про захист.
Перед іконою також моляться
про врятування від блискавки.
День її вшанування — 17 вересня — є професійним святом усіх
рятувальників України.
Але не тільки цим відома
«Неопалима Купина». Молитва
перед нею має силу зупиняти
від необдуманих вчинків, допомагає впоратися із фізичними
та душевними недугами. Важливо тільки пам’ятати, що сама
ікона не має містичних властивостей. Допомагає не «Неопалима Купина», а власне Богородиця! Інший підхід означатиме
робити з ікони ідола, що саме
по собі вже є гріхом.
Зараз люди часто запитують:
про що і як саме треба молитися
перед тим чи іншим образом?
Однак буде помилкою думати, що ікони «спеціалізуються»
на якихось конкретних проханнях.
Правильне ставлення до них —
це молитва з вірою в силу Божу,
а не в силу власне образа. Бо інакше, незважаючи на багатоманіття
молитов, відбудеться плавне переродження православ’я на звичайне язичництво. Тож пам’ятайте: головне — щира молитва,
тоді будь-який образ може стати
чудотворним.

Павло ДУБІНЕЦЬ,
священник із села Морочне

ожежа лютувала. Страшна. Горів ліс, суха
трава, болото. Вогонь поширювався верхів’ям дерев, а хто бачив це, зрозумів — загасити його неможливо.
Цей Хрест стоїть на роздоріжжі між трьома поліськими селами Омит, Гориничі та Ніговищі. З усіх
сторін вогонь сунув до нього, навіть дорогу гравійну перескакував. Вже й загородження навколо Хреста спалахнуло. А поруч на хреснім дереві обрічні
рушники, стрічки, хустки висять. Сухі, як трав’яна
билинка, тріпочуть на вітрі. І що? — Та вогонь не зачепив ні їх, ні дерева хресного. Лише частина загородження згоріла.
На цих знімках все видно. Бачимо вцілілий
Хрест і спалений ліс за десять кроків від нього. Дивні діла Твої, Господи! А, може, хто скаже, що Бога
немає?… То поїдьте на місце і подивіться!

П

Фото Павла ДУБІНЦЯ.

Цей ліс навряд чи вже відновиться...
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l СВІТОВЕ ІМ’Я
як офіційна резиденція Президента
України для проведення протокольних заходів. Тут є зал для вручення
вірчих грамот. Думаю, Владислав
Городецький пишався б цим фактом.

«НЕХАЙ ЙОМУ ЧУЖА ЗЕМЛЯ
БУДЕ ЛЕГКОЮ»

У Миколаївський костел на службу Божу
приходять римо-католики.

Нині у цій будівлі розміщується офіційна резиденція
Президента України.

Революційні події 1917–1921 років змусили архітектора з дружиною
і двома доньками залишити Україну
та емігрувати до незалежної Польщі. Там він працював у міністерстві
громадських робіт, розробив проєкт балтійського курорту Хель, займався реставрацією старовинного
палацу Вишневецьких у Вишнівці
на Тернопільщині. За проєктами Городецького було побудовано торгові ряди й водогінні споруди в місті
Пьотркув-Трибунальський, казино
в Отвоцьку, критий басейн у Згіржу.
Все це збереглося і справно служить
новим поколінням.
«Звіринець» — фрагмент фасаду —
У 1928 році його запросили
і досі викликає захоплення.
у Персію (нинішній Іран) на посаду головного архітектора синдикату, що займався прокладанням
залізниць. У Тегерані Владислав
Городецький на замовлення уряду
споруджує театр, вокзал, розкішний
палац для шаха.
Помер Городецький 3 січня
1930 року від серцевого нападу
у спорудженому ним готелі далеко
Завдяки зодчому
від Києва, котрому віддав найкращі
тільки у центрі
роки життя. Похований на римо-кастолиці ми можемо толицькому цвинтарі Долаб у Тегерані. На його могилі встановлено
насолоджуватися
просту кам’яну брилу сірого кольойого шедеврами:
ру. Напис викарбувано польською
мовою: «Світлої пам’яті Владислав
будівлею
Лєшек Городецький, професор арНаціонального
хітектури. Народився 23 травня
художнього музею, 1863 р. — помер 3 січня 1930 р. Нехай йому чужа земля буде легкою»…
Караїмською
До відновлення одного із твокенасою, Будинком рінь славетного архітектора причетна й наша Волинь. У 1978 році була
із химерами
видана постанова Ради Міністрів
на Банковій, 10.
УРСР про створення «Республіканського будинку органної і камерної
собі мисливський замок, виявився музики» в Миколаївському костелі
своєрідним викликом.
Києва, спорудженому під керівницЗа рельєфом ділянки будинок твом Городецького у 1909-му. Він
«дивиться» на вулицю Банкову трьо- стояв пошкоджений ще з часів Друма поверхами, а у двір — шістьма. гої світової війни. У ході реставрації
За всю свою багатовікову історію Київ відтворили візерунчастий черепичне пам’ятає житлової споруди, овіяної ний дах. Особлива увага приділятакою кількістю переказів і легенд. Бу- лась естетичному вигляду та стводівля стала зразком раннього модерну ренню комфортних умов концертнов Києві та найкращою рекламою засто- го залу. Для оформлення внутрішніх
сування цементу не тільки як супер- інтер’єрів у Прибалтиці виготовили
міцного матеріалу, але й як сировини, кольорові вітражі, у Львові — м’які
здатної втілювати будь-які пластичні стилізовані меблі, а у Ківерцях Воформи. Будинок із химерами продов- линської області — високоякісний
жує не тільки дивувати, а й дає поживу художній паркет. Будете в костелі —
зверніть увагу на підлогу. Її робили
для всіляких легенд та вигадок…
Зараз він використовується наші земляки.

І через 118 років його Будинок із химерами
манить до себе туристів з усього світу

“

Польський аристократ Владислав
Городецький, якого називали
«повелителем цементу і бетону»,
зробив модерною нашу
столицю
У творчому доробку славетного зодчого численні
споруди: храми, палаци, маєтки, музеї,
мавзолеї, лікарні, виставкові павільйони,
заводи і фабрики. Він за життя спорудив собі
не один пам’ятник. Вдячні кияни не забули
геніального творця. У столичному Пасажі
на Хрещатику, 15 архітектор за столиком п’є свою
незмінну каву, тримаючи в правій руці чашку
Костянтин МОРОЗ

«ЗООПАРК» НА ФАСАДІ
Владислав Городецький — нащадок старовинного польського шляхетного роду, народився
23 травня 1863 року в селі Шолудьки
Брацлавського повіту Подільської
губернії (нині Немирівського району
Вінницької області).
Вищу фахову освіту здобув у Імператорській академії мистецтв
у Санкт-Петербурзі у 1890-му. Ще будучи студентом, підробляв помічником архітектора Київської учбової
округи. Тому не дивно, що молодий
випускник вирішив назавжди оселитися у Києві, де йому судилося жити
і творити тридцять років. Пощастило
нашій столиці, що сюди приїхав такий зодчий!
Як стверджує дослідник Дмитро Малаков, Городецький прожив
життя красиве, а його творчість назвав прекрасною піснею, найкращі
слова якої проспівані саме в Києві,
який він любив понад усе. Його діяльність розпочалася на зламі двох
століть, коли в царській Росії встановлювалися нові економічні відно-

сини — капіталізм, котрий сприяв бурхливому
розвитку. До того ж з’явилися нові
будівельні матеріали: цемент, бетон,
металеві конструкції, які викликали
появу окремого напрямку в архітектурі.
Тогочасний Київ швидко розбудовувався і розростався. Кращих
умов, щоб проявити себе молодому
талановитому та амбітному аристократу, годі було шукати. З характерною для нього енергією він занурився в роботу. Життя подавало немало
цікавих і престижних замовлень.
І він свій шанс не упустив. За кілька
років зробив блискучу кар’єру, здобув статус провідного архітектора,
став відомим і досить заможним.
Саме завдяки зодчому тільки
у центрі столиці ми можемо насолоджуватися його шедеврами: будівлею Національного художнього
музею, Караїмською кенасою, Будинком із химерами на Банковій,
10 (спорудження 1901 — 1902 рр.).
Остання робота принесла Владиславу Городецькому всесвітню славу.
Вона визнана найоригінальнішим
архітектурним творінням ХХ століт-

Зі славетним архітектором
можна випити кави у Пасажі.

