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Як Олег Ляшко
подякував дружині
за сина
с. 2

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Фото cheline.com.ua.

»

Цікава

Мати ні на крок не відпускає від себе дівчинку.

ГА З Е ТА +

Народила доньку
у 65 і вчить її...
жебракувати

на вих ідні
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l ЗНАЙ НАШИХ!
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Найстарішій матусі України Валентині Підвербній,
жительці Чернігова, сьогодні 73 роки. Її донька АннаМарія цьогоріч закінчує перший клас. Але жінку
з дитиною часто бачать у центрі міста, на автозаправці,
де вона просить гроші у водіїв
с. 5
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l СВІТОВЕ ІМ’Я

Полтавчанка Оксана Дорошенко зробила ставку не на сучасну випічку, а на відродження давно забутої, і не прогадала.
Каже, це якраз та робота, від якої кайфуєш, не втомлюєшся і тільки надихаєшся.

Галушки, посуньтеся! Полтавщина
тепер має ще один бренд —
«Котелевський коржик»!
Він дивує весь світ унікальним
етнорозписом і навіть оберігає
від ворожих куль
Оксана Дорошенко створила
успішний авторський проєкт,
в якому поєднала давні традиції
і сучасне їх втілення. Реалізувала
це все у випічці, яка тепер стала
візитівкою її краю

лося їхати додому, бо орендувати житло
в обласному центрі задорого.
«Раніше була впевнена, що ніколи не повернусь у своє селище,
бо сільська робота точно не для
мене, — розповідає про мінливості

квитком у світ
« Їїстали
… півники,
котики та пташки. Але
не звичайні, а їстівні.

Інна ПІЛЮК

У СЕЛІ НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО МАТИ
ГЕКТАР ЗЕМЛІ ЧИ ФЕРМУ,
АБИ ВИЖИТИ
Розмальовані котики-коржики
пані Оксани такі милі, що один замовник із Нідерландів просив передати щиру подяку «цій дитині, яка
таке створила». Він не знав, що пече
і оздоблює такі обереги дипломований… юрист.

Петро Прокопович завдяки щирій любові до своєї справи став
найвідомішим пасічником у світі.

І дивитися — око милує, і смакота —
язика проковтнеш!

Оксана Дорошенко родом із містечка Котельва. У Полтаві вчилася
на юридичному факультеті, працювала
помічником нотаріуса. Після вузу дове-

»

своєї долі. — Та коли мені запропонували в Котельві рівнозначну роботу,
погодилася. А повернувшись додому,
дихнула на повні груди. У мене відбулося перезавантаження свідомості,
і я зрозуміла, що в селі не обов’язково мати гектар землі чи ферму, аби
вижити. Тут можна реалізувати себе
у творчості й бути затребуваним».

Закінчення на с. 11

»

Заради українського
меду російський
імператор змінив проєкт
залізниці
Відомий на весь світ
винахідник рамкового вулика
Петро Прокопович (1775–1850)
міг бути мільйонером, але
натомість заснував першу
у світі школу пасічників
Інна ПІЛЮК
Фото 1576.ua.

країна стала найбільшим у світі виробником солодкого
продукту завдяки Петрові Прокоповичу (на малюнку).
Нині рамкою українського бджоляра послуговуються
мільйони пасічників в усьому світі. А придумав її чоловік уві сні!

У

Як це було — читайте на с. 6
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Олег Ляшко назвав сина
Олександром

Українські жінки виношують
дітей для іноземців
за 10 тисяч доларів

У 47-літнього
політика та його
49-річної
дружини Росіти
Сайранен
народився
хлопчик

«Вдячний Богові
і дружині за найбільше щастя на світі!
Спасибі нашим найкращим медпрацівникам пологового
будинку», — не стримував емоцій щасливий батько.
Народжувала Росіта у Києві. Хлопчика,
за повідомленнями
У Верховну Раду не потрапив –
деяких ЗМІ, назвуть
є час на повзунки.
Олександром.
Нагадаємо, що у 2018-му, після 20 років спільного життя, Ляшко офіційно зареєстрував стосунки зі своєю цивільною дружиною. Подружжя виховує дочку Владиславу
Горбенко, якій зараз 17. Це, до речі, другий шлюб Олега.
Деякий час він був одружений із юристкою Тетяною Юзьковою, дочкою Леоніда Юзькова, голови Конституційного
Суду України 1992–1995 років.
Подружжя Ляшків не бідує. Олег задекларував
чималі кошти, які, як стверджує, виграв у… лотерею.
А два роки тому його мати, будучи на пенсії, купила
чотири розкішні квартири і 13 земельних ділянок під
Києвом… Словом, онукові буде де рости.

Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

У Києві сурогатне материнство поставили
на конвеєр

Фото belsat.eu.

У столичному готелі «Венеція»
зараз перебуває близько
50 немовлят, народжених
сурогатними матерями від
іноземців. Їх не можуть забрати
з України через карантин

На Рівненщині священника
оштрафували на 17 тисяч
гривень

Ці діти роз’їдуться по всьому світу, і більшість із них навряд чи коли-небудь
дізнається про маму з України, яка їх виносила.

батькам. На відміну від України, в більшості країн Європи воно заборонене
або дозволена лише альтруїстична форма. Українки ж за таку послугу можуть
отримати на руки 10–13 тисяч доларів.
Українська Греко-католицька цер-

Врятував життя
поліцейському – і… виграв
у лотерею

Фото bbc.com.

За добру справу
Бог віддячив
жителю Британії
миттєво
У квітні 33-річний
Ентоні Канті допоміг поліцейському, в
якого стався інфаркт,
а вже в травні він виграв мільйон фунтів
стерлінгів у лотерею
Euromillions (це приПереможець упевнений, що Небо
близно 1,2 мільйона
віддячило йому за добрий вчинок
доларів).
мільйоном фунтів.
Ентоні їхав в автобусі,
аж раптом його сусід знепритомнів. Чоловік не розгубився і почав
робити йому непрямий масаж серця аж до приїзду «швидкої» допомоги. Правоохоронець, якого Ентоні врятував, переніс інфаркт. Тепер
він почувається краще, а коли дізнався про виграш свого рятівника,
сказав, що «в хорошої людини й карма хороша».
Обоє чоловіків досі не втрачають зв’язок, зідзвонюються:
один розповідає, як іде на поправку, а інший – на що збирається
витратити свій мільйон.

ква і Римо-католицька церква в Україні
закликали нашу владу засудити і заборонити сурогатне материнство як «ганебне явище», адже людей трактують
як товар, який «можна замовити, виготовити і продати». Погоджуєтесь?

Таку суму, згідно з рішенням Острозького районного
суду, має заплатити настоятель Петро-Павлівського
храму села Хорів за порушення карантину
26 квітня він провів масове богослужіння на могилах.
Сам панотець пояснив, що нікого не збирав, а лише публічно оголосив, що вийде на кладовище, пройде навколо нього два рази, зупиниться біля могил священників та зачитає
загальну молитву для всіх. Підкреслив, що завчасно людей
не попереджав, вони прийшли самі.
Однак судді не прийняли такого пояснення. Тим паче,
мали відеодоказ, де видно, що народу на богослужінні
було більше, ніж 10, зокрема співав церковний хор. Тож
священник мусить протягом двох тижнів заплатити 17 тисяч гривень штрафу. Якщо цього не зробить — сума подвоїться до 34 тисяч.
А от народний депутат від «Слуги народу» Олександр
Тищенко уникнув покарання, незважаючи на те, що його
ресторан «Велюр» працював під час карантину. Щоправда,
в Офісі Президента заявили, що з цього приводу з Тищенком «жорстко» порозмовляв Президент Зеленський.
Але! Сам Тищенко заявив, що насправді розмова
була не жорсткою, а «професійною», і взагалі — стосувалась… зовсім іншого. Отакої. Здається, тут ситуація
така: брехун на брехунові їде і брехуном поганяє.

l ПРЯМА МОВА

Ірина ГЕРАЩЕНКО, про інтерв’ю українського
журналіста Дмитра Гордона із російським
загарбником, терористом та убивцею Ігорем
Гіркіним (Гордон заявив, що розмова відбулась із
погодженням з нашими спецслужбами нібито для
того, щоб вивести бандита на чисту воду):
Людина сама їсть лайно і примушує їсти нечистоти
суспільство, при цьому натякає, що виконує якусь «місію»,
що це не просто «інтерв’ю», а «узгоджене інтерв’ю», щоб
зібрати матеріал і допомогти спецслужбам і прокуратурі в кримінальних справах проти терористів і колаборантів. Це дійсно не просто «інтерв’ю», а місія, частина
спецоперації, не виключаю, що дійсно спільної спецоперації з нинішніми спецслужбами і силовими структурами
по поверненню терористів і колаборантів в український
інформаційний простір. Щоб покидьків і їхні ідеї обговорювали. Й поступово звикали, що ми – єдине інформаційне
поле, а там і до «одного народу» недалеко. Якщо спецслужбам для доказу злочинів терористів і колаборантів
потрібно ще якісь інтерв’ю – то гріш ціна
цим спецслужбам, адже інтерв’ю-зізізнань стрілкових і няшей повно наа
російських сайтах та інформпомийийках бойовиків. А щодо «інтерв’ю», то
якби в країні були спецслужби, вонии б
помітили тут і розпалювання во-рожнечі, і підтримку тероризму і
підрив суверенітету держави.

«

»
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Усіх дітей тримають в одній кімнаті. Відповідні відеокадри нещодавно
неабияк здивували наших співвітчизників, а декого обурили. Омбудсменка
Людмила Денисова прокоментувала
цей факт, назвавши сурогатне материнство торгівлею людьми. «Цей відеоролик є підтвердженням, що ситуація
із наданням подібних послуг клінікою
є масовою та системною, а ці технології рекламуються та представляються
як «товар високої якості», — вважає
вона.
Сурогатне материнство — коли жінка погоджується завагітніти та народити біологічно чужу їй дитину, яка буде
потім віддана на виховання генетичним

Фото molbuk.ua.

Суд не повірив словам батюшки.
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l Я ТАК ДУМАЮ!

l КОЛЕСО ІСТОРІЇ

Фото Youtube.com.

Скільки путінців
у фракції
«Слуга народу»
Верховна Рада ганебно провалила навіть беззубу, але потрібну
постанову про звернення України до національних парламентів
іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх
парламентських асамблей із нагоди відзначення 75-ї річниці
завершення Другої світової війни в Європі (1939–1945)
Іванна КЛИПУШЦИНЦАДЗЕ,

У 1944 році радянський режим виселив усіх кримських татар півострова — понад 190 тисяч людей — у віддалені райони СРСР.

Дитину не дали поховати
радянські солдати
Фото tochka.net.ua.

Популярна співачка Джамала пригадала сімейну історію,
яка сталася з її прабабусею 18 травня 1944 року
Василь КІТ

е дуже особиста історія.
Це трагедія нашої родини. Зранку 18 травня
мою прабабусю Назилхан із п’ятьма
маленьким дітьми на руках посадили в товарні вагони і відправили
до Середньої Азії , — поділилася
артистка. — У той час, коли вона чекала на чоловіка з війни. Їхали вони
в жахливих умовах майже два тижні.
Найменша дитина, донечка, на жаль,
померла в дорозі. Дівчинку не дали
поховати, радянські солдати забрали
її у матері».

«Ц

“

Зранку 18 травня мою
прабабусю Назилхан
із п’ятьма маленьким
дітьми на руках
посадили в товарні
вагони і відправили
до Середньої Азії.

«Не можу передати, як сильно
хочеться до Криму»: після окупації
Джамала жодного разу так і
не провідала своїх батьків, які
залишились на півострові. Їм, людям
в літах, доводиться їздити до Києва,
щоб побачити доньку та онука.

Джамала додала, що їй пощастило, бо вона знала свою прабабусю
та дитиною спілкувалася з нею. Змалечку виконавиця пам’ятає, що кожного року 18 травня її рідні розповідали цю історію, аби Джамала та її сестра пам’ятали.
«Багато людей загинуло, зни-

кли безвісти, не народились…
Переписана і загублена справжня
історія, знищена архітектура, культура. Неможливо оцінити всі втрати.
Найменше, що ми всі можемо зробити — пам’ятати», — написала знаменитість.
Крім того, Джа пригадала, що у неї
з татом була традиція — кожного
18 травня вони їздили на мітинг до Сімферополя. «Це був не тільки День пам’яті, це був день зустрічей. Багато родичів, друзів зустрічались на площі. Дуже
хочу, щоб мій син, як колись і маленька
я, приходив на площу в Криму і вшановував пам’ять померлих. Щоб він знав
і пам’ятав трагедію кримськотатарського народу», — зізналася співачка.
Зазначимо, що 18 травня
в Україні відзначали День пам’яті
жертв геноциду кримськотатарського народу. У 1944 році радянський режим виселив усіх кримських татар півострова — понад
190 тисяч людей — у віддалені райони СРСР. Дорогою і в перший період поселення приблизно третина
депортованих загинули…

народний депутат
від фракції
«Європейська
Солідарність», голова
Комітету Верховної Ради
з питань інтеграції України
до Європейського Союзу
луги народу» дали лише
128 голосів (усього
у фракції — 248 депутатів. — Ред.)! Не треба глибокої
аналітики щодо справжнього єства
цього політичного проєкту. Це голосування чітко продемонструвало: половина депутатів «Слуги наро-

«С

“

Маємо маріонетковий
режим, керований
із Москви. Тому всі
сепаратисти і злочинці
знову почуваються
в Україні вільно.

ду» — відкриті зрадники. Що ж так
не сподобалося їм та ОПЗЖ у тексті
постанови?
Думаю, ось ці частини:
 завжди пам’ятати ці жахливі
сторінки історії людства та наголошувати на неприпустимості перекручування історичних фактів
задля досягнення політичних цілей і особливо для виправдання
агресивної зовнішньої політики;
 Україна як одна з держав-засновниць Організації Об’єднаних Націй, член Ради Європи
та Організації з безпеки та співробітництва в Європі, держава,
яка послідовно прагне набуття
повноправного членства в Єв-

ропейському Союзі і Організації
Північноатлантичного Договору, солідарна з народами світу
та демократичними державами
у ці пам’ятні для усього людства
дні;
 у 2014 році вперше після завершення Другої світової війни
в Європі одна держава-член
ООН окупувала та здійснила
спробу анексії частини території
іншої суверенної держави-члена
ООН, що є найтяжчим міжнародним злочином проти миру та безпеки людства і міжнародного
правопорядку та неминуче нагадує трагічні події, які відбувалися
в Європі понад 80 років тому.
Ось за це «слуги» і не проголосували. Після «Дня пабєди» від
Венедіктової–Лєщєнка (Генеральний прокурор Ірина Венедіктова
для привітання з Днем Перемоги
над нацизмом використала пісню
російського співака Льва Лещенка,
який підтримав окупацію Криму. —
Ред.) все складається в логічний
ланцюжок.
Маємо маріонетковий режим, керований із Москви. Тому
всі сепаратисти і злочинці знову
почуваються в Україні вільно. Ось
на Черкащині, недалеко від Чернечої гори, відкрили музей загиблим
на Майдані… беркутівцям…
Дуже «цікава» експозиція. Є,
наприклад, наручники і дубинки.
Така собі сентиментальна катівня.
На відкритті були присутні давно
відомі московські попихачі, яких,
на жаль, вибрали народними депутатами.
Під тиском громадськості
цю ганьбу прибрали. Але де ж реакція влади? Готую відповідні запити до правоохоронних органів.
Ми не дозволимо переписати історію!
Фото news.dks.ua.

l ОТАКОЇ!

l ПРЯМА МОВА

«

Сергій РАХМАНІН, народний депутат, колишній журналіст,
не розуміє, куди влада Зеленського веде Україну:
Була попередня влада, яка намалювала план, як перетворюватиме країну.
Відповідним чином вона це робила. У чомусь гальмувала. У чомусь прогресувала. У чомусь трохи собі заробляла. Але це була якась система. Її можна критикувати, погоджуватися чи ні. Була певна логіка.
Теперішня влада логіки не має. Складається таке враження, що вони не знають, що робити. Влада навпомацки намагається шукати інші шляхи. Але системою це назвати дуже важко.
Програмою теж. Люди смикаються. Немає відповіді куди рухається країна.

»

Знак в’їзду в село зробили
у вигляді… надгробного
пам’ятника
Але написали традиційне «Ласкаво просимо»
Мармуровий камінь чорного кольору із зображенням
хліба на рушничкові поставили в Студениці Житомирської
області. Новий знак на в’їзді в цей населений пункт більш
схожий на надгробок (на фото).
А як вам таке «ласкаво просимо»?
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l «КАКАЯ РАЗНІЦА»
Фото umoloda.ua.

Фото rakurs.ua.

У Зеленського
згортають мовну
політику, закладену
командою Порошенка
«Російський маятник» у партії
влади бере гору
Дарія КЛИЧ

повноважена із захисту державної мови Тетяна
Монахова звільнилася (вона заявила, що у влади нема політичної волі виконувати мовний закон. — Ред.), але на її місце нікого не призначають. Тож

У

— Як відомо, «Квартал 95» переважно
має великий запас продукту російською
мовою і зацікавлений його збувати, —
зауважила депутат.

