Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

Маленька дівчинка
відрізала
коси, щоб
допомогти
онкохворому
хлопчику
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l ДОРОГА ДО БОГА

Фото із сайту «Суспільне. Вінниця».

l ТЕМА № 1

Фото із сайту smartnews.com.ua.

Знімок українського
захисника
з цуценятами
розчулив світ
Військовий фотокореспондент «Голосу
України» Олександр Клименко зробив
на передовій зворушливу світлину
нашого воїна із двома цуценятами.
Її було визнано агенцією Reuters
найкращим фото дня

Аби відкрити церкву у своєму місті, отець Володимир був змушений зняти рясу і поїхати за океан.

Священник 15 років працював
за кордоном, щоб побудувати
храм
Володимир Ващук, настоятель парафії Пресвятої Богородиці
Владичиці України (УГКЦ), що у Червонограді Львівської області,
півтора десятка літ провів на заробітках у Канаді
Фото Олександра КЛИМЕНКА.

Закінчення на с. 6

Підкорив Москву
і… підпалив!
Хто такий Дмитро Чумак (на фото) – читайте на с. 5

Фото із сайту sport24.ru.

l ЗНАЙ НАШИХ!

Розповідь про фотомайстра Олександра Клименка читайте на с. 11

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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Фотожаба із сайту durdom.in.ua.

Лукашенко сказав, що коли
його застрелять, влада
перейде до старшого сина
Найрезонансніші події в житті країни
та світу очима наших журналістів

Депутат Кива захистив дисертацію
і став кандидатом наук.

Фото із сайту liga.net.

«Царство небесне науці»:
Кива став доцентом
Одіозний і скандальний депутат від проросійської партії
«Опозиційна платформа — За життя» знову розсмішив
українців — цього разу захистом дисертації, відео якого
потрапило в мережу
а ньому професор просить Іллю Киву (на фото) пояснити сенс поняття «демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат». На що Кива відповів, що
зрозумів питання, але відповідь на нього буде… в його наступній науковій роботі. Українці активно це коментують. «Царство
небесне українській науці з такими «кандидатами». Пом’янемо.
Але якщо серйозно, то це відверте знущання над науковим ступенем, а точніше, над людьми, які його отримують і повне знецінення», — написав хтось з користувачів.
Зазначимо, що частину журналістів не пускали на захист кандидатської дисертації Киви нібито через карантинні обмеження.
Всередину потрапили заборонені телеканали «112» та NewsOne,
а також «Громадське» та «1+1». Вхід до аудиторії блокували троє
чоловіків у чорному одязі. Всі охочі журналісти змогли пройти
на захист дисертації лише коли приїхала поліція.
Члени комісії проголосували одностайно: 13 — за, 0 —
проти. Після захисту Кива отримуватиме надбавку 15%
до посадового окладу. «Сьогодні наукова спільнота стала
сильнішою», — заявив журналістам нардеп.

Н
У царя Лукашенка – три сини: Діма, Коля і Вітя (зліва направо).

«То не до Колі?»
Самопроголошений керівник Білорусі передбачив механізм переходу
повноважень глави держави до Ради безпеки при президенті

Ц

ли — на завтра Рада безпеки буде
наділена повноваженнями».
Зазначимо, що старший син
Олександра Лукашенка — 45-річний Віктор Олександрович Лукашенко — де-юре входить
до складу згаданої Ради безпеки
Республіки Білорусь, а фактично
є там другою людиною після свого батька. Але основне місце його
роботи — керівник Національного

Підозрюваний в убивстві
7-річної Марії Борисової
повісився
Зробив це у Херсонському сізо, поки єдиний
співкамерник спав
оловіка тримали в камері тільки з одним сусідом,
тому що боялися, аби інші затримані не влаштували самосуд. Він дочекався, доки той засне, і порвав на шматки постільну білизну. З неї зробив «мотузку», прив’язав її до віконної решітки й повісився. Коли сусід прокинувся, чоловік
уже був мертвий. Нагадаємо, що на початку березня, на четвертий день пошуків, у селі Щасливому Олешківського району
на Херсонщині знайшли тіло зниклої 7-річної Марії Борисової.
Її зґвалтували і задушили, а тіло запхали в мішок і викинули в недобудованому хліві неподалік дому. Підозрюваний — 62-літній
Микола, який мав чотири судимості за хуліганство і побиття.
За неофіційними даними, чоловік залишив передсмертну записку. У ній нібито просив пробачення у дочки та наполягав на своїй невинуватості. Втім, дані кількох експертиз
свідчать про інше…

Ч

l ПРЯМА МОВА
Петро ПОРОШЕНКО, п’ятий Президент
України, лідер «Європейської
Солідарності», вимагає пояснити, кого
вакцинують поза чергою вакциною
«Pfizer» (щеплені нею зможуть їздити
в ЄС. – Ред.):

У Латвії продають 52-річний
«Запорожець» за…
11 тисяч доларів
Автомобіль знаходиться в доволі пристойному стані
ей екземпляр випустили у 1969 році. Відповідне оголошення
з’явилося на Carandclassic. В ньому зазначено, що востаннє
авто проходило техогляд у 1987-му. Однак від 1988-го машина не покидала межі гаража і фактично простояла там 33 роки.
Цікаво, що цей «Запорожець» майже не має пробігу, адже його
одометр показує всього 144 км. За словами продавця, це експортна модель, яка збиралася для Чехії. Зараз машина в Латвії.
Трохи дивує ціна, яку хочуть отримати за раритетну модель.
В оголошенні стоїть сума у 8 тисяч фунтів, що еквівалентно
11 300 доларам. Майбутньому власнику цього рідкісного ЗАЗ
965А обіцяють передати всі необхідні документи, а поки автомобіль все ще чекає на свого покупця. Хоча, зважаючи на таку
вартість, він може простояти в гаражі ще дуже довго.