тя в Києві. У травні 1903-го щасливий
автор відзначив у ньому своє сорокаріччя. Цей оригінальний і чудернацький витвір — пошук нового,
незвичного в архітектурі. «Химер»
на будинку, що дивують нас своєю
загадковістю, майстерно виконав
із бетону за ескізами Городецького відомий на той час італійський
скульптор Еліо Сала. Тут поєдналося все, властиве натурі, хистові,
вдачі й можливостям будівельника:
сміливі інженерні рішення у стилі
модерн, оригінальність форм споруди, розкритої вікнами на всі чотири сторони, багатство оздоблення
та вишуканий декор інтер’єрів.
Адже тоді, на час першої київської «будівельної лихоманки», важко було когось здивувати фасадом.
А от влаштувати «зоопарк» забажав
і зумів тільки Городецький. Тут можна побачити голови слонів, косуль
та носорогів, двобій орла з пантерою
та ящуром, пітона і крокодильчика,
модних дівчат і казкових риб, велетенське латаття й гігантських жаб.
Оригінальний будинок-мрія, такий
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

Іти в атаку спочатку треба було
«колісницею»!
На жаль, далеко не кожен із учасників нашого інтелектуального
конкурсу виявився послідовником знаменитих українських шахістів
Василя Іванчука, Руслана Пономарьова чи сестер Анни та Марії Музичук

“

Наші видання, до речі, і зараз можна придбати
у всіх відділеннях «Укрпошти» або замовити у
листоноші, котра (котрий), незважаючи ні на які
коронавіруси, доставить їх вам додому.

Грицько ГАРБУЗ

ючи ні на які коронавіруси, доставить
їх вам додому.
Тож переможцям кажемо голосно «Віват!» і нагадуємо: щоб отримати
призові, треба надіслати на адресу редакції копії першої та другої сторінок
паспорта (або ID-картки) та ідентифікаційного коду.
Нам же час оголошувати нове
завдання.

для тих, хто вперше тримає
у руках «Цікаву газету на вихідні», повторимо запитання,
про яке вже завели мову.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» – 13
(2020)
Цього разу ми заховали шахову
фігуру, перший хід якою найшвидше
прискорить вікторію у цій партії (на
фото). Отож, білі починають і виграють. Мат – за три ходи.
Що за фігура знаходиться у гарбузі?
А тепер уважно дивимось на світлину і на розв’язок під нею.
Не знаю, чи списувати все на передвеликодні клопоти, бо карантин
для багатьох додав більше особистого часу, чи на нещасливе число туру
– «№ 13», але вже давно такого не було,
щоб ми не тільки не оголошували переможця конкурсу історій, як шукали
відповідь, а й не проводили жеребкування серед учасників, котрі надіслали
«правильні» sms.
Адже лише двоє наших інтелектуалів назвали слово-розв’язку «ТУРА»!
Тому й стають автоматично володарями 100 гривень (кожен). Це – Василь
Гумен із селища Степань Сарненського району Рівненської області
(«Хоч я і не крепкий шаховий гравець,
але комбінації й сильніші розгадував.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» – 17
(2020)

Тура має спочатку побити пішака, що стоїть праворуч. Мат за три ходи
буде за таких комбінацій: 1.Rc6+! Кd8 2.Qxb8+ і тут 2... Ke7 3.Qd6# або 2...
Bc8 3.Qc7#.

Люблю всякі інтелектуальні штучки
вирішувати, починаючи з кросвордів
чи сканвордів») і Богдан Борисюк із
села Новий Двір Турійського району Волинської області («Для зручності взяв шахову дошку, розставив фігури, як було на фото – і знайшов варіант. Виграю вперше, приємно. Скажу,
що передплачую всі ваші видання – і
«Цікаву газету на вихідні», і її маму –
«Волинь-нову», і її сестер – місячники

«Так ніхто не кохав» і «Читанка для
всіх». Дякую!).
А ми як дякуємо після таких слів!
Ваша передплата – це неймовірна підмога для журналістів у цей складний
час, коли через пандемію коронавірусу закрита вулична торгівля газетами
і журналами. Хоча наші видання, до
речі, і зараз можна придбати у всіх
відділеннях «Укрпошти» або замовити
у листоноші, котра (котрий), незважа-

Сьогодні пограємось трохи у географію. Отож, Франківщина: село
Хотимир Тлумацького району; Волинь: Світязь, що в Шацькому районі; Миколаївщина: село Спасибівка
Братського району; Київщина: місто
Чорнобиль Іванківського району; Запоріжжя: село Роздол Михайлівського району; Черкащина: місто Тальне; Полтавщина: село Вергуни Хорольського
району; Житомирщина: село Висока
Піч Житомирського району; Сумщина:
село Великі Бубни Роменського району;
Львівщина: місто Львів; ЧернігівщиЦЕ ЦІКАВО!
КАВ
АВ
АВО!
В

Фото fehrplay.com.

Тура (
) — одна із шахових
фігур, що формою нагадує башту. Також
знана як вежа і ладдя, або за застарілою
назвою фортеця. В настільних іграх давніх індійців і персів називалася «колісниця». Російське «ладья» походить від назви човнів-лодій. У тайських шахах тура
також називається «човном».

Актриса
Українс.
співачка
... Матвієнко

Шведська
співачка
...
Карлссон

Наукова
праця
Ворог
ельфа

За оцінкою давніх індійських шахістів дорівнює 4,5 пішака.

Самітник,
відлюдник

Усміхніться!

Інна ...

Нерозлучні
друзі

Столиця
Анголи

:)) :)) :))
— Фімо, повірте, мені не треба їхати в Париж, щоб побачити
усмішку Джоконди. Достатньо
запитати в моєї жінки, куди вона
поділа гроші.
:)) :)) :))
Дивишся на заробітки співаків

Хімічний
елемент
Прісний
круглий
пряник

Те саме,
що й
остень

Держава

Сильний
вітер
Акторка ...
Беррімор

в Європі
Жорстокий римський імператор
Річка в
Швейцарії

Неволя,
кабала

Ам. актор
... Вуді
...
небесна

Загальноукраїнський
телеканал

Важливий указ
імператора

Мис в
Австралії

Національна
академія
наук

ПастушПтах
ковий
родини
жураяструвель
бових

Канадська
актриса
Кейсі ...

Cклав пан Андрій.

Арабська
республіка

Картина
Рафаеля
« Вівтар
... »

Відповіді на
сканворд
за 16 квітня

Українс.
акторка
Тетяна
...
Товщина
гірських
порід

на: село Москалі Чернігівського району;
знову Київщина: місто Кагарлик.
Усіх їх об’єднав під одним «дахом»
інший відомий в усій країні населений
пункт. Його назву ми і заховали.
Що знаходиться у гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати до 4 травня тільки у вигляді sms-повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775 (наприклад: «М’яч», «Три ведмеді»,
«Святослав Цеголко»).
Увага: з одного номера можна
відправляти лише одне sms! Цей номер і братиме участь у жеребкуванні
при розіграші призових 200 гривень,
якщо правильних відповідей буде
більше двох.
А ще спеціальний приз – 150 гривень – отримає той, хто в листі на поштову адресу (43 025, Луцьк, просп.
Волі, 13) чи електронну (tsikava.
gazeta@gmail.com) найяскравіше
опише, як шукав чи шукали правильну відповідь.
Нехай ніякі коронавіруси вас
(і нас) не здолають!

та спортсменів і розумієш, що найголовніші уроки в школі – фізкультура та співи.
:)) :)) :))
Валеріанка — найкраще
заспокійливе. П’ять крапель на
200 грамів горілки — і нерви, як
канати.