реалізація закону про мову є під загрозою. Про це заявляє народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар. «Більше того, Нацрада сьогодні
не моніторить українську мову на телебаченні та на радіо. І я в цьому теж вбачаю велику проблему, тому що там
вона вся укомплектована співробітниками «95 кварталу»
і очевидно, що в них трошки інші завдання. Як відомо,
«Квартал 95» переважно має великий запас продукту
російською мовою і зацікавлений його збувати», — зауважила депутат.
Вікторія Сюмар також зазначила, що «російський
маятник» у партії влади на сьогодні бере гору. «Це є загрозою всім тим реформам, які дали змогу з’явитися вітчизняному культурному продукту та взагалі в новій якості постати українському кіно, українській пісні. Очевидно, що сьогодні необхідні об’єднання і максимальна увага
до цієї теми, бо ми можемо втратити ці паростки, основи
української гуманітарної культури, які були закладені
за минулі п’ять років. Це насправді є підвалини суверенітету, бо, втративши їх, ми реально можемо втратити державу», — додала депутат.

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

Тижневик
«Цікава газета на вихідні»
www.volyn.com.ua

www.volyn.com.ua

l ЗЕкумівство

На державних посадах опинилися
понад 30 «кварталівців»
і їхніх знайомих

Вікторія Сюмар вважає, що влада вдається до тихого
саботажу у просуванні української як державної.

“
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Фото youtube.com.

Упродовж першого року
президентства Володимира
Зеленського понад 30 осіб,
які раніше були зайняті
в структурах «Студії «Квартал
95», її дочірніх організаціях,
співпрацювали із Зеленським
на професійній основі, були
його знайомими, друзями,
родичами, отримали державні
посади. Із них 12 безпосередньо
причетні до «Кварталу 95». При
цьому абсолютна більшість цих
«кадрів» не мала досвіду роботи
у таких місцях
Петро МАКАРУК

агадаємо, що, будучи кандидатом у Президенти, Зеленський
обіцяв призначати в державні
установи професіоналів, а не знайомих. У виборчій програмі вказано, що
«політики, пов’язані давніми образами, кумівством, бізнес-проєктами,
не здатні змінити Україну». Однак часто реальні дії Президента не відповідають написаному.
«Студія «Квартал 95» перетворилася на кузню кадрів для нової
влади. При цьому варто розуміти, що більшість цих людей не були
пов’язані з політикою раніше і просто не опинилися б на теперішніх
посадах, якби не Володимир Зеленський. Більше того, його давні друзі
і бізнес-партнери отримали не лише
портфелі в Офісі Президента, але й
місця в органах безпеки України, і це
викликає питання про їхню профпридатність для виконання поставлених
завдань», — заявив голова Комітету
виборців України Олексій Кошель.

Н

ПРАЦЮЮТЬ В ОФІСІ
ПРЕЗИДЕНТА:
Андрій Єрмак (кінопродюсер, товариш Володимира Зеленського) —
керівник Офісу Президента.
Сергій Трофімов (виконавчий
продюсер «Студії «Квартал 95») —
перший заступник голови Офісу Президента.
Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу «Слуга народу») — заступник керівника Офісу
Президента.
Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор «Студії «Квартал 95») —
перший помічник Президента.

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

«Квартал 95» переїхав на Печерські пагорби.

Ірина Побєдоносцева (за даними
ЗМІ, працювала директоркою з розвитку «Студії «Квартал 95») — керівник
департаменту інформаційної політики
Офісу Президента.

у Запоріжжі) — голова Державного
агентства України з питань кіно.
Сергій Борзов (за даними ЗМІ,
чоловік народної депутатки Ірини
Борзової, екс-директор команди КВК
«Збірна України») — керівник Державного управління справами.
Тетяна Руденко (керівник пресслужби «Студії «Квартал 95») — член
Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
Юлія Мецгер (за даними ЗМІ,
підтримує дружні зв’язки з актрисою
«Студії «Квартал 95» Оленою Кравець) — член Наглядової ради ПриватБанку та інші, усього — 10 осіб.

ПРАЦЮЮТЬ У ЦЕНТРАЛЬНИХ
ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
ТА В ОРГАНАХ БЕЗПЕКИ:
Іван Баканов (юрист і керівник
«Студії «Квартал 95») — голова Служби
безпеки України.
Сергій Сивохо (креативний продюсер «Студії «Квартал 95») — ексрад-

“

— Його давні друзі
і бізнес-партнери
отримали не лише посади
в Офісі Президента, але й
місця в органах безпеки
України, і це викликає
питання про їхню
профпридатність для
виконання поставлених
завдань, — заявив
голова Комітету виборців
України Олексій Кошель.

ник секретаря Ради національної безпеки й оборони України.
Марина Кудерчук (мала досвід
співпраці зі «Студією «Квартал 95»
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Микола Тищенко (шоумен, кум
керівника Офісу Президента Андрія
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(за даними ЗМІ, його дружина навчалася в одному класі із Зеленським).
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l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

l КОЛЕСО ІСТОРІЇ

Народила доньку у 65 і вчить
її... жебракувати

Вінок, який
ударив Януковича,
продали
за 42000 гривень

Фото Val.ua.

Євгенія СОМОВА

«НІКОГО У СВОЄ
ПОМЕШКАННЯ НЕ ВПУСКАЄ»

ХОТІЛА ХОДИТИ У САДОЧОК,
А ЗГОДОМ І В ШКОЛУ РАЗОМ
ІЗ ДОНЬКОЮ
Попри дивакуватість мами,
недотримання нею режиму харчування дівчинки, інших вимог
медиків, дитина росла здоровою,
нормально розвивалася. Втім,

Маля народилося міцненьким – за 10-бальною шкалою медики
оцінили здоров’я дитини на 8-9 балів.
Фото popcorn.politeka.net.

Дівчинку Валентина Підвербна
народила після штучного запліднення. На процедуру пенсіонерка, колишня медсестра, затратила
чималі кошти — 12 тисяч гривень.
Заощаджувала навіть на їжі, щоб
назбирати необхідну суму, підторговувала майже до пологів.
І коли на світ з’явилася здорова
вимріяна дівчинка, була на вершині щастя. Неординарну сім’ю
з перших днів узяла на облік соціальна служба. Але Валентина після
повернення з пологового будинку не впускала до квартири навіть
медпрацівників, не давала їм оглянути дитину. Усіх, хто намагався
прорватися у її житло, обкладала
матами. Не хотіла спілкуватися й
із журналістами, які цікавилися, чи
дає немолода мама раду доньці,
як розвивається дитина. Жінка
постійно конфліктувала із медиками, намагаючись уникнути відвідування поліклініки, щоб там,
боронь Боже, не заразили якоюсь
болячкою доньку. Дитину вивозила на прогулянку у закритому
візку, уникала спілкування з іншими матерями і дітьми. Містом поширювалися чутки, що маленька
росте розумово відсталою, німою
та хворою.
Сусіди нарікали на неадекватну поведінку Валентини, зневажливе ставлення до них, нецензурну лайку, яка є звичною для неї.
Розповідали, що у її квартирі страшенний безлад і бруд.
— Якось Валентина Григорівна попросила мене зняти дзеркало, — розповідав один із тих, кому
вдалося побувати у Підвербної. —
Повітря там було таке, наче вікна
не відчинялися декілька років.
З кухні дуже смерділо. Я повозився хвилин десять, але зрозумів, що
більше не можу там бути, вибачився і пішов, порадивши знайти
їй когось іншого. Справа в тім, що
на кухні паскудять. Валя декілька
років поспіль садовила дівчинку
справляти велику потребу на раковину, бо боялася мікробів із унітазу. Коли стік забився, викликала
сантехніка. Той, побачивши це жахіття, втратив дар мови.

нецензурно лається. І дівчинка
повторює. Вона може навіть попросити у перехожих грошей.
Подібні сигнали надходили
і раніше до служби у справах дітей Чернігівської облдержадміністрації. Там відповідали, що в них
є куди проблемніші батьки. Мовляв, ситуація з Підвербною не така
страшна. Вона просто гіпертрофічно любить доньку, а факт жебрацтва не підтвердився. Втім, з останнім не все зрозуміло. Адже, на думку самої Валентини, попросити
для доньки грошей не є якимось
злочином чи приниженням. Жінка
навчилася користуватися увагою
і турботою влади до її сім’ї.
— Недавно допомогли їй купити нові меблі, — розповідала
голова Новозаводської районної
ради Тетяна Кузнєцова-Молодча. — У квартиру вона, як і раніше, нікого не впускає, але часто
приходить до мене на прийом.
Медикам теж не довіряє. Коли
у Анни-Марії піднялася температура, подзвонила мені. Я прислала
автомобіль, щоб відвезти дівчинку
на огляд у лікарню.

Україна «відзначила»
10-річчя героїчного нападу
на диктатора-утікача. Ці
вікопомні кадри можна
переглядати годинами…
Василь КІТ

17 травня 2010 року під час вшанування пам’яті невідомого солдата
в Києві із колишнім президентом
України Віктором Януковичем стався курйозний інцидент. На очах журналістів та тодішнього очільника Росії Дмитра Медведєва українського
Фото report.if.ua.

Закінчення. Початок на с. 1

ВІДІБРАТИ ДИТИНУ
У МАТЕРІ ЧИ ЗАЛИШИТИ?

Заради доньки пані Валентина обіцяє жити до 100 років.

у садочок не пішла. Мама хотіла
влаштувати її, але за умови, що
буде відвідувати його разом
із донькою. Боялася, що Анну-Марію там ображатимуть. Коли ж їй

“

Мама її фанатично
любить, купує
для неї лише
високоякісні
продукти, новий
одяг. Звісно,
у жінки є дивацтва
в поведінці,
але психічного
захворювання
не виявлено.

заборонили, відмовилась від послуг дошкільного закладу.
Торік Підвербна привела доньку в перший клас і знову заявила, що буде разом із нею відвідувати школу, сидітиме поряд на уроках. Із великими труднощами
педагогам вдалося вмовити її че-

кати на дитину у коридорі. Що ж
до самої Анни-Марії, то до неї претензій немає. Дівчинка гіперактивна, але на її поведінку у школі
не скаржаться. І навчається непогано. У неї є здібності до математики, гуманітарних наук. Правда,
має проблеми із письмом, але,
вважають педагоги, це минеться.
Як то кажуть, наб’є руку. Мама водить доньку у гуртки, хоча й обирає їх на власний розсуд.
Словом, працівники соціальних служб і місцевої влади вважають, що підстав для занепокоєння
долею дитини престарілої мами
нема. Однак сусіди Валентини іншої думки. Вони переконані, що
Підвербна не займається вихованням доньки, використовує її для
жебракування, вчить неадекватної
поведінки.
— Всі знають про це, але ніхто
нічого не робить, — вважає землячка Валентини, жителька Чернігова Валерія Шашенюк.
Жінка звернулася у Мінсоцполітики з вимогою забрати дитину
у «бабусі». Мотивує тим, що мама
поводиться дивно: голосно розмовляє, витріщається на людей
разом із донькою, обговорює їх,

Це питання постало перед владою, соціальними службами відразу ж після народження дівчинки.
Поспостерігавши за поведінкою
матері і вислухавши її сусідів, а також медиків, соціальних працівників, які контактували із нею, уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба заявляв, що
Анну-Марію потрібно забрати.
Мовляв, дівчинці небезпечно жити
в такій сім’ї. Однак представники
місцевої влади стверджують, що
загрози життю дитини немає.
Мама її фанатично любить, купує
для неї лише високоякісні продукти, новий одяг. Звісно, у жінки
є дивацтва в поведінці, але психічного захворювання не виявлено.
Тож суд, який вирішуватиме долю
Анни-Марії, швидше за все стане
на бік матері. А якщо й відберуть
дитину, віддадуть її в прийомну
сім’ю чи будинок сімейного типу,
мама день і ніч проводитиме там,
псуватиме життя і батькам-вихователям, і доньці.
Ця ситуація, вважає експерт у
сфері захисту прав дитини Людмила Волинець, — урок для всієї
країни: треба розробити чіткі правила застосування репродуктивних технологій для всіх учасників.
Адже така невизначеність відбувається зараз і з сурогатним материнством. Через це й з’являються
скандали, пов’язані з торгівлею
дітьми.
За матеріалами
«КП в Україні», OBOZREVATEL,
POLITEKА.

Правильний вінок: і Януковичу
по головешці дав, і для політичних
в’язнів трохи грошей «заробив».

главу привалило вінком із ялинових
гілок. Під час церемонії розпочалася
сильна злива з вітром і градом. Коли
Янукович підійшов до вінка — той
раптом відірвався і полетів на «гаранта». Можновладець кілька секунд намагався впоратися самостійно, аж поки йому не допомогли
охоронці.
За 10 днів вінок, що «напав»
на президента, продали на інтернет-аукціоні за 42 000 гривень.
Його придбав добродій під ніком
NikolayPavl, який побажав лишитися
невідомим. Гроші, отримані від продажу, пішли на захист політв’язнів
Олексія Макарова та Віталія Краснощока.
Ну а «літаючий» вінок став
поганим знаком для державного
зрадника Віктора Януковича —
від власного народу він знайшов
сховок у свого кривавого хазяїна
Путіна.
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Заради українського меду
російський імператор змінив
проєкт залізниці

Шамана, який ішов
«виганяти» Путіна,
знову доправили
до психлікарні
Фото 1576.ua.

Закінчення.
Початок на с. 1

До якутського віщуна Олександра
Габишева, який уже двічі
намагався здійснити похід
до президента Росії, увірвалися
бійці ОМОНу і відвезли його
у медзаклад

Інна ПІЛЮК
Василь КІТ

ІЗ ПОМІЧНИКА ГЕНЕРАЛА
ПІШОВ ДОВБАТИ ВУЛИКИ
Своєю першою, нехай і невеликою пасікою чернігівець
Петро Прокопович дуже дорожив. Дісталася вона йому
ой як нелегко: у її облаштування колишній військовий
вклав усі свої заощадження,
ще й заліз у борги. Сам довбав вулики-дуплянки, купував
літературу, багато корисного
чтива діставав з-за кордону,
досвід кращих пасічників збирав
буквально по крупинках.
Але якось 1801 року пожежа знищила будинок пасічника
та винокурню. Чоловік не впав
у відчай і викопав землянку,
поселився в ній. Усю зиму майстрував вулики-дуплянки, на що
витратив останні 10 рублів, вихоплених із вогню. Доля «дала
меду»: бджоли стали його стартовим капіталом, і за 8 років завзятий господар мав уже 580 вуликів.
Не опускати рук Петро Іванович навчився ще до цього випадку, коли був зовсім молодим.
У нього складалася непогана військова кар’єра: успішно закінчив
Київську духовну академію, володів кількома іноземними мовами,
служив у кінному полку. Чотири
роки прослужив у війську, брав
участь у персидській та кавказькій війнах. Корнета-поліглота незабаром призначили ад’ютантом
генерала Боура, відомого за битвою під Полтавою. Але душа
Петра не лежала до служби, тож
незабаром він подав у відставку.
Коли повернувся додому,
зайшов у гості до молодшого
брата і побачив її, свою мрію —
пасіку. Всього кілька днів пораючись біля бджіл, твердо вирішив присвятити цій справі життя. Батькові такий намір зовсім
не сподобався. Аби напоумити
сина на більш «грошову» професію, позбавив його спадку.
Родина Прокоповичів була заможною, мала дворянське коріння, то ж такий радикальний
крок мав усі шанси змінити вибір недалекоглядного, на думку
сім’ї, Петра.

СИН НЕ ЇВ МЕДУ,
БО ШКОДУВАВ ЗАГИБЛИХ
ВІД ДИМУ БДЖІЛ
Але він уже все для себе вирішив. Зумів придбати три деся-

турмували будинок не менш
як 20 спецпризначенців. Чоловіка в кайданках, без взуття вивели і відвезли у «психушку».
Нагадаємо, Габишев із березня
2019 року протягом шести місяців ішов
уздовж далекосхідних трас у бік Москви, звідки 2021-го збирався «вигнати»
Путіна-диявола. Але чоловіка зупинили
спецслужби. 7 грудня 2019-го Габишев
удруге вирушив у Москву «виганяти»
Путіна, але його затримали вже за три
дні після початку походу.
У якутського шамана, звісно, —
благородна мета. Але чи допоможе
Росії вигнання теперішнього «царя»?
Бо у цій країні один кривавий тиран
зазвичай просто міняє іншого.

Ш
Фото twiter.com.

У 2015 році до 240-ліття від дня народження бджоляра Національний банк України випустив ювілейну
монету номіналом дві гривні.

тини землі і взяв у борг трохи
грошей, щоб влаштувати своє
господарство та його головний
осередок — пасіку. Сам виготовляв вулики і випробовував
їх, уважно спостерігав за поведінкою бджіл, вів щоденник,
займався лікуванням комах.
Петро Прокопович був відданий своїй справі, як ніхто інший.
За лічені роки став знаменитим
бджолярем, створив найбільшу
не тільки в Україні, а й у світі пасіку — більше 10 тисяч бджолиних сімей!
Тут познайомився і з май-

“

ширеніша думка — він Прокоповичу наснився. Про це є згадка
у щоденниках, які вів постійно.