Ц

«

На сайті Міністерства охорони здоров’я оприлюднена кількість осіб, які вже провакциновані
«Pfizer». Серед них людей, старших 80 років, – 1,
або 0,010%. Медичних працівників
– 400, або 3%. І по дивнійй категорії «інші» провакциновано
ано 9641,
або уже такі символічніі 73% (на
26 квітня. – Ред.). Що це заа «інші»? Я
вимагаю, щоб суспільствоо і парламент були обов’язково проінфорроінфордьмовані, і були розвіяні будьякі підозри щодо цієї
жахливої статистики.

Фото із сайту avtoblog.ua.

е необхідно на той випадок,
як він сказав, якщо б «президента застрелили» (звинувачує США у спробі замаху на нього).
«Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде
нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу найближчими днями
декрет, як буде вибудувана влада
в Білорусі, — заявив Олександр Лукашенко. — Президента застрели-

олімпійського комітету Білорусі.
А ще така заява свідчить про
те, що російськомовний анекдот «до
коли будет править Лукашенко?» —
«до Коли» (малось на увазі до часу,
коли підросте позашлюбний син
Микола, якому зараз 16 років) —
вже не такий і актуальний? А в царя,
до речі, ще є і 41-річний син Дмитро.
Тим часом повзуча анексія Білорусі Росією триває. На осінь заплановане підписання документів щодо
тіснішої інтеграції «союзної держави». За словами Лукашенка, уже домовились про 26–27 дорожніх карт,
залишилось узгодити 2–3, зокрема
про оподаткування.

В Україні
існують
навіть клуби
шанувальників
«Горбатого»,
як інколи
кажуть на
«Запорожець».
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Фото із сайту програми «Схеми».

Як тільки Юзік став нардепом,
у його дружини
розквітнув бізнес
Сім’я виплатила 181 тисячу доларів кредиту і купила
Land Cruiser за два мільйони гривень
Дарія КЛИЧ

а результатами виборів до Верховної
Ради у 2019 році Володимир Зеленський
зробив народними депутатами 16 своїх знайомих, пов’язаних із «95 кварталом».
Серед них — і Юрій Корявченков, відомий
також як Юзік. У тому ж році його дружина
Тетяна (обоє на фото) покинула стару роботу у ТОВ «Кіностолиця», засновником якої є
бізнес–партнер Зеленського Борис Шефір, і
зареєструвалась як фізична особа–підприємець, з’ясувало «Слідство–інфо». І, як це
зазвичай водиться у жінок, чоловіки яких
стають нардепами, у неї виявились неабиякі підприємницькі здібності. Пані Тетяна у
2019–му заробила 1,5 млн грн, а в 2020–му —
вже понад 3 млн грн. Сім’я виплатила кредит
у 181 тисячу доларів за квартиру у столиці і
придбала представницьке авто за 2 мільйони
гривень. Сам Корявченков минулоріч приніс
у сімейний бюджет лише пів мільйона гри-

З

вень депутатської зарплати. Теж непогано,
але стрімкий «кінець епохи бідності» родині
«простого» «депутата–слуги» все-таки забезпечила дружина, в якої прокинувся хист підприємництва.

ТИМ ЧАСОМ
Журналіст Дмитро Гордон (на фото)
в ефірі ток–шоу «Свобода слова Савіка
Шустера» звинуватив фракцію «Слуга наму, що її депутати
роду» в тому,
ть по 25 000 дола«отримують
ця в конвертах».
рів щомісяця
урналіст прокоЗокрема, журналіст
ментував вечірку, організовану під час карантину
нардепом з фракції Зеленолою Тищенком, а
ського Миколою
здку «слуги»
також поїздку
вченка в
Євгена Шевченка
Білорусь доо Лукаене нешенка. «У мене

Потрапивши під парламентський купол, пан Корявченков одразу ж зробив
свою «другу половину» (на фото) офіційним помічником. Щоправда, зараз її прізвища
серед помічників на сайті парламенту вже нема.

“

Сам Корявченков
Ко
у минулому році приніс у сімейний бюджет
лише пів мільйона гривень депутатської зарплати.

д Євгена Шевченка. Тут усе
має претензій до
мен є питання до партії «Слузрозуміло. У мене
га народу». Всі депутати цієї політсили
прийшли у владу, у Верховну Раду, на
горбу Володимира Зеленського.
Якб
Якби український народ 73 відсо
сотками голосів не довірив
Зе
Зеленському стати Прези-

дентом, вас би переважної більшості ніхто
не знав, ви б ніде не були. Ви зараз не отримували б, як кажуть, в парламенті великі
гроші щомісяця. В середньому 25 000 доларів. Невідомо, звідки вони беруться. Кажуть,
вам платять… А тепер ви вирішили, що ви
всі великі і можете підставляти свого лідера», — зазначив Гордон.

Фото із сайту dynamo.kiev.ua.

l ДОБРА СПРАВА
Фото із сайту eurosolidarity.org.

мешканцям Одеської та Львівської
областей. Пакунки отримають
пенсіонери, люди з інвалідністю,
малозабезпечені родини — ті, хто
через локдаун опинився у складних життєвих обставинах. Багато
громадян із групи ризику змушені
залишатися вдома і не можуть придбати найнеобхідніше, пояснюють
ініціатори акції.
Загалом торік силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії «Рошен» понад 50 тисяч
продуктових наборів вручено
людям по всій Україні.

