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Приєднуючись до так званих груп смерті у соцмережах, підлітки
не усвідомлюють, до яких наслідків це може призвести.

На дитячому малюнку
був напис
«Політ у нікуди» і двері
зі словом «пекло»
Чому підлітки приєднуються до спільнот
смерті, які спонукають до самогубств,
і як цей процес можна розпізнати
Днями Україну сколихнула інформація про те, що 15-річна
жителька Кривого Рогу створила в соцмережі так звану
групу смерті. В ній дівчина давала учасникам (а їх було пів
тисячі!) чіткі вказівки заподіювати собі тілесні ушкодження
та оприлюднювати ці фото. Невідомо, як далеко зайшли б
накази, та групу вчасно виявили і ліквідували дніпропетровські
правоохоронці
Інна ПІЛЮК

НЕ МАЛА БАЖАННЯ РОБИТИ УРОКИ І НЕ ВИПУСКАЛА З РУК
ТЕЛЕФОН

Селевими потоками знищено 68 житлових будинків і 13 адмінспоруд, знесено цвинтар, затоплено два заводи,
дві лікарні та пологовий будинок.

Коли відкопали дитячий
садочок, дехто з рятувальників
зійшов з розуму...
Куренівські Помпеї заживо
похоронили тисячі людей
60 років тому, 13 березня 1961-го, в Києві сталася
одна з найбільших техногенних катастроф, яку
радіостанція «Голос Америки» назвала «Помпеями
ХХ століття». О 8:30 ранку, коли люди поспішали
на роботу, вода з дамби Бабиного Яру, яка почала
руйнуватися ще о 6:45, затопила проїжджу
частину, перекривши рух. Утворився затор,
який ставав усе більшим. Міліція намагалася
роззосередити транспорт і людей, але ситуація
вже виходила з–під контролю. Подальші події
розгорталися за сценарієм фільму–катастрофи
Закінчення на с. 5

Різні культури, різні рівні життя — а підлітки по всьому світу однаково попадаються на гачок смертельно небезпечних та однозначно
психічно нездорових ловців. Трагічні повідомлення кілька місяців тому
сколихнули Італію: 10-річну дівчинку рідні знайшли у ванній непритомною разом зі смартфоном. Вона брала участь у челенджі, який передбачає удушення. У кількох містах Росії серед батьків поширювали
повідомлення про загрозу відеороликів із закликом до самогубства.
Страшні новини сколихнули й Україну: у столиці лише від початку
цього року зафіксували три випадки, коли неповнолітні вкоротили собі
віку.
У тому, що причиною самогубства 13-річної Ніки, яка загинула у
Києві 2 лютого, стала смертельна «гра» із соцмереж, упевнені її родичі.

“

У Києві лише від початку
цього року зафіксували три
випадки, коли неповнолітні
вкоротили собі віку.

На гачок кураторів потрапляють діти як із соціально незахищених,
так і з благополучних родин.

Закінчення на с. 6
Попри тривожні сигнали, партійні чиновники
заборонили «сіяти паніку».
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Головний санітарний лікар
захворів на коронавірус уже
після щеплення
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Вакцина починає рятувати аж на третій
тиждень після введення

Фото із сайту uatv.ua.

Проте Віктор Ляшко
сподівається, що все одно
перехворіє легше
тримав позитивний ПЛР
на ковід. Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.
Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після
одноразової стандартної дози становить 76 відсотків з 22-го по 90-й день.
Рівень антитіл зберігається протягом
цього періоду з мінімальним зниженням. У мене був лише 13-й день після
щеплення, коли з’явились симптоми,
тому зрада відміняється. Але я впевнений, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень
і незабаром зможу повернутися до роботи!» — написав Ляшко у фейсбуці.
Він зауважив, що всі вакцини від
COVID-19 насамперед розраховані
на полегшення перебігу хвороби без

гор Панасенко зареєстрував на сайті
Президента України
електронну петицію
з такою вимогою. «Заборонити утримання
звіринця, тобто тварин
у кількості більше однієї,
у квартирі багатоквартирного будинку. Взагалі жити з тваринами —
це ненормально. Нехай
ті, хто хочуть жити з тваринами, переселяються
в окремі будинки», —
йдеться в тексті петиції.
Підтримали б таку
вимогу?

І

Наразі разом із Ляшком вакцинувалось 55 тисяч українців — це один із
найнижчих показників у Європі.

ускладнень. Ляшка щепили препаратом Covishield від AstraZeneca 2 березня у Кагарлику Київської області.
«Ще раз наголошую. Якщо є
симптоми, звертайтеся до лікаря

та проводьте діагностику. Вчасно
встановлений діагноз — запорука
стримання поширення коронавірусної хвороби», — додав Віктор
Ляшко.

«Роман» 8-річної моделі і 13-літнього
блогера: маму дівчинки викликали
в поліцію
У соцмережах
спалахнув скандал
через «стосунки» юних
киян Мілани Маханець
та Павла Пая
іти
оголосили
в Instagram про те, що
почали зустрічатися.
Там же блогери опублікували відео з поцілунками та знімали челендж, під час якого
мали бути приковані одне
до одного ланцюгами упродовж 24 годин. На двох у них
близько 7 мільйонів підписників у соцмережах. Акаунт
Мілани веде її мама Дарія Маханець, вона не бачить у цьому нічого поганого, пояснюючи, що «це — їхнє життя».
Дівчинка на фото позувала
у купальниках та відвертому
одязі. У сторіс, де пару запитували, чи сплять вони разом, діти відповідали, що так.

Фото із сайту unian.ua.

Мовляв, не треба
перетворювати
помешкання
на зоопарки

Син Ахметова придбав
віллу в Альпах
за 2 мільярди гривень
Ця сума співмірна із річним бюджетом такого
обласного центру, як Луцьк
грудні 2020-го родина олігарха купила маєток у передмісті Женеви (Швейцарія) для 32-літнього сина Даміра
Ахметова. Про це заявив колишній нардеп та журналіст Сергій Лещенко. Продавцем був Мансур Акрам Одже,
французький бізнесмен, який народився в Саудівській Аравії. Він входить у список 100 найвпливовіших арабів світу.
Дамір — старший син Ахметова. Він покинув Україну
у 10-річному віці, навчався у Швейцарії та Великій Британії, є членом наглядових рад енергетичних і металургійних
компаній свого батька (ДТЕК і Метінвест), але ніколи не вів
бізнес самостійно.
Forbes оцінює статки Ріната Ахметова у 7,6 мільярда доларів. За межами України у нього немає значного бізнесу,
однак є цінні придбання. Так, у 2007 році мільярдер купив
найдорожчу у світі квартиру в Лондоні за 220 мільйонів
доларів. А в 2019-му придбав палац бельгійського короля
Леопольда II на Французькій Рив’єрі за 200 мільйонів євро.
Схоже, Ахметов — єдиний олігарх, який комфортно
себе почуває при усіх президентах.

У
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Заборонять
тримати
у квартирі
більше однієї
тварини?

Ознака українського олігарха: заробляє в Україні, а витрачає
за кордоном.

Д

Що ж це коїться?

У соцмережах вважають, що
цей публічний «роман» зрежисований батьками заради
грошей.
За словами дитячого омбудсмена Миколи Кулеби,

продюсуванням дітей займається російська компанія,
тому ймовірно, що стосунки
між ними постановочні. «Я
вважаю таку поведінку неприпустимою. Дівчатка шукатимуть собі старших хлопців
і намагатимуться повторити
те саме, що бачать на екрані.
Це може призвести до збільшення випадків сексуального насильства», — наголосив
він.
Кулеба звернувс я
до правоохоронних органів, щоб ті розібралися у ситуації. У Київській обласній
поліції вже відкрили провадження і викликали маму
дівчинки на допит.
До речі, як стало відомо,
дідусем 8-річної Мілани є
головний консультант комітету Верховної Ради з питань
аграрної та земельної політики Сергій Шумейко.

У Польщу переїхало
ціле Рівне
Кількість громадян України, які мають дійсні
посвідки на проживання в сусідній державі,
перевищила 250 тисяч — стільки людей мешкає
у цьому обласному центрі
% із них — це особи віком 18–40 років, які емігрують у пошуках роботи, повідомляє Польське
радіо. Діти та підлітки становлять приблизно 12%,
а люди, яким за 40, — близько 27%. Ці дані не охоплюють
тих, хто тимчасово перебуває у Польщі на основі безвізу.
Що ж, стрімке знелюднення України триває. Воно
викликане не тільки міграцією, а й низькою народжуваністю та невисокою середньою тривалістю життя.
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l ПРЯМА МОВА
Максим СТЕПАНОВ, міністр охорони
здоров’я, переконаний у безпечності
вакцини від COVID-19 AstraZeneca,
щеплення якою призупинило ряд
країн на час розслідування
ня
випадків утворення у
вакцинованих тромбів:

«

Я людина, яка зробила щеплення
ення
своїй мамі і своєму татові. Яке
ке ще
потрібне підтвердження того,
о, що
ця вакцина є абсолютно безпечною?!
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За 8 років вартість млинця збільшилася у 4 рази. На щастя, і середня зарплата зросла на стільки ж.

Індекс Масляної: скільки млинців
можна було приготувати
на одні й ті самі гроші у різні роки
14 березня закінчилося тижневе
свято Масляної і розпочався
Великодній піст. Інтернет–видання
«Слово і діло» порахувало, у скільки
обійшлося українцям приготування
головного його атрибуту — млинців
— цьогоріч і як змінювалася їхня
вартість за останнє десятиліття

“

Якщо в 2012–2013 роках на 13,5 грн
можна було спекти 20 млинців, то в
2014–му — вже 19, в 2015–му — 14,
в 2016–му — 11, в 2017–му — 8,
в 2018–му — 7, в 2019–2020 — 6,
у 2021–му — тільки 5 символів
Масниці.

Слава ДІЛО, slovoidilo.ua

а основу брали такий рецепт млинчиків (кількість
інгредієнтів на 20 штук): 500 мл молока, 3 яйця,
320 грамів борошна, столова ложка цукру, столова ложка соняшникової олії, 30 грамів вершкового
масла, склянка сметани.
У 2012 році, щоб спекти 20 млинців, потрібно було
витратити 13,5 грн (відповідно один коштував близько 70 копійок). У 2013–му ціна трохи знизилася — до
13,2 грн.
У наступні роки вартість 20 млинців тільки зростала різними темпами: 2014 рік — 14,32 грн (+8,5%),
2015 — 18,84 грн (+31,6%), 2016 — 23,2 грн (+23,1%),

З

2017 — 31,82 грн (+37,2%), 2018 — 38,94 грн (+22,4%),
2019 — 41,41 грн (+6,3%), 2020 рік — 47,7 грн (+0,7%).
Приготування 20 млинців цьогоріч обходилося
українцям у 53,26 грн (+27,7%).
Найдорожчими інгредієнтами всі 10 літ були молоко і сметана, найдешевшим — борошно. А порівняно з
минулим роком у 2021–му зросла ціна всіх складових
для млинців.
Якщо в 2012–2013 роках на 13,5 грн можна
було спекти 20 млинців, то в 2014–му — вже 19,
в 2015–му — 14, в 2016–му — 11, в 2017–му — 8, в
2018–му — 7, в 2019–2020 — 6, у 2021–му — тільки
5 символів Масниці.

l ПРЯМА МОВА
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Сергій МАРЧЕНКО, експерт ринку праці, про фінти влади:

Мабуть, усі грали у футбол. І, мабуть, усі знають, що таке фінт — обманнийй рух з метою приховати справжні наміри гравця з м’ячем. Коли проти тебе фінтять, тренери
радять дивитися не на рухи гравця, а на м’яч.
ктора
Зараз багато захоплень РНБОУ та Олексієм Даніловим. Але санкції проти Віктора
есятиМедведчука — фінт. Обшуки на Glusco — фінт. Розслідування Харківських угод десятирічної давнини — красивий, але теж фінт.
А м’яч — це розслідування державної зради про злив операції проти вагнерівців.
ів. Його
— нема! М’яч — це арешт Ігоря Коломойського і повернення 5 млрд доларів, украдених
адених
із ПриватБанку. Його — нема! М’яч — це розслідування проти суддівської мафії та
узурпації влади суддею Павлом Вовком з Окружного адмінсуду Києва. Його — нема!
Не треба зачаровуватися. Справжні наміри цих гравців далекі від того, чого
хоче суспільство.

П’ятий Президент України: «Щодня ми стаємо свідками того,
наскільки важливим є захист не тільки інформаційного простору,
а й власної культурної спадщини».

Порошенко
не дав «викрасти»
княгиню Ольгу
Її більше не називатимуть «засновницею Росії»
Лія ЛІС

вторитетна міжнародна
неурядова організація
— Світовий економічний
форум — до 8 Березня оприлюднила на своєму сайті статтю про
шістьох жінок, які змінили світ.
Серед них була і видатна українська княгиня Ольга, рівноапостольна свята. Однак автори
тексту зганьбились, назвавши її
«засновницею Росії».
На помилку звернув увагу
п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він
закликав Світовий економічний
форум виправити інформацію.
«Княгиня Ольга ніяк не може
вважатись прародителькою Російської Федерації, адже Московське князівство було засноване лише через понад 300 років після її смерті», — зауважив
Петро Олексійович. «Щодня ми
стаємо свідками того, наскільки важливим є захист не тільки
інформаційного простору, а й
власної культурної спадщини,
коли елементами ворожої пропаганди можуть стати навіть
авторитетні міжнародні інституції», — наголосив він.
Команда Світового економічного форуму зреагувала на
звернення Порошенка. Проте замість того, щоб написати
правду, автори просто прибра-

А

ли текст про руську княгиню.
«Попередня версія статті містила згадки про княгиню Ольгу.
Ми видалили цей уривок через
суперечливі історичні відомості», — такий напис з’явився під
заголовком та над текстом матеріалу.
Це, звісно, краще, ніж було,
але цей випадок ще раз нагадав
нам, українцям, наскільки багато
роботи маємо у протистоянні з
Росією фактично на всіх фронтах, включаючи історичний.

ДОВІДКА
Княгиня Ольга народилася
близько 910 року і була першим у Київській Русі політиком, який прийняв християнство. А вже за правління її внука Володимира була хрещена
вся Русь-Україна. Ольга почала
зводити християнські храми,
одним із яких стала дерев’яна
церква на честь святої Софії.
Вона згоріла в 1017 році, але
правнук Ольги, Ярослав, спорудив на цьому місці кам’яний
храм, який зберігся й донині.
Саме у Святій Софії 2018 року
відбувся Об’єднавчий собор і
була створена автокефальна
Православна церква України.
Княгиня канонізована католицькою та православною
церквами. Ольга померла в 969 році, її ховали за
християнським обрядом.
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l ПОЛІТИКА

Щоб подякувати
донорам,
до Львівської
лікарні приїхали
17 українців, яким
пересадили органи

«А батьки Зеленського і всі, хто
голосував за Партію регіонів, — теж
запроданці?»

Микола РИМАР

ого 47-річна мати раптово померла через
розрив аневризми, і син дав згоду на забір
її органів. «Я тішуся за пана Віталія, який
одержав мамине серце, це серце сповнене надзвичайної жертовної любові. Не лише ми з братом
отримали життя, а й ще чотири людини… Та мамина любов повинна жити», — сказав Любомир. Медики влаштували коридор пошани, коли померлу
Наталію везли до операційної…
У Львівській лікарні швидкої допомоги зараз
готуються освоїти трансплантації легенів. Завозять обладнання і набираються досвіду. За рік
там зробили найбільше в Україні посмертних
пересадок. «Одна підшлункова, шість сердець,
дві печінки і 26 нирок. Те, що раніше вважалося
унікальним, за рік стало звичайною операцією.
Це дуже класно, і цього ми прагнули», — повідомив генеральний директор закладу Олег Самчук,
який налагодив пересадку органів у Ковелі, а потім переїхав до Львова.
Медики кажуть, нині все більше родичів померлих дають згоду на забір органів. «Єдина державна інформаційна система трансплантації, яка
діє в країнах, де розвинута пересадка органів,
запрацювала тепер і в Україні. Вона дає змогу підібрати пару донор–реципієнт. Коли з’являється
в якійсь лікарні донор, ми можемо визначити,
кому найбільше підходять ці органи», — пояснив генеральний директор Українського центру
трансплант-координації Дмитро Коваль.
Чудово, що нарешті й Україна зрушила
з місця у такій важливій справі, як трансплантація!