ПОЖЕРТВУВАВ ВЛАСНИМ
ДОСТАТКОМ ЗАДЛЯ ШКОЛИ
ПАСІЧНИКІВ
Це була революція у медовому світі. Не тільки українські,
а й закордонні бджолярі швидко, звісно, наскільки це могло
бути у ХІХ столітті, перейняли
його метод. Хобі принесло перші великі гроші в родину. На них
можна було купити непоганий
маєток, але Петро Іванович ви-

Свої праці Петро Прокопович писав українською
мовою і довгий час бажав купити друкарню
для їхнього видання, тому звернувся до другаімператора «височайше дозволити», але
дозволу не одержав. Доводилося друкуватися
у російських фахових журналах.

бутньою дружиною, змалку
привчив до догляду за комахами і сина Степана. Малий завжди хвостиком ходив за батьком,
але одного боявся: дивитися,
коли для вибирання меду обкурювали сіркою сім’ї в колодах.
Степанко плакав, коли гинули
бджоли, відмовлявся їсти мед.
От батько і ламав голову, як зробити, щоб вони не пропадали…
Окрім дитячого стресу, мала ця
процедура і економічний мінус,
адже під час викачування меду
знищенню підлягали кращі
бджолосім’ї, які збирали більше
меду.
Достеменно дізнатися, як пасічникові прийшла ідея змайструвати розбірний рамковий
вулик, не вдасться, але найпо-

тратив їх на інше. У 1828 році він
заснував у рідному селі Митченки на Чернігівщині першу в світі школу пасічників. Утримував
її на власні кошти. Там навчалися селяни з України, Білорусі, Грузії, Чехії, Угорщини, Італії,
Німеччини. Тут викладали також садівництво, городництво,
виноградарство, квітникарство,
письмо, арифметику і навіть
спів.
До Прокоповича на пасіку
навідувалися Микола Костомаров, Михайло Максимович.
Якось навіть Тарас Шевченко
заїхав у гості. Про цю зустріч
потім писав: «Там, коло Батурина, живе наш великий пасічник
Прокопович». Згодом Шевченко
намалював картину «На пасіці»,

де зобразив чоловіка, який довбає вулик-дуплянку.
Бував там навіть російський
імператор Микола I, після чого
наказав укласти угоду про постійні поставки меду до царського двору.
Якось Прокопович надіслав
на ім’я імператора прохання
«задля збереження чистоти
меду» змінити проєкт залізниці Москва — Київ, щоб замість
Глухова і Батурина вона пролягла через Конотоп і Бахмач.
Цар дозволив. Петро Іванович
із власної кишені оплатив перенесення залізниці.
Помер видатний український бджоляр у 75-річному
віці. Його поховали в рідному
селі, на території школи. Син
Степан продовжив справу батька, і упродовж майже трьох десятиліть утримував заклад.
У 1879 році Степан несподівано помер. Уряд одразу ж
наклав арешт на шкільне майно, не описавши його. Через
це школу фактично розграбували — разом зі зрубаними
липами та зниклими пасіками
десь поділися рукопис невиданої книги і навіть портрети
новатора.
Свої праці Петро Прокопович писав українською мовою
і довгий час бажав купити друкарню для їхнього видання,
тому звернувся до друга-імператора «височайше дозволити», але дозволу не одержав.
Доводилося друкуватися у російських фахових журналах.
Через сто років ім’я Прокоповича присвоїли Українській
дослідній станції (тепер інститутові) бджільництва у Гадячі, що
на Полтавщині.

l ПРОБЛЕМА

Фермер викинув
у полі багато тонн
моркви
Інцидент трапився неподалік
столиці
Микола ДЕНИСЮК

ото, де видно величезні «гори»
із цим овочем, вразили багатьох. За словами місцевих
жителів, які збирали викинуті коренеплоди на корм тваринам, підприємець
збанкрутував, бо не зміг продати моркву. Тому і позбувся її. Ймовірно, винен
карантин. Тож таких селян в Україні можуть бути тисячі.
Нагадаємо, що у Буджаку (Бессарабія) покінчив із життям фермер,
який через засуху втратив увесь
урожай і не мав коштів заплатити
за оренду землі. На прохання місцевої влади допомогти у Києві ніхто
довго не реагував…

Ф

Фото i1.wp.com.

Скільки б соку вийшло з цього добра...
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Робила дихальні вправи
й подолала коронавірус
Джоан Роулінг (на фото), британська письменниця, авторка саги
«Гаррі Поттер» поділилася своїм досвідом боротьби з СOVID-19
Фото liza.ua.

Оксана КРАВЧЕНКО
Перш ніж бігти до аптеки по антибіотики, скористайтеся
порадами відомого педіатра.

НЕ СПІТЬ НА СПИНІ,
ПОШКОДУЙТЕ ЛЕГЕНІ
Як правило, люди не задумуються, як відбувається
процес дихання, не усвідомлюють, що його можна контролювати, тренувати, вдосконалювати, змінювати з користю
для організму. Наукові експерименти доводять, що у такий спосіб
вдається нормалізувати артеріальний тиск, подолати безсоння. Група
вчених із Нідерландів з’ясувала, що
вміння правильно дихати допомагає
у зміцненні імунітету, зменшує вплив
інфекцій.
Ці ефективні методики не складно опанувати. Скажімо, для того, щоб
розслабитися після стресу, необхідно повільно вдихати повітря через
ніс, рахуючи до 5, а потім стільки ж
часу видихати. Для припливу енергії,
навпаки, необхідно збільшити ритм
дихання.
А от «мама» відомого літературного героя Гаррі Поттера Джоан Роулінг зізналася, що спеціальні дихальні
вправи від лікаря Королівського госпіталю Сарфараза Мунші допомогли
їй полегшити респіраторні симптоми.
«Останні два тижні у мене були всі ознаки СOVID-19 (хоча не перевірені).
Я зробила це за порадою чоловіка-лікаря й повністю одужала. Техніка дуже
допомогла», — написала письменниця і виклала відео, де доктор Мунші
пояснює, які маніпуляції під час коронавірусу необхідно виконувати, аби
легені людини працювали якомога
краще й постачали киснем організм.
Він стверджує, що єдиний шлях
домогтися цього — дихальна гімнастика, яка застосовується з першого
дня, щойно з’явилися симптоми. Також доцільно не нехтувати нею, будучи здоровим, задля профілактики
недуги.
1. Сядьте прямо. Зробіть глибокий
вдих і затримайте дихання на п’ять
секунд. Видихніть. Видих повинен
тривати приблизно стільки ж часу,
скільки вдих. Повторіть п’ять разів,
а вшосте глибоко вдихніть, затримайте дихання на п’ять секунд і тепер,
видихаючи, сильно прокашляйтесь
зі звуком «кхааааа» в серветку. Таку
комбінацію слід повторити двічі.
2. Ляжте на живіт, прибравши подушку, і десять хвилин дихайте трохи
глибше, ніж зазвичай. Повторювати
цю процедуру необхідно щодня.
Також лікар радить не спати
на спині, якщо є ознаки того, що ви
захворіли. Адже в такому положенні
чиниться тиск на легені, які не розкриваються повністю і починають
гірше працювати.

Ернст Моро рятував
хворих… морквяним
супом
Якихось півтори сотні літ тому навіть невеликі розлади
шлунка могли стати для малюків фатальними. Життя
багатьох дітей було під загрозою, поки одному мудрому
лікарю не спало на думку, як цьому можна зарадити
Дихальна гімнастика має стати «прологом» традиційної ранкової зарядки.

І НЕ КОВТАЙТЕ ПОВІТРЯ РОТОМ
Відомо, що дихати потрібно носом, бо для цього цей орган і призначений.
Повітря, проходячи через носові ходи, зігрівається і очищується
від пилу. Крім того, воно подразнює рецептори слизової оболонки,
рефлекторно сприяє розширенню
капілярів головного мозку і таким
чином поліпшує його функції. Люди
давно помітили, якщо дитина дихає
ротом, приміром, за наявності аденоїдів, то вона відстає в розумовому розвитку. Порушення, зумовлені
аденоїдами, поліпами чи запальни-

“

Для того, щоб
розслабитися після
стресу, необхідно
повільно вдихати
повітря через ніс,
рахуючи до 5, а потім
стільки ж часу
видихати.

ми процесами в придаткових пазухах носа (синусах), спричиняють
ослаблення вищої нервової діяльності й у дорослих.
Зміцнити здоров’я допоможуть
дихальні процедури, які слід виконувати під час ранкової зарядки,
тобто відразу після сну. Це — можливість для очищення організму від
шлаків, що накопичуються в клітинах протягом ночі, запорука поліпшення кровообігу, підвищення тонусу організму.
Техніка виконання ранкової
дихальної гімнастики нескладна:
1. Після пробудження ляжте
на спину.
2. Руки підніміть угору, одночасно максимально глибоко вдихніть,
«працюючи» грудною кліткою і ді-

афрагмою, випинаючи живіт уперед.
3. Затримайте дихання на 3–5 секунд.
4. Голову підніміть, тіло випрямте і сядьте, далі нахиліться і торкніться руками стоп ніг, одночасно
видихаючи протягом 8–10 секунд.
Рекомендують виштовхувати повітря малими порціями крізь тісно
стиснуті губи, щоб живіт інтенсивно
коливався.
5. Після того як зробили такі
вправи 5–10 разів, покрутіть ногами
«велосипед» у ліжку, підніміть і опустіть ноги 10–20 разів.
6. Станьте перед відчиненим вікном, глибоко подихайте. Далі переходьте до звичної зарядки.
Принципи правильного дихання для здорової людини:
1. Протягом дня надавайте перевагу черевному типу дихання за допомогою м’язів живота і активних
рухів (вниз і вгору) діафрагми.
Якщо на талії накопичився зайвий жир або у вас переповнений
шлунок, то рухи діафрагми утруднюються. Внаслідок цього виникає
застій у жовчному міхурі і в ньому
утворюються камінці, особливо
у жінок.
2. Вдихати повітря треба на повну глибину, легко й тихо через ніс,
не створюючи шуму.
3. Вдих робіть швидкий і короткий, а видих — у декілька разів
довший, підтягуючи передню стінку
живота до хребта, але не настільки,
щоб відчувати дискомфорт.
4. Для освоєння діафрагмального (черевного) типу дихання рекомендується тренуватися по 5 хв.
щогодини, потім по 5 хв. через кожні
пів години протягом 2 днів поспіль.
Таке навчання повторюйте через
кожні 10 діб і за 4 місяці звикнете.
Таким чином забезпечите максимальне надходження кисню в організм, що сприяє поліпшенню газообміну і гарному самопочуттю.

Оксана КРАВЧЕНКО

ей видатний педіатр народився у 1874 році в столиці сучасної Словенії — Любляні, що тоді була всього лиш невеликим
містечком Австро-Угорської імперії. Він навчався в Граці,
де і отримав ступінь доктора медицини. Потім стажувався у Мюнхені, а згодом став професором в Університеті Гейдельберга.
За свою практику Моро зробив дуже багато важливих відкриттів. Завдяки йому вже у той час стала можливою рання діагностика
дитячого церебрального паралічу. Метод, який він запропонував,
дуже простий: якщо видати біля голови малюка гучний звук, то він
повинен розкинути ручки, а потім стиснути кулачки. Відсутність

Ц

“

У той час показник дитячої смертності
становив 25–30%. Тобто зі 100 немовлят
приблизно 25 не доживали навіть до року. Одна
з причин — банальна діарея.

подібного рефлексу — ознака пошкодження або пригнічення нервової системи.
Також Ернст Моро відкрив лактобактерії та їхню користь для
людського організму. Він перший став рекомендувати стерилізувати
дитячі пляшечки і придумав суміш для штучного вигодовування
немовлят у тих випадках, коли грудне годування було неможливим.
А загалом Моро дослідив, що материнське молоко підвищує бактерицидну активність організму дитини, сприяє захисту від хвороб.
У 1908 році геніальний педіатр зробив своє найважливіше відкриття, суть якого змогли пояснити лише через століття. У той час
показник дитячої смертності становив 25–30%. Тобто зі 100 немовлят
приблизно 25 не доживали навіть до року. Одна з причин — банальна
діарея. Моро запропонував рецепт, завдяки якому кількість летальних випадків знизилася вдвічі. І це був… звичайний морквяний суп.
Як його готувати? Потрібно взяти пів кілограма моркви, подрібнити, потім залити літром води й годину варити на маленькому
вогні, далі підсолити й продовжувати упарювати, поки залишиться
один літр пюре. Ось і весь рецепт простого засобу проти проносу
у дитини.
Пояснити його чудодійну силу змогли лише в 2002 році. Тоді вченим стало зрозуміло, що кислі олігосахариди, які містяться у моркві,
заважають бактеріям прикріплятися до слизової оболонки кишківника. Ще одне дослідження показало, що такий суп лікує навіть
діарею, яка стійка до антибіотиків.
До речі, морква — справжнє джерело корисних речовин. Вона
багата на вітаміни А, С, Е, D, кальцій, магній, фосфор і каротин. Відомо, що регулярне вживання цього овоча сприяє профілактиці онкологічних захворювань. Також він містить багато клітковини, завдяки
чому виводить з кишківника шлаки і токсини. Тому страви з моркви
корисні не тільки для немовлят. Особливо нині, коли у нашому меню
небагато вітамінної їжі.
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Фото telegraf.com.ua.

Велика сторінка для Пані
l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!

Модні блузки
сезону весна-літо
2020

Газета НА ВИХІДНІ»

www.volyn.com.ua

Якщо ви раптом для когось стали
поганим, значить перед тим
зробили дуже багато хорошого...

НОВИМИ ВЛАСНИКАМИ ПРИЗІВ ВІД «ЦІКАВОЇ ГАЗЕТИ НА ВИХІДНІ»
ТА «ГАЗЕТИ ВОЛИНЬ» СЕРЕД ЧИТАЧІВ, ЯКІ ПЕРЕДПЛАТИЛИ НАШІ
ВИДАННЯ НА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ ТА ВЕСЬ 2020 РІК, СТАЛИ:

l КОСМЕТИЧКА

l 500 грн — Маслюк Н. (с. Городище-1 Луцького району Волинської області).
l 150 грн — Пась Т. (с. Звиняче Горохівського району Волинської області);
Климюк Г. С. (с. Підлужжя Дубенського району Рівненської області); Данилюк М.
(смт. Турійськ Волинської області); Левчук М. О. (м. Луцьк).

l Годинник — Заріцька Н. К. (с. Доросині Рожищенського району Волинської об-

Ви можете вдягнути її на роботу, прогулянку чи побачення
в ресторані. Крім класичної білої,
варто звернути увагу на прозорі
варіанти або світлі блузки оверсайз, які зараз надзвичайно модні.

Комфорт і жіночність — ось
ті характеристики, які гуру від
моди приписують цьому виду
блузок. Вони чудово доповнюють різноманітні образи, поєднуючись не лише зі щоденними
джинсами або брюками, а й стаючи частиною ділового, романтичного і навіть вечірнього образу.

З КОРОТКИМИ РУКАВАМИ

З ВІДКРИТИМИ ПЛЕЧИМА

Вибираючи цей фасон, варто
звернути увагу на блузки світлих
тонів, з незвичними принтами,
вишивкою, геометричними фігурами.

Одяг, доповнений романтичним вирізом «лодочка», дуже
популярний у цьому сезоні. Така
тенденція не обминула і блузки.
Ви можете вибрати її з унікальними узорами, в які вкладено
багато фантазії, або обмежитися
звичайним скромним, але красивим варіантом.

Фото missbagira.ru.

У ЧОЛОВІЧОМУ СТИЛІ

Губи спокусниці
Відчутно потепліло, тож саме час
звернути увагу не лише на гардероб,
а й на тренди у сфері макіяжу —
зокрема, на відтінки помади, які мають
бути у вашому арсеналі цієї весни
l СТИГЛА СЛИВА. Виглядає не нудно,
зухвало і дуже спокусливо, допомагає зробити зуби візуально білішими,
а губи — пишнішими.

l НІЖНИЙ РОЖЕВИЙ. Якщо для ве-

l ЗАБРАТИ З ХОЛОДИЛЬНИКА!

Дієтологи наголошують, що вплив вільних радикалів,
р
переїдання, зневоднення, а також певні харчові
звички
е, ніж роки. Тому
впливають на організм іноді сильніше,
ціону:
радять сміливо виключити зі свого раціону:
lкондитерські вироби тривалого зберігання;
lм’ясні продукти промислової
переробки;
lолію;
lсмажену їжу особливо з тривалим терміном зберігання,
фаст фуд;
жирні соуси;
алкоголь.
Якщо повністю відмови-

тися від цих продуктів
не вдається,
ься, намагайтеся принаймні
аймні замінити їх на більш здорові
аналоги.. Наприклад,
соняшникову
икову олію —
на оливкову,
кову, магазинні
солодощі
щі — на чорний
шоколад
д або фрукти та ягоди. З алкоголю
оголю дозволяється
сухе вино.
о.

l РОЖЕВИЙ «НЕОН». Сміливо надихайтеся неординарними образами героїнь з улюблених серіалів, роблячи ставку
на відтінки і текстури, яких раніше боялися, наприклад на яскраво-рожеву помаду

арсеналі кожної дівчини
« Вобов’язково
повинна бути
червона помада, яка виручить
у будь-якій ситуації.