ДО РЕЧІ
Освячує великодній хліб священнослужитель Іван Сидор, який у грудні
2013 року ударами в дзвони Свято-Михайлівського Золотоверхого
монастиря врятував революційний Майдан.

Марина Порошенко: «У передвеликодні вихідні працюємо на «конвеєрі
добра», де завжди панує піднесена атмосфера».

Тим, хто потребує, передадуть 5 тисяч
продуктових наборів і пасок від Фонду
Порошенка та небайдужих українців
«Це абсолютно унікальна традиція, якої немає в жодній політичній силі»
Петро МАКАРУК

еликодні подарунки для людей із вразливих груп сформували волонтери, активісти
ГО «Справа громад» в офісі «Європейської Солідарності» напередо-

В

дні свят. Цього разу у кожній коробці, окрім цукру, олії, круп, консервів
і солодощів, ще є освячена паска.
«Це абсолютно унікальна традиція, якої немає в жодній політичній силі. Коли дійсно зібралися
однодумці, небайдужі люди, які

Нужденні отримають найнеобхідніше на Великдень.

об’єднали свої зусилля і допомагають Україні, українцям, — каже
голова постійної комісії Київради
з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко. — Я впевнена, що саме тут ми
творимо ту атмосферу, яка допомо-

же нам врятувати Україну і зробити
кращим майбутнє».
1000 наборів отримають малозабезпечені кияни. Решта поїде у
регіони по всій країні. Зібрані тиждень тому перші 2 тисячі гостинців
уже доставлені активістами партії

З перших днів пандемії Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечив медиків захисними костюмами — в лікарні передано понад
157 тисяч штук, а також 10 тисяч
антивірусних окулярів, понад 50
тисяч високоякісних швейцарських
ІФА–тестів Roche, профінансовано
закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ.
Допомогу отримали близько 200
медичних установ.
Зараз Фонд разом із волонтерами передає в лікарні та амбулаторії кисневі концентратори. Більше
ста апаратів уже доставлені у медзаклади і рятують життя людей.
Загалом від початку пандемії у
Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 мільйонів гривень.
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«ЄC» майже зрівнялась зі «Слугою»,
розрив між Зеленським
і Порошенком скорочується
Про це свідчить дослідження компанії SOCIS
Фото із сайту cbn.com.ua.

Дарія КЛИЧ
У Верховній Раді молодий депутат-щасливчик працює у Комітеті
з питань правоохоронної діяльності.

«Слуга народу» п’ятий рік
поспіль декларує виграш
у лотерею
Депутату з фракції Зеленського Максиму Павлюку може
позаздрити навіть колишній нардеп Олег Ляшко, якому теж
щастить у «закреслюванні хрестиків на білетиках»
Василина СМЕТАНА

дже якщо головний радикал задекларував близько
570 тисяч виграних гривень, то «слуга» Павлюк за 5 років — уже 3,5 мільйона. Щоправда, у коментарі «Радіо «Свобода»
30–річний народний обранець
пояснив, що це частини одного
виграшу, який він здобув ще у
2016 році. «Згідно з умовами, виграші на суму понад три мільйони
гривень виплачуються впродовж
60 місяців. Свій лотерейний білет я здав розповсюджувачу ТОВ
«М.С.Л.» у лютому 2016–го. Через
деякий час мені прийшла відповідь, що білет дійсно виграшний,
пройшов експертизу і відтоді почався відлік 60 місяців. І щороку,
згідно з вимогами антикорупційного законодавства, я мав декла-

А

рувати ту суму, яку отримував»,
— розповів нардеп.
Загалом за п’ять останніх років
Павлюк задекларував від виграшу в лотерею майже 3,5 мільйона
гривень, з них за 2021-й — майже
2 мільйони. За словами депутата,
за це він сплатив 500 тисяч гривень податків і понад 50 тисяч —
військового збору.
Цікаво, що на сайті оператора
державних лотерей «М.С.Л.» можна знайти новину за 2016 рік про
виграш Павлюка. Але у ній ідеться про те, що цей білет купив не
сам Максим, а його дідусь Микола,
який і вгадав виграшну комбінацію цифр, а вже потім подарував
його внуку.
Так би мовити, подвійна
усмішка фортуни, — спочатку
щасливий білет, а потім — ще й
депутатство.

l ПРЯМА МОВА
Микола КНЯЖИЦЬКИЙ, народний депутат
від «Європейської Солідарності», про візит
нардепа від «Слуги народу» Євгена Шевченка
до Олександра Лукашенка, який захопив
владу у Білорусі, і реакцію на цей випадок у
партії Зеленського:

«

Уявіть собі, що депутат від «Європейської Солідарності» чи «Голосу» поїхав до Лукашенка.
шенка. Що б зробили політичні сили, які справді, а не декларативно
ларативно
стоять на проукраїнських позиціях,
ціях, розділяють проєвропейські цінностіі проти
диктатури і тоталітаризму? Ця людина
була б виключена за хвилину. У нихх (партії
«Слуга народу». — Ред.) — ні, це частина
астина
їхньої ідеології, суть їхньої ідеологіїї — в
її відсутності і пристосуванстві…
Але насправді проросійські позиції, антиєвропейські на цьому і
базуються.