Й

l З-ПОМІЖ ДВОХ ЗОЛ...

Лукашенко переміг
у лижній гонці,
а його суперник тричі
«випадково» впав
У Білорусі 13 березня відбулося свято
«Мінська лижня 2021», у якому взяв участь
самопроголошений президент країни
Петро МАКАРУК

ого команда здобула першість в естафеті.
Кожен з учасників проїхав по два кілометри. У мережі з’явилось відео забігу Лукашенка, який стартував на останньому, четвертому,
етапі у своїй команді, та одного з фіналістів гонки.
Суперник декілька разів падав перед фінішем,
заплутуючись у лижах. Це виглядало доволі кумедно. Здається, лідер естафети дуже хотів, щоби
перемогу здобув саме очільник Білорусі…
Звісно, краще впасти на лижні, ніж десь
у міліцейському відділку від побоїв. А що
це не жарти, в останні місяці на власній шкурі переконались тисячі білорусів, які намагались протестувати проти узурпації влади.

Й

Фото bbc.com.
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У залі всі плакали, коли на сцену
піднімався семінарист Любомир
Миколишин. Поруч із ним були четверо
людей, яких він врятував одним своїм
рішенням

Рада Національної безпеки
та оборони України доручила
Службі безпеки з’ясувати, чи
була державна зрада в діях
народних депутатів, які
у 2010 році проголосували за так
звані Харківські угоди, коли
було продовжено перебування
російського Чорноморського флоту
в Криму до 2042 року в обмін
на зниження ціни російського газу
для нашої країни
Дарія КЛИЧ

еред тих, хто тоді «здав Крим», були:
спікер Володимир Литвин, який зараз претендує на посаду ректора
Національного університету імені Шевченка; олігарх Рінат Ахметов; чинний
нардеп Андрій Деркач, щодо якого США
недавно запровадили санкції; Сергій Головатий — чинний заступник Голови Конституційного Суду (потім заявляв, що його
не було в залі під час ратифікації); нинішній нардеп Нестор Шуфрич; Павло Лєбєдєв — міністр оборони з 2012 по 27 лютого 2014 року, який під час Євромайдану
втік з України і був присутній у Кремлі
на зібранні з нагоди «прийняття» Криму
до складу Росії; Ігор Палиця — лідер партії
«За майбутнє».
Щоправда, Ігор Палиця заперечує, що
голосував за Харківські угоди, мовляв,
його карткою скористались без його дозволу. Таке саме виправдання він, до речі,
використав і у 2012 році, коли ухвалювали
так званий мовний закон Ківалова — Колесніченка і картка Палиці знову була «за»
без його відома.
Але були депутати, які дуже добре
усвідомлювали поворотний характер
для держави таких голосувань і навіть
бились, щоб їх не допустити. Зокрема,
під час ратифікації Харківських угод волинянину, лікарю Володимирові Карпуку
бойовики регіоналів зламали ніс. А інший
депутат з Волині, Віктор Олійник, уже тоді
попереджав: «За продовженням терміну
перебування Чорноморського флоту
стоятиме здача території Криму Росії.
Після цього може бути Донецьк та Луганськ»…

С

КОМЕНТАРІ
Віталій ПОРТНИКОВ,
журналіст:
«Дуже легко зараз дорікати депутатам Партії регіонів у державній зраді, це набагато легше,
ніж сказати, що державу зраджували самі
громадяни, які прекрасно знали, за кого
голосують. Політичні погляди Януковича,
його симпатії до Путіна, Москви, його бажання вести Україну на Схід були відомі
із 2003–2004 років. Що таке Партія регіонів, усі прекрасно розуміли. І треба сказати
правду — відповідають (за Харківські угоди. — Ред.) і ті громадяни, які голосували
за цю Партію регіонів у 2010 році. А мені

Одразу після підписання злочинних Харківських угод Володимир Зеленський із
«Кварталом» на закритій вечірці розважали Януковича і Медведєва, які слухали його в
самих халатах.

цікаво, чи голосували за цю політсилу
представники чинної влади?..
Новий президент, коли балотувався,
говорив, що його батьки теж голосували,
як це водиться на його малій батьківщині,
у Кривому Розі, за Партію регіонів, за Януковича. Так-от, виникає питання: а батьки
Зеленського — теж державні зрадники,
якщо вони дозволили державним зрад-

“

Під час ратифікації
Харківських угод
волинянину, лікарю
Володимирові Карпуку
бойовики регіоналів
зламали ніс.

никам бути обраними до Верховної Ради
і ухвалити антидержавні закони?
Ми прекрасно усвідомлюємо, що ніяких наслідків для депутатів, які голосували за Харківські угоди, не буде, якщо
не було порушено чинне законодавство.
Конституція України охороняє волю депутатів — ці люди мали такі політичні
погляди. Але після анексії Криму, після
війни на Донбасі, люди, які дають можливість тим, хто підтримував Харківські
угоди, і далі залишатися в українському
політичному житті, — ось такі ні за що
не відповідають?
Ні, не безвідповідальність українських
депутатів — головна причина всіх наших
бід, а безвідповідальність українського
громадянина».

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ,
народний депутат від
партії «Європейська
Солідарність»:
«Так, це було ганебне голосування за ганебні угоди. Але з юридичної точки зору

притягнути до відповідальності депутата неможливо, якщо не довести, що
він дійсно взяв за це гроші від ворожої
розвідки і щось порушив. Чому тоді так
голосували? Була монобільшість Партії
регіонів, яка залежала від Росії і від російських енергоносіїв, слухалася як один
свого вождя, не було жодної внутрішньої
демократії, та хтось хотів через корупційну близькість до влади щось для себе
отримати».

ТАКИ «ВИЙШЛИ НА СЕБЕ»
 Безпосередню активну участь
у підготовці та просуванні Харківських
угод брав перший заступник міністра закордонних справ України Руслан Демченко, який нині є… заступником секретаря
РНБО. З цього приводу екснардеп Тарас
Чорновіл іронізує: «Чи може бути краща
ілюстрація вислову, що «розслідування
треба вести так, щоб не вийти на самого
себе». «До Януковича зараз далеко, а для
арешту Демченка Данілову (секретар
РНБО. — Ред.) досить послати конвой
у сусідній кабінет», — сказав він.
 Народний депутат Володимир
Ар’єв заявив, що майбутній Президент
України Володимир Зеленський після
скандальної ратифікації злочинних домовленостей «виступав перед президентами України і РФ Януковичем і Медведєвим, які слухали найнятого коміка
в банних халатах». Про це, зазначив нардеп, Зеленський сам розповів в інтерв’ю
Дмитру Гордону. Це (виступ. — Ред.)
було 17 травня 2010 року під Києвом
(за словами Володимира Зеленського,
Медведєв та Янукович були єдиними
глядачами на їньому концерті на якійсь
«дачі» у лісі. — Ред.). «Зараз в Офісі Президента і його приватній блогосфері раптом взялися активно з’ясовувати, хто чим
займався під час ратифікації Харківських
угод навесні 2010 року. Якби справді хотіли з’ясувати — вийшли би на себе», —
зазначив він.
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ву масу, на якій спішно потім побудували нові «хрущовки».
Офіційно загинуло 145 осіб,
хоча, за підрахунками істориків, жертв у десятки разів більше.
А за словами одного з представників КДБ, відповідального
за облік трупів, лише на кінець
березня їх було відкопано 2800.
Підрозділи міліції, військових і КДБ відразу після трагедії
оточили щільним кордоном Куренівку. Відімкнули міжміський
зв’язок. Лише через кілька днів
у газеті «Вечірній Київ» з’явилася невеличка замітка про катастрофу. Щоб приховати реальну
кількість жертв, влада заборонила хоронити людей на одному
цвинтарі, вказували різні дати і
причини смерті.

НА ВСІ ТРИВОЖНІ СИГНАЛИ
ВЛАДА ВІДПОВІДАЛА, ЩО
«СИТУАЦІЯ ПІД КОНТРОЛЕМ»

Події на Куренівці розгорталися, наче за сценарієм фільму жахів.

Коли відкопали дитячий
садочок, дехто з рятувальників
зійшов з розуму...
Закінчення. Початок на с. 1
Ольга ВЕКЕРИК

ВЕЛЕТЕНСЬКИЙ
БРУДНО-СІРИЙ ВАЛ
СТРІМКО НІССЯ ЗГОРИ
Руйнівну потугу води посилював величезний перепад на
першій дамбі, висота якої становила 25 метрів. О 9:20 близько 700 тисяч кубометрів рідкої
пульпи пробили земляні огорожі резервуарів — і 14–метровий
смертельний вал рідкої пульпи
шириною 20 м зі швидкістю 5 м/с
понісся на Куренівку. Він розділився на дві частини: одна потекла вулицею Теліги, зупинившись
на території трамвайного депо,
друга — з обриву вниз, повз Кирилівський монастир, повністю
затопивши стадіон «Спартак» і
Кирилівську вулицю (тоді Фрунзе). Селевий потік знищував усе
на своєму шляху, перевертав і
відносив автомобілі, трамваї, валив стовпи електричних мереж,
рвав дроти…
Як згадували свідки, було
враження, що небо раптом потемніло. Стовп лінії електропередач упав на заблокований
автобус, і той, спалахнувши, мов
свічка, вибухнув. Урятуватися
вдалося лише кільком пасажирам. Очевидці назавжди запам’ятали молоду маму, яка на гребені пульпи намагалася втримати
малюка — і це при швидкості 5
м/с. Хвилею знесло трамвайний
вагон — його вагоновожата Ліда
Лавриненко в той день відзначила своє двадцятиліття, а за кілька

днів мало відбутися її весілля. Вибухнув газорозподільний пункт.
За мить усі машини, заблоковані
внизу Подільського спуску, опинилися під триметровим шаром
бруду.
«Ми почули наростаючий
гуркіт, ніби й земля тремтіла. У
вікно побачили велетенський

“

відкопали, судмедекспертиза
довела, що дехто був живим ще
3–10 днів.
«У депо вижили тільки троє
— я, Тала Мазуркевич та Яша,
який заліз на дах. Як йому це вдалося, досі ніхто не може зрозуміти, — згадувала киянка Римма
Бузиновська. (Її, завалену в під-

Багато людей навіки залишилися вмурованими
в затверділу селеву масу, на якій спішно потім
побудували нові «хрущовки».

брудно–сірий вал, що стрімко
нісся згори. Квапливо хапали дітей і бігцем виносили їх на дах.
Врятувалися всі — бо будівля
стояла трохи вище вулиці Фрунзе з іншого боку Яру. А от садок
навпроти знесло повністю — ніхто не вижив», — згадувала Таїсія
Капуста, яка тоді працювала медсестрою у дитсадку на Куренівці.
Свідки розповідали, що коли
відкопали цей дитячий садочок,
то дехто з рятувальників від побаченого відразу зійшов з розуму: три групи дітей сиділи за
столиками разом із виховательками. Точніше, те, що від них залишилося.

КОЛИ ОДИН ІЗ СОЛДАТІВ
УЗЯВСЯ ЗА МОЮ РУКУ,
Я ВЧЕПИЛАСЯ МЕРТВОЮ
ХВАТКОЮ І ВЖЕ НЕ
ВІДПУСКАЛА
Хвиля накрила і трамвайне
депо імені Красіна — дивом уцілів гуртожиток. Однак 52 співробітники навіки лишилися на
своєму робочому місці. Коли їх

станції депо, через шість годин
знайшли колеги, помітивши, що
із пульпи стирчала тільки рука).
— Стоячи в землі, я почула їхню
розмову і почала стогнати. Жора
Невгат кинувся до солдатів — їм
самим забороняли відкопувати
людей. Коли один із них узявся за
мою руку, я вчепилася мертвою
хваткою і вже не відпускала. Навіть не знаю, як вижила. Вода
підходила до рота, я пила її, щоб
не захлинутися. Мене діставали
три години. А мама, почувши про
трагедію, вже збирала гроші на
похорон — їй тільки на другий
день зателефонували з лікарні і
повідомили, що я жива».
Частину тіл так і не ідентифікували. Загалом під шаром глини, що швидко тверділа, опинилося близько 30 гектарів. Було
знищено 68 житлових будинків
і 13 адміністративних споруд.
Повністю знесено Копилівський
цвинтар, затоплено два заводи,
дві лікарні та пологовий будинок.
Багато людей навіки залишилися
вмурованими в затверділу селе-
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Винним у катастрофі дослідники називають голову міськвиконкому Олексія Давидова, який
за наказом Микити Хрущова підписав рішення заповнити Бабин
Яр відходами виробництва Петровських цегляних заводів. За
10 років туди закачали понад 4
млн куб. м пульпи, більшу частину — 3 млн 191 тис. куб. м — у
приярок №3. Намив сягав 30 метрів у висоту, а загальна площа
— понад 1 кв. км! Але найстрашніше — дамбу, яка втримувала
всю цю масу, було збудовано не
бетонною, як передбачав проєкт,
а земляною.
У 1957–му начальник Спеціальної інспекції Подільського
району Максим Глущенко повідомляв про аварійність споруд
у Бабиному Яру. Уже тоді вода з
піском час від часу затоплювала
сусідні території. Трагедія могла
статися будь–якої миті, та закачування пульпи не припиняли.
Коли у лютому 1961–го люди почали помічати, що стіни дамби
помережені тріщинками, до кабінету Давидова потяглися вервечки «ходаків». На всі тривожні
сигнали влада відповідала, що
«ситуація під контролем». Штаб
цивільної оборони теж знав про
можливість прориву дамби, але
навіть не почав відселення мешканців iз району можливої катастрофи — партійні чиновники
заборонили «сіяти паніку» в
надії, що все минеться. Подейкують, що коли Давидов почув
про «куренівську трагедію» і її
наслідки, — посивів за кілька
годин. І що згодом він не помер
від серцевого нападу, а скоїв самогубство.
Перша офіційна панахида
за загиблими відбулася лише у
1991–му. Нині на місці Куренівської трагедії є пам’ятний знак і
невеличка капличка. У 2006–му
пам’ятник поставили і біля самого Бабиного Яру. Пізніше біля підніжжя Кирилівської церкви було
встановлено хрест на спомин
про киян, які загинули у страшній катастрофі.

Рятують 3-літнього
хлопчика, який
перестав ходити
і говорити
після коронавірусу
Торік Павлик Лутковський став
першою дитиною у Вінницькій
області, яка занедужала на
COVID-19
Микола ДЕНИСЮК

о лікарні Павлика доправляли
«швидкою», він задихався. Коли
лікарі зробили рентген, вжахнулися: дитячі легені були настільки
уражені, що почали розпадатися.
Хлопчик пережив клінічну смерть, а
потім два тижні перебував під крапельницями, не приходячи до тями. Аби
врятувати Павлика, медикам довелося ізолюватися разом із ним. Врешті
вони перемогли, бо малюк поборов
COVID-19, однак через наслідки не
зміг ходити, говорити та навіть їсти.
Тоді його направили на тримісячну
реабілітацію. «Кожна реабілітація давала позитив. Хлопчик місяць на реабілітації — позитив — виписують. Далі
знову по колу», — повідомила ТСН
заступниця директора департаменту
охорони здоров’я Тетяна Бондаренко.
Волонтери зібрали гроші, аби дитину обстежили у Львові, але мати відмовилася, адже в неї, крім Павлика, ще
4 дітей. Нині хлопчик знову потрапив
до лікарні з критичною вагою у 13 кілограмів та пролежнями. Причиною
може бути те, що він хворів упродовж
кількох днів. Транспортувати з лікарні
його вже не можна. Мати відмовляється залишати сина одного, тож вдома з
іншими дітьми зараз перебуває бабуся.
Каже, всі чекають на одужання
Павлика, а найбільше його брат–
близнюк Петрик.

Д

Р Е К Л А М А

ОГОЛОШЕННЯ
20 квітня 2021 року
в приміщенні адмінбудівлі
Коршівського старостинського
округу відбудуться громадські
слухання щодо детальних
планів у с. Коршів
(вулиці Садова,
Лесі Українки, Зелена).