»

чірнього макіяжу ідеально підійдуть
яскраві відтінки, то кращий вибір для
денної прогулянки — натуральний рожевий.

з глянцевим фінішем. Однак не забувайте, що яскравий акцент у гармонійному
макіяжі повинен бути лише один.

l ФАТАЛЬНИЙ ЧЕРВОНИЙ. В ар-

l КОЛІР КАБЕРНЕ. Мабуть, це найпо-

сеналі кожної дівчини обов’язково повинна бути червона помада, яка виручить у будь-якій ситуації. Її суперсила
в тому, що навіть повсякденний лук із білої сорочки і джинсів, вона вмить перетворить на сексуальний і ошатний.

пулярніший відтінок помади на всіх модних показах і червоних доріжках: виглядає дорого, ненудно і дуже спокусливо.
Крім того, він буде доречним і увечері,
і вдень.
Джерело: cosmo.com.ua.

l НА ЗАМІТКУ

Кілька правил прання іграшок
Фото ukr.media.

6 продуктів,
які прискорюють старіння
шкіри
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Передплатили – і виграли! *

Цей елемент жіночого одягу має чимало особливостей і підходить
на всі випадки життя — заплановані чи спонтанні. Однак важливо
вибрати правильний, актуальний і стильний варіант. Розгляньмо
разом модні фасони цього сезону
БІЛА
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М’які ведмедики та зайці нерідко
є дитячими улюбленцями, та, на жаль,
вони дуже швидко забруднюються.
Як правильно повернути їм чистоту?
Іграшки, наповнені кульками (антистресові і для розвитку дрібної моторики), приводимо в порядок тільки методом вологого
чищення. Категорично не рекомендується
прати їх у машині: навіть міцні на перший погляд шви можуть при цьому розійтися — в результаті зіпсуєте й забавку, і пралку.
За наявності батарейок (у музичних іграшках) спочатку акуратно розпорюємо шов, дістаємо батарейки і знову зашиваємо (великим стібком, щоб не вивалився наповнювач).
Лише після цього перемо і висушуємо пухнастика, повертаємо батарейки на місце і знову
зашиваємо, вже охайно.

Жирні плями до прання обробляємо
за допомогою губки, змоченої в медичному
спирті або в засобі для миття посуду.
Іграшки з трикотажу і велюру (без фурнітури, кульок, батарейок і пластикових деталей)
можна прати в машині, помістивши їх у спеціальну сітку для прання делікатних предметів
одягу. Пришиті бантики, шапочки та подібні
аксесуари залишаться в сітці, якщо все-таки
відірвуться.
У жодному разі неприпустимі прання або
чистка забавок хімічними засобами — тільки
дитячим шампунем чи господарським милом.
Після прання їх слід добре прополоскати
від мила, порошку або соди.
Не з усіх музичних іграшок можна витягнути «начинку». Є й такі, в яких деталі й дроти
тягнуться по всій довжині, включаючи лапки
і голову звірятка, — тож вийняти блок, не по-

ласті); Тимощук В. Д. (м. Володимир-Волинський Волинської області); Сень Н. Г.
(м. Нововолинськ Волинської області); Киця К. О. (с. Литовеж Іваничівського району Волинської області); Кузь М. М. (с. Залухів Ратнівського району Волинської
області); Тижук В. В. (с. Коршів Луцького району Волинської області).

l Плед — Барило Л.
(с. Крушинець Любомльського району Волинської
області); Кихтюк А. Д.
(с. Риковичі Іваничівського району Волинської області); Пармьонова В. В.
(смт. Локачі Волинської
області).

шкодивши виріб, неможливо. Для таких варіантів залишається тільки суха чистка.
Крім того, не забуваємо регулярно обробляти всі іграшки з допомогою спеціальної
бактерицидної лампи.

Нас читає вся Україна!

l Покривало — Смаль П.
(с. Велика Глуша Любешівського району Волинської
області); Пілюк А. М.
(с. Забороль Луцького
району Волинської області); Ганецька Н. (с. Скірче Горохівського району
Волинської області); Вірич А. Д. (смт. Іваничі Волинської області).

l Рушник — Цика В. О.
(м. Луцьк); Гаврилюк Г. Г.
(с.Купичів Турійського
району Волинської області); Бобко Л. Я. (м. Камінь-Каширський Волинської області).

МІСЯЧНИК

«Ч
Читанка для всіх»

Передплатний індекс: 607800

l Цукор — Мацик О.
(с. Воєгоща Камінь-Каширського району Волинської області); Котикович І. Б. (с.Троянівка
Маневицького району Волинської області); Зубенко В. С. (с. Дерно Ківерцівського району Волинської області).
l Чайник — Ольхович Г. С. (с. Тростянець
Ківерцівського району
Волинської області).
Продовження списку переможців, який дублюється
у двох виданнях, – наступного четверга. Дізнатись,
як отримати приз, можна за
телефонами: 0967841812,
0500760244.

Фото veseldom.com.

Передплатіть і ви!

* Під подарунком мається на увазі
придбання товару за 0,01 грн із ПДВ.

ТИЖНЕВИК

Передп
плаатні індекси
«Цікавої гаазети
ети на вихідні»:

l длля Волині – 60304, l для Рівненщини – 60312,
l для інших регіонів України – 60307.

Хто з нами —
той знає
більше!
МІСЯЧНИК

«Так ніхто не кохав»
Передплатний індекс: 60779

… А в нас ще й
крутий сайт —

volyn.com.ua!

І ВИ НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ — ВИПИСУЙТЕ ТА ВИГРАВАЙТЕ!
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l СІМ «Я»

l ЗНАННЯ — СИЛА!

Сто тортів

Де живуть відмінники ЗНО?

— Мам, дай мені тортика, ма-ам!
— Ромаш, нема його, ми вчора його з’їли.
— Ну мам, хочу тортика, знайди його!!!

Регіони-лідери країни за результатами 2015–2019 років
Фото media.slovoidilo.ua.

Оксана КОВАЛЕНКО,
мама

стерії у голосі сина більшає
з кожним моїм аргументом.
7-ма ранку, здається, що тобі,
дитино, не спиться чи не радіється! Мене врятувала, як це не смішно звучить, теорія. …З різних
статей для батьків запам’ятала часто повторювану пораду: у проблемній ситуації спробуйте
пофантазувати.
Тож мій 3-річний Ромаш почув таке: «А давай
начаруємо собі тортик! Чари-бари — великий
тортик із кремом для Романа з’явись!» Диво дивне — похмурість у мого ласуна як рукою зняло,
очі загорілися цікавістю. Чаклувати так чаклувати: я забажала, щоб у нас з’явилася сотня
пляцків з трояндочками і шоколадом. Малий
не витримав і взявся міркувати, куди ми їх поставимо. Закінчила я думкою, що наші торти через обмаль місця повилазили на вулицю — тож
люди, які поспішають на роботу, зупиняються,
щоб покуштувати і дякують за частування. Обом

ДЕ ЖИВУТЬ ВІДМІННИКИ ЗНО

І

“

Дозволяти мріяти собі чи
комусь — важливо.
Фантазування, передчуття
чогось хорошого, планування
дарують корисне задоволення.
Людина потребує «польоту».

нам було весело, а головне — малий передумав
мучити маму.
Найцікавіше, що стратегія з умовною назвою «не позбавляйте дитину надії» працює
і зі старшими. Один тато описав, як його дев’ятилітня донька захопилася кіньми. Одного разу
вона поділилася з ним мрією: «Було б добре,
якби на 16-й день народження мені подарували скакуна». Той тато раніше відвідував тренінг
для батьків складних дітей, тому зумів стримати
першу імпульсивну реакцію, що не має стільки
грошей. Натомість через якусь хвилю запитав:
«Значить, хотіла б коня? Розкажи мені про це».
Донька з великим захопленням описувала,
як годуватиме тварину, куди поскаче. При цьому ні на чому не наполягала. Їхня розмова могла
завершитися обопільним незадоволенням, натомість розійшлися в доброму гуморі. (За кілька
років дитина переорієнтувалася на велосипед).
Історія повчальна. Дозволяти мріяти собі чи
комусь — важливо. Фантазування, передчуття
чогось хорошого, планування дарують корисне
задоволення. Людина потребує «польоту». Забрати таку нагоду, не пустити у мрійний простір
дуже легко. Нам, дорослим, часто здається, що
захмарні мрії шкідливі, а фантазії — це дурнички і що ліпше не починати. Навіть фразу «мріяти
ніколи не пізно» передаємо з іронією, а може,
вона з’явилася, як настанова? Це те, що вирізняє людину з-поміж інших істот у світі. Певно ж
недаремно, такими популярними у дітей є казки
(й «Пеппі Довгапанчоха»), а чимало дорослих
зачитується фантастикою.
Маєте свої цікаві спостереження —
діліться. Наші адреси: okovalenko74@gmail.
com або ж tsikava.gazeta@gmail.com, а поштова: 43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13
«Цікава газета на вихідні».

СЛОВО І ДІЛО

СКІЛЬКИ УЧНІВ ОТРИМАЛИ 200 БАЛІВ ХОЧА Б ІЗ ОДНОГО ПРЕДМЕТА
(У 2019 Р. ПОРІВНЯНО З 2015 Р.)
88%
64,3%
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У % ЩОДО 2015 РОКУ

м.Київ
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Рівненська
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Волинська
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274
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258 85,3%
303 17,4%
222 26,7%
274 23,4%
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Херсонська

Інфографіку створено за даними Українського центру оцінювання якості освіти станом на 12.05.2020 року

ЗНО-2020 буде відрізнятися від
попередніх іспитів обмеженнями,
запровадженими на карантині
через коронавірус. Міносвіти
визначилося, що проведення
зовнішнього незалежного
оцінювання в Україні пройде
з 25 червня до 17 липня (прийом
документів — з 13 до 22 серпня).
Поки випускники та абітурієнти
готуються до оцінювання, «Слово
і діло» пропонує подивитися, де живе
найбільше випускників шкіл, які
отримали 200 балів під час ЗНО
за останні п’ять років
Слава ДІЛО

агадаємо, що тестування стало
обов’язковим для тих, хто хоче
вступати до вишу з 2015-го. Загалом

Н

якщо подивитись, як змінювалася кількість
відмінників за останні п’ять років, то цифри
неприємно вражають.
У 2015-му на 200 балів хоча б один

“

За п’ять років кількість тих,
хто склав ЗНО на 200 балів,
зменшилася з 1 тис. 753
до 274 осіб.

предмет склали 1 тис. 753 учні. Наступного року цей результат знизився на 85%
і становив лише 258 учнів.
У 2017-му 303 особи склали ЗНО
на 200 балів хоча б з одного предмета. За рік відмінників стало менше
на чверть — 222 особи. У 2019-му вико-

l ОТАКОЇ!

У Дніпрі фермер начепив
захисні маски козам
Тепер користувачі соціальних мереж сперечаються — навіщо?
отографії опублікувала користувачка Ксенія Пантюшкіна. Кози
у масках мирно гуляли в полі неподалік міста Дніпра. У коментарях під дописом дехто із кмітливих припустив, що так роблять
для того, аби кози не об’їдали чужі дерева і траву. Мовляв, у тварин свій
карантин, — «деревний», а не коронавірусний.

Ф

нали тест на «відмінно» тільки 274 випускники.
За п’ять років кількість тих, хто склав
ЗНО на 200 балів, зменшилася з 1 тис.
753 до 274 осіб.
Найбільше відмінників проживає у Києві. Але якщо у 2015 році таких було 288,
то в 2019-му — лише 63 учні.
На другому місці вже кілька років поспіль Львівська область, де кількість відмінників за останні чотири роки зменшилася з 215 до 41.
Третю сходинку за кількістю тих, хто
склав хоча б один тест ЗНО на 200 балів,
у 2019 році посіла Харківська область,
де було 25 відмінників (проти 161 —
у 2015-му).
До першої десятки у 2019-му також
увійшли абітурієнти Дніпропетровської
(20 осіб), Волинської (15), Одеської (11)
і Тернопільської (11) областей.

Фото facebook.com/aksenjangel.
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l МНОГАЯ ЛІТА!

l ЗНАЙ НАШИХ!

Фото mi100.info.

Галушки, посуньтеся! Полтавщина тепер
має ще один бренд — «Котелевський
коржик»!
Фото 0532.ua.

»

Закінчення. Початок на с. 1

Інна ПІЛЮК

квитком у світ стали … півники,
котики та пташки. Але не звичайні,
а їстівні. Солодкі, запашні коржики
майстриня взялася прикрашати дивовижним автентичним розписом, який і став
його «фішкою».

Її

Жінка щодня молиться: за рідних та односельців,
за Україну і вояків на Сході.

У 106 років ходить
до церкви із власноруч
вирощеними квітами

ЧОЛОВІК НА ПОБАЧЕННЯ ПРИЙШОВ
ІЗ ПАНЯНКОЮ
Але Оксана не винаходила велосипед.
Вона його просто відродила і донесла
до публіки.
Всі люди старшого покоління на її рідній Полтавщині добре пам’ятають попередників коржиків — обрядових солодких
панянок. Їх готували з прісного тіста: тільки борошно, цукор, вода (дехто замінював
її молоком або додавав яйце) і амоній. Прикрашали готові рожевою глазур’ю, яку фарбували соком червоного буряка.
Найкрасивіші та найбільші панянки (для
них були навіть 60-сантиметрові бляшані
форми) господині дарували своїм хреще-

“

НА ФРОНТІ ВЦІЛІВ І ЧОЛОВІК,
І КОРЖИК-ОБЕРІГ
Час минав, молоді люди побралися, бабуся померла. На якийсь час побутові проблеми не давали шансу прорости творчим
зародкам, які вже зріли в душі дівчини. Все
змінила дитина: «Після пологів я несподівано почала відчувати великий потяг до творчості. Гуляла з малим у лісі, плела з трави
якісь примітивні ляльки, вдома з ниток теж
робила мотанки. А ще захопилася кулінарією. І на Різдво 2016 року відчула, що дуже
хочу спробувати сама спекти оті бабусині
панянки».
З тістом довелося потренуватися. Перші коржики не дуже вдавалися, але Андрій

Фото kolo.news.

СМАКУЙМО РАЗОМ!

Печиво Оксани завдяки інтернету
ету
та соцмережам (там вона створила
орила
спільноту «Котелевський коржик»)
жик»)
розходиться по всьому світу. Жінка
нарахувала замовлення у понад 30 країн.

никам, колядникам. «Пам’ятаю, в дитинстві
було джек-потом отримати за колядку таку
красу, — Оксана Дорошенко і сама є їхньою
любителькою. — Але якщо раніше кожна
господиня обов’язково пекла їх до Різдва,
то тепер на всю Котельву лише кілька таких
умілиць».
Серед них була і бабуся майбутнього
чоловіка дівчини — Андрія. Він як відчував, чим можна підкупити кохану, і якось
на Новий рік прийшов до неї з панянкою.
«Я була дуже зворушена і вражена: де він
їх узяв? — розповідає Оксана. — Виявилося, що його бабуся Ганна Дорошенко пекла
панянки все життя і була справжньою майстринею у цій справі».

А ще у такому поважному віці Пелагея
Козьменко інколи може скуштувати
домашньої горілки

«Іноді розписую печиво до пізньої
ночі, бо ж треба кілька кольорів
поєднати, дочекатись, коли все
підсохне… Але ні руки, ні спина не
болять, коли дійсно захоплений своєю
справою».

Це якраз те
серце-оберіг,
яке зберегло
коханого
на війні.

їв їх і нахвалював. Це теж відіграло важливу
роль у тому, що Оксана не покинула захоплення. Але майстриня розуміла, що панянки актуальні тільки раз на рік.
Аби не втрачати навичок, стала пекти
декоровані коржики й на інші свята. Тісто
готувала вже не прісне. Основу рецепта
запозичила, багато чого вдосконалила
на свій смак. Так народилася випічка, відома тепер як «Котелевський коржик».
Із назвою не мудрувала: живе у Котельві,
то й коржики будуть котелевські. Стартувала з великодніх декорованих писанок,
а потім взагалі відійшла від календаря.
З’явилися її чудові глечики, котики, півники…
Розписує заготовки орнаментом в етностилі: «Потяг до традиції виник десь
на підсвідомому рівні. Як показала практика, я не можу малювати будь-що, якісь там
мультяшні персонажі. Не моє це зовсім, все
виходить надто вимученим. Отак зрозуміла, що за якісь беззмістовні речі не варто
навіть братися».
Печиво Оксани завдяки інтернету
та соцмережам (там вона створила спільноту «Котелевський коржик») розходиться
по всьому світу. Жінка нарахувала замовлення у понад 30 країн. Якось готувала
вироби навіть до Австралії на подарунок.
Є щось в українській символіці таке, що вабить і гріє душу. Справа, окрім задоволення, стала приносити і прибуток.