ПОНЕДІЛОК, 27 КВІТНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

27 квітня – 3 травня

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

l ЗІРКА

Як Шерон Стоун повірила у забобони
Чому напередодні церемонії
вручення «Оскара» машина
переїхала плаття голлівудської
акторки і що з цього вийшло
Василь КІТ
мериканська зірка кіно Шерон
Стоун пригадала конфуз, який
стався у 1996-му. Того року Стоун
вперше номінували на «Оскар» у категорії «Найкраща жіноча роль» за роботу
в стрічці Мартіна Скорсезе «Казино»,
інформує ТСН.
В інтерв’ю не менш відомій моделі, а тепер ще й тележурналістці Наомі
Кемпбелл акторка розповіла, що до цієї
події дизайнерка Віра Вонг пошила
для неї рожеву сукню. Втім, за день
до церемонії кур’єр зіпсував вбрання.
Коробка з платтям випала з його вантажівки, водій включив задню передачу
і проїхав по ній колесами.
«Я злякалася і не могла повірити
в те, що сталося. Номінація на «Оскар»
була для мене величезним кроком
уперед. Я нарешті добралася до цього
важливого етапу в кар’єрі. І цей хлопець зіпсував мені сукню! На рожевій
тканині був чорний слід від шин», — поділилася спогадами акторка.
На допомогу зірці прийшла художниця костюмів фільму «Основний
інстинкт» Еллен Міройнік. «Еллен зітхнула і попросила мене дістати з шафи

А

Роки над нею не мають влади.

улюблені речі. Я сказала, що таких
у мене взагалі немає! Кидала на підлогу все, що мала. Зрештою Еллен
стала збирати речі докупи, зупинивши вибір на гольфі Gap, спідниці від
Valentino і сукні Armani. Ну а я доповнила все це квіткою гарденії із саду
(на фото)», — пригадала знаменитість.
Втім, перед виїздом на церемонію
мама Стоун помітила дірку на тканині,
яку зашивали буквально на ходу, коли
Шерон ішла до лімузину. «Тоді я зрозуміла, що не переможу», — зітхає зараз
акторка. Той випадок із сукнею вона
сприйняла як поганий знак. І справді:

“

І хоч потім Шерон Стоун
отримала і «Золотий глобус»,
і «Еммі», «Оскар» у неї так і
не з’явився.

1996 року «Оскар» за «Найкращу жіночу
роль» був вручений Сьюзен Серендон,
яка зіграла у стрічці «Мрець іде». І хоч
потім Шерон Стоун отримала і «Золотий глобус», і «Еммі», «Оскар» у неї так
і не з’явився.
Можливо, буде у майбутньому. Бо
хіба 62 — то роки для нев’янучої зірки?

ВІВТОРОК, 28 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»,
15.05 «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, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 17:40 Новини 07:10,
08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
10:00 «Корисна програма» 11:05
Т/с «Мене звати Мелек» 12:25 Т/с
«Не відпускай мою руку» 13:50,
15:40 «Речдок» 16:35 «Речдок.
Особливий випадок» 18:00, 19:00,
01:45 Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці» 21:00 Т/с
«Добровольці» 23:50 Х/ф «КОХАННЯ
БЕЗ КОРДОНІВ» 03:10 «Щоденник
вагітної» 04:25 «Україна вражає»
04:55 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.20, 15.30 Реальна містика
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с «Відважні» (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Доглядальниця» (12+)
23.20 Контролер

СТБ
05.15, 22.55 Т/с «Лист очікування»
(16+)
07.00 «Все буде добре!»
08.50 Т/с «Коли ми вдома»
09.10 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12.00, 14.50 «МастерШеф» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
15.45 «Хата на тата» (12+)
18.00 «Супермама»
18.55 «Один за всіх» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Акушерка» (12+)

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 «СНАЙПЕР-4:
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Х/ф «СНАЙПЕР-6: ІДЕАЛЬНЕ
ВБИВСТВО» (16+)
15.20, 16.20, 21.20 Т/с «Закляті
друзі» (16+)
17.50 Т/с «Рішає Оністрат» (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
23.30 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)

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»
15.35 «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 «Гроші 2020»

16.00 «Хата на тата» (12+)
18.00 «Супермама»
18.55 «Один за всіх» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Акушерка»
(12+)
22.55 Т/с «Лист очікування» (16+)

К-1

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Гарфілд Шоу»
08.30 «Дай лапу»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
10.00 Х/ф «МОЛОДІСТЬ ЗА
СТРАХОВКОЮ» (12+)
ICTV
11.30, 17.40 Т/с «Мисливці за
05.05 Еврика!
реліквіями»
05.10 Служба розшуку дітей
15.00, 22.00 «Орел і Решка.
05.15 Т/с «Відділ 44» (16+)
Навколо світу»
06.00 Громадянська оборона
19.20 «Орел і Решка. Морський
06.45 Факти тижня
сезон»
08.45 Факти. Ранок
23.50 Х/ф «ЖИТТЯ ЗА
09.10, 19.20 Надзвичайні новини МЕЖЕЮ» (18+)
10.10, 13.20 Х/ф «МЕРЛІН»
12.45, 15.45 Факти. День
2+2
14.15, 16.20 Х/ф «ЕВОЛЮЦІЯ»
06.00 «Шалені перегони»
ІНТЕР
16.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2:
08.05, 10.45 «ДжеДАІ 2019»
05:30, 22:05 «Слідство вели... з ЗОЛОТА АРМІЯ» (16+)
09.30, 18.15 «Спецкор»
18.45,
21.00
Факти.
Вечір
Леонідом Каневським» 07:00,
10.10, 18.45 «ДжеДАІ»
20.15
Теорія
змови
08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини
14.40 Х/ф «ГРА ЕНДЕРА» (16+)
21.20
Т/с
«Закляті
друзі»
(16+)
07:10, 08:10 «Ранок з Інтером»
16.40 Х/ф «ЯМАКАСІ» (16+)
22.20 Свобода слова
09:20, 18:00, 01:40 Ток-шоу
23.50 Х/ф «СИНГУЛЯРНІСТЬ» 19.15 Т/с «Опер за викликом»
«Стосується кожного» 11:10,
(16+)
(12+)
12:25 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
20.10 Т/с «Дзвонар» (16+)
ІСТОРІЯ» 13:50 Х/ф «ХТО Є
НОВИЙ КАНАЛ 22.05 Т/с «CSI: Місце злочину-9»
ХТО?» 15:55 «Чекай на мене.
(16+)
Україна» 20:00 «Подробиці»
06.00, 07.15 Kids’ Time
23.50 Х/ф «ТОЧКА ВІДРИВУ»
21:00 Т/с «Добровольці»
06.05 М/с «Майлз із
(16+)
23:50 Х/ф «КОХАННЯ БЕЗ
майбутнього»
КОРДОНІВ» 03:10 «Щоденник 07.20 Вар’яти (12+)
ФУТБОЛ-1
вагітної» 04:25 «Україна вражає» 09.10 Шалена зірка
04:55 «Телемагазин»
06.00,
14.35, 17.40 Yellow 06.10
11.00 Х/ф «НІККІ, ДИЯВОЛ Атлетік - Атлетіко (2017/18).
МОЛОДШИЙ» (16+)
УКРАЇНА
Чемпіонат Іспанії 08.00 Топ-матч
12.40 М/ф «Нікчемний я»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
08.10 Барселона - Арсенал.
14.10 Х/ф «ТЕМНА ВЕЖА»
Україною
1/8 фіналу (2010/11). Золота
(12+)
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 16.00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
колекція Ліги чемпіонів 10.00
23.00 Сьогодні
ТАЄМНА КІМНАТА»
«Великий футбол» 11.25
09.30 Зірковий шлях
19.00 Від пацанки до панянки
БАТЕ - Шахтар (2014/15).
11.20 Місія: краса
(16+)
Золота колекція Ліги чемпіонів
12.20, 15.30 Реальна містика
21.20 Х/ф «ТАКСІ» (16+)
13.15 Огляд вівторка. Золота
16.00 Історія одного злочину
23.10 Х/ф «ДІВЧИНА МОЇХ
колекція Ліги чемпіонів 14.45
(16+)
КОШМАРІВ» (18+)
«Суперматч» (Мілан - Інтер).
18.00 Т/с «Відважні» (16+)
Тревел-шоу 15.40, 22.30
20.10 Ток-шоу «Говорить
МЕГА
Футбол NEWS 15.50 Реал - Аякс
Україна»
21.00 Т/с «Доглядальниця» (12+) 06:00 Бандитська Одеса 08:05, (2010 /11). Золота колекція
01:30 Правда життя 09:35,
Ліги чемпіонів 17.50 Баварія 23.30 Т/с «Квиток на двох»
00:20 Речовий доказ 10:45,
Шальке. Чемпіонат Німеччини
12:45 Дика природа Чилі 11:45, 19.35 Хет-трик: Маріо Гомес.
СТБ
17:15 Фестивалі планети 13:45 Золота колекція Ліги чемпіонів.
07.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
Там, де нас нема 14:45, 20:00
Прем’єра 19.40 Баварія - Наполі
09.55 «Неймовірна правда
Секретні території 15:35, 23:30 (2011/12). Золота колекція
про зірок»
Загадки Всесвіту 16:25, 21:45
Ліги чемпіонів. Прем’єра
11.50 «Слідство ведуть
Скарби з горища 18:15 Тваринна 21.30 #залишайсязФутболом
екстрасенси» (16+)
12.45, 14.50 «МастерШеф» (12+) зброя 19:15 Теорія Змови 20:50 22.45 «Футбол LIVE» 23.25
Земля 2050 р. 22:30 Планета
Чорноморець - Дачія (2013/14).
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаЗемля 02:30 Скарб.UA
Ліга Європи УЄФА
Новини»