стружку кольорових
металів: мідь, алюміній,
бронзу, латунь, свинець, н/ж;
акамулятори, можливий
демонтаж та самовивіз.
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l ШОК!

На дитячому малюнку
«Політуунікуди»
нікуди»
був напис «Політ
«пекло»
і двері зі словом «пекло»

Сестричок виходжують медики
Микола РИМАР

У

Фото pixabay.com.

Інна ПІЛЮК

Закінчення. Початок на с. 1
они розповідають, що дитина
зростала у хорошій сім’ї, вчилась
на відмінно і до нестями любила
молодшого братика. Єдине, що насторожувало, — раптово зникло бажання
робити уроки і дівчина не випускала телефон із рук навіть за столом на кухні і під
час виконання домашніх завдань.
Одного разу на запитання бабусі «Як
справи?» відповіла: «Ще не здохла» (саме
таку лексику використовують у групах).
Часто малювала чорною ручкою людей
без очей. Виходячи з дому, якось подивилася на багатоповерхівку і запитала: «Як людина падає з балкона?». Рідні
здогадуються тепер, що її до фатального
кроку готували заздалегідь. За кілька
тижнів до загибелі Ніка сфотографувала
і відправила у групу фото балкона 17-го
поверху. Кілька ночей перед трагедією
вона зовсім не спала. Як з’ясувалося, їй
просто не давали: рівно о 04.20 куратори
присилали завдання. Від безсоння в неї

В

l БІДА

У Чехії двоє
українських
заробітчан загинули
у холодильній камері
Йдеться про 30–річного Юрія Рабка
та 31–річного Михайла Шуптара з міста
Турка, що на Львівщині
Микола ПАШКО

хні тіла знайшли на підприємстві у холодильній камері для зберігання продукції.
За попередньою інформацією, чоловіки задихнулися газом, яким наповнюють холодильники, де аграрні компанії тримають фрукти.
Молоді люди періодично їздили на заробітки до Чехії. Останнього разу перебували там
близько двох місяців. Обоє були одружені, без
батьків залишилися маленькі діти.

Ї

l ПРЯМА МОВА
Арсеній ЯЦЕНЮК, політик, закликав
долучити до «нормандського формату»
Велику Британію та США і у зв’язку
з цим провів паралель із висадкою
союзних військ у Нормандії 1944 року:

«

Тоді розпочався шлях до звільнення Європи.
Сьогодні в новому «нормандському форматі», де є
оввинен бут
ти шлях до звільФранція і Німеччина, повинен
бути
йської імпернення Європи від російської
орматі, як і
ської агресії. І в цьому форматі,
винні бути
т
в далекому 1944 році, повинні
ка Бри
р та
т присутні США та Велика
Бритауда
д пештнія як підписанти Будапештського меморандуму. Саме наші
ти пліч-о-пліч
союзники повинні стати
вернути
з Україною для того, щоб повернути
мир на територію України на наших умовах.

www.volyn.com.ua

l ЩО ВОНИ КОЯТЬ?

Породілля
відмовилася від
доньок, які з’явилися
на світ із вагою
650 та 930 грамів
Кропивницькому лікарі рятують життя
новонароджених дівчаток, яких зреклася мати. Жінка потрапила у лікарню
на 27–му тижні вагітності із фето–фетальним
синдромом, який пов’язаний із неправильним
кровотоком між плодами. Це один із найскладніших станів у діагностиці та лікуванні в акушерстві і медицині плода. Лікарі боролися за
кожен день продовження вагітності, персонал
перинатального центру «прожив цей час із жінкою в надії на кращий результат». Консиліум лікарів вирішив виконати пологорозрішення на
29–му тижні вагітності наприкінці лютого. Сестрички мали вагу 650 та 930 г при народженні.
На жаль, мати відмовилась від дітей,
тож родиною для них поки що стали медичні працівники…
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Якщо ж діти намагаються
вийти з «гри», їх починають
шантажувати. Телефонують
із погрозами, говорять, що
знають, де вони живуть, і
прийдуть, щоб учинити розправу.
підвищився тиск і дуже боліла голова.
Уже після трагедії слідчі з’ясували, що
перед стрибком дівчина надіслала повідомлення голосовою поштою в групу:
«Нарешті я помру». На жаль, багато інформації видалено, бо куратори груп
смерті вимагають у підопічних почистити листування. Але кілька малюнків
Ніки збереглося. На одному напис «Політ
у нікуди». На іншому — карта місцевості,
а в кутку намальовані двері з табличкою
«пекло».
А незабаром майже одночасно надходять звістки із Боярки та Умані, де діти випили десятки пігулок, аби, як говорили їм
у соцмережах, «побачити, що далі буде».
На жаль, один випадок закінчився летально: померла від отруєння семикласниця.
Інших школярів вдалося врятувати.

НОВАЧКІВ ЗУСТРІЧАЮТЬ СЛОВАМИ:
«Я ТВІЙ ДРУГ І ХОЧУ ДОПОМОГТИ
ТОБІ»
Психологи всього світу ламають голови над тим, чому діти зголошуються
брати участь у таких жахливих діях і чому

Шановні дорослі, у ваших силах зупинити це безумство!

планомірно готують власну смерть. Фахівці насамперед відзначають надзвичайне вміння куратора таких груп смерті маніпулювати, залякувати та примушувати.
Для початку ті вивчають сторінки
своїх потенційних жертв. Якщо з них помітно, що дитина в депресії, у хід ідуть
лагідні, турботливі звертання, які викликають довіру. Новачків зустрічають словами: «Я твій друг і хочу допомогти тобі.
Ти не одна, твої друзі з тобою». І запрошують «погратися».
Гра нехитра: куратор почергово надсилає завдання для виконання, вони змінюються від несерйозних (іноді навіть
кумедних) до критичних. Останньою вимогою завжди є самогубство. Якщо ж діти
намагаються вийти з «гри», їх починають
шантажувати. Телефонують із погрозами,
говорять, що знають, де вони живуть, завдяки ІР-адресі (унікальному числовому
номеру комп’ютера в мережі) і прийдуть,
щоб учинити розправу.
Дуже часто на вудочку груп смерті
через свою довірливість і наївність потрапляють діти з благополучних родин,
які не стикалися з моментами морального насильства. Психолог Юлія Денисенко
розповідає, що їм може прийти повідомлення «зроби те і те, інакше твоя мама
помре». І малі починають виконувати
небезпечні умови, аби врятувати рідних.
З одного боку, вони налякані, з іншого —
навіть не розуміють, що відбувається,
бо піддаються маніпуляції: загроза життю
близьких людей. Для дитини смерть тата
чи мами нестерпна».

НАЙБІЛЬША ПОМИЛКА БАТЬКІВ —
ВИРИВАТИ ТЕЛЕФОН
Першими симптомами того, що дитина вступила до групи смерті і почала
виконувати якісь завдання, може бути
тривожність, наляканість. Вона просить
залишати увімкненим світло чи боїться вночі сходити в туалет, може почати
підкашлювати, немов поперхнулася чимось, — це має назву нервовий кашель.

Смикаються брови чи очі — теж варто
звернути увагу.
Юлія Денисенко наголошує, що повністю забороняти спілкування в соцмережах — не варіант: «Дуже важливий момент — цікавитися у дітей, а що сьогодні
вони побачили у Tik-Tok, ютубі, інстаграмі,
телеграм-каналах, на які підписані. Коли
раптом дізнаємося про небезпечні ігри,
найкраще, що можемо зробити, — спитати: «Рідний мій, ти знаєш щось про гру
«Біжи або помри» чи «Синій кит», — і дитина розповість. Коли вона побачить, що
дорослому можна довіряти і розповідати, то незабаром буде приходити й показувати: «Мамо, дивись, що мені прислали». Найбільша помилка батьків, коли
вони бачать небезпеку, — виривати телефон, перевіряти, гортати фото в галереї,
тим самим порушуючи особисті кордони
дитини».
На запитання «Хто керує групами
смерті?» психологиня каже, що це однозначно психічно нездорові люди,
оскільки чиясь смерть не викликає у них
жалю і співчуття: «Думка про те, що хтось
помирає, про можливість когось убити
дає ілюзію влади. Є маніяки, які йдуть
і вбивають, а є маніяки, які вбивають
онлайн — можуть впливати на маси,
це такий комплекс бога, влади: мовляв
«я все можу». Це люди зі зламаною психікою, це ті колишні діти, які раділи, коли
вбивали й розчленовували котів і собак».
В Україні є приклади притягнення
до відповідальності адміністраторів подібних груп. Так, ще кілька років тому
було затримано двох студентів Київського медичного університету. Свої дії вони
пояснили тим, що проводили експерименти. Їх відпустили, оскільки на час затримання відповідна стаття Кримінального кодексу не дозволяла притягти
до кримінальної відповідальності за доведення до самогубства шляхом використання соціальних мереж. Неповнолітній
дівчині з Кривого Рогу наразі пред’явлена також ця стаття.

www.volyn.com.ua
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l ПЕРЕД ЛЮСТЕРКОМ
Фото із сайту publish.com.ua.
Фото зі сторінки Антона ГОЛОВАЧЕНКА у фейсбуці.

Взятися за розробку екзоскелета Антона Головаченка спонукала любов до бабусі, яка
страждала від паралічу.

Забути про інвалідний
візок, як про страшний сон
Встати на ноги після важких
травм, переломів, інсультів, інших
недуг — найзаповітніша мрія тисяч
хворих людей. Вони покладають
надії на науковців, стежать
за розробками «екзоскелетів» —
своєрідних робокостюмів, які дають
змогу рухатися, відновлювати
втрачені функції організму. Кілька
років тому про прорив у цій сфері
заговорили і в Україні

лідерів — ізраїльський учений, роботизований костюм якого дає змогу ходити людям із критичним ушкодженням хребта. Однак ціна його винаходу сягає понад $70 тис,
тоді як український прототип набагато
дешевший — від 5 до 15 тисяч «зелених».
До того ж перший пристрій UniExo важив
не більше пів кілограма, керувати ним можна було за допомогою спеціального пульта.
Але ж де цей унікальний виріб? Минуло 7 років, а українців і надалі «вербують»
на реабілітацію із застосуванням екзоскелетів у закордонні центри.

Тому молодий винахідник Антон Головаченко разом із однодумцями, долаючи бюрократичні перепони, намагається
працювати у сфері інноваційних медичних
технологій. Про свої успіхи він розповідає
у фейсбуці.
«Виробництво UniEхо сягнуло 53 штук,
на більший обсяг пристроїв необхідне
інвестування. Наша команда сумлінно займається пошуком коштів для подальшого
розвитку… Ми сфокусовані у найближчі
два-три роки на центральноєвропейські
ринки, а також на країни Персидської затоки», — розповідав торік Антон, який нині
переважно живе і працює в Німеччині.
«У наступному році з’явиться декілька варіантів екзоскелетів (так-так, ми
розширюємо асортимент і варіативність
UniExo), що допоможе нам пробитися з новою моделлю…»
«Дорога бабуля, скільки тебе знаю, ти
завжди була оптимістом, цікавилася подорожами, пам’ятками старовини і сучасними
технологіями. Іноді дивувалася новинками
на зразок дрона чи гіперлупа. Саме ти була
для мене мотиватором створення екзоскелета. Спочивай із миром», — повідомив Антон про смерть рідної людини, заради якої
й став винахідником.
«Пандемія і криза нас теж торкнулися,
але ми налаштували підтримку екзоскелетів так, щоб можна було керувати ними
у віддаленому режимі. Хоча багато планів
зруйновано, не втрачаємо віри».
«У мене чудова новина. Наша команда
серед 100 фіналістів-стартапів конкурсу,
організованого Global Entreepreneurnership
Network. Кожен з переможців EWC100 отримає пакет послуг вартістю 850000 доларів
США. Отож, UniExo матиме підтримку для
розвитку продукту та бізнесу», — написав
Антон Головаченко у жовтні минулого року.

ПАРАЛІЗОВАНИЙ ЧОЛОВІК ПРОЙШОВ
200 КІЛОМЕТРІВ ЗА МІСЯЦЬ

Оксана КРАВЧЕНКО

МОЛОДИЙ ВИНАХІДНИК ШУКАЄ
ІНВЕСТОРІВ
ВІН ПРОСТО ХОТІВ ДОПОМОГТИ
СВОЇЙ БАБУСІ
Про винахід Антона Головаченка, тоді
студента Національного авіаційного університету в Києві, розповідали з екранів телевізорів, повідомляли газети. Хлопець створив
роботизований екзоскелет UniExo.
«Використання продукту забезпечує
вільне пересування осіб із обмеженими можливостями у зручній та безпечній для них
формі, без зовнішньої допомоги, людей у післяопераційному періоді, після травм, а також
тих, хто перебуває на реабілітації», — писали
про український стартап на сайті Robohub.
Виріб складається з модулів, які одягають на паралізовані або пошкоджені після
переломів кінцівки. Програмне забезпечення, датчики, серводвигуни приводять у дію
штучні руки й ноги за заздалегідь запрограмованим режимом і допомагають тренувати
м’язи. Антон почав працювати над розробкою пристрою у 2013 році, щоб допомогти
своїй хворій бабусі.
Відомо, що створенням екзоскелетів
займається багато науковців у світі. Серед

На жаль, в Україні нині всім байдуже
до страждань інвалідів, які потребують
реабілітації. Робота медичних закладів
в основному спрямована лише на медика-

“

Використання
продукту забезпечує
вільне пересування
осіб із обмеженими
можливостями у зручній
та безпечній для них формі,
без зовнішньої допомоги.

ментозне лікування. Відомо, що більше 40%
людей, які перенесли інсульт, важку травму
і втратили здатність рухатися, вмирають
протягом першого року. Їх можна врятувати, позбавити страждань, витрат на догляд,
памперси, лікування пролежнів і багатьох
хронічних захворювань, які приєднуються згодом. Але чиновникам від медицини
до цього нема діла.

За допомогою новітнього екзоскелета
громадянин Великої Британії подолав таку
значну відстань, щоб зібрати й повернути
кошти, витрачені на його реабілітацію Національною службою охорони здоров’я.
В результаті він зумів накопичити за місяць
більше 16 700 доларів.
Автор ініціативи поділився, що під час
ходьби траплялося відчувати біль, проте
ніщо його не зупиняло на шляху до кінцевої мети. Варто відзначити, що екзоскелет
у нього був не з легких — його вага 6,4 кг.
А 30-річний француз-параплегік (в нього були паралізовані руки і ноги) розповів, що коли крокував в екзокостюмі, то відчував себе «першою людиною на Місяці».
Травма спинного мозку призвела до паралічу, два роки чоловік перебував у лікарні.
Проте у 2017 році він взяв участь у випробуванні екзоскелета і виконав завдання
з рухів руками, ногами і зап’ястями у 71%
спроб.
Але, незважаючи на успішні результати
дослідження, вчені визнають, що високотехнологічні методи реабілітації через високу вартість залишаються недоступними
для більшості людей з травмами і недугами.

Щеплені від коронавірусу громадяни отримають
свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка, жодних
інших «імунних паспортів» в Україні не видаватимуть, наголосив головний
санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Документ може знадобитися, зокрема, під час подорожі за кордон.