Рецепт котелевських коржиків нескладний і кожна господиня зможе повторити його вдома:
Для тіста знадобиться: 700–800 грамів борошна, 200 грамів 82-відсоткового
вершкового масла, 5–6 столових ложок
меду, 4 яйця (2 цілих і 2 жовтки), 1 склянка цукру, 1 чайна ложка кориці, 2–4 чайні
ложки какао і кероба, по дрібці кардамону, анісу, гвоздики, цедри лимона, трохи
рому або амаретто.
Все це (крім борошна) розмішати,
додати 1 чайну ложку соди і поставити на парову баню. Після охолодження
поступово змішати з борошном (тісто
виходить липким), загорнути в харчову
плівку і відправити на ніч у холодильник.
Вранці тісто викласти у формочки і випікати 6–7 хвилин у духовці при 180 градусах. Ще добу даємо постояти.
Полива (глазур) наноситься на охолоджену випічку. В білки, що залишилися від приготування тіста, поступово
збиваючи, додаємо цукрову пудру (400–
500 грамів) і барвники. Ще добу даємо
постояти і тільки після цього наносимо
малюнок за допомогою цупкого целофанового пакета з тоненько прорізаним
кінчиком.
Готові запаковані вироби можуть
зберігатися рік. Натуральний мед та кориця діють у ньому як консерванти.

Лія ЛІС

ими днями у селі Печеніжин Івано-Франківської області вітали із 106-м днем народження Пелагею Козьменко. Жінка досі
ходить до сільського храму. Приносить туди квіти,
які виростила сама, зокрема троянди, півонії, чорнобривці, братики, айстри. Усього має їх пів сотні
видів.
Пані Пелагея живе одна, хоча син із невісткою
запрошують до себе. Їсть переважно каші — гречану, вівсяну, рисову, кукурудзяну, а ще — домашній
сир, сметану, картоплю з овочами. Усе приправляє
кропом, петрушкою, м’ятою. Особливо до вподоби
їй борщ та кукурудзяна кулеша зі сметаною або
мелай (запечений у печі корж із кукурудзяного
борошна). Інколи може скуштувати домашньої
горілки. Здоров’я поправляє гірськими травами.
Здорова їжа, праця та віра в Бога — ось
її рецепт довголіття.

Ц

На аукціоні виставили
шматок Місяця
вартістю 2,5 мільйона
доларів
13-кілограмовий метеорит упав на Землю
в пустелі Сахара
Мирослава СЛИВА

Але своїм головним виробом Оксана
вважає не майстерно вималювані коржики
на замовлення, а простеньке печиво-серце:
«Коли чоловік ішов на фронт, я дала йому
з собою котелевський коржик-сердечко
із символікою у вигляді древа життя і двох
берегинь (мене і його мами). Можливо,
саме воно зберегло чоловіка під час боїв
на Світлодарській дузі. Андрій повернувся
додому цілим і неушкодженим. Разом з уцілілим коржиком».
За матеріалами видань
zorya.poltava.ua, www.umoloda.kiev.ua,
kolo.news.

укціон «Крісті» пропонує для продажу
шматок природного супутника Землі
за 2,5 мільйона доларів. Це п’ятий за розміром метеорит з усіх відомих. Його виявили два
роки тому в Західній Сахарі. Ймовірно, камінь
відколовся від Місяця після зіткнення з астероїдом чи кометою і потрапив на Землю сотні чи навіть тисячі років тому.
Експерти підтвердили місячне походження
лота, порівнявши його зі зразками, які привезли
астронавти місії «Аполлон». У 1960 –1970 роках
вони доставили на Землю понад 400 кілограмів
місячного грунту. Отож продають справді шматок Місяця.
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l ВИЗНАННЯ

Зірка донецького «Шахтаря» і київського
«Динамо» у 70 стане батьком

Фільм про Голодомор —
серед найкращих
за версією The Guardian

«Старий кінь борозни не псує» чи «Хороший сусід у нього»?
Фото football24.ua.

Британське видання включило стрічку
«Ціна правди» Аґнєшки Голланд до списку
видатних фільмів року
Василь КІТ

Лія ЛІС

Кінокартина розповідає історію британського
журналіста Ґарета Джонса, який у 1933 році вирушив до Радянського Союзу та на власні очі побачив злочини сталінського режиму та Голодомор
в Україні. Переховуючись від спецслужб СРСР,
крок за кроком він розкриває правду про трагедію
українського народу: Голодомор, жорстку цензуру та масові репресії. Саме його викриття згодом
стануть підґрунтям для роману «Колгосп тварин»
Джорджа Орвелла. Фільм є спільним виробництвом України, Польщі та Великої Британії.
У листопаді 2019 року Президент України
Володимир Зеленський відзначив орденом Княгині Ольги III ступеня режисера стрічки «Ціна
правди» Аґнєшку Голланд «за вагомий внесок
у вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу — Голодомору 1932–1933 років
в Україні, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор».
Заслужено!

ідомий у минулому футболіст,
тренер і експрезидент Федерації
футболу України Анатолій Коньков незабаром стане батьком. Про
це повідомила його дружина.
35-літня Марія виклала в Instagram
відео, на якому видно її округлий
живіт.
«Вперше в житті у мене такий
ідеальний прес», — підписала зображення майбутня мама.
Звісно, відреагували на цю інформацію і читачі. Пропонуємо деякі коментарі, опубліковані на сайті sport.ua:

В

Анатолій Коньков удвічі старший за Марію Конькову (Раупову). Але друзі кажуть, що це
саме той випадок, коли коханню будь-який вік підвладний.

***
«Ось це Кінь! Справжній козачело!
У президенти його!» (dgurkis).

Наша довідка

Відповіді на cканворд
за 14 травня

Анатолій Коньков
футболом почав
займатися в Краматорську Донецької
області, грав за
місцевий «Авангард»
на позиції захисника і півзахисника.
В 1968–1974 роках
захищав кольори донецького «Шахтаря».
В 1972-му виступав на
Він був на перших ролях в одній із найкращих команд
Чемпіонаті Європи за свого часу.
збірну СРСР, будучи
ще гравцем Першої ліги. Став срібним призером ЧЄ-1972.
Наприкінці 1974-го разом із Євгеном Кананою потрапив у побутовий скандал
(бійка в ресторані Донецька), обоє були дискваліфіковані довічно, але Валерій Лобановський зумів домогтися відміни і переведення його в київське
«Динамо», за яке грав із 1975-го по 1981 рік. За цей час став чотириразовим чемпіоном СРСР (1975, 1977, 1980, 1981), володарем Кубка СРСР
(1978), володарем Кубка Кубків-1975 і Суперкубка УЄФА-1975. А в складі
збірної Союзу виборов бронзову медаль Олімпіади-1976.

Т
А
Т Р У Б
А
У
С У Ф Л
Т Р А
У
О
К Е Л П
У
Я У
С И К Х

У Р
І
Л А
Л
Е
Л
В А
І
Н Д

М А Н
К А
Н
Б У Л
Ї Н І
П А
А Н Т А Р
Т
М
Е
К І
Т Е Р П А С
В
В
С Т
Е
А Т А
Н
Л
С

А
К
Р
Е

С
А
К
С
О
А Ф
О
А Н

Фото football24.ua.

«Ось тобі й ізоляція!» (rus).
***
«Старий кінь борозни не псує»
(turist86).
***
«Хороший сусід, видно, в нього»
(Льоня Кукуєв).
***
«Чувак, заздри мовчки. У діда
в 70 ще є порох у порохівницях!»
(steelmaker).

***
«На батьківські збори «швидка»
буде привозити під крапельницею»
(dneprkby).
***
«Нема чого тут заздрити. Дуже
погано, коли в 70 літ стають батьками — дитина ж толком не знатиме
свого тата. Коньков через 5–10 років
копита відкине — і все. Так, дружина

“

Чувак, заздри мовчки.
У діда в 70 ще є порох
у порохівницях!

отримає все, що він нажив за життя.
Але коли дитина не знає свого батька — це погано» (JV).
***
«2025 рік. 5-літній хлопчик підходить до Конькова і каже: «Слухай, дідусю, а де мій татко?» (Олег Судак).
***
«Є долари — є і секс у старості»
(Alex86 1).
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Дернівська сільська рада Ківерцівського району
оголошує про проведення процедури розгляду та врахування
пропозицій громадськості щодо детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на вул. Незалежності в с. Дерно Ківерцівського району Волинської
області, розробленого ФОП Солярчук Б. Д. відповідно до рішення
сільської ради від 21.02.2020 р., № 24/3.
Ознайомитися з проєктом детального плану території можна
в приміщенні Дернівської сільської ради.
Пропозиції та зауваження подаються в письмовій формі на ім’я
сільського голови в місячний термін від дня опублікування оголошення.
Громадські слухання відбудуться 22 червня 2020 року
о 10.00 у приміщенні Дернівської сільської ради за адресою:
с. Дерно, вул. Незалежності, 73.

М

А

l ТРАГЕДІЯ

Бджоли відреагували
на перегар: від їхніх
укусів загинув чоловік
Трагічний випадок стався у селі Бодаки
на Тернопільщині
Микола ДЕНИСЮК

озлючені комахи напали на 37-річного чоловіка усім роєм. У потерпілого виникли алергічна реакція, набряк дихальних шляхів, задуха. До того ж у нього стався епілептичний напад.
За інформацією видання «Високий замок», чоловік,
про якого йдеться, сповідував надто «вільний» спосіб життя. Зловживав алкоголем. Двоє членів його
родини, які теж полюбляли спиртне, пішли з життя
через переохолодження…
А Василь того дня взявся знімати рій бджіл
із дерева. Квапився, бо, напевно, хотів отримати
за це винагороду. Після атаки комах, яких роздратував запах перегару, він упав. Є припущення, що
якби хтось із присутніх встиг витягнути з гортані
потерпілого запалий язик (так зазвичай роблять
при епілепсії), трагедії вдалося б уникнути.
А якби сам чоловік робив усе правильно,
то теж був би живим, та, видно, підганяла думка
про чергову пляшку…
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

«Думала, що це Нулик із «Фіксиків»,
але спокою не давала «мала
книжка»…»
«Я спіймала себе на тому, що з вашої легкої
руки маю нову, ну ду-у-же приємну традицію.
А саме: писати листи у редакцію. Традиції,
переконана, сприяють зміцненню «родинних»
зв’язків. Тож, щоб не порушувати таку
новеньку і цікаву, пишу вам знову…»
ісля цих слів захотілося розцілувати їх авторку — Тетяну
Репетило із села Гуляйполе
Катеринопільського району Черкаської області. Бо, вважаю, що наші
почуття взаємні — ми теж чекаємо
на ваші листи. Вони є найяскравішим свідченням, що наша робота
була недаремною. До того ж із дівчатами з Черкас ми вже цілувалися,
з Умані — цілувалися, із Золотоноші — цілувалися, а ось до Гуляйполя
ще не доїхали. Але одна лише назва
зобов’язує там побувати! Не кажучи
вже про такі задушевні листи… Аби
тільки швидше зупинити оцю нечисть
на ім’я коронавірус!
Перед тим, як повторити запитання, на яке сьогодні дамо відповідь, хочу нагадати, що в ці дні
активно триває передплата видань
на друге півріччя, і ми дуже сподіваємось, що й надалі будемо разом. Тому,
будь ласка, нагадайте вашому листоноші, аби він продовжив вам підписку «Цікавої газети на вихідні». Крім
різнопланової інформації, матимете
ще й шанс отримати хороший приз
(а може, вже й потрапили до перелі-

П

ку тих щасливчиків, кому усміхнулася
фортуна, — перевірте список переможців у сьогоднішньому номері
на 9-й сторінці). Також у «Цікавої газети на вихідні» є сестри — місячники «Так ніхто не кохав» і «Читанка для
всіх» та мама — газета «Волинь-но-

“

ла,, що ви отримали, у відомій «невеличкій»
чкій» книжці піднявся із темного
місця, сумно співав і ридав, поглядаючи на одну з топ–річок Європи, поки
його не сполохали популярні у міфології птахи.
Саме цих тварин ми сьогодні і заховали.
Що знаходиться у гарбузі?
А далі ми знову надаємо слово

Будь ласка, нагадайте вашому листоноші,
аби він продовжив вам підписку «Цікавої газети
на вихідні» на ІІ півріччя.

ва», яка виходить двічі на тиждень.
Передплатіть і їх — тоді будемо зустрічатися ще частіше!

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
16 (2020)
1. Розв’яжіть задачу.
Купили два кошики полуниць.
У першому ягід було на 1,44 кг більше,
ніж у другому, а в другому — у 1,6 раза
менше, ніж у першому. Скільки заплатили за всю покупку, якщо 1 кг полуниць коштує 42,5 грн, а порожній
кошик — 42 грн?
2. Додайте до відповіді 550,8.
3. Тепер поділіть на 3.
4. Один герой із того чис-

Держава в

Тетяні Репетило, адже її історія,
як шукала відповідь на це запитання,
стала переможцем туру.
«Завдання дуже цікаве і трішки заплутане тим, що починається
із задачі. Це і спонукало спочатку
піти неправильним шляхом. Знайти розв’язок задачі для мене було
просто, як для вчителя математики.
Це число — 300. Але задача і фраза
«один герой із того числа, що ви отримали» навели на думку, що це…
Нулик із «Фіксиків».
Проте мені не давало спокою
словосполучення — «невеличка»
книжка. І тут я раптом зрозуміла, що «невеличка» — це мала. А

Німецька назва
річки Одра

Права
притока
Іраваді
(М'янма)

Європі
Автор
«Гетьманський
скарб»

Схильна
до
паніки
людина

Українс.
ведучий
Олександр ...

Невелика
прісноводна
рибка
родини
в'юнові

Найдрібніша
частинка

Наймит
в Латинській
Америці

Бідний,
незаможний

Італійс.
актриса
Софі ...

Вогнепальна
зброя

Офіцерський титул у Туреччині

Різка
зміна
вартості
товару

Різновид
макаронних
виробів

Склад- Столиця
ник
Мальмармедівів
ладу

Рух
грошей,
товарів
Експорт
(антонім)
Напис на Драма
кадрах Костомакінорова «...
фільму Чалий»

згідно з нашим жеребкуванням, яке
провела чарівна і загадкова Ші Мур
серед 5 учасників, котрі відправили
правильну відповідь — слово «Півень», стали: Любов Щегельська
з міста Луцька Волинської області
і Тамара Бершадська із села Бродецьке Катеринопільського району Черкаської області.
Переможниць просимо надіслати на адресу редакції копії першої
та другої сторінок паспорта (або
ID-картки) та ідентифікаційного коду.
Нам же час оголошувати нове
завдання.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
21 (2020)

Сьогодні у нас запитання з малюнком. Надихнула на нього одна
ду-у-же файна знайома, яка почала
комплексувати з приводу своїх літ.
Тому на день народження ми їй вручили цей предмет. Мовляв, не заморочуйся, тобі усього…
Число, скільки їй літ, ми і заховали.
Що знаходиться у гарбузі?
Слово-відповідь треба
надіслати до 2 червня тільки у вигляді sms–повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775 (наприклад: «Коронавірус», «Три ведмеді», «Володимир Зеленський»).
Увага: з одного номера можна
відправляти лише одне sms! Цей
номер і братиме участь у жеребкуванні при розіграші призових
200 гривень, якщо правильних відповідей буде більше двох. А ще спеціальний приз — 150 гривень — отримає той, хто в листі на поштову
адресу (43 025, Луцьк, просп. Волі,
13) чи електронну(tsikava.gazeta@
gmail.com) найяскравіше опише,
як відгадував запитання.
Нехай ніякі коронавіруси вас
(і нас) не здолають!

Усміхніться!

Фігура
пілотажу

Вузький
прохід
між
горами
Француз.
письменник
Гі де ...

Крістіна ...
Брат
виделки
за
столом

Склад
на
водній
станції
Балада
Т. Г.
Шевченка

Співачка

Склав пан Андрій.