рейтингу політичних сил
серед тих, хто визначився
і буде голосувати, партію
«Слуга народу» готові підтримати
22,7%, «Європейську Солідарність»
— 20,4%, «ОПЗЖ» — 12%, ВО «Батьківщину» — 10,8%, «Силу і Честь»
— 6,4%.
Партії, які не долають 5%
бар’єр: «Українська стратегія Гройсмана» — 4,8%, ВО «Свобода» —
3,8%, «Голос» — 3,3%, Радикальна
партія Олега Ляшка — 3,1%, «Наші»
— 1,9%, «Партія Шарія» — 1,5%, «За
майбутнє» — 1,1%, «Опозиційний
блок» — 0,9%, «ПроПозиція» —
0,7% . Інші партії в сумі — 6,6%.
Якби президентські вибори
відбулися найближчої неділі, найбільшу підтримку отримали б Зеленський та Порошенко. Серед тих,
хто визначився і буде голосувати,
26,7% готові підтримати Володимира Зеленського, 19,6% — Петра Порошенка. За Юлію Тимошенко ладні
проголосувати 10,1%, за Юрія Бойка
— 9,7%, Ігоря Смешка — 7,5%, Володимира Гройсмана — 4,5%, Євгенія
Мураєва — 3%, Олег Ляшка — 2,7%,
Дмитра Разумкова — 2,5%, Віктора
Медведчука — 2,2%, Віталія Кличка
— 1,3%. Інший кандидат — 9%.

У

У другому турі розрив між Порошенком і Зеленським порівняно
із голосуванням у 2019–му суттєво
скоротився. Володимира Зеленського готові підтримати 56,3% від
тих, хто визначився і прийде голо-

“

сували 73,22%, за Петра Порошенка — 24,45%.
Юрій Бойко у другому турі програє і Зеленському, і Порошенку.
Загалом було опитано 2000
респондентів. Метод досліджен-

Якби президентські вибори відбулися
найближчої неділі, найбільшу підтримку
отримали б Зеленський та Порошенко.

сувати, Петра Порошенка — 43,7%.
Як відомо, на виборах 21 квітня
2019 року за Зеленського проголо-

ня: телефонне інтерв’ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

l ІМПЕРІЯ ЗЛА

Путін проговорився: в Україні під назвою
УПЦ орудує Російська церква
Фото із сайту youtube.com.

А Жириновський пообіцяв 10 мільйонів рублів
тому, хто повісить російський прапор
над Києвом
Микола ДЕНИСЮК

резидент країни-агресорки Володимир Путін під час брифінгу заявив, що керівництво
України намагається зруйнувати Російську
православну церкву в Україні. Очільник Кремля зазначив, що Київ зробив «багато кроків, щоби знищити двосторонні відносини з Росією». Серед них
Путін назвав: «утиски російської мови в Україні»,
«спробу зруйнувати Російську православну церкву» та «утиски прав росіян та російськомовних».
«Це стосується ставлення до Російської православної церкви та її руйнування. Тобто спроби її
руйнування», – сказав Путін. Під «РПЦ» він, очевидно, мав на увазі УПЦ (Московського патріархату).
До слова, нещодавно Путін нагородив орденом «За
заслуги перед вітчизною» політика Володимира Жириновського, якому виповнилось 75 років. Останній,

П

Жирік спочатку поцілував руку Путлєру,
а потім відбулося їхнє рукостискання.

як завжди, був прямолінійним: виступаючи перед поліцейськими, заявив, що виплатить 10 мільйонів рублів тому, хто повісить російський прапор над Києвом.
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l БУДЬ ЗДОРОВИЙ!
Фото із сайту sport24.ru.

Українські лікарі
вперше за 13 років
пересадили кістковий
мозок
Пацієнтом став 18-річний Олександр Цимбалюк (на
фото) із Прикарпаття, у якого в грудні діагностували
важку форму апластичної анемії
Наталка ЧОВНИК

ого кістковий мозок не виробляв клітин крові. Єдиним шансом на одужання була трансплантація. Донором для Олександра став його 20-літній брат. Провели операцію у Київському центрі трансплантації кісткового
мозку. На 36-й день після хірургічного втручання пацієнта
виписали.
У Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що з
2003-го по 2008-й в Україні зробили лише 6 таких операцій.
А з 2008 року їх взагалі не робили через відсутність специфічного обладнання. З того часу всі українці, які мали донора
серед родичів, змушені були їхати за кордон для трансплантації. Подібна операція коштувала понад 3,5 млн гривень.
На щастя, тепер такі хірургічні втручання знову можуть
робити в Україні.

Й
Після Дмитрового допису про нього заговорили всі на пострадянському просторі.

Підкорив Москву і… підпалив!
Український важкоатлет, уродженець Херсонщини
30-річний Дмитро Чумак вогненним постом
в Instagram відзначив свою перемогу на Чемпіонаті
Європи в столиці Росії, процитувавши резонансну
пісню гурту «Ленінград»

поза політикою. Але я й не лізу в політику.
Далеко не всі зрозуміли в тому, що я написав сарказм.
Цей пост показав, які росіяни наелектризовані. І ніхто не в курсі про війну
в Україні. При цьому вони ще дивуються,
чому ми так до них ставимося. Ми не злі
на них і не агресивні. Йдіть із нашої території і, можливо, років через сто ви знову
будете нашим братським народом. Ось
і все.
— Ви вже є триразовим чемпіоном Європи, на Чемпіонаті світу здобували «бронзу» і «срібло». В колекції
не вистачає «золота» Чемпіонату світу
і Олімпіади…
– Звичайно, хочеться зробити цей
крок. Бо можна бути багаторазовим чем-

Сергій ЦИБА, sport.ua

аводимо текст мовою оригіналу:
«Вчера приснился сон
прекрасный –
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший избирком.
Никто не выжил — все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так.
Москва, по ком звонят
твои колокола?
Москва, почем
твои златые купола?».
Ці рядки українець доповнив картинкою з палаючим Кремлем. В інтерв’ю
Sport.ua чемпіон Європи ще раз пояснив
свою позицію.
— Ваш пост в Instagram після перемоги на Чемпіонаті Європи додав
вам як прихильників, так і хейтерів.
Це було спонтанне рішення?
– Хейтерів точно додалося (сміється).
До речі, я прямо у Москві і написав цей
пост. Бо мені декілька людей відповіло,
мовляв, чого ти написав і втік додому.