Замість «хімії» —
яблучний оцет
У давнину українські жінки мили коси
відварами трав, знали, чим споліскувати,
аби волосся було шовковистим і густим.
Замість бальзамів і кондиціонерів вони
використовували натуральні продукти
Марія КАЩУК

абусиних секретів» оздоровлення шевелюри є багато. Згадати їх варто, адже
після зими майже у всіх волосся стає
тоншим, «посіченим», тьмяним. Повернути йому
красу допоможе яблучний оцет, користь якого
підтверджують спеціалісти й нині.
Наприклад, цей засіб використовує канадський лікар-трихолог Тонні Чаар — один із найбільш авторитетних спеціалістів у цій сфері
в Торонто, який допомагає побороти проблеми
з волоссям кінозіркам. У виданні Cosmopolitan
Тонні Чаар запевняє, що яблучний оцет може
слугувати альтернативою сучасному бальзаму
для споліскування голови після миття. «Він підходить усім типам волосся, пофарбованому чи
ні, сухому чи жирному. Я віддаю перевагу яблучному або виноградному оцту, але ні в якому разі
не розведеній есенції: тільки натуральний продукт», — наголошує лікар-трихолог.
Якщо у вас тонке і не надто густе волосся,
то чашка домашнього засобу зможе впоратися
із функцією дорогих спеціальних спреїв чи пудри. Важливо після споліскування не змивати
оцет водою: дайте висохнути, а специфічний
запах вивітриться через годину.
Фарбоване волосся довше не втрачатиме
колір, адже кислий вітамінний еліксир зберігатиме лусочки кутикули закритими, що допоможе
запобігти швидкому вимиванню пігменту.
Якщо зникає природне сяйво шевелюри,
то цей продукт поверне їй шовковий блиск.
Шампуні, призначені для щоденного використання, не завжди ефективно очищують волосся.
Тому hair-стилісти рекомендують різні спеціальні засоби. Проте оцет може впоратися не гірше.
Для цього його слід застосовувати після миття,
але не як ополіскувач, а як шампунь, скуйовджуючи волосся і масажуючи шкіру голови.
«Жоден кондиціонер чи бальзам не зроблять розчісування таким легким і приємним,
як яблучний оцет. Особливо це оцінять власниці
довгих і кучерявих кіс», — наголошує лікар-трихолог із Торонто.
Тор
ронто.
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Більше публікацій на
медичну тему — на сайті
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Велика сторінка для Пані
Як зміцнити нігті навесні
Фото із сайту eleve.com.ua.

Перш за все не забувайте
про захист рук під час
домашньої роботи.
Обов’язково користуйтеся
рукавичками, не нехтуйте
цим. І ще декілька порад:

1.
2.

«Жінки — не реабілітаційний центр для чоловіків. Вони не повинні
нні няньчитися
няньчи
нянь
ьчи
чити
тися
ти
сяя
з ними, змінювати чи перевиховувати їх. Жінці потрібен партнер,
р, а нее проєкт!»
про
роєк
єкт!
єк
т!»»
т!
Джулія РОБЕРТС, американська кіноакторка та продюсерка.

Фото із сайту bla-bla-moda.ru.

СЕРЕЖКИ

5.

Манікюр необхідно робити регулярно — не рідше
як раз на 2 тижні. Для зняття лаку
застосовуйте рідину, що не містить
ацетону.
Для зміцнення й живлення нігтів масажними рухами втирайте в них вітамін А або
Е, що продається в аптеці. Проце-

6.

дуру зручніше виконувати перед
сном.
Корисно ввечері двічі
на тиждень на нігті наносити суміш з оливкової олії та кількох крапель лимонного соку. Зробивши це, слід надягнути бавовняні
рукавички й залишити їх на ніч.
Джерело: lady.tochka.net.

7.

ЛАНЦЮЖКИ ТА КОЛЬЄ
Нині в моді великі й масивні.
В поєднанні з камінням чи перлами
або без. Великі ланцюжки з підвіскою-замком — теж актуальний варіант. У тренді і чокери та короткі
намиста.

“

Матимуть
стильний вигляд
сережки у вигляді
геометричних фігур.

Схема gallery.ru.

краси з перлів. Також повертаються
у тренди анклети — браслети для ніг
можуть бути як масивними, так і витонченими й ледве помітними.

БРОШКИ

КАБЛУЧКИ

У колекціях весна-літо 2021 багатьох відомих брендів можна побачити текстильні брошки у формі квітів.
Тож якщо ви любите такі аксесуари — можете сміливо носити.

БРАСЛЕТИ
Вони також можуть бути у вигляді ланцюжків або суцільною смужкою металу, зі шкіряними елементами або підвісками. У моді й при-

Зупинити свій вибір краще
на об’ємних і масивних виробах. Таких, як великі печатки без каменів,
товсті каблучки або ж складені з декількох секцій.
Р Е К Л А М А

l НА ЗАМІТКУ

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ
Фото із сайту youworkforthem.com.

Ми любимо починати ранок
із горнятка ароматного
напою. Однак вибрати якісний
та смачний продукт вдається
далеко не завжди
озпізнати сурогат доволі
легко: киньте кілька зерен
у чашку з холодною водою,
а за кілька хвилин струсоніть її.
Якщо кава якісна — вода залишиться прозорою, якщо зерна підфарбовані — набуде забарвлення.
Крім того, справжня кава не тоне,
залишається на поверхні, а підроблена відразу опускається на дно.
До речі, найлегше сфальсифікувати мелену каву — під
виглядом дорогого продукту
нерідко продають дешеву суміш із мелених кавових зерен,
цикорію і навіть обсмажено-

Ви п’єте справжню каву?
го ячменю. На жаль, зрозуміти
це можна лише за смаком після
заварювання, бо візуально така
суміш від високоякісної меленої
кави не відрізняється. Та один

Чи закривати кришку унітаза?

В

амочіть тюль на годину-півтори у теплій воді (36 градусів), додавши багато солі —
вона пом’якшить воду і роз’їсть
усю жовтизну та бруд. Температуру води можна «виміряти»
ліктем, як при купанні дитини
(шкіра цієї ділянки значно чутливіша). Після замочування розчин
стане незвично темним — такий
сильний ефект солі.
Потому добре прополощіть
гардини у ледь теплій воді (від
гарячої тюль та інші тонкі тканини жовтіють і стають жорсткими). Міняйте воду кілька разів,
поки відходить бруд. Потому
знову налийте води такої ж тем-

З
спосіб визначити її якість усе-таки є: всипте ложку меленої кави
у склянку з холодною водою. Кава
залишиться на поверхні, домішки ж осядуть на дно.

l ВАРТО ЗНАТИ

ідомо, що при змиві мікроскопічні частки води
розлітаються навсебіч

Тюль сяятиме білизною А спідниця «стріляє»!
Коли у вікна зазирає весняне сонечко, такі недоліки, як брудне
скло чи не зовсім чисті гардини, особливо впадають у вічі.
Звісно, придбати новий тюль — задоволення не з дешевих.
Відновіть старий майже задарма простими й доступними
засобами, які знайдуться у кожної господині

Р

Відповідь однозначна: так.
Передусім робити це слід
з огляду на гігієну

l КОРИСНІ ПОРАДИ

та осідають на всіх поверхнях.
Це особливо небажано, якщо
санвузол нероздільний, бо мікроби та бактерії з унітаза потрапляють на дверну ручку, одяг,
рушники, зубні щітки. Уявіть собі:
при змиванні дрібні частки мо-

жуть розлітатися на 2–5 метрів.
Тож закривати кришку треба
ще перед тим, як натиснути кнопку зливу.
До речі, прибічники філософії феншуй стверджують, що аби
не випускати негативну енергію
Ша, потрібно закривати кришку
відразу, коли скористалися унітазом.

ператури, додайте якісного порошку, виперіть, виполощіть,
але не викручуйте!
Ще раз наберіть води 36 градусів, додайте оцет (1 ст. л. на 1 л
води) — завдяки цьому засобу
тюль «іскритиметься», сяятиме,
особливо цей ефект підсилиться на сонці. Сюди ж можна влити
трохи синьки (але не переборщіть — вода повинна бути злегка блакитною, а не темною). Добре прополощіть тюль і розвісьте сушитися.
В результаті такої процедури
ваші гардини стануть білосніжними, сяятимуть, дивуючи всіх
чистотою.
Фото із сайту vazhlyvo.v.ua.

Сухе повітря в оселях часто стає причиною того, що одяг
з вовни або синтетики «б’є струмом», тріщить і прилипає
до тіла. Цю проблему вирішує антистатик, який можна
виготовити і власноруч
Оцтовий розчин. Якщо помітили, що та чи інша річ «б’є
струмом», або купили новий
виріб із синтетики, наприклад
нейлону, поліестеру, проведіть
профілактику. Додайте оцет
у воду при полосканні в розрахунку 1:6. Він допоможе запобігти електризації та пом’якшить тканину.
Лимонна кислота. Можна
додати чайну ложку її у воду
(10 л) для полоскання.
Шматочок мила. Неприємно, коли спідниця липне
до колготок. Щоб зняти статичну електрику, потріть їх

шматочком сухого мила.
Лак для волосся. Він теж
допоможе в подібній ситуації.
Якщо під рукою немає антистатика, розбризкайте на одяг
будь-який лак. Обробляти потрібно або ноги (якщо липне
спідниця), або тканину.
Звичайна вода. Вона виручить у зовсім безвихідній
ситуації (на роботі, в гостях).
Аби зняти з одягу статичну
електрику, змочіть долоні
та проведіть ними по колготках. Ефект буде нетривалим,
але на якийсь час зможе вас
врятувати.
Фото із сайту reviewed.com.
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«Сонця весняного
ніжні посланці...»

Доповніть
образ модними
прикрасами
Тренд 2021 року — кільця. Величезні або маленькі й акуратні,
вони допоможуть «оживити» навіть найпростіший повсякденний
образ. Також матимуть стильний
вигляд сережки у вигляді інших
геометричних фігур: трикутники, квадрати, ромби тощо та їх
комбінації. Ще одна модна тенденція — моносережка. Одна,
але велика, з чіткими лініями або
у формі тварини. І чим більша,
тим краще.

18 березня 2021 Четвер

l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

Серед актуальних цьогорічних тенденцій — жовтий метал, геометрія
і мушлі, а також поєднання золота і срібла, біжутерії й дорогоцінного
каміння та присутність одразу декількох елементів одного і того ж
виду прикрас (каблучок, браслетів або ж ланцюжків). Головне — аби
всі вони були в одному стилі

3.
4.

www.volyn.com.ua

l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!

l СЕКРЕТИ КРАСИ

Наносьте живильний
крем щоразу, коли беретеся прибирати або мити посуд.
Змащуйте кутикули й нігті
поживною олією як мінімум на ніч. Це не лише збереже манікюр, але й допоможе нігтьовим
пластинам.
У того, хто працює цілий день за комп’ютером, шкіра рук і поверхня нігтів дуже пересихають. Тому
кілька разів на день їх слід
змащувати зволожувальним
кремом.
Не забувайте про ванночки: чайну ложку морської
солі розчиніть у 0,5 літра теплої
води й потримайте руки приблизно 20 хвилин. Потім промокніть їх
рушником й нанесіть живильний
крем.

Газета НА ВИХІДНІ»

Фото із сайту gallery.ru.
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Фото із сайту sputnik.by.

Навіщо доганяти
тигрика дорогою
в дитсадок
— Гей, руденький, зупинись! — гукає тепер щоранку
мій 4–літній син.
— Ти постій і схаменись, — підхоплюю й собі,
спостерігаючи, як ширшає його усмішка
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

отреба
пришвидшитися вранці, очевидно, властива багатьом
сім’ям. Найгостріша ж вона
для тих, хто має дітей дошкільного віку. Мені «дісталося» дитя, на яке ні вмовляння, ні переконування,
ні погрози і навіть спокуси
й обіцянки не діють, якщо
йдеться саме про збори й
дорогу до дитсадка. У ситуаціях, коли я благала, навіть
здавалося, що малий, навпаки, сповільнювався. Усе
це тривало до випадку, що
трапився одного зимового
ранку. Ми вийшли на поріг
— а там по свіжому сніжку
котячі сліди. «Тут пробіг тигрик», — син вигукнув це з
такою радістю, що я відмовилася від думки доводити
інше. Натомість зауважила,
що тваринка, певно, побігла
просто у дитсадок, бо цікавиться усяким життям, яке
відрізняється від того, що в
джунглях. Гіпотеза подіяла
на ура: ми побігли доганяти
тигрика. З тієї події минув
місяць, й іноді мені навіть
доводиться с тримувати
сина, щоб не так стрімко біг
за ним. Наші ранкові походи
обросли цікавими деталями: наприклад, умовляємо
тваринку так не поспішати,
бо лиш хочемо з нею сфотографуватися або цікавимося,
як їй наш Луцьк. У взаєминах
із дитиною найголовніше —
підхід до проблеми: якщо
його обрамити казкою, то
цікавіше й простіше буде й
малим, і дорослим.
Фахівці, якби прочитали
мою історію, сказали б: «Це

Відповіді
на cканворд із с. 15
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типовий рефреймінг». Одна
з них — Еріка Райшер — написала, що він допомагає
перефокусувати буденні дії у
більш захопливу діяльність.
Рефрейм — англійське
слово, що означає «вставити
в нову рамку» або — у ті ж
самі межі щось інше. Образно кажучи, відійти від шаблонів, сформулювати по–новому. У сімейному вихованні (і в
інших сферах) це стосується
нестандартних підходів до
проблеми. Еріка Райшер, яка
також консультує батьків, у
книзі «75 успішних стратегій
виховання» радить: «Варто
використовувати уяву дітей
та їхнє відчуття гри задля
того, щоб залагоджувати
проблемні ситуації». Психологиня підтверджує, що найліпше це спрацьовує з дітьми
молодшого віку. З цього приводу проводили навіть дослідження: одній групі малюків
сказали стояти спокійно так
довго, як тільки зможуть, а іншій — порадили уявити себе
охоронцями фабрики. Друга
група простояла учетверо
довше.
З того, що ще підмічено
про цей метод, — добре,
якщо казкова рамка, вигадана мамою чи татом, охопить
тему, яка зараз хвилює дитину (приміром, мультяшних
героїв, якими вона недавно
захопилася). Ну і є великий
плюс для настрою: фантазійний світ для дитини такий
живильний, що радості вистачає й тим, хто поруч!
Маєте свої рецепти —
діліться! Зворотний зв’язок
— за допомогою електронних адрес: okovalenko74@
gmail.com або ж tsikava.
gazeta@gmail.com. Також є
поштова — 43025, м. Луцьк,
просп. Волі, 13.
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Яринка зовсім осиротіла. Ніхто з родини дівчинку до себе не взяв.

Казка про маму
Закінчення. Початок на с. 16
Ольга ЧОРНА

ринка не раз робила уроки в
Зосьчиній хаті. Володька дізнався, куди тікає донька. Прийшов до Зоськи на розбірки. Але та,
наче важка артилерія, посунула на
чолов’ягу. Вирішив не випробовувати
на собі її гнів…
Якось дівчинка залишилася в
Зоськи ночувати. До Володьки прийшли «друзі». Пиячили довго.
Жінка нагодувала Яринку, постелила. Але дівчинку сон не брав.
Зоська тихенько прочинила двері й
побачила, що Яринка сидить на ліжку
й дивиться у вікно.
— Ти чому не спиш? До школи
вранці вставати треба.
— У вас так добре. Розкажіть мені
щось.
— Та я… нічого такого не знаю.
— Розкажіть казку про маму.
— Ну, ти вже велика. Хто в другому класі дітям казки розказує?
Казок Зоська не знала. Хіба що
про козу–дерезу чи солом’яного бичка. І то толком не пам’ятала. А казку
про маму… Щось придумала б, але ж
не знає, як то бути мамою. Пригадала
своє дитинство, свою матір…
— Жила–була мама. У неї завжди
було багато роботи. І тільки у свята
мала трохи вільного часу. Мама любила їх. Особливо великі. Тоді хата
пахла свіжим хлібом. Коли ненька
ставила хліб у піч — хрестила його, а
коли витягувала — усміхалася. Вона
рідко усміхалася. Але до хліба —
завжди…
… Володьки не стало через кілька
років після смерті дружини. Взимку
не дійшов п’яний додому. Замерз.

Я

www.volyn.com.ua

Яринка зовсім осиротіла. Ніхто з родини дівчинку до себе не взяв. У сільській раді вирішили відправити її до
інтернату.
Зоська останніми словами лаяла
покійного Володьку, не боячись гріха.
Вона звикла до Яринки…
У неділю жінка зібралася до міста.
Поклала в сумку яблука, спекла паля-

“

Дівчина вступила до
інституту. На історичний
факультет. Жінка
раділа, наче то її рідна
дитина «вченою буде».