СЕРЕДА, 29 КВІТНЯ
НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз із майбутнього»
07.20 Вар’яти (12+)
10.10 Т/с «Грімм» (16+)
12.10 Х/ф «ТИХЕ МІСЦЕ» (16+)
13.50 Х/ф «ВІЙНА ДРАКОНІВ» (16+)
15.20 Хто зверху? (12+)
17.10, 19.00 Хто проти блондинок
(12+)
20.50 Х/ф «ТАКСІ 2» (16+)
22.20 Х/ф «КОНВОЇРИ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 07:40,
01:30 Правда життя 09:15, 00:20
Речовий доказ 10:25, 12:25, 18:00
Дика природа Чилі 11:25, 17:00
Фестивалі планети 13:25 Там, де нас
нема 14:25, 19:50 Секретні території
15:20, 23:30 Загадки Всесвіту
16:10, 21:45 Скарби з горища 19:00
Прихована реальність 20:50 Земля
2050 р. 22:30 Планета Земля 02:45
Секти. Контроль свідомості 03:35
Прокляття скіфських курганів 04:25
Потойбіччя. Сни 05:20 Полювання
на НЛО

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Гарфілд Шоу»
08.30 «Дай лапу»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
09.40, 19.20 «Орел і Решка.
Морський сезон»
11.30, 17.40, 23.50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»

15.00, 22.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06.00, 07.40 Т/с «Команда А-2»
09.20, 18.15 «Спецкор»
10.00, 18.45 «ДжеДАІ»
10.35, 17.20 «Загублений світ»
13.30 «Помста природи»
13.50 Х/ф «САБОТАЖ»
15.45 Х/ф «ОСТАТОЧНИЙ ВИРОК»
(16+)
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+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 Валенсія
- Атлетік (2017/18). Чемпіонат Іспанії
08.10 Баварія - Інтер. 1/8 фіналу
(2010/11). Золота колекція Ліги
чемпіонів 10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS 10.10 Yellow. Прем’єра 10.20,
21.30 #залишайсязФутболом 11.25,
14.15 «Ніч Ліги чемпіонів» 12.25
Атлетік - Шахтар (2014/15). Золота
колекція Ліги чемпіонів 15.10, 17.35
Журнал Ліги чемпіонів 15.50 Мілан Реал (2010/11). Золота колекція Ліги
чемпіонів 18.00 Динамо (К) - Арсенал
(2003/04). Золота колекція Ліги
чемпіонів 19.45 Передмова до «Інтер
- Мілан» (2002/03). Золота Колекція
Ліги чемпіонів з А. Шевченком 19.50
Інтер - Мілан. 1/2 фіналу (2002/03).
Золота Колекція Ліги чемпіонів з А.
Шевченком 22.45 «Футбол LIVE»
23.35 Чорноморець - Црвена Звезда
(2013/14). Ліга Європи УЄФА

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»
15.20, 22.45, 23.35 «Світ навиворіт
11: Китай»
17.10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19.00 «Секретні матеріали 2020»
20.45 Т/с «Кухня»
21.45 Т/с «Матусі» (12+)

ІНТЕР
05:25, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07:00,
08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером» 10:00 «Корисна програма»
11:05 Т/с «Мене звати Мелек»
12:25 Т/с «Не відпускай мою руку»
13:50, 15:40 «Речдок» 16:35
«Речдок. Особливий випадок»
18:00, 01:45 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20:00 «Подробиці» 21:00
Т/с «Добровольці» 23:50 Х/ф
«КОХАННЯ БЕЗ КОРДОНІВ» 03:15
«Щоденник вагітної» 04:25 «Україна
вражає» 05:00 «Телемагазин»

УКРАЇНА

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 «Доглядальниця» (12+)
23.30 Т/с «Моє нове життя»

СТБ
05.15, 23.05 Т/с «Лист очікування»
(16+)
07.00 «Все буде добре!»
08.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12.45, 14.50 «МастерШеф» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
15.55 «Хата на тата» (12+)
18.00 «Супермама»
18.55 «Один за всіх» (16+)
20.10, 22.45 Т/с «Життя прекрасне»

ICTV
05.40, 10.05 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.15, 13.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Х/ф «СНАЙПЕР-2» (16+)
15.20, 16.20, 21.20 Т/с «Закляті
друзі» (16+)
17.50 Т/с «Рішає Оністрат» (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.25 Х/ф «СНАЙПЕР-3» (16+)

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
06.00, 07.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із майбутнього»
07.20 Вар’яти (12+)
10.10 Т/с «Грімм» (16+)
11.50 Х/ф «ШАХРАЇ» (16+)
13.30 Х/ф «КОНВОЇРИ» (16+)
15.30 Хто зверху? (12+)
17.10, 19.00 Суперінтуїція (12+)
20.50 Х/ф «ТАКСІ 3»
22.20 Х/ф «ВСЕ АБО НІЧОГО»
(16+)

09.20, 18.15 «Спецкор»
10.00, 18.45 «ДжеДАІ»
10.35, 17.20 «Загублений світ»
13.15 «Помста природи»
13.30 Х/ф «СОЛДАТИКИ»
15.30 Х/ф «УТІКАЧІ»
19.15 Т/с «Опер за викликом» (16+)
20.10 Т/с «Брати по крові» (16+)
22.05, 23.50 Т/с «CSI: Місце
злочину-9» (16+)

МЕГА

ФУТБОЛ-1

06:00 Бандитська Одеса 07:45,
01:30 Правда життя 09:30, 00:20
Речовий доказ 10:40, 12:40, 18:10
Дика природа Чилі 11:40, 17:10
Фестивалі планети 13:40 Там, де нас
нема 14:40, 20:00 Секретні території
15:30, 23:30 Загадки Всесвіту
16:20, 21:45 Скарби з горища 19:10
Прихована реальність 20:50 Земля
2050 р.
22:30 Планета Земля 02:30
Професія - альфонс 03:20 Доктор
Хайм 04:15 Органи на експорт
05:05 Жертви краси

06.00 Атлетік - Севілья (2017/18).
Чемпіонат Іспанії 07.45 Журнал
Ліги Європи 08.15 Динамо (К) Арсенал (2003/04). Золота колекція
Ліги чемпіонів 10.00, 15.40,
22.30 Футбол NEWS 10.10, 21.30
#залишайсязФутболом 11.15
Шахтар - Атлетік (2014/15). Золота
колекція Ліги чемпіонів 13.05
Огляд вівторка. Золота колекція
Ліги чемпіонів 14.30, 17.40 Yellow
14.40 Топ-матч 14.55 «Бундесліга
weekly». Чемпіонат Німеччини
15.25 «Суперматчі». Ліга чемпіонів
УЄФА 15.50 Реал - Ліон. 1/8
фіналу (2010/11). Золота колекція
Ліги чемпіонів 17.50 Передмова
до «Ліверпуль - Баєр» (2001/02).
Золота колекція Ліги чемпіонів
17.55 Ліверпуль - Баєр. 1/4 фіналу
(2001/02). Золота колекція Ліги
чемпіонів 19.40 Баєр - Ліверпуль.
1/4 фіналу (2001/02). Золота колекція
Ліги чемпіонів 21.25 Післямова до
«Баєр - Ліверпуль» (2001 /02). Золота
колекція Ліги чемпіонів
22.45 Црвена Звезда - Чорноморець
(2013/14). Ліга Європи УЄФА