Н

Це було 10 квітня, я ще два дні був у Москві на турнірі, лише потім полетів в Україну. Можна навіть по квитках подивитися.
А чого мені було боятися? Це був свідомий тролінг Кремля з мого боку. Якби
війна була лише в інтернеті і ми лише матюкалися один на одного, то, можливо,
мій пост був би черговим тригером для
того, щоб ще раз посваритися. Але коли

“

Росіяни, йдіть із нашої території і, можливо, років
через сто ви знову будете нашим братським народом.
Ось і все.

війська Російської Федерації на Донбасі
вбивають наших хлопців, ображатися
росіяни точно не мають права. Хоча краще би ми сварилися лише в інтернеті.
— Після вашого посту на вас більше підписалося людей в Instagram чи
навпаки — відписалося?
– А давайте подивимося. Підписалося
1100, відписалося 700. Думаю, це росіяни
(сміється. — Авт.). Це смішно, звичайно,
але інколи й українці пишуть, що спорт
Е

К

Л

А

піоном Європи, але якщо ти чемпіон світу і переможець Олімпіади — це звучить!
— Ви поїдете на Олімпіаду в Токіо
як один із фаворитів у вазі до 109 кг.
Цей факт добавить більше тиску
на вас чи мотивації?
– Мотивації. Я люблю, коли на мене
роблять ставки. Коли на тебе немає ніякого тиску і ти не відчуваєш відповідальності, то мені це не до душі. Я маю знати,
чого їду до Токіо.
М

Тел. 096 473 62 70.

Р Е К Л А М А

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ

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 + 20грн (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 у с. Бобли Ковельського (донедавна Турійського) району газифікований будинок із надвірними спорудами. Є 0.25 га землі. Тел.: 050 72 60 037, 097 10 50 569.

А

ВІЗЬМУ
НА РОБОТУ
Житлом забезпечуємо.
Вимоги до кандидатів:
чоловіки віком
20–30 років, бажано
досвід роботи від 1 року.

Донором для Сашка став його 20-літній брат.

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

Р

САДІВНИКА

Фото із сайту report.if.ua.

Представництво польської агенції оголошує набір
працівників на склади брендового одягу на околицях м. Лодзі
стружку кольорових
металів: мідь, алюміній,
бронзу, латунь, свинець, н/ж;
акумулятори, можливий
демонтаж та самовивіз.

PОбов’язки: комплектація замовлення, упаковка, сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
PЗаробітна плата – від 20 000 грн+премії.
PБезкоштовні обіди, чай, кава.
Житло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.
P
Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи, надалі бажаючі
можуть подаватися на карту побиту.
Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.
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l ДОРОГА ДО БОГА

Фото із сайту smartnews.com.ua.

DziDzio розлучається:
хочемо зробити це красиво
Його стосунки з дружиною
Ярославою (обоє на фото)
тривали 20 років
Лія ЛІС

ема складна. Ми домовилися розлучитися. Давно
вже. Тому лише хочемо це
зробити гарно. Ми це ухвалили тверезо, розумно, обдумували і зрозуміли,
що так буде найкраще», — розказав
артист у програмі «Світське життя».
Співак зізнався, що вони з Ярославою
не живуть разом уже 9 місяців. Також
Михайло Хома (Дзідзьо) прокоментував звинувачення дружини в тому, що
він не хотів дітей, та натяки на те, що
він її зраджував. «Всі ті роки я був на
роботі, працював. Давно хотів трішки
розібратися, але не було часу. У карантин зрозумів, що треба жити в добрі, не
ображати одне одного. А деколи, щоб
це сталося, треба просто відпустити
людину і дати волю», — сказав він.

Ярослава та Михайло разом навчалися в університеті культури в Києві та
в парі багато літ виступали на весіллях
на Львівщині. Минулого року жінка
вирішила почати сольну кар’єру під
псевдонімом SLAVIA, за що чоловік її
критикував. Згодом Ярослава заявила,
що Михайло навіть не привітав і не підтримав її на презентації прем’єри пісні
«Я тобі не мамка», яку вона записувала
потай від нього.

БУЛО

СТАЛО

«Т

Фото із сайту tabloid.pravda.ua.

Отець Володимир був першою людиною в Червонограді, яка перехворіла на коронавірус. Церкву тоді
продезінфікували і закрили на карантин.