ничок. У місті купить цукерок. Навідається до Яринки.
Дівчинка зустріла Зоську, наче
рідну душу. Розповіла, що до інших
дітей приїжджають родичі, а до неї
ніхто. Зоська аж сльозу пустила.
— Не переживай, я запитаю твою
вчительку, чи можна тебе на канікули забирати. Якщо треба, розписку
напишу.
Односельцям було невтямки: з
якого дива Зоська за Яринку так переживає. Та люди поговорили й перестали.
А невдовзі з’явилася набагато
цікавіша тема. Родичка, яка жила за
океаном, заповіла Зосьці своє добро.
Благо, часи змінилися, і жінці не пропонували відмовитися від спадщини.
Зоська розгубилася. Не очікувала
такого дарунка. І не знала, що з тими
грішми робити.
Почувши таку новину, свояки,
які роками цуралися Зоськи, один за
одним зачастили на її обійстя. Почали цікавитися, як живе, чи потрібно

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ

щось допомогти. Зоська їх відразу
розкусила. Візитам не раділа. В гості
не запрошувала.
А троюрідний брат безцеремонно заявив, мовляв, оскільки Зоська
самотня, то повинна допомогти його
дітям.
— Я маю кому допомагати! — відрубала.
— Доньці того пияка? Хто вона
тобі? Та вона тебе використає і…
Розлючена Зоська показала родичеві на хвіртку.
…Ярина закінчувала школу. В
атестаті майже все «відмінно».
— Куди вступати будеш? — запитала Зоська.
— Нікуди. Роботу шукатиму.
— Наробитися ще встигнеш.
Вчитися тобі необхідно. Я допоможу.
Треба ж на щось ті гроші даровані
пускати.
Ярина віднікувалася. Зоська наполягала. Дівчина вступила до інституту. На історичний факультет. Жінка
раділа, наче то її рідна дитина «вченою буде».
Зоська студентці допомагала,
хоча до грошей ставилася ощадливо.
І Ярину того вчила. Вирішила: все, що
має, їй заповість.
Після закінчення інституту Ярина
залишилася працювати у великому
місті. У вихідні часто навідувалася
до Зоськи. А якось приїхала зі своїм
нареченим.
— Михайле, я хочу познайомити
тебе зі своєю мамою… названою мамою.
Зоська, почувши таке, від несподіванки присіла на лавку. А опанувавши себе, щасливо мовила:
— Як добре, що я нині борщу наварила…
…Сумувати на пенсії Зосьці ніколи. Господарку треба обходити.
Ярина з чоловіком часто у вихідні
приїжджали. Михайлові батьки навідувались. А як народилася Зорянка, ще більше клопотів стало. Коли
мала трошки підросла, Ярина іноді її
в Зоськи залишала.
У неділю та брала дівчатко до церкви.
— Ти ба, як гонорово несе себе
«вежа», — перешіптувалися молодиці.
— Чужим добро віддала, а родині
— дулю…
— А родина її бачила, поки спадщини не було?..
Зорянка щось щебетала, стрибала, сміялася.
— Бабусю, бабусю, розкажи казку.
Але не про козу–дерезу, — просила.
Зоська усміхнулася. Взяла дівчатко за руку.
— Добре, добре, пізніше розкажу
казку про маму. А зараз будь тихо.
Бозя чемних діток любить…

Тел. 72–39–32 E-mail: volyn476@gmail.com

Ціна приватного оголошення у «Цікавій газеті на вихідні» — 20 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте
розмістити на нашому сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські секрети». Вартість оголошення про купівлю чи продаж
с/г техніки (більше ніж три одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 40 грн за один раз публікації +
20 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги — 40 грн + 20 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою + 25 грн. Вартість
оголошення про згубу — 20 грн. Оплата у відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається квартира в новобудові (м. Луцьк). Тел. 097 10 20 995.
l Продається простора квартира в Луцьку. Тел. 066 18 77 166.
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Фото із сайту tsn.ua.
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l ОТАКОЇ!

«А за стару будеш
відповідати!»
У Великобританії менеджерка фермерського
магазину відсудила у свого начальника 17 тисяч
фунтів стерлінгів
Євгенія ЖУРАВСЬКА

-річна Джанет Уітт завідувала магазином
майже 20 літ. З обов’язками справлялася. Але
якось посварилася зі своїм начальником,
45–річним Семом Купером, бо він платив їй менше, ніж
отримував керуючий чайним магазином, що навпроти.
Звісно, чоловік наговорив підлеглій зайвого. Тож жінка
подала на боса у суд за дискримінацію за віком, віктилізацію і несправедливе звільнення. І виграла його.
Сема Купера зобов’язали виплатити їй солідну суму за
моральні збитки.
З’ясувалося, що Уітт висловила босу невдоволення зарплатою. У відповідь він став кричати і назвав її
старою (мовляв, дякуй, що й стільки плачу). Останній
вислів суд визнав дискримінацією за віком і постановив виплатити ексспівробітниці майже 17 тисяч фунтів
стерлінгів. Тепер, певне, начальник уже шкодує про
сказане. Джанет же торжествує: покарала хама!
За матеріалами: Новості N.
Фото із сайту focus.us.
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Марійку хоронили всім селом.

Семирічну дівчинку на Херсонщині
жорстоко зґвалтував і вбив…
62–річний сусід
Фото із сайту ГУПН в Херсонській області.

Закінчення. Початок на с. 16
Тетяна МЕЛЬНИК

УБИВЦЯ ПРИЙШОВ НА ПОХОРОН
ПОПРОЩАТИСЯ ІЗ ЖЕРТВОЮ
Маленьку русяву дівчинку хоронили
всім селом 13 березня. Підозрюваного
знайшли у день похорону Марійки. У
страшному злочині підозрюють 62–річного односельця Миколу, який жив із
Борисовими на одній вулиці. Душогуб
навіть приходив на прощання з дитиною.
Коли поліцейські навідались до нього,
той намагався вчинити суїцид. Правоохоронці повернулися до його хати по
зразки ДНК, а він вирішив, що прийшли
арештовувати і порізав вени, чим і видав
себе. Чоловіка привели до тями і взяли
під варту.
Як розповів начальник поліції у Херсонській області Олександр Прокудін, на мішку,
в якому знайшли тіло дитини, виявили ДНК
затриманого. Як стало відомо, він спілкувався і з батьком дівчинки, і з матір’ю.
За результатами експертиз 14 березня йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання
під вартою терміном на два місяці без
права застави.

УЖЕ СИДІВ ЗА НАРУГУ
НАД ХЛОПЧИКОМ
З’ясувалося, чоловіка неодноразово
притягали до кримінальної відповідальності. У 2005–му він звільнився із в’язниці, де відбував термін за зґвалтування з
особливою жорстокістю хлопчика–односельця. Зробив це в нелюдській формі — покалічив дитину йоржиком для
унітазу. Жертва тоді лишилась жива, але
хлопець став інвалідом. А нелюд відсидів і знову повернувся в село. У Щасливе
він давно переїхав з Росії, де також сидів
за якийсь злочин. Місцеві розповідають, що тут було недороге житло, купив
квартиру в двоповерховому будинку й

Британка Джанет Уітт отримала компенсацію
за дискримінацію за віком.

l ЯКБИ ВИ ВЧИЛИСЬ ТАК, ЯК ТРЕБА...

Місце, де знайшли мішок із тілом дівчинки.

оселився із сім’єю. Мав двох синів. Коли
діти виросли, вернулися назад у РФ.
Дружина покинула його. У селі кажуть,
що недобра людина цей Микола: часто–

“

Тепер, після вбивства
дівчинки, люди у
Щасливому бояться
відпускати дітей
на вулицю.

густо провокував конфлікти, чіплявся
до молоді, завжди був п’яний, ніде не
працював, перебивався тимчасовими
заробітками. Обмовилися, що інколи
кривдник чаркував із батьком дівчинки.

КОПАТИ МОГИЛУ УБІЄННІЙ
ВІДМОВИВСЯ
За однією з версій, того дня, не дочекавшись батька з автобуса, дівчинка могла сама зайти до нападника. Востаннє
Марійку бачили саме біля будинку «дяді
Колі». Утім, жодних криків із його квар-

тири сусіди не чули. Селяни припускають, що чоловік знущався над дитиною
у своєму сараї. Вочевидь, там і тримав
тіло дівчинки. А поліції під час обшуків
сказав, що загубив ключі, тож правоохоронці не перевіряли ні його сараю, ні
квартири.
Усі ці три дні, коли тривали пошуки,
за словами односельців, він безпробудно пив. Хоч підробляв копачем могил,
копати яму Марійці відмовився. «Сказав,
що у нього руки погані і він не може», —
розповіла сусідка.
Тепер, після вбивства дівчинки, люди
у Щасливому бояться відпускати дітей на
вулицю. А над нелюдом хотіли вчинити
самосуд. Тим, що він зробив із дитиною,
кажуть, навіть досвідчені слідчі були шоковані.
На брифінгу 15 березня заступник міністра МВС Антон Геращенко повідомив,
що дівчинка була зґвалтована в особливо жорстокій формі і задушена.
Підозрюваному загрожує довічне
позбавлення волі.
За матеріалами Обозревателя,
ТСН та МВС України.

У Зеленського знову
переплутали — на цей
раз… Тараса Шевченка
Фото із сайту glavcom.ua.

Президент України на
своїй офіційній сторінці
у соціальній мережі з
нагоди 207-ї річниці
від дня народження
Кобзаря замість
портрета українського
поета і художника
опублікував
зображення іншої
людини
ортрет невідомого» виконав Очевидно, у дописі глави
а к в а р е л л ю держави мало бути
Тараса,
сам Шевченко, і він дещо зображення
натомість надрукували
схожий на молодого по- портрет петербурзького
ета. Можливо, це і збило франта із модною зачіскою,
з пантелику Володимира якого намалював Шевченко.
Зеленського. Картина зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка. На її
звороті внизу олівцем напис: «Рисунокъ Т. Шевченко».
Нагадаємо, що Офіс Президента вже не вперше
демонструє своє невігластво. Раніше у Зеленського
Волинську область називали Луцькою, плутали
Литву з Латвією, привітали Китай із Новим роком,
використавши фото Непалу, тощо…

«П

ПОНЕДІЛОК, 22 БЕРЕЗНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

22 — 28 березня

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

l ОТАКОЇ!

Білоруську пісню, у якій висміюють
протестувальників, не пустили
на «Євробачення»

Фото із сайту tabimg.pravda.com.

Європейська мовна спілка
вирішила не допускати до участі
в цьогорічному конкурсі пісню
«Я научу тебя» групи «Galasy
ZMesta» («Голоси з міста»), яка
мала представити Білорусь

Лія ЛІС
композиції
висміювалися
учасники протестів проти
режиму Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. EBU дійшов висновку, що

У

“

Пісня «ставить під сумнів
неполітичний характер»
«Євробачення».

пісня «ставить під сумнів неполітичний характер» «Євробачення»,
і просить заявника подати змінену
версію або нову пісню. В іншому
випадку Білорусь буде дискваліфіковано.

Дмитро

Бутаков,

лідер

гурту

«Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать
на удочку, я научу тебя ходить по струночке...» – співає
«Galasy ZMesta». А чи потрібна Європі така наука?

«Galasy ZMesta», випускник Військового інституту Міністерства оборони
СРСР, колишній кавеенщик, вважає
розпад СРСР катастрофою, і каже, що
йому «складно прийняти» Білорусь як
незалежну державу.

Якщо участь цього гурту у «Євробаченні» була задумана як провокація, то вона вдалась. Адже тепер
прихильники кривавого Лукашенка
отримали привід, щоб підняти крик
про утиски на «клятому Заході».

ВІВТОРОК, 23 БЕРЕЗНЯ
1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих людей
2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
16.00 «Світ навиворіт»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» (12+)
20.45 Т/с «Папік» (12+)
22.00 Т/с «Родичі» (12+)
23.05 Т/с «Кухня»

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин»
05:30, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
10:00 «Корисна програма»
11:00 «Позаочі»
12:25 Х/ф «ІЗ НЕАПОЛЯ З
ЛЮБОВ’Ю»
14:30, 15:30 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особый случай»
18:00, 19:00, 03:55 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Випереджаючи час»
23:50 Т/с «Агата Рейзін»
01:45 Т/с «Спокуса»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною

07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.40 Місія: краса
11.45 Реальна містика
13.55, 15.30 Т/с «Жіночий лікар
2» (16+)
17.10 Т/с «Виклик» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Сашка» (12+)
23.10 Т/с «Три сестри» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Комісар Рекс»
09.00 «Битва екстрасенсів. Чоловіки
проти жінок» (16+)
13.10, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
15.40 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама»
19.05 «Таємниці ДНК» (16+)
20.15, 22.50 Т/с «Вірина Любов» (12+)
23.00 Т/с «Наречений» (16+)

ICTV
05.35, 20.15 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Реаліті-шоу «Рішає Оністрат»
12.10, 13.15, 21.20 Т/с «Пес» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 22.20 Т/с «Розтин покаже-2»
(16+)
15.10, 16.15 Х/ф
«АМЕРИКАНСЬКИЙ
ГАНГСТЕР» (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
23.15 Х/ф «СУДНА НІЧ» (18+)

05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
16.00 «Світ навиворіт»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
(12+)
20.45 Т/с «Папік» (12+)
22.00, 23.05 Т/с «Родичі» (12+)

19:05 Місця сили 22:30 Океани.
Арктика 23:30 Таємнича світова
війна 02:45 Прихована реальність
05:40 Гордість України

13.10, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.35 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама»
19.05 «Детектор брехні» (16+)
20.15, 22.50 Т/с «Вірина Любов»
(12+)
23.00 Т/с «Наречений» (16+)

К-1

ICTV

05.05 Еврика!
05.10 Служба розшуку дітей
05.15, 10.10 Громадянська
оборона
06.00 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.05 Секретний фронт
ІНТЕР
12.10, 13.15 Антизомбі
05:25, 22:05 «Слідство вели... з
12.45, 15.45 Факти. День
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 13.50, 16.15 Х/ф «БУДЬ
КМІТЛИВИМ!»
Новини
16.25 Х/ф «АГЕНТИ А.Н.К.Л.»
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
(16+)
Інтером»
10:05, 18:00, 19:00, 03:55 Ток-шоу 18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Більше ніж правда
«Стосується кожного»
12:25 Х/ф «ПАРИЖ ЗАЧЕКАЄ» 21.20 Т/с «Пес» (16+)
14:15 Х/ф «ЧИ ВМІЄШ ТИ
22.35 Свобода слова
ЗБЕРІГАТИ СЕКРЕТИ?»
НОВИЙ КАНАЛ
16:05 «Жди мене. Україна»
20:00 «Подробиці»
06.00, 07.30 Kids’ Time
21:00 «Речдок. Випереджаючи
06.05 М/с «Том і Джеррі»
час»
07.35 Орел і Решка. Дива світу
23:50 Т/с «Агата Рейзін»
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
01:50 Т/с «Спокуса»
10.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДІ»
(16+)
УКРАЇНА
12.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДІ
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
2» (16+)
Україною
15.00 Орел і Решка
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 17.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
Сьогодні
ВЕСТ» (16+)
09.00 Зірковий шлях
19.00 Від пацанки до панянки
10.40 Місія: краса
(16+)
11.45 Реальна містика
21.00 Х/ф «13 РАЙОН» (16+)
13.55, 15.30 Т/с «Жіночий лікар
22.50 Х/ф «13 РАЙОН:
2» (16+)
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
17.10 Т/с «Виклик» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
МЕГА
21.00 Т/с «Сашка» (12+)
06:00 Бандитська Одеса 08:40,
23.10 Т/с «Три сестри» (12+)
01:40 Правда життя 10:15, 00:30
Речовий доказ 11:25, 18:05
СТБ
Мисливці за торнадо 12:25 Зона
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
будівництва 13:25 Україна: забута
05.55 Т/с «Комісар Рекс»
історія 14:20 Дикі тварини 15:20,
08.50 «Битва екстрасенсів.
19:55 Секретні території 16:15,
Чоловіки проти жінок»
21:45 НАСА: нез’ясоване 17:10,
(16+)
20:50 Шукачі неприємностей