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Гарфілд Шоу»
08.30 «Дай лапу»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
09.40, 19.20 «Орел і Решка.
Морський сезон»
11.30, 17.40, 23.50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15.00, 22.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06.00, 07.40 Т/с «Команда А-2»

П’ЯТНИЦЯ, 1 ТРАВНЯ

ЧЕТВЕР, 30 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»
13.45 «Одруження наосліп 5»
15.40 «Світ навиворіт 11: Китай»
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, 22:05 «Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини 07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Інтером» 10:00 «Корисна програма»
11:05 Т/с «Мене звати Мелек» 12:25 Т/с
«Не відпускай мою руку» 13:50, 15:40
«Речдок» 16:35 «Речдок. Особливий
випадок» 18:00, 19:00, 01:35 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Добровольці» 23:50 Х/ф
«У ПОСТЕЛІ З ВІКТОРІЄЮ» 02:20
«Щоденник вагітної» 03:30 Х/ф «ЗАХАР
БЕРКУТ» 05:05 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.20, 15.30 Реальна містика
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с «Відважні» (16+)
20.10 Дволикий Герус
21.00 Т/с «Доглядальниця» (12+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВ ДЛЯ БІДНИХ»

СТБ
05.15, 23.00 Т/с «Лист очікування» (16+)
07.00 «Все буде добре!»
09.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія»
12.10, 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+)
20.10, 22.45 Т/с «Життя прекрасне»

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
11.15, 13.20 Х/ф «СНАЙПЕР-3» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Х/ф «СНАЙПЕР-4:
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ» (16+)
15.20, 16.20, 21.20 Т/с «Закляті друзі»
(16+)
17.50 Т/с «Рішає Оністрат» (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
22.30 Х/ф «СНАЙПЕР-6: ІДЕАЛЬНЕ
ВБИВСТВО» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз із майбутнього»
07.20 Вар’яти (12+)
10.10 Т/с «Грімм» (16+)
11.50 Х/ф «ТА, ЩО ПРОБУДЖУЄ
СОВІСТЬ» (16+)
13.20 Х/ф «ЗАБОРОННЕ ЦАРСТВО»
15.20, 19.00 Хто зверху? (12+)
17.10, 18.00 Ревізор. Карантин
20.50 Х/ф «ТАКСІ 4»
22.20 Х/ф «НІККІ, ДИЯВОЛ МОЛОДШИЙ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:25, 01:30
Правда життя 09:30, 00:20 Речовий
доказ 10:40, 12:40, 18:10 Дика природа
Чилі 11:40, 17:10 Фестивалі планети
13:40 Там, де нас нема 14:40, 19:55
Секретні території 15:30, 23:30 Загадки
Всесвіту 16:20, 21:45 Скарби з горища
19:10 Прихована реальність 20:50
Земля 2050 р.
22:30 Планета Земля 02:30 Легендарні

замки Закарпаття 03:10 Прокляття відьом
03:55 Леонід Биков. Зустрічна смуга
04:40 Запрограмовані долі

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Гарфілд Шоу»
08.30 «Дай лапу»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
09.45, 19.20 «Орел і Решка. Морський
сезон»
11.30, 17.40, 23.50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15.00, 22.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06.00, 07.40 Т/с «Команда А-2»
08.35, 12.40, 17.20 «Загублений світ»
09.25, 18.15 «Спецкор»
10.05, 18.45 «ДжеДАІ»
10.40 «Рішайло»
13.35 «Помста природи»
13.50 Х/ф «РОБІНЗОН КРУЗО» (16+)
15.25 Х/ф «АЗАРТНІ ІГРИ» (16+)
19.15 Т/с «Опер за викликом-2» (16+)
20.10 Т/с «Брати по крові» (16+)
22.05, 23.50 Т/с «CSI: Місце злочину-9»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Топ-матч 06.10 Атлетіко Барселона (2017 /18). Чемпіонат
Іспанії 08.00, 14.50 Yellow 08.10
Бенфіка - Шахтар (2007/08). Золота
колекція Ліги чемпіонів 10.00, 15.40,
22.30 Футбол NEWS 10.10, 21.30
#залишайсязФутболом 11.15, 14.05 «Ніч
Ліги чемпіонів» 12.15 Порту - Шахтар
(2014 /15). Золота колекція Ліги чемпіонів
15.00 Журнал «Залишайся вдома».
Чемпіонат Іспанії 15.30 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА 15.50 Реал - Барселона.
1/2 фіналу (2010 /11). Золота колекція
Ліги чемпіонів 17.35 Журнал Ліги Європи
18.00 Наполі - Порту. 1/8 фіналу (2013
/14). Ліга Європи УЄФА 19.45 Пандурій
- Дніпро (2013 /14). Ліга Європи УЄФА
22.45 «Футбол LIVE» 23.35 Чорноморець
- Шкендербеу (2013 /14). Ліга Європи
УЄФА

СУБОТА, 2 ТРАВНЯ
1+1
06.15, 07.00 «Життя відомих
людей 2020»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 Х/ф «ЯК УКРАСТИ
МІЛЬЙОН»
12.30 Х/ф «ЗА ДВОМА
ЗАЙЦЯМИ»
14.05 Т/с «Кухня»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20.15 «Чистоnews 2020»
20.25 «Українські сенсації 2020»
21.30 «Вечірній квартал»
23.15 «Світське життя. 2020»

08.30 Т/с «Коли ми вдома»
10.50 Т/с «Життя прекрасне»
15.05 Т/с «Акушерка» (12+)
19.00 «МастерШеф Професіонали
2» (12+)
21.35 «Хата на тата» (12+)
22.40 Х/ф «РОДИНА ЗА
ХВИЛИНУ» (12+)

ICTV

05.15 Скарб нації
05.25 Еврика!
05.30 Факти
06.00 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
07.25, 08.15 Перше, друге і
компот!
ІНТЕР
09.00 Т/с «Дільничний з ДВРЗ»
(16+)
05:15 Х/ф «ЗОЗУЛЯ З
12.20, 13.00 Т/с «Нюхач» (16+)
ДИПЛОМОМ» 06:30 «Слово
12.45 Факти. День
Предстоятеля» 06:35 Х/ф
«СЕВЕРИНО» 08:00 «Шість соток» 17.05 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
09:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня» 10:00 «Корисна програма» 18.45 Факти. Вечір
11:00 Х/ф «У НЕБІ «НІЧНІ
19.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ-2:
ВІДЬМИ» 12:30 Х/ф «ЧЕКАННЯ
ПОМСТА ПОЛЕГЛИХ» (16+)
ПОЛКОВНИКА ШАЛИГІНА» 14:00 21.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛІ» (16+)
Т/с «Ні кроку назад!» 20:00, 02:05
НОВИЙ КАНАЛ
«Подробиці» 20:30 «Крутіше всіх.
Найкраще» 22:20 Х/ф «ЯКБИ Я
06.00, 07.15 Kids’ Time
ТЕБЕ ЛЮБИВ...» 00:20 Х/ф «ЦЕ 06.05 М/с «Майлз із майбутнього»
Я» 02:35 Д/п «Шукач ковчега»
07.20 Вар’яти (12+)
03:25 «Орел і Решка. Дива світу 2» 10.40 Хто зверху? (12+)
04:10 «Орел і Решка. Божевільні
14.00 Х/ф «ТАКСІ 5» (16+)
вихідні» 05:05 Х/ф «МИ ЖИЛИ ПО 16.00 М/ф «Нікчемний я 2»
СУСІДСТВУ»
17.50 М/ф «Нікчемний я 3»
19.20 М/ф «Посіпаки»
УКРАЇНА
21.00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
В’ЯЗЕНЬ АЗКАБАНУ» (16+)
06.40, 15.00, 19.00 Сьогодні
23.40 Х/ф «ТА, ЩО ПРОБУДЖУЄ
07.30 Зірковий шлях
08.40 Т/с «Сашина справа» (12+)
СОВІСТЬ» (16+)
12.30, 15.20 Т/с «Вище тільки
МЕГА
любов» (12+)
16.45, 21.00 Т/с «Чужі діти» (12+)
06:00 Бандитський Київ 06:45,
23.10 Т/с «Свій чужий син»
01:50 Містична Україна 07:40,
18:20 Правда життя 09:40 Речовий
СТБ
доказ 10:50, 00:00 Секретні
05.15 Т/с «Лист очікування» (16+) території 11:40 Земля 2050.
05.40, 09.30 «Неймовірна правда 13:20, 21:00 Стародавні світи
16:20 Планета Земля 00:50 Дика
про зірок»
природа Чилі 02:35 Таємниці
06.35 «Все буде смачно!»