Священник 15 років
працював за кордоном,
щоб побудувати храм
Володимир Ващук, настоятель парафії Пресвятої Богородиці
Владичиці України (УГКЦ), що у Червонограді Львівської
області, півтора десятка літ провів на заробітках у Канаді

ФОРМУЛА РОЗМИТНЕННЯ ТЗ
Сума за розмитнення

Базова ставка

Коефіцієнт двигуна

Базова ставка

Базова ставка

залежала від типу та об’єму двигуна ТЗ

Коефіцієнт двигуна визначався показником об’єму двигуна ТЗ
Коефіцієнт віку

визначався кількістю повних
календарних років з моменту випуску ТЗ

ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РОКУ ВИПУСКУ ТЗ
Чим старший ТЗ, тим вища ставка
ВІД ОБ’ЄМУ ДВИГУНА ТЗ
Коефіцієнт двигуна ЗАЛЕЖИТЬ
ТА КОЕФІЦІЄНТА, що визначений законом
ВІД ВИДУ ДВИГУНА ТЗ
Доплата за двигун ЗАЛЕЖИТЬ
За дизельні двигуни доплата становить

ПЕРІОД ДЛЯ СПРОЩЕНОГО РОЗМИТНЕННЯ
180 ДНІВ

180 ДНІВ

ДЛЯ УЧАСНИКІВ
БОЙОВИХ ДІЙ
(за умови перебування на
фронті не менше 90 днів)
НАДАДУТЬ ДОДАТКОВО
90 ДНІВ
ДЛЯ РОЗМИТНЕННЯ

«П

Там, де сьогодні
звели храм, 20 років
тому була пустка
та хащі. Це місце
називали «долиною
смерті», бо туди
збігалися наркомани
та алкозалежні.

За його словами, там, де сьогодні звели храм, 20 років тому
була пустка та хащі. Це місце називали «долиною смерті», бо туди збігалися наркомани та алкозалежні.
У Торонто на заробітках священник розповідав українцям, що

Доплата за двигун

Базова ставка

литку клав, хліб пік
на пекарні, я мусив за
щось це все будувати.
Прийшов сюди — тут було дуже
мало людей і треба було заробити
гроші», — згадує панотець.

“

Коефіцієнт двигуна

Складові елементи формули розмитнення

Фото із сайту news.ugcc.ua.

Наталка ЧОВНИК

Коефіцієнт віку

НА ЯКІ АВТО ПОШИРЮЄТЬСЯ/ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ
СПРОЩЕНИЙ РЕЖИМ РОЗМИТНЕННЯ
ПОШИРЮЄТЬСЯ

ПОШИРЮЄТЬСЯ

на ТЗ, вік яких перевищує 5 років
з моменту випуску та які були завезені до кінця 2020 року

на ТЗ, завезені в Україну
з 2015 року

На заняттях футбольної секції душпастир копає м’яча разом із дітьми.

парафія — це його «третя дитина». Саме тому отець Володимир
повернувся в Україну та реалізував свою мрію — збудував храм
у характерному для Галичини
XVIII століття стилі.
Окрім того, він відкрив парафіяльну пекарню та першу катехитичну школу у Червонограді. Також запровадив курси іноземних
мов та футбольну секцію, причому

Більше публікацій — на сайті

копає м’яча разом із дітьми. Відтак його парафію стали називати
«дитячою».
При церкві також діє пункт допомоги українським захисникам, а
сам отець Володимир як капелан
по кілька місяців проводить на лінії фронту.
«Жива парафія», — кажуть про
дружну громаду, яка утворилась
завдяки завзятому священнику.

VOLYN.COM.UA

НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ
на ТЗ, що не відповідають стандарту
«Євро-2» та завезені
після 31.12.2020 року
на ТЗ, що мають походження
чи ввозяться з «країни-агресора»
та окупованих територій

ШТРАФНІ САНКЦІЇ
ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ СТРОКІВ
ТИМЧАСОВОГО ВВЕЗЕННЯ ТЗ ДО УКРАЇНИ
Перевищення строку
від 10 до 20 діб

Перевищення строку
від 20 до 30 діб

Перевищення строку
>30 діб, втрата
або розукомплектування ТЗ
ТЗ — транспортні засоби
НМД — неоподатковуваний мінімум доходів

Інфографіку створено за даними офіційного порталу
Верховної Ради України станом на 23.04.2021 року

БУДУТЬ ЗВІЛЬНЕНІ
ВІД ШТРАФІВ
ТЗ, що були ввезені
до кінця 2020 року за умови
одноразової сплати
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l ВАРТО ЗНАТИ

l ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Фото google.com.ua.

Паску треба відсвяткувати так, щоб багате застілля не затьмарило її духовного значення.

Хто побачить схід Великоднього
сонця — не знатиме бід увесь рік
Готуємося до Світлого Христового Воскресіння — найшанованішого
і найурочистішого свята. Цього року знову будемо празникувати
в умовах епідемії коронавірусної інфекції. Як відзначити важливу подію
радісно і щасливо, а головне — без ризику для здоров’я?
Оксана КРАВЧЕНКО

ЩОБ ПАСОЧКА БУЛА ЗДОБНОЮ,
АЛЕ КОРИСНОЮ
До православного Великодня
готуються протягом 7 тижнів Великого посту. Саме стільки часу, згідно
з Біблією, Ісус провів у пустелі. Найбільш важливими перед неділею є
Чистий четвер та Страсна п’ятниця.
Чистий — бо православні християни прагнуть духовного очищення.
Колись вважали, що цього дня треба
скупатися до світанку, потім ретельно
прибрати оселю.
Жінки зазвичай уже печуть паски.
Щоб тісто вийшло здобним, не шкодують яєць і масла. Але дієтологи застерігають: не переборщіть, а також,
якщо хочете, щоб великоднім хлібом
ласували навіть малі діти чи онуки,
кладіть менше цукру (є родзинки),
готуйте на якісному натуральному
вершковому маслі (не на маргарині чи спредах). Якщо купуєте готову
пасочку, впевніться, що в ній не містяться гідрогенізовані кондитерські
жири. Стосується це й інших солодощів, до вибору яких треба підходити
дуже відповідально.
Яйця фарбуйте тільки натуральними барвниками. Крашанки, зварені
в цибулинні, без страху можна давати
малечі, яка любить на Великдень гратися в «битки».
У Страсну п’ятницю традиційно в церквах виносять плащаницю
(символічну тканину, що в неї було
загорнуте тіло Ісуса, зняте з хреста).
Це — день скорботи, коли не мож-

на розважатися і бажано не їсти й
не пити.
Та й у суботу не прийнято сідати
за стіл, вже готували кошики і ждали,
коли можна буде розговітися.