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Навколо М»
10.10 Х/ф «ДОСЯГНИ УСПІХУ»
12.00 Х/ф «ЗНАЙОМТЕСЬ:
БІЛЛ» (16+)
13.40 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
14.35 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16.30 «Орел і Решка. На краю
світу»
18.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23.00 Т/с «Грань» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.45 Т/с «Дзвонар-2» (16+)
10.50 Х/ф «ПЕТЛЯ ЧАСУ» (16+)
13.00 Х/ф «ОБЛОГА» (16+)
15.10 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Карпатський
рейнджер» (16+)
20.20, 21.15 Т/с «Ментівські війни.
Харків-3»
22.20 «Гроші»
22.35 «Дубинізми»

ФУТБОЛ-1
06.00 Інтер - Сассуоло. Чемпіонат
Італії 07.45 Журнал Ліги Чемпіонів
08.15 Колос - Зоря. Чемпіонат
України 10.00 «Великий футбол»
11.45, 20.35 Топ-матч 12.00
Фіорентина - Мілан. Чемпіонат
Італії 13.50 Барселона - Брюгге
(2002/03). Ліга Чемпіонів УЄФА
15.40, 22.30 Футбол NEWS 16.00
Передмова до 1, 2 та 3 турів. Відбір
до ЧС- 2022 Прем’єра 16.55
Львів - Шахтар. Чемпіонат України
18.45 Рома - Наполі. Чемпіонат
Італії 20.40 Мілан - Селтік (2004
/05). Ліга Чемпіонів УЄФА 22.50
Чемпіонат Італії. Огляд туру 23.45
Десна - Дніпро-1. Чемпіонат
України

СЕРЕДА, 24 БЕРЕЗНЯ
НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.35 Орел і Решка. Невидане
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
11.00 Х/ф «КРУТІ ВІРАЖІ»
13.00 Кохання на виживання (16+)
15.00 Орел і Решка
17.10 Хто зверху? (12+)
19.00 Де логіка? (12+)
20.00 Improv Live Show (12+)
21.00 Х/ф «13 РАЙОН: ЦЕГЛЯНІ
ОСОБНЯКИ» (16+)
22.50 Х/ф «В ОБЛОЗІ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 09:00,
01:40 Правда життя 10:10, 00:30
Речовий доказ 11:20, 18:05
Мисливці за торнадо 12:20 Зона
будівництва 13:20 Україна: забута
історія 14:15 Дикі тварини 15:15,
19:55 Секретні території 16:15, 21:45
НАСА: нез’ясоване 17:10, 20:50
Шукачі неприємностей 19:05 Місця
сили 22:30 Дика природа Японіі
23:30 Таємнича світова війна 02:45
Бандитська Одеса 05:50 Гордість
України

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Дай Лапу»
09.10 «Навколо М»
10.00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
13.30 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
15.30 «Орел і Решка. Навколо світу»

17.10 «Орел і Решка. На краю світу»
19.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23.00 Т/с «Грань» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.10 Т/с «Ласко» (16+)
08.10 Х/ф «ПЕРШЕ ВБИВСТВО»
(16+)
10.10 Х/ф «ГНІВ» (16+)
12.05 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Карпатський рейнджер»
(16+)
20.20, 21.15 Т/с «Ментівські війни.
Харків-3»
22.25 Т/с «Кістки-11» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 20.35 Топ-матч 06.10
Інгулець - Олександрія. Чемпіонат
України 08.10 Рома - Наполі.
Чемпіонат Італії 10.00, 15.40, 22.30
Футбол NEWS 10.20 Львів - Шахтар.
Чемпіонат України 12.10 «Великий
футбол» 13.50 Ліверпуль - ПСВ (2008
/09). Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00
Чемпіонат Італії. Огляд туру 16.55
Десна - Дніпро-1. Чемпіонат України
18.45 Верона - Аталанта. Чемпіонат
Італії 20.40 Рома - Арсенал (2002 /03).
Ліга Чемпіонів УЄФА 22.50 Передмова
до 1, 2 та 3 турів. Відбір до ЧС- 2022
23.45 Колос - Зоря. Чемпіонат України

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих людей
2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
16.00 «Світ навиворіт»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» (12+)
20.45 Т/с «Папік» (12+)
22.00 Т/с «Родичі» (12+)
23.05 Т/с «Кухня»

ІНТЕР
05:00, 04:55 «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 «Корисна програма»
11:00 «Позаочі»
12:25 Х/ф «СУПЕРЗЯТЬ»
14:30, 15:30 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый случай»
18:00, 19:00, 04:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Випереджаючи час»
23:50 Т/с «Агата Рейзін»
01:50 Т/с «Спокуса»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з

Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.50
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.40 Місія: краса
11.45 Реальна містика
13.55, 15.30 Т/с «Жіночий лікар
2» (16+)
17.10 Т/с «Виклик» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.35 Футбол. Ліга Націй УЄФА
Франція - Україна

СТБ
05.15 Т/с «Комісар Рекс»
08.55 «Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок» (16+)
13.10, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
15.35 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама»
19.05 «Один за всіх» (16+)
20.15, 22.50 Т/с «Вірина Любов»
(12+)
23.00 Т/с «Наречений» (16+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Реаліті-шоу «Рішає Оністрат»
12.05, 13.15, 21.20 Т/с «Пес» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.15, 22.30 Т/с «Розтин
покаже-2» (16+)
16.25 Х/ф «НА ОДНОГО МЕНШЕ»
(16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт
23.30 Х/ф «СУДНА НІЧ-2» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.35, 15.00 Орел і Решка
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
11.00 Х/ф «МЕРЛІН»
13.00 Кохання на виживання (16+)
17.00 Хто зверху? (12+)
19.00 Вар’яти (12+)
21.00 Х/ф «ІЗ ПАРИЖА З
ЛЮБОВ’Ю» (16+)
23.00 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 09:00,
01:40 Правда життя 10:10, 00:30
Речовий доказ 11:20, 18:00
Мисливці за торнадо 12:20 Зона
будівництва 13:20 Україна: забута
історія 14:15 Дикі тварини 14:45
Суперчуття. Зір 15:15, 19:55
Секретні території 16:10, 21:45
НАСА: нез’ясоване 17:05, 20:50
Шукачі неприємностей 19:00 Місця
сили 22:30 Дика Бразилія 23:30
Інженерні ідеї 02:25 Єврорабині
03:15 Професія - альфонс 04:00
Шосте відчуття 04:45 Секти.
Контроль свідомості 05:35 Гордість
України

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Дай лапу»
09.00 «Навколо М»
10.00 Т/с «Мисливці за реліквіями»

13.30 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
15.10 «Орел і Решка. Навколо світу»
17.10 «Орел і Решка. На краю світу»
19.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23.00 Т/с «Грань» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.25 Т/с «Ласко» (16+)
08.15 Т/с «Перевізник» (16+)
13.00 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Карпатський рейнджер»
(16+)
20.20, 21.15 Т/с «Ментівські війни.
Харків-3»
22.20, 23.55 Т/с «Кістки-11» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Верона - Аталанта. Чемпіонат Італії
08.10 Ворскла - Олімпік. Чемпіонат
України 10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS 10.20 Ювентус - Беневенто.
Чемпіонат Італії 12.05 Десна Дніпро-1. Чемпіонат України 13.50
Арсенал - Барселона. 1/4 фіналу
(2009 /10). Ліга Чемпіонів УЄФА
16.00 Львів - Шахтар. Чемпіонат
України 17.50 Рома - Наполі.
Чемпіонат Італії 19.35 Передмова
до 1, 2 та 3 турів. Відбір до ЧС- 2022
г. 20.30, 23.40 «Головна команда»
21.35 LIVE. Франція - Україна. Відбір
до ЧС- 2022.

П’ЯТНИЦЯ, 26 БЕРЕЗНЯ

ЧЕТВЕР, 25 БЕРЕЗНЯ
1+1

СТБ

05.10 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих людей
2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
16.00 «Світ навиворіт», серiя
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» (12+)
20.30 Т/с «Папік» (12+)
21.45 «Право на владу 2021»

05.15 Т/с «Комісар Рекс»
08.55 «Битва екстрасенсів. Чоловіки
проти жінок» (16+)
13.10, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
15.40 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама»
19.05 «Як вийти заміж» (16+)
20.15, 22.50 Т/с «Вірина Любов»
(12+)
23.00 Т/с «Наречений» (16+)

ICTV

05.35 Громадянська оборона
ІНТЕР
06.30 Ранок у великому місті
05:25, 22:05 «Слідство вели... з
08.45 Факти. Ранок
Леонідом Каневським»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
10.10 Реаліті-шоу «Рішає Оністрат»
Новини
12.00, 13.15, 21.20 Т/с «Пес» (16+)
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
12.45, 15.45 Факти. День
10:00 «Корисна програма»
14.50, 16.15, 22.35 Т/с «Розтин
11:00 «Позаочі»
покаже-2» (16+)
12:25 Х/ф «ЧОЛОВІК НАРОЗХВАТ» 17.05 Х/ф «ПАСАЖИР 57» (16+)
14:30, 15:30 «Речдок»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
16:25 «Речдок. Випереджаючи час»
20.15 Антизомбі
18:00, 19:00, 04:10 Ток-шоу
23.30 Х/ф «СУДНА НІЧ-3» (18+)
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
НОВИЙ КАНАЛ
21:00 «Речдок. Випереджаючи час»
06.00, 07.30 Kids’ Time
23:50 Т/с «Агата Рейзін»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
01:45 Т/с «Спокуса»
07.35, 15.00 Орел і Решка
03:45 Мультфільм
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
04:55 «Телемагазин»
11.00 Х/ф «МЕРЛІН»
УКРАЇНА
13.00 Кохання на виживання (16+)
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною 17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
23.10 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА 2:
Сьогодні
АПОКАЛІПСИС» (18+)
09.00 Зірковий шлях
10.40 Місія: краса
МЕГА
11.45 Реальна містика
06:00
Бандитський
Київ 08:55,
13.55, 15.30 Т/с «Жіночий лікар
01:40 Правда життя 10:05, 00:30
2» (16+)
Речовий доказ 11:15, 18:00
17.10 Т/с «Виклик» (12+)
Мисливці за торнадо 12:15 Зона
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
будівництва 13:15 Україна: забута
21.00, 23.50 Т/с «Кришталева мрія» історія 14:15 Суперчуття 15:15
(12+)
Секретні території 16:10, 21:45
23.10 Слідами
НАСА: нез’ясоване 17:05, 20:50

Шукачі неприємностей 19:00 Місця
сили 19:50 Фантастичні історії 22:30
Дика Бразилія 23:30 Інженерні ідеї
02:35 Скарб.UA

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Дай лапу»
09.00 «Навколо М»
10.00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
13.15 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
15.10 «Орел і Решка. Навколо світу»
17.10 «Орел і Решка. На краю світу»
19.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23.00 Т/с «Грань» (16+)

2+2
06.00 Т/с «Ласко» (16+)
07.50 Х/ф «ЛІТАЮЧІ МЕЧІ БІЛЯ
БРАМИ ДРАКОНА» (16+)
10.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
12.10 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Карпатський рейнджер»
(16+)
20.20, 21.15 Т/с «Ментівські війни.
Харків-3»
22.25 Т/с «Кістки-11» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Журнал Ліги Чемпіонів 06.30,
09.10 «Головна команда» 07.20
Франція - Україна. Відбір до ЧС- 2022
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Португалія - Азербайджан.
Відбір до ЧС- 2022 12.05 Фінляндія
- Боснія і Герцеговина. Відбір до ЧС2022 13.50 Туреччина - Нідерланди.
Відбір до ЧС- 2022 16.00, 20.55
Огляд 1-го ігрового дня. Відбір до
ЧС- 2022 18.35 Топ-матч 18.50 LIVE.
Ізраїль - Данія. Відбір до ЧС- 2022
21.35 LIVE. Іспанія - Греція. Відбір до
ЧС- 2022 23.40 Шотландія - Австрія.
Відбір до ЧС- 2022 Прем’єра

СУБОТА, 27 БЕРЕЗНЯ
1+1
05.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06.00, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
12.50 Т/с «Папік» (12+)
18.20 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
20.15 «Ліпсінк батл»
22.00 «Жіночий квартал 2021»
23.20 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05:15 Д/п «Планета Земля»
07:05 «Слово Предстоятеля»
07:15, 04:50 Х/ф «ВИСОКИЙ
БЛОНДИН У ЧОРНОМУ
ЧЕРЕВИКУ»
09:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:00 Х/ф «КОЛИ Я СТАНУ
ВЕЛЕТНЕМ»
12:50 Х/ф «ПРИГОДИ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА ТА
ДОКТОРА ВАТСОНА. СКАРБИ
АГРИ»
15:50 Т/с «Слідчий Горчакова»
20:00, 04:15 «Подробиці»
20:30 «Місце зустрічі»
22:10 Т/с «Кров не вода»
01:45 Х/ф «ПОЛІТ ФАНТАЗІЇ»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.25 Реальна містика
08.55, 23.15 Х/ф «КОЛИ МЕНЕ
ПОЛЮБИШ ТИ» (12+)
11.00 Т/с «Утікачка» (12+)
14.50, 15.20 Т/с «Утікачка 2»
(12+)
20.00 Головна тема
21.00 Шоу «Маска»

СТБ
05.25 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.20, 10.50 Т/с «Вірина Любов»
(12+)

07.55 «Неймовірна правда про
зірок»
17.00 «Хата на тата (сезон 10)»
(12+)
19.00 «МастерШеф
Професіонали» (12+)
22.20 «Dizel Night» (12+)

ICTV
05.30 Скарб нації
05.40 Еврика!
05.50 Факти
06.15 Т/с «Марк + Наталка» (16+)
08.10, 09.45, 10.55 Скетч-шоу
«На трьох» (16+)
09.05, 10.15 Т/с «Вижити за
будь-яку ціну»
11.30, 13.00 Т/с «Таємні двері»
(16+)
12.45 Факти. День
13.35 Т/с «Пес» (16+)
16.45 Х/ф «ТЕРМІНАТОР-3:
ПОВСТАННЯ МАШИН»
(16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
21.25 Х/ф «ХИЖАКИ» (16+)
23.25 Х/ф «ЩОСЬ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Вар’яти (12+)
08.30, 10.00 Kids’ Time
08.35 М/ф «Зачарований принц»
10.05 Орел і Решка. Ювілейний
сезон
11.00 Орел і Решка. Дива світу
12.10 У кого більше? (12+)
14.20 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
16.20 Х/ф «АВТОМОНСТРИ»
(12+)
18.20 Х/ф «РЕАЛЬНА СТАЛЬ»
(16+)
21.00 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА:
ФІНАЛЬНА БИТВА»
(16+)
23.00 Х/ф «КОМАНДИР
ЕСКАДРИЛЬЇ»

МЕГА
06:00 Випадковий свідок 07:25,

1+1
06.05 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих людей
2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
14.30, 20.15 «Ліга сміху 2021»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» (12+)
22.20 «Ліпсінк батл»

ІНТЕР
05:25, 22:50 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
10:00 «Корисна програма»
11:00 «Позаочі»
12:25 Х/ф «ЛАСКАВО ПРОСИМО
НА БОРТ»
14:30, 15:25, 00:30 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «21 МІСТ»
02:15 «Жди мене. Україна»
03:25 Мультфільм
03:55 «Орел і Решка. Дива світу»
04:45 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.50 Т/с «Пробудження кохання»
(12+)
14.45, 15.30 Т/с «Королева доріг»
(12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Свобода слова Савіка Шустера

СТБ
06.55, 19.00, 22.50 «Холостяк» (12+)
11.50 «Як вийти заміж» (16+)

12.55, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
23.50 «Про що мовчать жінки» (16+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 20.05 Дизель-шоу (12+)
11.25 Т/с «Вижити за будь-яку ціну-2»
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.15, 23.50 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
16.20 Х/ф «ОБЛАДУНКИ БОГА-3:
МІСІЯ «ЗОДІАК» (16+)
18.45 Факти. Вечір
22.45 Скетч-шоу «На трьох-9» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.35 Орел і Решка
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
11.20 Від пацанки до панянки (16+)
13.20 Вар’яти (12+)
15.20 Де логіка? (12+)
16.20 Х/ф «13 РАЙОН» (16+)
18.00 Х/ф «13 РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
20.00 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА 3:
ВИМИРАННЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА 4:
ПОТОЙБІЧНЕ ЖИТТЯ»
(18+)
23.50 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА 5:
ВІДПЛАТА» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:50,
01:40 Правда життя 10:00, 00:30
Речовий доказ 11:10 Секретні
території 12:10 Зона будівництва
13:10 Україна: забута історія 14:10
Дика природа Японіі 15:10, 19:50
Фантастичні історії 16:10, 21:45
НАСА: нез’ясоване 17:05, 20:50
Шукачі неприємностей 18:00