Грицько ГАРБУЗ

«мала книжка»
тісно пов’якниж
зане із постаттю видатного
ног українського
поета
Тараса Шевпо
ченка.
В 1846 році
че
Тарас
Григорович
Та
став
членом Кис
рило-Мефодіївського братства — першої
української
таємної організації, яка спиралася
на традиції
рал
національно-визвольного
руху. Але
національно-визво
вже в 1847-му після
післ доносу був заарештований разом із іншими учасниками цього товариства. Сидячи у
в’язниці у Петербузі під час слідства,
Шевченко написав цикл віршів, які
потім назвав «В казематі». На полях
якоїсь книжки, котру йому дали для
читання, він і писав свої вірші. Потім відрізав ці смужки паперу і виніс
у чоботях, коли його відправляли
на заслання. Ці вірші згодом були
переписані до «Малої книжки»,
яка складається з 27 саморобних
зшиточків невеличкого формату,
за що й отримала таку назву…
Я знаю багато віршів Кобзаря
напам’ять, тому відразу пригадалося
«Нас тут триста, як скло, товариства
лягло»:
За байраком байрак.
А там степ та могила.
Із могили козак
Встає сивий, похилий…
…Став на самій могилі,
На Дніпро позирав,
Тяжко плакав, ридав,
Сині хвилі голосили.
З-за Дніпра із села
Руна гаєм гула,
Треті півні співали.
Провалився козак,
Стрепенувся байрак,
А могила застогнала…
(вірш «За байраком байрак»
із циклу «В казематі»).
Ось і відповідь у цих словах:
ви заховали в гарбузі Півня! Вкотре
прийміть мою подяку за те, що є така
газета, а в ній — цікаві завдання. Здоров’я вам і натхнення для створення
нових загадок».
І вам здоров’я, пані Тетяно.
А ще 150 гривень призових за перемогу в конкурсі історій. Віват!
А ось володарями 100 гривень,

:)) :)) :))
Перукар, бриючи клієнта, два
рази його поранив. Щоб загладити вину, він вирішив завести
розмову:
— А ви раніше у нас бували?
— Ні, руку я втратив на війні.

:)) :)) :))
Ввечері на темній вулиці.
— Закурити не знайдеться?
— Я боксер і три дні назад
пояснював, що не курю.
— Вибачте. Око запливло. Не
впізнав. Багатим будете.

:)) :)) :))
— Куме, ти в палаючу хату
зайдеш?
— Ні.
— А коня на скаку зупиниш?
— Та ні.
— От за що я тебе, куме, поважаю, що ти не баба.

:)) :)) :))
Дочка дзвонить матері і
жаліється:
— Цей невдячний чоловік
знову не хоче їсти гречку.
— Донечко, а ти розкажи
йому, як ти старалася, коли її
варила.
— А її що — варити треба?

ПОНЕДІЛОК, 25 ТРАВНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

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 6»
15:40 «Світ навиворіт 6»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Сидоренки-Cидоренки»
(12+)
22:45 «Гроші 2020»

25 — 31 травня

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

l ЗНАЙ НАШИХ!

Фото tabloid.pravda.com.ua.

Українка заспівала на «Євробаченні-2020»
прямо у ліжку
У Роттердамі провели так
званий домашній онлайн-фінал
найпопулярнішого музичного
конкурсу Старого континенту
Лія ЛІС

Н

а ньому виступили всі цьогорічні учасники. До речі,
вони ж мають представити свої
країни і наступного року. От тільки
пісні доведеться написати нові. Також
усі конкурсанти «Євробачення-2020»
зі своїх домівок виконали хіт «Love
Shine а Light» рок-гурту Katrina and the
Waves з «Євробачення-1997». Солістка українського гурту Go_A Катерина
Павленко заспівала просто у ліжку.
Нагадаємо, що ввечері 12 травня
у Роттердамі (Нідерланди) мав відбутися перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2020», проте він
був скасований через пандемію коронавірусу.
Однак організатори провели
онлайн-шоу за участю всіх заявлених
цьогоріч учасників конкурсу. Перший концерт складався переважно
з кліпів, коротких інтерв’ю з артистами і заздалегідь знятих виступів або

УКРАЇНА

Катерина Павленко разом із своїм котиком створили справді домашню атмосферу.

“

Наступного року
виступатимуть ті самі
учасники, але мають
представити іншу пісню.

репетицій. У цьому шоу виступили
і представники України на «Євробаченні-2020» — гурт Go_A з піснею «Соловей».
Як відомо, сопілкар гурту Ігор Ду-

денчук — вихованець Волинського
училища культури і мистецтв. Оскільки формат «Євробачення» у вигляді
онлайн-шоу не є конкурсом, голосування за кращі номери не було.
Друга частина концерту відбулася
14 травня, а 16-го провели «домашні
виступи».
Наступного року Міжнародний
пісенний конкурс «Євробачення»
пройде там, де і мав відбутися цьогоріч — у нідерландському місті
Роттердамі. Сподіваємось, що тоді
концерт буде «живим», а не онлайн.

ВІВТОРОК, 26 ТРАВНЯ
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 6»
15:35 «Світ навиворіт 6»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Сидоренки-Cидоренки» (12+)
22:45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин» 05:30,
22:00 «Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 17:40 Новини 07:10, 08:10,
09:20 «Ранок з Інтером» 10:00,
18:00, 19:00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 11:50, 12:25 Т/с «Любов
не ділиться на два» 15:50 «Чекай на
мене. Україна» 20:00 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Особливий
випадок. Злочинець мимоволі»
23:50 Т/с «Головний калібр» 00:55
Т/с «Її чоловіки» (12+)

10:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Філін» (16+)
16:00 Історія одного злочину (16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Акварелі» (12+)
23:20 Контролер

СТБ

05:15, 20:15, 22:40 Т/с «Як довго я на
тебе чекала» (12+)
07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф. Кулінарний
випускний» (12+)
12:00, 14:50 Т/с «Коли ми вдома»
12:35, 15:40 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
ІНТЕР
18:15 «СуперМама»
19:10 «Один за всіх» (16+)
05:00 «Телемагазин» 05:30, 22:00
«Слідство вели... з Леонідом Каневським» 22:55 Т/с «Майор і магія» (16+)
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини
ICTV
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
05:35, 20:15 Громадянська оборона
10:00 «Корисна програма» 11:05 Т/с
«Мене звати Мелек» (12+) 12:25 Т/с
06:30 Ранок у великому місті
«Не відпускай мою руку» (12+) 13:50,
08:45 Факти. Ранок
14:45, 15:40 «Речдок» 16:35 «Речдок.
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
Особливий випадок. Чуже добро»
10:20 Х/ф «ТЕРМІНОВА ДОСТАВКА»
18:00, 19:00 Ток-шоу «Стосується
(16+)
кожного» 20:00 «Подробиці» 21:00
11:55, 13:20 Х/ф «ВИКОНАВЕЦЬ»
«Речдок. Особливий випадок. Злочинець
(16+)
мимоволі» 23:45 Т/с «Головний калібр»
12:45, 15:45 Факти. День
01:05 Т/с «Її чоловіки» (12+)
14:10, 16:20 Х/ф «ВІДЧАЙДУШНИЙ»
(16+)
УКРАЇНА
16:40 Х/ф «РОМЕО ПОВИНЕН
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
ПОМЕРТИ» (16+)
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 23:00
18:45, 21:00 Факти. Вечір
Сьогодні
21:20 Т/с «Контакт» (16+)
09:30 Зірковий шлях
23:15 Х/ф «ЩОСЬ (1982)» (18+)

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Філін» (16+)
16:00 Історія одного злочину (16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Акварелі» (12+)

СТБ

тебе чекала» (12+)
22:55 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV
05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Т/с «Відділ 44» (16+)
05:55 Громадянська оборона
06:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:10, 19:20 Надзвичайні новини
10:25 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИ
ХИМЕРИ» (16+)
12:00, 13:20 Х/ф «ОБДУРИТИ
УСІХ»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20 Х/ф «ЗУБНА ФЕЯ»
16:40 Х/ф «РЯТУВАЛЬНИКИ
МАЛІБУ» (16+)
18:45, 21:00 Факти. Вечір
20:05, 21:20 Х/ф «СТИРАЧ» (16+)
22:35 Свобода слова
23:55 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ
«ВІДПЛАТА» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз із майбутнього»
07:20 Вар’яти (12+)
08:10 Improv Live Show (12+)
10:00 Х/ф «ХВИЛЯ» (16+)
12:00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРУС» (16+)
14:00 Х/ф «РОЗЛАМ САНАНДРЕАС» (16+)
16:00 Х/ф «2012» (16+)
19:00 Від пацанки до панянки (16+)
21:30 Х/ф «ЯК ВИКРАСТИ
ХМАРОЧОС» (16+)
23:20 Х/ф «СХОВИЩЕ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:40
Правда життя 09:40 Речовий
доказ 10:50, 12:50, 18:05 Сіяя: з
нами у дику природу 11:50, 17:05
Боротьба за виживання 12:20
Дикі тварини 13:50 Містична
Україна 14:35, 19:55 Фантастичні
історії 15:30, 23:35 Загадки
Всесвіту 16:15 НЛО з минулого
19:05 Брама часу 20:45 Секрети
Другої світової 21:45 Ефект
Нострадамуса 22:35 Полярний
ведмідь

07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф. Кулінарний
випускний» (12+)
11:55, 14:50 Т/с «Коли ми вдома»
12:35, 15:40 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
К-1
18:15 «СуперМама»
06:30
«TOP
SHOP»
19:10 «Один за всіх» (16+)
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
20:15, 22:40 Т/с «Як довго я на

08:25 «Орел і Решка. Шопінг»
09:20 Х/ф «ПЕРШИЙ ПЕС
ДЕРЖАВИ»
11:10 Х/ф «ТРАСА 60»
13:10 Х/ф «ОБЕРЕЖНО! ДВЕРІ
ЗАЧИНЯЮТЬСЯ» (16+)
15:00, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:40 Т/с «Мисливці за реліквіями»
19:20 «Орел і Решка. Рай та пекло»
20:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23:50 Х/ф «СПОКУСА» (16+)

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «ДжеДАІ»
07:00 Т/с «Опер за викликом-2»
(16+)
09:50 «Загублений світ»
14:40 Х/ф «ВЦІЛІЛА» (16+)
16:15 Х/ф «ЛЮДИНА
ЛИСТОПАДА» (16+)
19:15 Т/с «Опер за викликом-3»
(16+)
20:15 Т/с «Ментівські війни. Київ»
(16+)
22:05 Т/с «CSI: Місце злочину-11»
(16+)
23:50 Х/ф «САГА: ПРОКЛЯТТЯ
ТІНІ» (18+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 09:50, 17:40 Yellow 06:10
Атлетіко - Валенсія. Чемпіонат
Іспанії 08:00, 00:35 Вольфсбург Боруссія (Д). Чемпіонат Німеччини
10:00 «Великий футбол» 11:20,
22:45 Наполі - Дніпро. 1/2 фіналу
(2014 /15). Ліга Європи УЄФА
13:05 Класичні матчі Ліги чемпіонів
13:55 Динамо (К) - Боруссія
(М). Плей-оф (2012 /13). Золота
колекція Ліги чемпіонів 15:40,
22:30 Футбол NEWS 15:50 Челсі
- Барселона. 1/4 фіналу (1999
/2000). Золота колекція Ліги
чемпіонів 17:50 Баварія - Айнтрахт.
Чемпіонат Німеччини 19:35
Хет-трик: Серхіо Агуеро. Золота
колекція Ліги чемпіонів. Прем’єра
19:40 Ман Сіті - Баварія (2014 /15).
Золота колекція Ліги чемпіонів
21:30 #залишайсязФутболом
02:20 Наполі - Рома (2018 /19).
Чемпіонат Італії 04:05 Олімпік Десна. Чемпіонат України

СЕРЕДА, 27 ТРАВНЯ
НОВИЙ КАНАЛ

2+2

1+1

06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз із майбутнього»
07:20 Вар’яти (12+)
09:30 Т/с «Грімм» (16+)
12:00 Х/ф «ДОСЯГНИ УСПІХУ»
13:50 Х/ф «МІСС КУЛЯ» (16+)
15:50 Хто зверху? (12+)
17:20, 19:00 Хто проти блондинок (12+)
20:50 Х/ф «ФОКУС» (16+)
22:50 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНИЙ БІЗНЕС»
(16+)

06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «ДжеДАІ»
07:00 Х/ф «ЧОРНИЙ ОРЕЛ» (16+)
08:45 «Помста природи»
09:00, 17:20 «Загублений світ»
13:55 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
СОЛДАТ-3: НОВИЙ
ПОЧАТОК» (16+)
15:45 Х/ф «ЗАГНАНИЙ» (16+)
19:15 Т/с «Опер за викликом-3» (16+)
20:10 Т/с «Ментівські війни. Київ» (16+)
22:15 Т/с «CSI: Місце злочину-11» (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»
13:45 «Одруження наосліп 6»
15:30 «Світ навиворіт 6»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Сидоренки-Cидоренки»
(12+)
22:45 Х/ф «КОНО» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 07:50 Правда
життя 09:30 Речовий доказ 10:40, 12:40,
18:05 Сіяя: з нами у дику природу 11:40
Дикі тварини 13:40 Містична Україна
14:30, 19:50 Фантастичні історії 15:25,
23:35 Загадки Всесвіту 16:15 НЛО з
минулого 17:05 Боротьба за виживання
19:05 Брама часу 20:45 Секрети Другої
світової 21:45 Ефект Нострадамуса
22:35 Полярний ведмідь

ФУТБОЛ-1

06:00 Атлетіко - Атлетік. Чемпіонат
Іспанії 07:45 Журнал Inside Serie A.
Чемпіонат Італії. Прем’єра 08:15
Боруссія (М) - Баєр. Чемпіонат
Німеччини 10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:10 Yellow. Прем’єра 10:20,
21:30 #залишайсязФутболом 11:25,
22:45 Дніпро - Наполі. 1/2 фіналу
(2014 /15). Ліга Європи УЄФА 13:15
«Суперматчі». Ліга Європи УЄФА 13:25
К-1
Журнал Ліги Європи 13:55 ПСЖ 06:30 «TOP SHOP»
Динамо (К) (2012 /13). Золота колекція
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
Ліги чемпіонів 15:50 Барселона - Челсі.
08:25 «Дай лапу»
1/4 фіналу (1999 /2000). Золота колекція
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
Ліги чемпіонів 18:00 Журнал Ліги
09:45, 20:10 «Орел і Решка.
чемпіонів 18:30 Чемпіонат Німеччини.
Перезавантаження»
11:35, 17:40 Т/с «Мисливці за реліквіями» Огляд туру 19:25 LIVE. Боруссія
(Д) - Баварія. Чемпіонат Німеччини
13:20, 23:50 Х/ф «ВЧИТЕЛЬ
20:15 Yellow 00:35 Баєр - Вольфсбур
АНГЛІЙСЬКОЇ» (16+)
Чемпіонат Німеччини 02:20 Лаціо - Інтер
15:00, 22:00 «Орел і Решка. Навколо
(2018 /19). Чемпіонат Італії 04:05
світу»
Шахтар - Дніпро-1. Чемпіонат України
19:20 «Орел і Решка. Рай та пекло-2»

ІНТЕР
05:25, 22:00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 17:40 Новини 07:10,
08:10, 09:20 «Ранок з Інтером» 10:00
«Корисна програма» 11:05 Т/с «Мене
звати Мелек» (12+) 12:25 Т/с «Не
відпускай мою руку» (12+) 13:50,
14:45, 15:40 «Речдок» 16:35 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже добро»
18:00, 19:00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20:00 «Подробиці» 21:00
«Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволі» 23:50 Т/с
«Головний калібр» 01:10 Т/с «Її
чоловіки» (12+)

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

Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Філін» (16+)
16:00 Історія одного злочину (16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Акварелі» (12+)
23:20 Зірковий шлях. Вечір

СТБ
05:15, 20:15, 22:40 Т/с «Як довго я на
тебе чекала» (12+)
07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф. Кулінарний
випускний» (12+)
11:35, 14:50 Т/с «Коли ми вдома»
12:35, 15:40 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:15 «СуперМама»
19:10 «Один за всіх» (16+)
22:55 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV
05:40, 10:05 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
11:35, 13:20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
13:40 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИ ХИМЕРИ»
(16+)
15:15, 16:20 Х/ф «ЖАННА Д’АРК»
18:45, 21:00 Факти. Вечір
20:15 Секретний фронт
21:20 Т/с «Контакт» (16+)
23:15 Х/ф «ЩОСЬ (2011)» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз із майбутнього»
07:20 Вар’яти (12+)
09:30 Т/с «Грімм» (16+)
11:10 Х/ф «АКВАМАРИН»
13:10 Х/ф «ВОНА - ЧОЛОВІК» (16+)
15:00, 19:00 Хто зверху? (12+)
20:50 Х/ф «11 ДРУЗІВ ОУШЕНА»
23:00 Х/ф «ВЕЗУНЧИК ЛОГАН» (12+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:15
Правда життя 09:25 Речовий доказ
10:35, 12:35, 18:00 Сіяя: з нами у дику
природу 11:35, 17:00 Боротьба за
виживання 13:35 Містична Україна
14:25, 19:50 Фантастичні історії
15:20, 23:35 Загадки Всесвіту 16:10,
21:45 Ефект Нострадамуса 17:30
Дикі тварини 19:00 Брама часу
20:45 Секрети Другої світової 22:35
Невідома Австралія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Дай лапу»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:45, 20:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
11:35, 17:40 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:20 Х/ф «А ОСЬ І ВОНА» (16+)
15:00, 22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
19:20 «Орел і Решка. Рай та пекло-2»

23:50 Х/ф «ОБЕРЕЖНО! ДВЕРІ
ЗАЧИНЯЮТЬСЯ» (16+)