ХРАМ МАЄ БУТИ У ДУШІ
КОЖНОГО З НАС
Священики та лікарі закликають:
не варто нехтувати власною безпекою і здоров’ям своїх близьких. Усі
звикли святити великодній кошик
у церкві, але цього року нам радять
уникати скупчень людей. Перед Великоднем, коли у церквах триває всенічна, не годиться спати, а ще цієї благословенної пори не можна сердитися,
сваритися. Коли ніч проводите вдома,

“

страву з насолодою. Важливо з посту
виходити плавно, тобто не споживати
за один раз багато смаженого, жирного (а саме такі традиційні пасхальні
наїдки).
Встановіть часові проміжки між
сніданком, обідом та вечерею і не робіть зайвих перекусів паскою, випічкою. Не влаштовуйте застілля пізно
ввечері. Це час, щоб почитати книжку,
прийняти ванну, побавитися з дітьми,
подивитись фільм.
У кожен прийом їжі включайте
овочі і зелень. Не обов’язково купувати тепличні огірки з помідорами.
Смачні салати можна приготувати
з моркви, бурячків із хроном, капусти. Важливо їх не заправляти

Якщо ви постили, принаймні у передсвяткові
дні утримувалися від їжі, то розговлятися
потрібно обережно. Як правило, починають
трапезу зі шматочка паски і крашанок.

треба подивитися пасхальну службу
по телевізору і покропити наїдки свяченою водою.
Якщо ви постили, принаймні
у передсвяткові дні утримувалися від
їжі, то розговлятися потрібно обережно. Як правило, починають трапезу
зі шматочка паски і крашанок. Можна
з’їсти вранці легкий салат і скибочку
хліба, намащену якісним маслом.
Наступний прийом їжі може бути
багатшим: поласуєте і запеченим м’ясом, і ковбаскою. Але дуже важливо
не їсти так, наче Великдень — останнє свято в житті. Смакуйте кожну

майонезом та магазинними соусами, додавайте трішки олії або
йогурт чи сметану. Також поставте
на стіл не тільки традиційні голубці
й холодець, а й квашені овочі, які
містять у собі природні ферменти,
пре- і пробіотики, що сприяють доброму травленню та розвитку корисних бактерій.
Не забувайте пити просту воду
(якщо холодно, можна її розбавляти окропом і додавати шматок лимона) чи трав’яні чаї без цукру. Для
травлення корисними будуть напої
з фенхелю, імбиру та ромашки.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує дорослим від
150 до 300 хвилин помірних фізичних навантажень на тиждень. «Зекономити»
кілька годин допоможе високоінтенсивне інтервальне тренування. Це чергування коротких та енергійних вправ із невеликими періодами відпочинку. Таке
заняття може тривати не більше 20 хвилин. Уже доведено, що при цьому відбувається активне спалювання жиру, поліпшення обміну речовин і роботи мозку.

А ось узвари, солодкі компоти
та соки, які містять багато цукру, додають зайвих калорій. І не зловживайте
алкоголем, адже свято треба відзначати зі світлою головою.
Не жуйте перед телевізором чи
з мобільником у руках, бо тоді наш
прийом їжі не зовсім усвідомлений.
Доведено, що в такому випадку ми
споживаємо набагато більше і при
цьому ще й почуваємось голодними.
Красиво розкладайте наїдки на тарілках, сервіруйте стіл, навіть якщо
не чекаєте гостей.
Хоча через пандемію ми більше
сидимо вдома — все одно можна піти
прогулятись або зробити зарядку.

КОЛИ «СВЯТО ШЛУНКА»
ЗАКІНЧУЄТЬСЯ У ЛІКАРНІ
Через переїдання і зловживання спиртним під час кількаденних
застільних «марафонів» люди часто
потрапляють до лікарень із гострим
панкреатитом. Підшлункова залоза — орган змішаної секреції, що
виконує ендокринну функцію
(синтезує гормони — інсулін, глюкагон тощо) та відповідає за синтез
панкреатичного (травного) соку.
До його складу входять ферменти,
котрі допомагають «переробляти»
білки, жири і вуглеводи. У нормі
панкреатичний сік повинен потрапляти до дванадцятипалої кишки
і вже там брати участь у травленні. Проте, якщо розвивається запальний процес, він залишається
у підшлунковій і руйнує її.
Загроза збільшується, якщо ви
щодня готові перехилити чарку-другу (алкоголь погіршує відтік травного соку); не встаєте з-за столу, поки
не відчуєте, що наїлися «від пуза»;
віддаєте перевагу жирній, смаженій
і гострій їжі; у вас порушена прохідність жовчовивідних шляхів; хворієте на гастрит, гепатит, жовчнокам’яну
хворобу, холецистит або маєте інші
проблеми зі здоров’ям.
Симптоми панкреатиту: здуття,
бурчання у животі, відрижка, печія,
посилене виділення слини, проноси, нестерпна нудота. Біль локалізується у верхній частині живота,
у лівому підребер’ї, «під ложечкою»,
може оперізувати або віддавати
у ліву руку, під ліву лопатку, у спину.
Він може мати різну інтенсивність
(часто не є сильним, через що люди
зволікають зі зверненням по медичну допомогу), є періодичним (то з’являється, то знову зникає), «колючим».
Часом хвороба супроводжується
лихоманкою, зниженням артеріального тиску, тахікардією, субфебрильною температурою тіла, загальною
слабкістю. За появи цих симптомів
негайно зверніться по медичну допомогу. Чим довше відтягуєте візит
до спеціалістів, тим більша вірогідність, що доведеться лягати на операційний стіл.