Мисливці за торнадо 19:00 Місця
сили 22:30 Дика Бразилія 23:30
Інженерні ідеї 02:45 Прихована
реальність 04:50 Гордість України

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Навколо М»
10.15 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНА» (16+)
12.00 «Орел і Решка. На краю світу»
13.00 «Орел і Решка. Навколо світу»
17.50 Х/ф «ОРБІТА 9» (12+)
19.35 Х/ф «ПАСТКА ЧАСУ» (16+)
21.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00 Т/с «Ласко» (16+)
07.55 Х/ф «ОБЛОГА» (16+)
10.05 Х/ф «ВЦІЛІЛА» (16+)
11.55 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Х/ф «ОБІТНИЦЯ МОВЧАННЯ»
(16+)
21.10 Х/ф «СЕК’ЮРІТІ» (16+)
23.00 Х/ф «СЛІД СМЕРТІ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Фінляндія - Боснія і
Герцеговина. Відбір до ЧС- 2022 07.45
Огляд 2-го ігрового дня. Відбір до
ЧС- 2022 10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS 10.20 Ізраїль - Данія. Відбір
до ЧС- 2022 12.05, 23.45 Німеччина
- Ісландія. Відбір до ЧС- 2022 13.50
Іспанія - Греція. Відбір до ЧС- 2022
16.00 Шотландія - Австрія. Відбір до
ЧС- 2022 17.50 Відбір до ЧС- 2022
Огляд туру. Прем’єра 18.45 Франція Україна. Відбір до ЧС- 2022 20.35 Топматч 20.40 Туреччина - Нідерланди.
Відбір до ЧС- 2022 22.50 Відбір до
ЧС- 2022 Огляд туру

НЕДІЛЯ, 28 БЕРЕЗНЯ
01:00 Містична Україна 08:15,
19:10 У пошуках істини 10:05
Речовий доказ 11:15 Секретні
території 12:15 Вирішальні битви
2 світової 14:15, 21:00 Зона
будівництва 16:15 Дика Бразилія
18:15 Брама часу 00:00
Фантастичні історії

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
10.20 Х/ф «ОРБІТА 9» (12+)
12.10 Х/ф «ПАСТКА ЧАСУ»
(16+)
13.50 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.30 «Джедаі 2019»
07.50 «Джедаі 2020»
08.50 «Загублений світ»
13.50 Х/ф «ЛЮДИНА
ЛИСТОПАДА» (16+)
15.55 Х/ф «ЕКСПЕДИЦІЯ «НОЇВ
КОВЧЕГ» (16+)
18.40 Х/ф «ОЛЕКСАНДР» (16+)
22.00 Х/ф «ХИЖАК» (18+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Португалія - Азербайджан.
Відбір до ЧС- 2022 07.45 Болгарія
- Швейцарія. Відбір до ЧС- 2022
09.30, 21.05 Журнал. УЄФА
ЄВРО 2020 10.00, 15.40, 22.30
Футбол NEWS 10.20 Франція Україна. Відбір до ЧС- 2022 12.05
Туреччина - Нідерланди. Відбір
до ЧС- 2022 13.50 Шотландія
- Австрія. Відбір до ЧС- 2022
16.00 Відбір до ЧС- 2022 Огляд
туру 16.55 Іспанія - Греція.
Відбір до ЧС- 2022 18.50 LIVE.
Хорватія - Кіпр. Відбір до ЧС- 2022
г. 20.55 Топ-матч 21.35 LIVE.
Чехія - Бельгія. Відбір до ЧС- 2022
23.40 Нідерланди - Латвія. Відбір
до ЧС- 2022

1+1
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
10.50 «Світ навиворіт»
17.40 Х/ф «СУРОГАТИ» (16+)
21.00 «Голос країни 11»

ІНТЕР
06:25 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
ВИСОКОГО БЛОНДИНА»
08:00 «Удачный проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 12:00 «Інше життя»
12:50 «Речдок. Випереджаючи час»
17:20 Т/с «Проєкт «Синя книга»
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Х/ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА ТА ДОКТОРА ВАТСОНА.
СКАРБИ АГРИ»
01:00 «Речдок»

УКРАЇНА
05.50 Сьогодні
06.50 Реальна містика
08.50 Т/с «Сашка» (12+)
12.45 Т/с «Ласкаво просимо на
Канари» (12+)
16.40, 20.00 Т/с «Скажи мені
правду» (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
21.35 Футбол. Ліга Націй УЄФА
Україна - Фінляндія
23.50 Т/с «Кришталева мрія» (12+)

СТБ

15.05 «СуперМама»
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
20.00 «Один за всіх» (16+)
23.15 «Таємниці ДНК» (16+)

ICTV
05.40 Більше ніж правда
06.35 Антизомбі
07.30 Секретний фронт
08.25 Громадянська оборона
09.20 Т/с «Розтин покаже-2» (16+)
12.00, 13.00 Х/ф «ТЕРМІНАТОР-3:
ПОВСТАННЯ МАШИН»
(16+)
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «ОБЛАДУНКИ БОГА-3:
МІСІЯ «ЗОДІАК» (16+)
16.40 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «ВІД КОЛИСКИ ДО
МОГИЛИ» (16+)
23.20 Х/ф «НАЙМАНЕЦЬ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Вар’яти (12+)
07.30, 09.20 Kids’ Time
07.35 М/ф «Зачарований принц»
09.25 М/ф «Бі Муві: Медова змова»
11.00 Х/ф «НЕБЕСНІ ГІНЦІ»
13.00 Х/ф «АВТОМОНСТРИ»
(12+)
15.00 Х/ф «13 РАЙОН: ЦЕГЛЯНІ
ОСОБНЯКИ» (16+)
17.00 Х/ф «ХЕНКОК» (16+)
18.50 Х/ф «МОГУТНІ
РЕЙНДЖЕРИ» (12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСЬКИЙ
РУБІЖ» (16+)
23.40 Improv Live Show (12+)

06.40 Х/ф «ПОКРОВСЬКІ
ВОРОТА»
МЕГА
09.30 «МастерШеф Професіонали»
06:00 Випадковий свідок 07:25,
(12+)
01:00 Містична Україна 08:15,
12.50 «Хата на тата (сезон 10)»
19:10 У пошуках істини 10:05
(12+)

Речовий доказ 11:15 Секретні
території 12:15 Вирішальні битви
2 світової 14:15, 21:00 Зона
будівництва 16:15 Дика Бразилія
17:15 Дика Індія 18:15 Брама часу
00:00 Фантастичні історії 01:50
Війна всередині нас

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.30 «Дай лапу»
09.10 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНА» (16+)
11.00 Х/ф «ГРОМОБІЙ»
12.35 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.30 «Джедаі 2019»
10.25 «Загублений світ»
14.15 Т/с «Перевізник» (16+)
18.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТА
АРМІЯ» (16+)
20.15 Х/ф «АЛІТА: БОЙОВИЙ
АНГЕЛ»
22.45 Х/ф «ФАР КРАЙ» (18+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Франція - Україна. Відбір до
ЧС- 2022 07.45, 14.30 Огляд 1-го
ігрового дня. Відбір до ЧС- 2022
10.00, 15.30, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра 10.50 Хорватія - Кіпр.
Відбір до ЧС- 2022 12.40 Чехія Бельгія. Відбір до ЧС- 2022 15.50
LIVE. Казахстан - Франція. Відбір до
ЧС- 2022 17.55 «Відбір до ЧС-2022.
Матч-центр» 18.50 LIVE. Грузія Іспанія. Відбір до ЧС- 2022 20.55,
23.40 «Великий футбол» 21.35
LIVE. Україна - Фінляндія. Відбір до
ЧС- 2022

Що віщують зорі
Гороскоп на 22–28 березня
ОВЕН. Приймайте себе та близьких
такими, якими є насправді, не дратуйтеся через дрібниці. Початі справи будуть
успішними, не упустіть шанс. У вихідні доволі емоційним буде спілкування
з протилежною статтю. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — понеділок.
ТЕЛЕЦЬ. Постарайтеся створити собі
комфортні умови, спілкуйтеся з приємними людьми. Ваші плани поступово
реалізовуватимуться.
Енергійністю
та активністю зможете зміцнити позиції.
Не забувайте про дім, наведення порядку в ньому. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — п’ятниця.
БЛИЗНЮКИ. Ловіть мить удачі і постарайтеся її утримати. У вашій кар’єрі
й особистому житті настає продуктивний період, який відкриває перед вами
блискучі перспективи. Поспішайте реалізовувати свої мрії. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — понеділок.
РАК. Успіх у справах залежатиме
від ваших організаторських здібностей,
хоча навряд чи обійдеться без конкуренції. Перешкоди вдасться подолати,
усе обернеться на вашу користь. Будьте
уважні, не пропустіть вдалих моментів. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
ЛЕВ. Гарний час для вирішення багатьох питань, пошуку компромісів без
шкоди для ваших інтересів. Старайтеся
бути активнішими й більш наполегливими. Вихідні найкраще провести у компанії
друзів чи коханої людини. Сприятливий день —
п’ятниця, несприятливий — середа.
ДІВА. Час приємних зустрічей і
спілкування з цікавими людьми, налагодження взаємин із дітьми. Але
бюрократичні суперечки й паперова
тяганина можуть затягтися. Вихідні вдалі
для вирішення домашніх проблем. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — п’ятниця.
ТЕРЕЗИ. Не зациклюйтеся на попередніх досягненнях, рішуче подолайте
нові рубежі. Затрачені зусилля окупляться сповна. Настає відповідальний
період у кар’єрі та матеріальних досягненнях. Гарний час для нового жагучого роману.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — понеділок.
СКОРПІОН. Чим чіткіше розплануєте справи, тим простіше буде все
здійснити. Не дозволяйте нікому впливати на ваші наміри. Час звільнитися від
того, що обтяжує, і спілкуватися з тими,
хто вам дорогий. Сприятливий день — четвер, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Вам хочеться новизни
у взаєминах. Інтуїція зараз на підйомі,
використовуйте її для планування свого
життя. У вихідні можете здивувати друзів
і знайомих несподіваною поведінкою,
але це тільки приверне увагу. Сприятливий день — середа, несприятливий – вівторок.
КОЗЕРІГ. Основними можуть стати
справи, пов’язані з родиною і домівкою.
Пам’ятайте, що будь-які зміни добрі
лише в розумних межах. Поцікавтеся
думкою рідних чи друзів, не вирішуйте
все наодинці. Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
ВОДОЛІЙ. Зустрічі та знайомства
виявляться плідними. Варто закласти
фундамент для майбутніх важливих
змін в особистому житті. У непевній
ситуації проявляйте такт і стриманість,
це допоможе уникнути непорозумінь. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
РИБИ. Підходящий час для нового
виду діяльності, змін у кар’єрі. Завзятості вам не бракуватиме, а щоб результат не розчарував, робіть тільки те, що
виходить саме собою. У вихідні будьте
обережними і лояльними. Сприятливий день —
п’ятниця, несприятливий — понеділок.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Весна, кажете?
А оселедець – під шубою!
Ця страва для нас давно звична, і навряд чи хтось
замислювався, кому ж спала на думку така геніальна ідея —
сховати під овочі дрібні шматочки філе оселедця
САЛАТ З ІСТОРІЄЮ
За однією з версій, автором салату є купець і власник кількох московських трактирів Анастас Богомолов.
Відвідувачі його закладів початку ХХ століття нерідко напивалися, сперечалися про революційні події і, звичайно, не обходилося без бійок та биття посуду і псування меблів. Тоді Анастас задумався про створення
народної закуски, яка б стала символом єднання.
Страву вперше подали напередодні 1919-го Нового року. Головним її інгредієнтом був улюблений продукт
трудящих — оселедець, доповнений цибулею, картоплею та морквою і вкритий шаром буряків. Гості оцінили
цю просту, але поживну і смачну закуску. Щодо назви, то багато хто вважає слово «шуба» абревіатурою,
яка російською розшифровується так: «Шовинизму и Упадку — Бойкот и Анафема».Щоправда, редакторка
проєкту «Смачно» Ірина Маслова переконана: «ніякого Анастаса з його трактирами не існувало, це лише
інтернетна байка». На її думку, «Оселедець під шубою» — винахід радянських господинь середини 1960-х. Подібної подачі — складених пластами картоплі, моркви, оселедця, буряка і майонезу — доти не було. Схожа страва
відома у скандинавських країнах більш ніж 300 років як Sillsallad (оселедцевий салат), однак його не викладають
шарами, а перемішують і заправляють гірчицею та олією.
Хай там як, але «Оселедець під шубою» не лише не втрачає популярності — навпаки, доповнюється новими
компонентами, з’являються цікаві варіанти оформлення й подачі салату (порційно в маленьких формочках
або прозорих салатницях, рулетом, на канапках тощо). Тож і ми пропонуємо добірку рецептів цієї страви.

Фото із сайту hozaika.online.
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АНЕК Д

– Коханий, я ОТИ ДО ТЕМИ
хочу шубу...
– Моя ж ти
варити, а я бі господинька!.. Став шви
де
гом у суперм
аркет по осел нько буряки, моркву і ка
ртоплю
едця...

КЛАСИЧНИЙ

СЕКРЕТИ ІДЕАЛЬНОГО САЛАТУ
«Оселедець під шубою» не соромно поставити
на святковий стіл, якщо він смачний, ніжний,
аж тане в роті. Як досягти такого результату?

1. Майонезу має бути достатня кількість, аби салат не здавався сухим.
2. Овочі слід зварити заздалегідь і нарізати повністю охолодженими. Теплі можуть зіпсувати салат.
3. Нарізка всіх інгредієнтів має бути акуратною.
Для моркви і буряка можна використовувати дрібну або крупну тертку, для картоплі – тільки велику.
Цибулю необхідно різати якомога дрібніше. Оселедець також слід покраяти невеликими шматочками і
обов’язково ретельно вибрати всі кістки.
4. Класична послідовність шарів така: оселедець,
цибуля (або/і яблуко), картопля, морква, буряк. Всі
пласти потрібно промащувати майонезом. При бажанні можна порушити черговість шарів, наприклад
покласти вниз натерту картоплю, затим оселедець,
цибулю, моркву і буряк.
5. Перед подачею страва має настоятися як мінімум 3 години – завдяки цьому салат просочиться,
набуде ніжного і м’якого смаку.
БЕЗ БУРЯКА

Фото із сайту depo.ua.
Інгредієнти:
1 оселедець, 3–4 картоплини, 3 середні
буряки, 2 морквини, 1
цибулина, 1 ст. л. оцту,
3 ст. л. води, 500 г
майонезу, сіль за смаком.
Приготування.
Оселедець почистити, відрізати голову,
зняти шкірку і вибрати кістки. Філе покраяти кубиками
і викласти на дно салатника. Цибулю дрібно порізати,
всипати в маринад із води й оцту і потримати хвилин
15–20. Картоплю, моркву і буряк відварити, охолодити
й почистити. Викласти цибулю поверх оселедця. Далі
натерти картоплю так, щоб вона повністю покрила
цибулю, посолити, щедро змастити майонезом. Наступний пласт – потерта морква, її також посолити і
помазати майонезом. Останнім натерти буряк, зверху
полити майонезом і рівномірно розподілити його по
всій поверхні. Готовий салат прикрасити на свій смак і
поставити в холодильник на 5–6 годин.

Фото із сайту zelenasadyba.com.ua.