1+1

ICTV

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09.25 Т/с «Родичі» (12+)
17.55 Х/ф «ЗА ДВОМА
ЗАЙЦЯМИ»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 «Ліга сміху. Дайджест 2020»
22.15 «Вечірній квартал»

05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.00 Х/ф «ПОДАРУНОК НА
РІЗДВО»
10.25 Х/ф «БЛИЗНЮКИ» (16+)
12.20, 13.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ПЕРЕПОЛОХ У МАЛОМУ КИТАЇ»
(16+)
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «ОСТРІВ ГОРЛОРІЗІВ»
ІНТЕР
16.35, 20.05 Дизель шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
05:35, 22:00 «Слідство вели... з
19.20 Надзвичайні новини
Леонідом Каневським» 07:00,
22.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-3:
08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини
ВІДРОДЖЕННЯ КРИВАВОЇ
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером» 10:00 «Корисна програма» КОРОЛЕВИ» (18+)
11:05 Т/с «Мене звати Мелек»
НОВИЙ КАНАЛ
12:25 Т/с «Не відпускай мою руку»
13:50, 15:40, 23:50 «Речдок» 16:35 06.00, 07.15 Kids’ Time
«Речдок. Особливий випадок»
06.05 М/с «Майлз із майбутнього»
18:00, 01:40 Ток-шоу «Стосується
07.20 Вар’яти (12+)
кожного» 20:00 «Подробиці тижня» 12.10 Діти проти зірок
03:10 «Чекай на мене. Україна»
14.00 Х/ф «ТАКСІ» (16+)
04:45 «Телемагазин»
15.50 Х/ф «ТАКСІ 2» (16+)
17.20 Х/ф «ТАКСІ 3»
УКРАЇНА
19.00 Х/ф «ТАКСІ 4»
20.50 Х/ф «ТАКСІ 5» (16+)
08.10 Х/ф «ПІРАТИ
22.40 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО
КАРИБСЬКОГО МОРЯ: СКРИНЯ
МЕРЦЯ» (16+)
ГРЕЙСЛЕНДА» (18+)
11.10 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ: НА КРАЮ
МЕГА
СВІТУ» (16+)
06:00 Бандитська Одеса 08:10,
14.30, 15.20 Х/ф «ПІРАТИ
01:30 Правда життя 09:50, 00:20
КАРИБСЬКОГО МОРЯ: НА
Речовий доказ 11:00, 13:00, 18:10
ДИВНИХ БЕРЕГАХ» (16+)
Дика природа Чилі 12:00 Фестивалі
15.00, 19.00 Сьогодні
планети 14:00 Місця сили 14:50,
17.40, 19.50 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ: ПОМСТА 17:20, 19:55 Секретні території
15:40, 23:30 Загадки Всесвіту
САЛАЗАРА» (16+)
16:30, 21:45 Скарби з горища
21.00 Свобода слова Савіка
19:10 Прихована реальність 20:50
Шустера
Секрети Другої світової 22:30
Планета Земля 02:25 Бандитський
СТБ
Київ
05.15, 22.45 Т/с «Лист очікування»
(16+)
К-1
06.35 Х/ф «МАЧУХА»
06.30 «TOP SHOP»
08.55 Х/ф «РОДИНА ЗА
08.00 М/с «Гарфілд Шоу»
ХВИЛИНУ» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини» 08.30 «Дай лапу»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
14.50 «Супермама»
15.25, 18.00, 19.00 «Холостяк» (12+) 09.40, 21.10 «Орел і Решка.

Морський сезон»
11.30 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14.50, 22.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17.30 Х/ф «ОДРУЖИСЬ ЗІ
МНОЮ, ЧУВАК» (16+)
19.10 Х/ф «ЩУРЯЧІ ПЕРЕГОНИ»

2+2
06.00, 10.45 «Загублений світ»
09.30 «Спецкор»
10.10 «ДжеДАІ»
11.40 «Помста природи»
11.50 Х/ф «12 РАУНДІВ» (16+)
13.50 Х/ф «12 РАУНДІВ 2:
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ» (16+)
15.35 Х/ф «12 РАУНДІВ 3:
БЛОКАДА» (16+)
17.05 Х/ф «ПОТРІЙНИЙ
ФОРСАЖ: ТОКІЙСЬКИЙ ДРІФТ»
(16+)
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
20.55 Х/ф «ЗАХИСНИК» (16+)
22.30 Х/ф «РАПТОВА СМЕРТЬ»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Валенсія - Севілья (2017/18).
Чемпіонат Іспанії 07.40, 13.05
Журнал Ліги чемпіонів 08.05
Пандурій - Дніпро (2013 /14).
Ліга Європи УЄФА 09.50,
13.35 Yellow 10.00, 15.40, 22.30
Футбол NEWS 10.10, 21.30
#залишайсязФутболом 11.15
Шахтар - Баварія. 1/8 фіналу
(2014 /15). Золота колекція Ліги
чемпіонів 13.45 «Суперматч»
(Славія - Спарта). Тревел-шоу
14.40 Топ-матч 14.55 Журнал Ліги
Європи 15.25 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА 15.50 Барселона
- Реал. 1/2 фіналу (2010 /11).
Золота колекція Ліги чемпіонів
17.35 Ліверпуль - МЮ. 1/8 фіналу
(2015 /16). Ліга Європи УЄФА
19.20 Журнал «Залишайся вдома».
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 19.45
Карпати - Боруссія (Д) (2010 /11).
Ліга Європи УЄФА. Прем’єра 22.45
«Шлях до Турина» 23.25 Динамо
(З) - Чорноморець (2013 /14). Ліга
Європи УЄФА

НЕДІЛЯ, 3 ТРАВНЯ
кримінального світу

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Гарфілд Шоу»
08.30 «Ух ти show»
10.00 М/ф «Союз звірів»
11.30 Х/ф «ЕРКЮЛЬ І ШЕРЛОК
ПРОТИ МАФІЇ»
13.10 Х/ф «ЩУРЯЧІ ПЕРЕГОНИ»
15.10 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06.00, 08.55 «Загублений світ»
07.35 «ДжеДАІ 2019»
13.40 Х/ф «МІСІЯ НА МАРС»
(16+)
15.40 Х/ф «ПРИБУЛЕЦЬ» (16+)
17.15 Х/ф «ПАРК ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ-3»
19.00 Х/ф «СВІТ ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ»
21.10 Х/ф «ПРИДОРОЖНИЙ
ЗАКЛАД» (16+)
23.15 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 08.45 Топ-матч
06.10 Атлетік - Барселона
(2017/18). Чемпіонат Іспанії
08.15, 22.00 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини 09.00
#залишайсязФутболом 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.10
«Суперматч» (Постшоу). Тревелшоу. Прем’єра 11.10 Yellow.
Прем’єра 11.20, 14.40 «Ніч Ліги
чемпіонів» 12.50 Динамо (К) Порту (2015 /16). Золота колекція
Ліги чемпіонів 15.50 Боруссія
(Д) - Баварія (2013 /14). Чемпіонат
Німеччини 17.40 Шахтар - Динамо
(2018/19). Чемпіонат України
19.30 Україна - Чехія. Ліга Націй
УЄФА 21.20 Журнал «Залишайся
вдома». Чемпіонат Іспанії 21.50
Yellow 22.45 Арсенал - Баварія. 1/8
фіналу (2012 /13). Золота колекція
Ліги чемпіонів