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «ДжеДАІ»
07:00 Х/ф «ВИЩА СИЛА» (16+)
08:45, 17:20 «Загублений світ»
13:45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (16+)
15:25 Х/ф «К-9» (16+)
19:15 Т/с «Опер за викликом-3» (16+)
20:15 Т/с «Ментівські війни. Київ» (16+)
22:15 Т/с «CSI: Місце злочину-11»
(16+)
23:55 Т/с «CSI: Місце злочину-10»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Барселона - Реал. Чемпіонат
Іспанії 07:45 Журнал Ліги Європи
08:15 Боруссія (Д) - Баварія.
Чемпіонат Німеччини 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:10, 21:30
#залишайсязФутболом 11:15, 22:45
Дніпро - Севілья. Фінал (2014 /15).
Ліга Європи УЄФА 13:30, 19:00
Журнал Ліги чемпіонів 13:55 Динамо
(К) - Динамо (З) (2012 /13). Золота
колекція Ліги чемпіонів 15:50 Челсі
- Ліверпуль. 1/2 фіналу (2007 /08).
Золота колекція Ліги чемпіонів 18:10
Класичні матчі Ліги Європи 19:25 LIVE.
Лейпциг - Герта. Чемпіонат Німеччини
20:15 Yellow 01:00 Фортуна - Шальке.
Чемпіонат Німеччини 02:50 Чемпіонат
Німеччини. Огляд туру 03:45
«Суперматчі». Ліга Європи УЄФА 03:55
Олександрія - Динамо. Чемпіонат
України

П’ЯТНИЦЯ, 29 ТРАВНЯ

ЧЕТВЕР, 28 ТРАВНЯ
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 6»
15:25 «Світ навиворіт 6»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «Сидоренки-Cидоренки» (12+)
22:30 «Право на владу 2020»

11:50, 14:50 Т/с «Коли ми вдома»
12:35, 15:40 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:15 «СуперМама»
19:10 «Один за всіх» (16+)
22:55 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV

05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Секретний фронт
11:30, 13:20 Х/ф «РОМЕО ПОВИНЕН
ІНТЕР
ПОМЕРТИ» (16+)
05:25, 22:00 «Слідство вели... з Леонідом 12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:20 Х/ф «ВІДШКОДУВАННЯ
Каневським» 07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
ЗБИТКІВ» (16+)
17:40 Новини 07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
16:40 Х/ф «СТИРАЧ» (16+)
з Інтером» 10:00 «Корисна програма»
18:45, 21:00 Факти. Вечір
11:05 Т/с «Мене звати Мелек» (12+)
20:15 Анти-зомбі
12:25 Т/с «Не відпускай мою руку» (12+)
21:20 Т/с «Контакт» (16+)
13:50, 14:45, 15:40 «Речдок» 16:35
«Речдок. Особливий випадок. Чуже добро» 23:15 Х/ф «ДРАКУЛА» (12+)
18:00, 19:00, 01:55 Ток-шоу «Стосується
НОВИЙ КАНАЛ
кожного» 20:00 «Подробиці» 21:00
«Речдок. Особливий випадок. Злочинець 06:00, 07:15 Kids’ Time
мимоволі» 23:45 Т/с «Головний калібр»
06:05 М/с «Майлз із майбутнього»
00:50 Т/с «Її чоловіки» (12+)
07:20 Вар’яти (12+)
09:30 Т/с «Грімм» (16+)
УКРАЇНА
12:00 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
13:40 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ: КІНЕЦЬ
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 23:00
ГРИ»
Сьогодні
15:10 Х/ф «ФОКУС» (16+)
09:30 Зірковий шлях
17:10, 19:00 Хто зверху? (12+)
10:30 Реальна містика
20:50 Х/ф «12 ДРУЗІВ ОУШЕНА»
13:30, 15:30 Т/с «Філін» (16+)
23:00 Х/ф «ПРОГУЛЯНКА ВИСОТОЮ»
16:00 Історія одного злочину (16+)
МЕГА
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Акварелі» (12+)
06:00 Бандитський Київ 08:10 Правда
23:20 Слідами
життя 09:40 Речовий доказ 10:50, 12:50,
18:05 Сіяя: з нами у дику природу 11:50,
СТБ
17:05 Дикі тварини 13:50 Містична
05:15, 20:15, 22:40 Т/с «Як довго я на тебе Україна 14:40, 19:55 Фантастичні історії
15:30, 23:35 Загадки Всесвіту 16:15
чекала» (12+)
Ефект Нострадамуса 19:05 Брама часу
07:00 «Все буде добре!»
20:45 Секрети Другої світової 21:45 НЛО
08:45 «МастерШеф. Кулінарний
з минулого 22:35 Невідома Австралія
випускний» (12+)

К-1

1+1

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Орел і Решка. Шопінг»
09:20, 20:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
11:10, 17:40 Т/с «Мисливці за реліквіями»
13:00 Х/ф «ВЧИТЕЛЬ РОКУ»
15:00, 22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
19:20 «Орел і Решка. Рай та пекло-2»
23:50 Х/ф «А ОСЬ І ВОНА» (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»
13:45 «Одруження наосліп - 4»
15:25 «Світ навиворіт 6»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Ліга сміху. Дайджест 2020»
22:40 «Вечірній квартал»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «ДжеДАІ»
07:00 Х/ф «ГОРЕЦЬ-2» (16+)
08:40 «Помста природи»
08:55 «Рішала»
10:55, 17:20 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ТРІГОНАЛ: БОРОТЬБА ЗА
СПРАВЕДЛИВІСТЬ» (16+)
15:45 Х/ф «АТАКА НА КОРОЛЕВУ» (16+)
19:15 Т/с «Опер за викликом-3» (16+)
20:10 Т/с «Ментівські війни. Київ» (16+)
22:10 Т/с «CSI: Місце злочину-11» (16+)
23:50 Т/с «CSI: Місце злочину-10» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Топ-матч 06:10 Валенсія - Севілья.
Чемпіонат Іспанії 08:00 Yellow 08:10
Лейпциг - Герта. Чемпіонат Німеччини
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS 10:10,
21:30 #залишайсязФутболом 11:15
Дніпро - ПСВ (2012 /13). Ліга Європи
УЄФА 13:00 «Суперматч» (Постшоу).
Тревел-шоу 13:55 Порту - Динамо (К)
(2012 /13). Золота колекція Ліги чемпіонів
15:50 Рома - Челсі (2008 /09). Золота
колекція Ліги чемпіонів 17:35 Журнал
Ліги Європи 18:00, 00:35 Боруссія (Д) Баварія. Чемпіонат Німеччини 19:45 АЗ
- Металіст (2011 /12). Ліга Європи УЄФА.
Прем’єра 22:45 Ліверпуль - Реал. 1/8
фіналу (2008 /09). Золота колекція Ліги
чемпіонів 02:20 Лаціо - Мілан (2018 /19).
Чемпіонат Італії 04:05 Колос - Шахтар.
Чемпіонат України

СУБОТА, 30 ТРАВНЯ
1+1
06:15, 07:00 «Життя відомих людей
2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
12:05 Х/ф «ЛЮДИ ІКС. ЛОГАН:
РОСОМАХА» (16+)
14:45 Х/ф «ЛЮДИ ІКС.
АПОКАЛІПСИС» (16+)
17:20 Т/с «Кухня»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:20 «Чистоnews 2020»
20:30 «Вечірній квартал»
23:10 «Світське життя. 2020»

14:55 Т/с «Папаньки» (12+)
19:00 «МастерШеф Професіонали
2» (12+)
21:30 «СуперМама»

ICTV

05:15 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
06:10 Перше, друге і компот!
07:00 Т/с «Вижити за будь-яку ціну»
10:20, 13:00 Т/с «Поганий хороший
коп» (16+)
12:45 Факти. День
14:25 Х/ф «НАЙМАНІ УБИВЦІ» (16+)
16:45 Х/ф «СПЕЦІАЛІСТ» (16+)
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «СТРІЛЕЦЬ» (16+)
ІНТЕР
21:30 Х/ф «ВІД КОЛИСКИ ДО
МОГИЛИ» (16+)
05:25 «Мультфільм» 06:30 «Слово
Предстоятеля» 06:40 Х/ф «ЛАСКАВО 23:15 Х/ф «ТЕРМІНОВА ДОСТАВКА»
(16+)
ПРОСИМО, АБО СТОРОННІМ ВХІД
ЗАБОРОНЕНИЙ» 08:00 «Шість
НОВИЙ КАНАЛ
соток» 09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Корисна програма» 11:00
06:00, 07:15 Kids’ Time
Х/ф «ВУСАТИЙ НЯНЬ» 12:30 Х/ф
06:05 М/с «Майлз із майбутнього»
«ПРИГОДИ ЕЛЕКТРОНІКА» 16:20
07:20 Вар’яти (12+)
Х/ф «НЕВЛОВИМІ МЕСНИКИ»
10:50 Хто зверху? (12+)
17:50, 20:30 Т/с «Слідчий Горчакова» 16:00 М/ф «Гноми вдома»
(12+) 20:00 «Подробиці» 22:25
17:30 М/ф «Angry Birds у кіно»
Концерт «Наташа Корольова. 25 років 19:10 М/ф «Angry Birds у кіно 2»
на сцені» 23:55 Х/ф «СИНІ ЯК МОРЕ 21:00 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК»
ОЧІ» (16+) 01:40 Х/ф «КАЗКА ПРО
(16+)
ЖІНКУ ТА ЧОЛОВІКА»
23:10 Х/ф «ЦІЛКОМ ТАЄМНО:
БОРОТЬБА ЗА МАЙБУТНЄ»
УКРАЇНА
(16+)
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
МЕГА
08:10, 15:20 Т/с «Акварелі» (12+)
06:00 Бандитський Київ 07:30
17:10, 21:00 Т/с «Підкидьок»
Містична Україна 08:20 Україна:
20:00 Головна тема
забута історія 10:00 Речовий доказ
22:50 Т/с «Другий подих» (12+)
11:10 Фантастичні історії 12:05
Секрети Другої світово 13:55 Як
СТБ
спокусити націю 16:45 Невідома
Австралія 18:45 Місця сили 21:00
06:05, 09:50 «Неймовірна правда
Очима пінгвінів
про зірок»
07:00 «Все буде смачно!»
К-1
08:50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06:30 «TOP SHOP»
11:40 «Хата на тата» (12+)
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»

ІНТЕР
05:25, 22:00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 17:40 Новини 07:10,
08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
10:00 «Корисна програма» 11:05
Т/с «Мене звати Мелек» (12+)
12:25 Т/с «Не відпускай мою руку»
(12+) 13:50, 14:45, 15:40, 23:45
«Речдок» 16:35 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже добро» 18:00, 01:35
Ток-шоу «Стосується кожного» 20:00
«Подробиці тижня»

15:30, 18:15, 19:00 «Холостяк - 10»
(12+)
22:40 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Анти-зомбі
11:10, 13:20 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
(16+)
12:45, 15:45 Факти. День
13:45 Х/ф «ОБДУРИТИ УСІХ»
15:25, 16:20, 22:40 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
17:25, 20:05 Дизель-шоу (12+)
18:45 Факти. Вечір

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз із майбутнього»
07:20 Вар’яти (12+)
10:00 Половинки (16+)
12:10 Топ-модель по-українськи (16+)
16:50 Х/ф «11 ДРУЗІВ ОУШЕНА»
19:00 Х/ф «12 ДРУЗІВ ОУШЕНА»
21:20 Х/ф «13 ДРУЗІВ ОУШЕНА»
23:40 Х/ф «МИСТЕЦТВО ОБМАНУ»
(16+)

09:20, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
11:10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12:50 Х/ф «КОТИСЯ!» (16+)
14:50 «Землячки»
15:40, 22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
19:20 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНА» (16+)

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «ДжеДАІ»
07:00 Х/ф «ГОРЕЦЬ-3» (16+)
08:50 «Помста природи»
10:25, 17:20 «Загублений світ»
13:20 Х/ф «ЛАСКАВО ПРОСИМО
ДО РАЮ-2» (16+)
15:00 Х/ф «ПРИВИД» (16+)
19:15 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)
21:50 Х/ф «ІНФЕРНО» (16+)
23:35 Х/ф «ВОДІЙ АВТОБУСА» (16+)

ФУТБОЛ-1

06:00 Севілья - Атлетіко. Чемпіонат
Іспанії 07:40 Журнал Ліги чемпіонів
08:05 Баєр - Вольфсбур Чемпіонат
Німеччини 09:50 Yellow 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:10, 21:30
#залишайсязФутболом 11:15
МЕГА
АІК - Дніпро (2012 /13). Ліга Європи
УКРАЇНА
УЄФА 13:00 Чемпіонат Німеччини.
06:00 Бандитська Одеса 07:55
Огляд туру 13:55 Динамо (К) - Порту
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною Правда життя 09:30 Речовий доказ
(2012 /13). Золота колекція Ліги
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
10:40, 12:40 Сіяя: з нами у дику
чемпіонів 15:50 Інтер - Челсі. 1/8
Сьогодні
природу 11:40 Дикі тварини 13:40
09:30 Зірковий шлях
Містична Україна 14:30, 17:10, 19:55 фіналу (2009 /10). Золота колекція
Ліги чемпіонів 17:35, 00:35 Лейпциг
11:30, 15:30 Т/с «Годинник з зозулею» Фантастичні історії 15:20, 20:45
Секрети Другої світової 16:20 Ефект - Герта. Чемпіонат Німеччини 19:20
(12+)
Журнал «Повертаючись до перемог».
Нострадамуса 18:05 Полярний
16:00 Історія одного злочину (16+)
ведмідь 19:05 Брама часу 21:45 НЛО Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 19:45
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова Савіка Шустера з минулого 22:35 Невідома Австралія Боруссія (Д) - Карпати (2010 /11).
23:35 Загадки Всесвіту
Ліга Європи УЄФА. Прем’єра 22:45
СТБ
Ювентус - Баварія (2009 /10).
К-1
Золота колекція Ліги чемпіонів 02:20
05:15 Т/с «Як довго я на тебе чекала»
Рома - Інтер (2018 /19). Чемпіонат
06:30 «TOP SHOP»
(12+)
Італії 04:05 Ворскла - Зоря.
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
06:55, 14:50 Т/с «Сліпа» (12+)
Чемпіонат України
08:25 «Орел і Решка. Шопінг»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»

НЕДІЛЯ, 31 ТРАВНЯ
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Землячки»
09:50 Х/ф «ХЛОПЧИК-МІЗИНЧИК»
(12+)
11:20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
13:10 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНА» (16+)
15:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00, 08:40 «Загублений світ»
07:50 «ДжеДАІ 2019»
13:05 Х/ф «У ТИЛУ ВОРОГА: ВІСЬ
ЗЛА» (16+)
14:55 Х/ф «У ТИЛУ ВОРОГА:
КОЛУМБІЯ» (16+)
16:40 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)
19:00 Х/ф «КІКБОКСЕР» (16+)
20:50 Х/ф «КІКБОКСЕР-2» (16+)
22:25 Х/ф «КІКБОКСЕР-3» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10 Атлетіко
- Барселона. Чемпіонат Іспанії
08:10 Фрайбург - Баєр. Чемпіонат
Німеччини 10:00, 15:40, 22:30
Футбол NEWS 10:10 Yellow. Прем’єра
10:20 #залишайсязФутболом
11:25 Дніпро - Наполі (2012 /13).
Ліга Європи УЄФА 13:15, 19:15
«Суперматчі». Ліга Європи УЄФА
13:25, 22:00 Журнал «Повертаючись
до перемог». Чемпіонат Іспанії
13:55 Динамо (К) - ПСЖ (2012
/13). Золота колекція Ліги чемпіонів
15:55, 21:25 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини 16:25 LIVE.
Вольфсбург - Айнтрахт. Чемпіонат
Німеччини 18:25 Класичні матчі
Ліги чемпіонів. Прем’єра 19:25
LIVE. Баварія - Фортуна. Чемпіонат
Німеччини 20:15, 21:50 Yellow 22:45
Барселона - Мілан. 1/8 фіналу (2012
/13). Золота колекція Ліги чемпіонів
00:35 Шальке - Вердер. Чемпіонат
Німеччини 02:20 Ювентус - Інтер
(2018 /19). Чемпіонат Італії 04:05
Колос - Маріуполь. Чемпіонат
України

1+1
06:15, 07:05 «Життя відомих людей
2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25 «Світ навиворіт»
15:30 Х/ф «ПІДМІНА В ОДНУ МИТЬ»
(16+)
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «ОЛЕНА ПРЕКРАСНА»
(12+)

2» (12+)
18:55 «Слідство ведуть екстрасенси»
(16+)
19:55 «Один за всіх» (16+)
22:05 «Детектор брехні» (16+)