Інгредієнти: 1 слабосолений оселедець, 1 середня цибулина, 50 г зеленої цибулі, 4 курячі яйця, 120 г сиру жирністю
50%, 3–4 середні картоплини, 200 г майонезу, сіль, чорний
перець за смаком.
Приготування. Оселедець розробити на філе, вибрати
кісточки, нарізати тонкою соломкою. Картоплю почистити,
зварити у підсоленій воді до готовності (але щоб не розварилася), покраяти невеликими кубиками. Варені яйця розділити
на білки та жовтки, білки натерти на крупній тертці, жовтки —
на дрібній. Сир (краще вибрати жирний, так буде смачніше)
також потерти. Посікти зелену цибулю, ріпчасту порізати дуже
дрібно. У класичну тарілку для оселедця викласти приблизно третину ріпчастої цибулі, трохи
змастити її майонезом. Зверху рівномірно розподілити філе оселедця, висипати решту цибулі, посолити і поперчити до смаку, змастити майонезом. Далі викласти нарізану або натерту на крупній
овочевій тертці картоплю, яєчний білок, рясно змастити майонезом, щоб шар яєчних жовтків, що
йде слідом, не розсипався. Жовтки розрівняти, посипати тертим сиром і поставити закуску в холодильник (на 2–3 години, можна довше). Перед подачею на стіл покрити салат шаром майонезу,
посипати зеленою цибулею і трохи притиснути її. Не забудьте вставити у край салату хвостик оселедця, щоб гості розуміли, що ховається під «шубою».

РУЛЕТ

Фото із сайту narodna-pravda.ua.

І
Інгредієнти:
і
2 середніі
буряки, 5 середніх картоплин, 2 варені морквини,
4 варені яйця, 1 оселедець,
1 цибулина, 100–150 г майонезу, оцет, сіль, цукор.
Приготування. Цибулю
почистити й порізати тонкими напівкільцями. Додати
трохи оцту, цукру та солі. Залишити маринуватись, доки
готуються інші інгредієнти. Буряк, моркву, картоплю та яйця зварити, охолодити, натерти на дрібній тертці в окремі ємкості. Якщо
з буряка виділився сік, то злити його. В кожну ємкість додати 1–3
ложки майонезу, посолити, перемішати. На робочу поверхню
в декілька шарів вистелити харчову плівку. Розподілити на ній
буряк пластом завтовшки приблизно 1 см у формі прямокутника, на нього – шар картоплі. Якщо ложкою складно розрівняти
картоплю, то притисніть руками. Наступний шар – морква, потім – яйця. Ближче до краю прямокутника викласти шматочки
оселедця та мариновану цибулю. За допомогою плівки згорнути
рулет і поставити в холодильник. Перед подачею зняти плівку й
порізати на порційні шматочки.

ПО-НОВОМУ

Фото із сайту intermarium.news.

Інгредієнти: 1 оселедець, 2–3 плавлені сирки, 150 г соленої сьомги, 5 варених яєць, 1 цибулина, 1 варений буряк, 2
варені морквини, 20 г желатину, 0,5 скл.
води, майонез або сметана, зелень.
Приготування. Желатин замочіть
у холодній кип’яченій воді, залиште на
30 хвилин для набухання. Невеликими кубиками наріжте рибу і цибулю.
Моркву, буряк, яйця, сирки натріть на
крупній тертці. Желатин нагрійте, але
не кип’ятіть (можна поставити в мікрохвильовку на 2 хвилини), змішайте з майонезом або сметаною. Далі в силіконову форму викладайте пластами червону рибу, цибулю, яйця, сирки,
моркву, буряк, рясно промазуючи кожен шар сметанною масою. Натерті
буряк і моркву бажано спочатку вимішати з желатиновою сумішшю, а тоді
викладати у форму. Пласти необхідно притискати, ущільнювати. Салат поставте в холодильник до повного застигання. Перед подачею на стіл акуратно дістаньте з форми, переверніть на сервірувальну тарілку або блюдо і
прикрасьте зеленню.
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«Мій любий Джим, на щастя лапу дай…»
Фото із сайту sport-olymp.com.

Коли я дивлюсь, як вона вправно
розбиває «тарілі»-мішені своєю особливою
гвинтівкою, а потім з усіх сил мчить
до фінішу і приносить Україні чергову
нагороду, мені хочеться процитувати ці
знамениті рядки Сергія Єсеніна і не просто
потиснути їй руку чи руки, а й… поцілувати.
Але… думки мої потаємні так і залишаються
потаємними.
Сподіваюсь, прочитавши ці слова, дружина
скаже щось типу: «Мріяти — не шкідливо,
шкідливо — не мріяти» і… не буде
розбивати тарілі ☺

Першою вагомою
нагородою уславленої
української біатлоністки
Юлії Джими була срібна
медаль на олімпіаді з…
малювання. ☺

діваюсь, цього разу ви його розіб’єте, як вправно
розстрілює «тарілі»-мішені Юлія Джима.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 11 (2021)

Грицько ГАРБУЗ

хоч я вже майже відкрив усі карти, за правилами, маю повторити запитання, щоб новачки конкурсу, тобто ті, хто вперше тримає
в руках «Цікаву газету на вихідні», легко могли
влитися до когорти учасників нашої інтелектуальної вікторини.

І

Ну не гвинтівка, а пісня! Петриківка! Рідна до болю кожному з українців.

Спочатку вона розписувала тарілі. Виходило
вправно. Але їй порадили заради здоров’я трохи
змінювати вид діяльності. Принаймні чергувати.
І вона стала… розбивати «тарілі». «Трощити» їх.
Навчилась робити це, не торкаючись «тарілей»
руками. Виходило ефектно. Навіть зараз камери
щоразу фокусуються на тому, як вона це робить.
І не тільки тому, що досягла вершини в справі.
І не тому, що така красуня, неписаній вроді якої
може позаздрити відома українська політикиня — її тезка. А ще й тому, що і предмет «нищення» прикрасила улюбленою петриківкою. І я цьому
не просто аплодував, а навіть на відстані читав
їй уголос знаменитий вірш про … песика. Ех…

Чиє фото ми заховали у гарбузі?
Лише двоє учасників — Віта Бобко із села
Затурці Володимир-Волинського району
Волині і Анатолій Скальт із міста Жмеринка
Вінницької області — змогли дати відповідь
на це запитання, надіславши есемески зі словами «Юлія Джима». Саме фото олімпійської
чемпіонки 2014 року з біатлону було у гарбузі.
Мені ж удвічі приємніше, що за цих два тижні,
поки ви мізкували, хто ж це на світлині, ім’я Юлії
Джими було на слуху. Вона і «срібло» в спринті
на Кубку світу виборола, і фінішувала 6-ю в гонці
переслідування, і знову стала п’ятою в спринті,
і навіть штрафне коло заробила у змішаній естафеті, де цього разу «синьо-жовті» були також
п’ятими… Я вже переживав, що коли буквально
через день з екранів телевізорів, моніторів чи
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радіоновин звучить ім’я Юлії Джими, то ви закидаєте мене своїми посланнями-відповідями. Але
не так сталось, Джим, як гадалось…
А тепер до відповіді. Виявляється, першою
вагомою нагородою уславленої української
біатлоністки Юлії Джими була срібна медаль
на олімпіаді з… малювання. Особливо вправно
майбутня спортсменка творила гуашшю Петриківський розпис.
«Оскільки я дуже любила малювати, то постійно була з фарбами і у фарбах, — розповіла
Юлія виданню sport-olymp.com. — Мама почала переживати за моє здоров’я, говорила, що
часто хворію, і тому мене потрібно віддати
в спорт. Тоді мені було років 13–14. Перші місяці
мене просто «випроваджували» на тренування.
А потім я звикла, стало цікаво, з’явилися друзі».
Незважаючи на те, що Джима почала серйозно займатися спортом, малювання залишилося
її улюбленим захопленням. Вдома у біатлоністки
є багато картин і папок із малюнками.
Не дивно, що саме елементи петриківки, традиційного українського стилю декоративного
живопису, характерними особливостями якого є
квіткові візерунки, пізніше прикрасили і приклад
її гвинтівки. Вийшло це настільки добре і красиво, що сестри-близнючки Семеренко — Валя
і Віта — попросили Джиму намалювати що-небудь і на їхніх прикладах».
Самому було цікаво про це дізнатися. Тому
тисну руку, як Єсенін Джимові, Віті Бобко й Анатолію Скальту: ви заслужили по 100 гривень
призових!
Нам же час оголошувати нове завдання. Спо-
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Цього разу ми заховали незвичну рослину, яку
вкраїнці навчилися чудово вирощувати в себе
на грядках. І не треба йти в пошуках її у поля-ліси-гори вечорами. Теж володіє чарами кохання,
але не червона рута. Хоча як дарунок для однієї
статі означає освідчення в почуттях, для іншої — нелюбов. Прославили її нещодавно одні
справжні хлопці. Крутезно. Стала хітом. Для
справжніх хлопців. Хоч і так була на гербі. Бо самого царя звірів з цією рослиною порівнюють.
А мужні тезки її відроджуються, як птиця Фенікс. Бо такі часи настали. Для шляхетності,
героїзму і… віроломства чи боягузтва. Але герої
не вмирають! Вони тримають над нами небо.
Що за рослину ми заховали у гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати до 29 березня тільки у вигляді sms-повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775 (наприклад:
«Коляда», «Три ведмеді», «Світлана Орловська»),
але обов’язково вказати після слова-відповіді
у дужках ще й своє ім’я і прізвище (наприклад:
«Теніс (Микола Пашко) »).
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 (43025, м.
Луцьк, просп. Волі, 13) чи електронну (tsikava.
gazeta@gmail.com) найяскравіше опише,
як шукав відповідь.

УВАГА, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ № 1!
Друзі, читаємо українські народні прислів’я і приказки, п’єсу «За двома зайцями»
Михайла Старицького, дивимось однойменний фільм 1961 року випуску і слухаємо пісні Степана Кривенького — того, хто
написав знамениту пісню «Волинь моя».
Скоро знадобиться! ☺

Усміхніться!

Дружина
Паріса
Леонардо
... Вінчі

«Дніпро»,
«Будівельник»

Cклав пан Андрій.

Одиниця
візантійс.
монетної
ваги

“

:)):)):))
Журналіст бере інтерв’ю у мільйонера:
— Що вам допомогло досягти успіху?
— Переконання, що самі лише гроші не
важливі. Важлива тільки робота.
— І завдяки цьому переконанню ви розба-

E-mail: tsikava.gazeta@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com
Телефонуйте: у приймальню – (0332) 72-38-94,
з питань реклами – (0332)77-07-70,
приватних оголошень – (0332)72-39-32,
розповсюдження – (0332)72-38-94.
ТзОВ «Газета «Волинь» п/р 26008055520122
КБ «ПриватБанк», МФО 303440 ЄДРПОУ 02471695

гатіли?
— Ні, я розбагатів, коли зумів переконати
в цьому підлеглих.
:)):)):))
За своє життя я вже зробив 50 круїзів… Щоправда, разом із Землею… навколо Сонця…
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Казка про маму
Зоська пекла, варила, прибирала — чекала гостей. Ярина з чоловіком
і дітьми мають приїхати. Колись вона по–доброму заздрила, коли в
сусідів на гостину збиралася велика родина. Бо відтоді, як померли
батьки, Зоська сама святкувала…
Ольга ЧОРНА

аміж вона не вийшла.
Була мовчазною, міцною і найвищою з–поміж сільських дівчат. Тому прозвали
«вежа». Простакувату Зоську хлопці
оминали. Так і залишилася без пари.
Роботи Зоська не боялася. І в
колгоспі працювала, і господарці
лад давала. Допомоги не очікувала.
Родичі, хоч і були, проте неохоче
признавалися навіть тоді, коли батько з матір’ю були живі. А потім наче
й зовсім забули про неї.
Частину родини життя розкидало по світах. Когось — у Сибір, хтось
емігрував. І про тих, і про інших говорили в хаті майже пошепки. Зрідка
приходили листи з-за кордону. Їх перечитували по кілька разів і ховали в
стару дерев’яну шкатулку…
…Яринка не раз ночувала в сусідів, коли п’яний батько здіймав у хаті
бучу. І дільничний, і голова сільради
проводили відповідні бесіди, совістили, погрожували «закрити на п’ятнадцять діб». Вистачало не надовго.
Без пляшки Володька жити не міг. Як
Марина витримувала паскудний чоловіків характер і побої — ніхто не
знав. Донька також на собі відчула
тяжку батькову руку.
Коли Яринка була в першому
класі, мама завагітніла. Дівчинка хотіла братика. Сподівалася, коли він

…З
Душогуб кілька днів переховував труп дитини.

Семирічну дівчинку
на Херсонщині жорстоко
зґвалтував і вбив… 62–річний сусід
Марічку шукали кілька днів. На четвертий —
її тіло знайшли в мішку в закинутому сараї.
Вона була зґвалтована і задушена. Звіряче
вбивство стривожило Україну. А люди готові
були вчинити самосуд над іродом, який
поглумився над малолітньою і, як згодом
з’ясувалося, ще раніше скривдив дитину в
цьому селі
Тетяна МЕЛЬНИК

березня у Щасливому на Херсонщині зникла
семирічна Марійка Борисова. Дівчинка гралася
з дітьми на вулиці, а коли стало вечоріти, додому разом із братиком… не повернулася. Її почала
шукати мати, згодом родичі викликали поліцію. Пошуки тривали чотири доби. Поліцейські із селянами
та волонтерами по кілька разів перевірили село та
місцевість у радіусі 50 кілометрів.

7

МАРІЙКУ ЗАДУШИЛИ
У ДЕНЬ ЇЇ ЗНИКНЕННЯ
11 березня, під час повторного огляду території села, біля старого сараю поліцейські знайшли
в мішку бездиханне тіло дівчинки. На ньому були
сліди удушення та зґвалтування. Це підтвердила
судмедекспертиза. Непоправне сталося у день
зникнення дитини. Поліцейські вважають, що весь
цей час убивця переховував труп і спостерігав за

пошуками, а потім підкинув його до сараю, адже
село постійно було в облозі поліції, на в’їздах–виїздах чергували патрулі, тож привезти здалеку
мішок навряд чи змогли б. Хто поглумився над
дівчам, з’ясовували ще кілька днів. Слідчі навіть
застосували поліграф. Серед підозрюваних було
декілька односельців.

“

Село постійно було в облозі
поліції, на в’їздах-виїздах
чергували патрулі, тож
привезти здалеку мішок навряд
чи змогли б.

ХОТІЛА ЗУСТРІТИ ТАТА З РОБОТИ
Батьки Марічки були розлучені, але жили в одному селі і на одній вулиці. Сусіди розповіли, що
дівчинка часто гостювала у тата. Востаннє того дня її
бачили ввечері на автобусній зупинці. Діти, що гралися з нею, розповіли, що вона дуже хотіла зустріти
батька з роботи, бо чекала від нього подарунка до
8 Березня, тож бігала на зупинку, що неподалік від
дому. Тому, мабуть, ніхто з дітей не помітив, коли
саме зникла дівчинка. Старший братик прийшов
додому, а вона — ні.
Закінчення на с. 11
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ГА З Е ТА

Яринка, як і раніше, втікала від батька.
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Як рука піднялася?

виросте, захищатиме її з мамою від
батька. Та дитину Марина не виносила. І сама зі світу пішла. Володька
казав, що впала з драбини, начебто
зле стало, сильно вдарилася. Мало
хто в це вірив. Селом пішов поголос:
— Таки добив той пияк свою жінку. І дитину ненароджену стратив.
Володьку сторонилися, Яринку
— шкодували. Після смерті дружини
він деякий час не пив багато. А потім
знову почалося…
Яринка, як і раніше, втікала від
батька. Часто ходила на мамину могилу. Розповідала свої жалі й плакала. Там і застала її Зоська, яка нерідко
навідувалась на батьківські могили.
— Не боїшся сама на цвинтарі
бути? — запитала Яринку.
— Ні.
— Вечоріє. Тобі додому пора.
Дівчинка схилила голову й тихо
заплакала.
— Ти їла що–небудь?
— У школі обідала.
— Голодна, значить. Ходімо.
Зоська пригощала Яринку вареною картоплею з кислим молоком.
Дістала із шухляди кілька цукерок.
— На здачу дали. Я й забула про
них. Бери, дитино.
Коли майже стемніло, провела
Яринку додому. Володька вже спав.
— Якщо того… батько нап’ється,
прибігай до мене.
Закінчення на с. 10
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