1+1
06.00 Мультфільм
06.15, 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 «Світ навиворіт 11: Китай»
15.45 Х/ф «ЛЮБОВ З
ВИПРОБУВАЛЬНИМ ТЕРМІНОМ»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Музичний марафон «Ти
не один»
22.20 Х/ф «ГУЦУЛКА КСЕНЯ»

10.45 «МастерШеф Професіонали
2» (12+)
13.10 «Хата на тата» (12+)
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
19.55 «Один за всіх» (16+)
22.25 «Детектор брехні» (16+)

13:35, 21:00 Стародавні світи
16:35 Планета Земля 17:35 Політ
над Землею 00:50 Дика природа
Чилі 02:35 Війна всередині нас

К-1

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Гарфілд Шоу»
ICTV
08.30 «Ух ти show»
09.00 М/ф «Барбі представляє
05.00 Скарб нації
казку «Дюймовочка»
05.10 Еврика!
10.20 М/ф «Союз звірів»
05.15 Факти
05.40, 07.15 Громадянська оборона 12.00 Х/ф «ОДРУЖИСЬ ЗІ
МНОЮ, ЧУВАК» (16+)
06.25 Теорія змови
13.40 «Орел і Решка. Навколо світу»
08.05 Т/с «Нюхач» (16+)
11.55, 13.00 Х/ф «ОСТРІВ
2+2
ГОРЛОРІЗІВ»
12.45 Факти. День
ІНТЕР
06.00, 09.00 «Загублений світ»
14.35 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
07.45 «ДжеДАІ 2019»
06:15 Х/ф «СИНИ ВЕЛИКОЇ
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
12.40 Х/ф «КАПІТАН ГРІМ» (16+)
ВЕДМЕДИЦІ» 08:00 «Удачний
16.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ-2: 14.40 Х/ф «ВОЛОДАР МОРІВ: НА
проєкт» 09:00 «Готуємо разом»
ПОМСТА ПОЛЕГЛИХ» (16+)
КРАЮ СВІТУ»
10:00 «Орел і Решка. Дива світу 2»
18.45 Факти тижня
17.05 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
11:00 «Орел і Решка. Божевільні
20.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ-3: 19.00 Х/ф «KINGSMAN: ТАЄМНА
вихідні» 12:00 «Крутіше всіх.
ТЕМНИЙ БІК МІСЯЦЯ» (16+)
СЛУЖБА» (16+)
Найкраще» 14:00 Х/ф «ТРИ
23.20 Х/ф «47 РОНІНІВ» (16+)
21.15 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТЕ
МУШКЕТЕРИ: ПІДВІСКИ
КІЛЬЦЕ» (16+)
КОРОЛЕВИ» 16:00 Х/ф «ТРИ
НОВИЙ КАНАЛ
23.55 Т/с «Опер за викликом» (16+)
МУШКЕТЕРИ: ПОМСТА МІЛЕДІ»
06.00, 07.15 Kids’ Time
18:00 Х/ф «МАЧО НА КОЛЕСАХ»
ФУТБОЛ-1
06.05 М/с «Майлз із майбутнього»
20:00 «Подробиці» 20:30 Х/ф
07.20 Вар’яти (12+)
06.00 Барселона - Севілья (2017
«ТЕМНІ ВОДИ» 23:00 Х/ф «ДОТ» 08.50 Ревізор. Карантин
/18). Чемпіонат Іспанії 07.45
00:45 Д/п «Секретні файли
09.50 Від пацанки до панянки (16+) Журнал «Залишайся вдома».
нацистів» 02:30 «Речдок»
12.10 М/ф «Нікчемний я 3»
Чемпіонат Іспанії 08.15 Металіст
14.00 М/ф «Посіпаки»
- АЗ (2011 /12). Ліга Європи УЄФА
УКРАЇНА
15.40 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
10.00, 15.40 Футбол NEWS 10.10
06.40 Зірковий шлях
В’ЯЗЕНЬ АЗКАБАНУ» (16+)
Журнал Ліги чемпіонів. Прем’єра
08.50 Т/с «Чужі діти» (12+)
18.10 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
10.40, 15.15, 22.50 Yellow 10.50,
КЕЛИХ ВОГНЮ»
13.10 Т/с «Сліди в минуле» (12+)
13.50 «Ніч Ліги чемпіонів» 12.00
17.00, 21.00 Т/с «Смак щастя» (12+) 21.00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР ТА
Маккабі - Динамо (К) (2015/16).
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом ОРДЕН ФЕНІКСА»
Золота колекція Ліги чемпіонів
23.40 Х/ф «ДІВЧИНА МОЇХ
Панютою
14.45 Журнал Ліги чемпіонів
КОШМАРІВ» (18+)
23.00 Т/с «Експрес-відрядження»
15.30 «Суперматчі». Ліга чемпіонів
УЄФА 15.50 Баварія - Боруссія (Д)
МЕГА
СТБ
(2013/14). Чемпіонат Німеччини
17.40 Шахтар - Динамо. Чемпіонат
06:00 Бандитська Одеса 06:45,
05.15 Т/с «Лист очікування» (16+)
01:50 Містична Україна 07:35, 18:35 України 19.30 Словаччина - Україна.
05.40, 09.30 «Неймовірна правда
Правда життя 09:35 Речовий доказ Ліга Націй УЄФА 21.20 «Великий
про зірок»
футбол» 23.00 «Суперматч».
10:45, 00:00 Секретні території
06.35 «Все буде смачно!»
Тревел-шоу
11:35 Секрети Другої світової
08.30 Т/с «Коли ми вдома»

Що віщують зорі
Гороскоп на 27 квітня – 3 травня
ОВЕН. Зараз добре налагоджувати
ділові зв’язки. Не панікуйте, навіть якщо
почуєте не надто приємні новини. Цей
період пройде під знаком інтуїції та вміння аналізувати ситуацію. Сприятливий
день — середа, несприятливий — субота.
ТЕЛЕЦЬ. Зараз важливо не вплутуватися в авантюри, які обіцяють чудові
перспективи. Уникайте непотрібних контактів. Гарні результати принесе спільна
творчість, але не варто проводити багато
часу в гучній компанії. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
БЛИЗНЮКИ. Вам буде щастити на потрібних людей. Особисте життя зміниться
на краще, причому без зусиль з вашої сторони. З’явиться шанс вирішити практично
невирішувальні завдання, при цьому враховуючи інтереси близьких. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — понеділок.
РАК. Терпіння, ваші знання та вміння багато й з азартом працювати дадуть
змогу проявити себе справжнім професіоналом. Незважаючи на дрібні неув’язки,
не відступайте від задуманого плану, і всі
проблеми улагодяться. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
ЛЕВ. Будьте обережні з новою інформацією. Ваші досягнення — це досить
похвально, але прийшов час рухатися
вперед, до нового і досить цікавого. Правда, доведеться робити те, чого ви раніше
не вміли. Намагайтеся не потрапити у конфліктну
ситуацію. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
ДІВА. Вам знадобляться такі якості,
як передбачливість і вміння миттєво приймати рішення. Ваші стосунки з начальством загрожують ускладнитися, чекайте
претензій і конфліктних ситуацій. Намагайтеся згладжувати гострі кути. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — п’ятниця.
ТЕРЕЗИ. Вам під силу вирішити
не тільки свої завдання, але й деякі проблеми близьких. Щоб завоювати прихильність людей, посміхайтеся й будьте
активніші. Тримайте під контролем свої почуття, не давайте виходу агресії. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — середа.
СКОРПІОН. Налаштуйтесь позитивно. Постарайтеся спокійніше ставитися
до раптових змін ситуації. Усе, що не робиться, — на краще. Приємні події можуть
відбутися з вашими дітьми. Вас порадує
особисте життя. Нарешті ви будете саме з тією людиною, яку кохаєте. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Якщо ви не будете підганяти події або проявляти зайву нервозність
і нетерпіння, то тиждень обіцяє бути спокійним. Бажано поступово завершувати
початі справи, без поспіху й суєти. Родина й
друзі підтримають і допоможуть у ситуації, що склалася. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
КОЗЕРІГ. На вас можуть звалитися
і проблеми, і успіхи одночасно. Це вас
трохи заплутає. Життя може повертати вас до тих же справ і труднощів, які
нібито вже подолали. Не страшно, адже
ви вже знаєте, як вирішувати ці проблеми. Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
ВОДОЛІЙ. На роботі на вас може очікувати удача, у багатьох питаннях ви будете просто незамінні. Однак, відчувши приплив енергії, не варто хапатися за багато
справ відразу, краще зупинитися на чомусь
одному. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — понеділок.
РИБИ. Досить напружений тиждень,
вам доведеться приймати нові виклики та справлятися з незнайомими завданнями. Вам можуть запропонувати
цікаву роботу. Через необережне слово
можуть ускладнитися стосунки з близькими або колегами. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