ICTV

05:40 Скарб нації
05:45 Еврика!
05:55 Факти
06:20, 08:05 Громадянська оборона
07:10 Секретний фронт
09:00 Т/с «Відділ 44» (16+)
ІНТЕР
12:30, 13:00 Х/ф «СПЕЦІАЛІСТ»
05:10, 10:00 «Орел і Решка. Дива
(16+)
світу 2. Невидане» 06:10 Х/ф
12:45 Факти. День
«ВОЖДЬ ВІННЕТУ ТА НАПІВКРОВКА 14:40 Х/ф «ВІД КОЛИСКИ ДО
АПАНАЧІ» 08:00 «Удачний проєкт»
МОГИЛИ» (16+)
09:00 «Готуємо разом» 11:00
16:30 Х/ф «СТРІЛЕЦЬ» (16+)
«Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков.
18:45 Факти тижня
Невидане» 12:00 «Орел і Решка.
20:30 Х/ф «ВАН ГЕЛЬСИНГ» (16+)
Карантин» 13:00 «Орел і Решка.
Морський сезон» 13:50 «Крутіше всіх. 22:50 Х/ф «ХИЖАКИ» (16+)
Краще» 16:10 Х/ф «ПРИГОДИ РЕМІ»
НОВИЙ КАНАЛ
18:10 Х/ф «ХРОНІКИ ЗРАДИ» (16+)
20:00 «Подробиці» 20:30 Х/ф «РОМІ» 06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз із майбутнього»
22:35 Х/ф «СПАСИБІ ЗА ЛЮБОВ!»
07:20 Вар’яти (12+)
(16+) 00:35 «Речдок»
08:10 Від пацанки до панянки (16+)
10:50 М/ф «Angry Birds у кіно»
УКРАЇНА
12:30 М/ф «Angry Birds у кіно 2»
14:20 Х/ф «ЯК ВИКРАСТИ
06:30 Сьогодні
ХМАРОЧОС» (16+)
07:30 Зірковий шлях
16:10 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК» (16+)
09:35 Т/с «Підкидьок»
18:20 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК:
13:20 Т/с «Референт» (12+)
ДРУГА ВІЙНА» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Про що не
21:00 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК:
розповість ріка»
ПРОТИСТОЯННЯ» (12+)
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
23:50 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНИЙ БІЗНЕС»
Панютою
(16+)
23:00 Т/с «Потрібен чоловік» (12+)

СТБ
05:40 «Неймовірна правда про зірок»
06:35 «Все буде смачно!»
08:25 Х/ф «НАЙЧАРІВНІША ТА
НАЙПРИВАБЛИВІША»
10:00 Х/ф «СУЄТА СУЄТ»
11:35 Т/с «Папаньки» (12+)
16:35 «МастерШеф Професіонали

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 Х/ф «ХЛОПЧИК-МІЗИНЧИК»
(12+)
10:00 Х/ф «ВЧИТЕЛЬ РОКУ»
12:00 Х/ф «КОТИСЯ!» (16+)
14:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00, 09:20 «Загублений світ»
07:50 «ДжеДАІ 2019»
13:40 Х/ф «ІНФЕРНО» (16+)
15:15 Х/ф «КОН ЕКСПРЕС» (16+)
17:00 Х/ф «ПО СЛІДУ» (16+)
19:00 Х/ф «ЗБИТОК» (16+)
21:00 Х/ф «КОМАНДА А» (16+)
23:10 Х/ф «РЕЙС 7500» (16+)

ФУТБОЛ-1

06:00 Валенсія - Реал. Чемпіонат
Іспанії 07:45 Журнал «Повертаючись
до перемог». Чемпіонат Іспанії 08:15
Баварія - Фортуна. Чемпіонат
Німеччини 10:00, 15:40 Футбол
NEWS 10:10 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра 10:40, 17:15, 19:15
Yellow 10:50 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА 11:00 Топ-матч
11:10 Наполі - Дніпро (2012 /13).
Ліга Європи УЄФА 13:00 Класичні
матчі Ліги чемпіонів 13:55 Динамо
(З) - Динамо (К) (2012 /13). Золота
колекція Ліги чемпіонів 15:55
Журнал Ліги чемпіонів 16:25 LIVE.
Боруссія (М) - Уніон. Чемпіонат
Німеччини 18:25 Класичні матчі
Ліги чемпіонів. Прем’єра 19:30
Барселона - Реал (2006 /07).
МЕГА
Чемпіонат Іспанії 21:20 «Великий
06:00 Бандитська Одеса 07:10
футбол» 22:45 Рома - Баварія
Містична Україна 08:00 Україна:
(2014 /15). Золота колекція Ліги
забута історія 09:40 Речовий доказ
10:50, 23:50 Фантастичні історії 11:40 чемпіонів 00:35 Вольфсбург Секрети Другої світової 13:35 Очима Айнтрахт. Чемпіонат Німеччини
02:20 Ювентус - Рома (2018 /19).
пінгвінів 16:35 Невідома Австралія
18:35 Місця сили 21:00 Як спокусити Чемпіонат Італії 04:05 Олександрія Шахтар. Чемпіонат України
націю

Що віщують зорі
Гороскоп на 25 — 31 травня
ОВЕН. Не варто йти напролом, до
успіху приведуть такі якості, як м’якість,
гнучкість і вміння знайти розумний компроміс. У цьому випадку ви з легкістю
подолаєте всі перешкоди і станете переможцем навіть у найскладніших ситуаціях.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий
— середа.
ТЕЛЕЦЬ. Найближчими днями ви
зможете похвалитися рідкісним спокоєм,
витримкою, рівновагою. Гарний час для
вирішення непростих питань особистого
життя. На роботі вам доведеться віддати
багато сил і часу організаційним питанням. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
БЛИЗНЮКИ. Тиждень обіцяє виявитися вдалим та прибутковим. Ви одержите саме те, про що давно мріяли. В особистому житті буде панувати атмосфера
довіри та взаєморозуміння. Сприятливий
день — середа, несприятливий — понеділок.
РАК. Ваша енергія дасть змогу піднятися кар’єрними сходинками. Для нового витка духовного росту і розвитку вам
необхідно безжалісно позбуватися від
усього непотрібного. Не дозволяйте втягти себе в конфліктну ситуацію. Краще поки не
з’ясовувати стосунків ні на роботі, ні вдома. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
ЛЕВ. Ви легко уникнете стресів, конфліктних ситуацій і фінансових втрат,
усього лише виявивши терпіння та обачність. Не виставляйте особисте життя напоказ. У вихідні можливий психологічний
дискомфорт. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — четвер.
ДІВА. Будьте стриманіші, діліться
своїми думками тільки з близькими
людьми. Можливі непередбачені плани,
які змінять ситуацію на краще. Виявіть
більшу коректність при спілкуванні з колегами. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
ТЕРЕЗИ. Потреба самоствердитися в
ситуації, яка створилася, зажадає від вас
значних зусиль. Бажано не проявляти
почуттів, що переповнюють вас, бурхливо, оскільки це може не сподобатися колегам і начальству. У вихідні ви відчуєте приплив
енергії. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
СКОРПІОН. Вам варто внутрішньо
зібратися, щоб не пропустити важливих
подій, які обіцяють значний прибуток.
Ваші ідеї в професійній сфері будуть затребувані. Вам повернуть борги, та ще й з
відсотками. Сприятливий день — понеділок,
несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Ви можете зануритися в
чужі проблеми. Втім, чому б і не допомогти близьким. Так ви заробите авторитет.
Метушливий і непростий період. Будьте
спокійні й доброзичливі, що б не трапилося. Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
КОЗЕРІГ. Вам доведеться добре попрацювати. Особливо багато буде метушні з паперами. Будьте по можливості
небагатослівні, щоб не розпатякати своїх
і чужих секретів. Вам буде щастити, і ви
зможете втілити в реальність майже все задумане. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
ВОДОЛІЙ. Ви можете одержати просто лавину різноманітних можливостей
для романтичних пригод і активного відпочинку. Тільки не варто весь час думати
лише про власну вигоду. Іноді краще виявити безкорисливість. Сприятливий день
— понеділок, несприятливий — середа.
РИБИ. Постарайтеся розібратися у
своєму внутрішньому світі. Ви даремно
всім незадоволені та скаржитеся на життя. Потрібно цінувати те, що маєте. В особистому житті ви можете зіштовхнутися з
підвищеною увагою до своєї персони. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!
ФАЛЬШИВИЙ
ШНІЦЕЛЬ

Сорок сорочок,
сорок хусточок...

Фото wworld.com.ua.

Що приготувати з молодої капусти? Традиційні голубці чи борщ –
явно не весняний варіант: надто ніжні й делікатні листочки
розірвуться від м’ясного фаршу, а в борщі білоголова швидко
розм’якне, що не всім до вподоби. От салати – інша справа! Їх можна
доповнити огірками, помідорами, редискою, м’ясом, ковбасою,
різноманітною зеленню, горішками, заправити духмяною олією чи
ситним майонезом... А ще? Цікаві рецепти – у добірці «Цікавої газети»
Фото ivetta.ua.

САЛАТИ З МОЛОДОЇ КАПУСТИ

КАПУСТЯНІ ОЛАДКИ

Ці рецепти виручать у будь-якій ситуації. Навесні і влітку молода капуста продається
скрізь, а значить є можливість на обід або вечерю, для рідних чи гостей, у будень і на
свято готувати прості, але апетитні закуски! Зберігайте рецепти – і нехай смакує!
Фото lady.tochka.net.

…З ГОРІШКАМИ
Інгредієнти: невелика головка молодої капусти, 1 болгарський перець, 200 г помідорів
чері, 50 г кедрових (або інших) горішків, пів лимона, 1 ч. ложка гірчиці, 2 ст. ложки оливкової
олії, сіль та чорний мелений перець за смаком,
1 ст. ложка води.
Приготування. У міру гостренька закуска
із незвичайним поєднанням смаків молодих овочів і кедрових горішків смакуватиме із будь-якими м’ясними стравами та гарнірами. Капусту нашаткувати. Болгарський перець очистити від насіння і покраяти тонкими півкільцями. Помідори
порозрізати на половинки. Для заправки змішати
оливкову олію, гірчицю, сіль, перець, лимонний
сік, воду і ретельно перемішати. Зсипати у салатницю всі інгредієнти, заправити салат, перемішати і притрусити кедровими горішками.

ц доповніть салат потертою морквою чи
яблуками, нарізаними кубиками;
ц додайте невеликі шматочки вареної або
печеної курятини.

Інгpeдієнти: пів головки
мoлoдої кaпуcти,
2 яйця, 2–3 ст.
л. бopoшна,
3–4 cт. л. oлії, cіль,
чopний пepeць,
cпeції, cмeтaнa
та зeлeнь для
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пoдaчі.
Приготування. Капусту нaшaткувaти, пocoлити і пoпepчити, aкуpaтнo пepeм’яти і залишити
її пocтoяти 3–5 xвилин, щoб poзчинилacя cіль.
Дoдaти дo кaпуcти яйця і пepeмішaти видeлкoю,
всипати бopoшно і ще раз peтeльнo вимішaти.
Мoжливo, муки знaдoбитьcя тpoxи більшe, aлe
тісто не повинно бути надто густим. У cкoвopідці
poзігpіти oлію, лoжкoю виклaдати кaпуcтяну мacу,
тpoxи пpитиснути і cмaжити нa середньому вoгні
до pум’яної скоринки з кожнoгo бoку. Виклacти
щe гapячі oлaдки нa тapілки, пoпepчити свіжозмолотим чopним пepцeм, пpикpacити cтpaву
гілoчкoю зeлeні та полити сметаною.

Інгредієнти: 1 головка молодої капусти (600–700 г), 2
яйця, 100 г твердого сиру, 100 г
волоських горіхів, 4 ст. л. панірувальних сухарів, 100 г олії, чорний мелений перець та сіль до
смаку, 2 ст. л. води.
Приготування. Капустину
помити, зрізати частину качана і
покраяти великими сегментами.
Опустити скибки в окріп і, присоливши, варити 2–3 хвилини. Воду
злити, капусту остудити. Очищені
горіхи трохи підсмажити на сухій
сковороді, подрібнити і змішати з
панірувальними сухарями. Яйця
збити із сіллю, додати 2 ст. ложки
води, тертий сир, поперчити й
перемішати. В одну тарілку всипати борошно, в другу – сухарі з
горіхами. Кожну скибку капусти
обкачати в борошні, вмочити в
сирно-яєчний кляр, обваляти в
суміші горіхів та сухарів. Смажити в розігрітій олії 2–3 хвилини з
кожного боку – до утворення золотистої скоринки. Подавати капустяні шніцелі як гарнір до м’яса, риби або як самостійну страву,
приправивши сметанним соусом
із зеленню й часником.

Фото women-ua.com.

…ІЗ СЕЛЕРОЮ
Інгредієнти: 1 невелика капустина, 3 гілочки
селери, 2 кисло-солодкі яблука, пів лимона, пучок кропу, 2 ст. л. олії, 0,5 ч. л. цукру, сіль за смаком, насіння кунжуту за бажанням.
Приготування. Капусту тонко нашаткувати.
Селеру дрібно нарізати. Посікти кріп. Яблука очистити від шкірки й насіння, нарізати соломкою
і зразу ж полити лимонним соком, щоб не потемніли. Капусту викласти в салатник, посолити,
додати цукор, перемішати, трохи прим’яти руками, сік злити. Додати до капусти селеру, яблука
та кріп, заправити олією і перемішати.

…З КУКУРУДЗОЮ
Інгредієнти: 1/2 середньої капустини, 1 огірок, 200 г консервованої кукурудзи, пучок кропу,
1,5 ст. л. оцту, 3 ст. л. оливкової олії, зелена цибуля, сіль та перець до смаку.
Приготування. Цей салат має фантастичний
смак завдяки поєднанню соковитої капусти, хрустких огірків і солодкої кукурудзи. Він дуже простий у приготуванні, ароматний і багатий вітамінами. Капусту наріжте дуже тонко, зсипте в миску, додайте сіль та перець і перемніть руками.
Огірок покрайте півскибочками, кріп та цибулю
дрібно посічіть. Додайте ці інгредієнти, а також
кукурудзу до капусти, влийте оцет, посмачіть олією і добре перемішайте.
ДО РЕЧІ. Цю страву можна видозмінювати
залежно від уподобань та наявності продуктів.
Ось кілька чудових ідей, які допоможуть вам щоразу готувати нову закуску:
ц додайте тонкі скибочки помідорів або нарізаний кубиками перець;
ц використайте горошок замість кукурудзи;

…З КУНЖУТОМ
Інгредієнти: 150 г молодої капусти, 1 огірок,
1 болгарський перець, 1–1,5 ст. л. кунжуту, сіль
за смаком, 1 ст. л. соку лайма, 1 ст. л. кунжутної олії.
Приготування. Молоду капусту нашаткувати, посолити і пом’яти руками. Огірок і перець
покраяти соломкою, змішати з капустою і заправкою. Зверху посипати кунжутом і подавати
до столу.

«ШОПСЬКИЙ»
Інгредієнти: 150 г молодої капусти, 1 огірок,
1 великий помідор, 3–4 зелені цибулини, 50 г
твердого сиру, 2 ст. л. оливкової олії, сіль до смаку.
Приготування. Молоду капусту нашаткувати, посолити і прим’яти. Огірок і помідор нарізати кубиками, цибулю посікти. Перемішати овочі,
посолити, заправити оливковою олією і викласти
на тарілку. Сир натерти на дрібній тертці і притрусити зверху.

ГОЛУБЦІ ІЗ СОСИСКАМИ

Фото sites.google.com.

Інгредієнти: 1 головка молодої капусти, 1 кг картоплі, 1 цибулина, 350–400 г сосисок, 200 г твердого
сиру в скибочках, 1 морквина, 1 яйце, 200 мл сметани,
2 ст. л. борошна, 2 ст. л. вершкового масла, сіль, перець,
зелень.
Приготування. Капусту розпарити і розібрати на
листки. Картоплю натерти на дрібній тертці, викласти
в друшляк, щоб стекла зайва рідина, посолити і поперчити, додати 1 яйце. Кожну сосиску загорнути в шматочок сиру. На капустяний лист викладати 2 ст. ложки
Обсмажити з
картопляної маси, поверх неї — сосиску в сирі і загорнути, як голубець.
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КАПУС ТЯНІ КОНВ

Інгредієнти: капустяне листя, 200 г адигЕРТИКИ ІЗ СИРОМ
ейського
Фото vkusnoo.com.ua.
сиру, 200 мл сметани, 3 ст. л. борошна
, 1 ч. л. солі, спеції: по 1/2 ч. ложки меленого чорного
перцю, куркуми,
манка (або панірувальні сухарі).
Приготування. Капустяне листя акур
атно відокремити від качана і проварити в кипл
ячій підсоленій
воді кілька хвилин до м’якості. Капу
ста не повинна
бути перевареною, але листки мають
добре згинатися. Зрізати з них ущільнення. Сир покр
аяти прямокутними скибочками (якщо ви не замінили
на інший вид, то його можна підсмаж адигейський
ити з двох боків до рум’яної скоринки
).
сметану, борошно, сіль і спеції для
кляру. В капустяний листок покласти Змішати
шматочок
сиру і згорнути конвертиком. Обвалят
и
(чи сухарях). Смажити в невеликій кіль його в борошні, потім у клярі, а тоді в манці
кості олії з двох боків. Страву можна
подавати
зі сметаною.