ДО ТЕМИ
АНЕК ДОТ няється смаріз
— Чим від вареного?
ід
в
е
рец
й
жене я ля вареного не т
…
— Піс
ю
пательн
ба мити

Знесла курочка
яєчко...
«Овва! – скажете ви. – Знайшли чим здивувати...»
Насправді ж звичне на нашій кухні яйце – то не тільки
яєчня, яку смажимо, щоб поснідати чи повечеряти
нашвидкуруч. Із цією «холостяцькою» стравою
дасть раду навіть підліток. Ми ж пропонуємо вам
переконатися, що з цього продукту можна приготувати
безліч наїдків – як простих, так і вишуканих

А ВИ ЗНАЛИ, ЩО…

Фото intvua.com.

ЯЙЦЯ ПАШОТ

Маєте мікрохвильовку — нехай не простоює без діла. Тим
більше, що готування в чашках — нині кулінарний тренд
Інгредієнти: яйце і додаткові компоненти за бажанням: шматочки
бекону, ковбаси, кубики сиру й овочів, приправи та спеції.
Приготування. М’ясні продукти, сир, овочі нарізати кубиками,
всипати улюблені спеції, додати яйце, усе змішати в чашці — і поставити в мікрохвильовку на хвилину-дві (залежно від її потужності).
Але перед тим накрийте чашку блюдцем, щоб не довелося відразу
братися за прибирання.

Інгредієнти:
4 яйця, 2 л води,
4 ч. л. солі, 4 ст. л.
оцту.
Приготування. Наливаємо в каструлю
воду, додаємо
сіль та оцет і доводимо до кипінФото jisty.com.ua.
ня. Щойно почне
закипати, відразу зменшуємо вогонь до мінімуму,
щоб вода була без бульбашок. Акуратно розбиваємо яйце в ополоник або невелику чашку, опускаємо в окріп і повільно виливаємо туди яйце.
Повторюємо так з усіма яйцями, намагаючись,
щоб вони не торкалися одне одного. Проварюємо 1 хвилину. Якщо воно злегка прилипло до дна
каструлі, акуратно відокремлюємо його силіконовою лопаткою. Через 60 секунд дістаємо яйця
шумівкою й опускаємо в крижану воду.

Ситна і швидка в приготуванні
страва
Інгредієнти: 200–300 г листкового
тіста, яйця (за кількістю порцій), скибочки бекону, пармезан, сіль, перець, зелень
(петрушка, кріп, базилік).
Приготування. Розкачайте тісто і наріжте його квадратами завбільшки 7–10
см. Викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером. Загорнувши тісто, зробіть по краях квадратів бортики висотою
близько 1 см. Розбийте в кожну з отриманих «тарілочок» по яйцю і викладіть по
кілька скибочок бекону. Посоліть, поперчіть, посипте посіченою зеленню і тертим пармезаном (можна замінити іншим
сиром). Розігрійте духовку до 200°С. Випікайте 10–15 хвилин. Тісто має стати золотисто-коричневого
кольору.
Можна вийняти слойки раніше,
якщо хочете,
щоб яйце
залишилося
рідкуватим.

 Якщо хочете скуштувати ідеальне яйце
пашот з ніжною кремоподібною консистенцією,
не нехтуйте нюансами: яйце має бути свіжим
і щойно з холодильника.
 Приготувати страву класичним способом
не всім вдається з першого разу, тож придумали йому альтернативу: сучасний спосіб приготування яйця пашот — «яйце в пакеті». Все
просто: позбавлене шкаралупи, воно вариться
в тому, що її замінить. Із цим легко впорається
звичайний пакет, який зсередини треба змастити вершковим маслом, а краї — стягнути гумкою
якомога ближче до вмісту, щоб яйце зберегло
форму. У пакеті воно вариться 4–4,5 хвилини, він
не повинен торкатися дна каструлі.

6 лютого

Фото bbc.com.
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Інгредієнти: 600 г свинячого або яловичого фаршу,
5 яєць, 50 г вершкового масла, чорний мелений перець,
сіль, петрушка, кріп, чебрець, коріандр, 1 ч. л. лимонного соку, панірувальні сухарі, мелені волоські горіхи або
вівсяні висівки для панірування.
Приготування. 4 яйця зварити й остудити в холодній воді. У фарш додати сіль, спеції та подрібнену зелень,
добре вимішати і сформувати 4 кульки. Загорнути в кожну очищене яйце, сформувавши котлети. Обваляти їх у
збитому сирому яйці (або тільки жовтку), потім – у паніровці (найкраще для цього використовувати мелені
волоські горіхи або арахіс). Викласти котлети у форму,
застелену фольгою, або на деко. Випікати яйця по-шотландськи 30 хвилин за температури 180 градусів. Дуже
смачною вийде страва з гарячим соусом: змішати жовток,
50 г вершкового масла, 3 ст. л. води, сіль та перець і зварити на водяній бані, постійно помішуючи.
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сподобалася
простим англійцям: котлетами з яєчною
начинкою можна посмакувати не тільки в кафе
і ресторанах — напівфабрикати продають
навіть у супермаркетах

t Попри думку, що коричневі яйця — домашні, а білі —
з птахофабрики, насправді
колір яєць залежить від породи курей. Птиці з білим пір’ям
несуть білі яйця, а з коричневим — коричневі.
t Є породи, які несуть плямисті та навіть блакитні яйця,
проте вирощують їх нечасто,
тож і таких яєць у продажу
не побачиш.
t Що б там не говорили
«знавці», коричневі і білі яйця
мають однакову кількість поживних речовин і так само корисні.
t Іноді шкаралупа одних яєць твердіша, ніж інших.
Тут причина — вік курки. Як
правило, молоді несуть яйця
з твердою шкаралупою, а старі — з більш крихкою.
t Незалежно від кольору
і породи несучки на кожному яйці (або упаковці) стоїть
штамп. Перша цифра означає
категорію, далі вказані країна
і код виробника. Окремо зазначена дата.
t До речі, про дату. На яйці
ще може стояти буква «Д» або
«С», що означає «дієтичне» або
«столове». Однак дієтичне —
це всього-на-всього дуже свіже
яйце (до 7 діб), а столове — від
8 до 25 діб.
t Категорія свідчить про
масу яйця, а не про його
якість. Їх є кілька: C3–3-тя
категорія — від 25 до 44,9 г,
C2 — від 45 до 54,9 г, C1 — від
55 до 64,9 г, C0 — преміум-категорія — від 65 до 74,9 г.
t У рецептах тортів і пирогів зазвичай маса 1 яйця дорівнює 40–50 г, тобто мається
на увазі невелике, 2–3 категорій.
t Домашні курячі яйця відрізняються більш багатим смаком і яскравим жовтком. Ключовим фактором тут є корм,
який отримувала курка.

ukrinform.ua.
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ВІДКРИТІ СЛОЙКИ
«ДО СНІДАНКУ»
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ШВИДКИЙ ОМЛЕТ У ЧАШЦІ

Страва ідеальна для тих, хто хоче
зберегти фігуру, але жити не може без
яєць. Варені багатьом не подобаються,
до того ж їх буває складно акуратно
очистити від шкаралупи. З яйцем пашот
таких проблем точно не буде!

www.volyn.com.ua
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