МАГНІТНІ БУРІ
ОСТАННЬОГО МІСЯЦЯ
ВЕСНИ:
сильна – 3 травня;
середні і слабкі –
11 – 26 травня.
Джерело:
ranok.ictv.ua.
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Медики застерігають, що самотужки
видаляти кліща не слід.

Якщо не вдалося
«розминутися»
із кліщем
Поїхати «на природу» під час
вихідних — непогана ідея. Однак
є одне «але»...
Марія КАЩУК

ідчепити кліща можна на газоні, у
лісі, парку чи сквері. Тому, якщо ви
зібралися на прогулянку, потрібно
правильно одягтися. Вбрання має бути з
довгими рукавами та світлого кольору.
Штани бажано заправити у шкарпетки.
На голову не забудьте кепку, панамку
чи хустину. Перед прогулянкою бажано
скористатися репелентом – спеціальним
аерозолем, який відлякує паразитів.
Місце для привалів потрібно звільнити від хмизу, гілок, сухої трави. Оглядати себе слід кожні дві години, адже
кліщ не впивається у шкіру людини
моментально, кусає, коли та сідає відпочити.
Малі кровопивці можуть спричинити серйозні недуги. Це кліщовий
енцефаліт, що вражає центральну
нервову систему та може призвести до
інвалідності, а в окремих випадках – до
смерті. Ознаками кліщового енцефаліту є підвищення температури тіла до
38–40 градусів, головний біль, запаморочення, нудота, блювота та порушення
сну. На Волині природний осередок цього захворювання знаходиться на Ратнівщині. Але за останні 10 років недуга вже
«мігрувала» на інші території, а кількість
випадків захворюваності зросла у 2,5
раза.
Також частіше нині виявляють і хворобу Лайма, яку теж викликають укуси
кліща. Перші ознаки її нагадують симптоми грипу. Місце присмоктування паразита набрякає, з’являється ломота і
млявість.
Понад 120 випадків зараження лаймбореліозом (хворобою Лайма) виявлено
серед волинян лише за останні 3 роки.
Тільки за І квартал цього року по медичну
допомогу після укусів паразитів звернулося 24 особи (в тому числі троє дітей).
Медики застерігають, що самотужки
видаляти кліща не варто, адже є ймовірність залишити у ранці його голівку з
хоботком, що може спричинити хворобу.
Для видалення потрібно звернутись до
лікувальної установи за місцем проживання або найближчого травмпункту. А
саму комаху слід віддати на дослідження
в лабораторію.

П

Більше публікацій
на медичну тему — на сайті
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Що може зробити жінка з нічого?
Зачіску, салатик і трагедію!!!

Велика сторінка для Пані
Фото із сайту weclinica.ua.

спробуйте такий лайфхак: після
прийому ванни чи душу змастіть
або збризніть стопи антиперспірантом і дайте йому повністю
висохнути. Потому взувайтеся
і спокійно ходіть до самого вечора!
Устілки і накладки. Ці силіконові або замшеві засоби —
прості й зручні в користуванні
і забезпечують чудовий ефект.

“
Без мозолів — можливо!
Пропонуємо лайфхаки для тих, хто часто натирає ноги

З

виходом у цьому взутті змастіть
проблемні ділянки олівцем.
За текстурою він слизький, але
не липкий — це забезпечить відсутність жорсткого тертя та охолоджувальний ефект для шкіри
ніг! Бюджетний варіант-аналог:
нанести на ноги будь-який зволожувальний крем, який згладить тертя.
Канцелярський скотч. Ви
здивуєтеся, але це працює! Звичайно, цей варіант екстрений,
коли під рукою нічого іншого
нема, а виходити з дому вже
треба. Наклейте скотч на місця,
у яких туфлі найбільше труть, —
завдяки ковзанню ваша шкіра

залишиться неушкодженою. Але
в жодному разі не ліпіть його
на наявні мозолі і рани.
Пластир. Він підійде, навіть
якщо на ногах вже утворилися
мозолі й натертості. Найкраще
використовувати силіконовий
пластир, товщий від звичайного. До того ж його практично
не видно! Це справжня знахідка
у випадках, коли потрібно стійко
протриматися весь день, а ноги
вже болять!
Антиперспірант. Вологість
ніг у новому або ж просто незручному взутті спричиняє рани,
мозолі і натертості, особливо
в спеку. Щоб запобігти цьому,

Взуйте туфлі,
походіть у них
по дому деякий
час, а роззувшись,
визначте
почервонілі
місця на ногах.
Перед наступним
тривалим
виходом у цьому
взутті змастіть
проблемні
ділянки олівцем.

Фото з сайту takprosto.cc.
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Накладку кріплять на задник
взуття: вона служить захистом
від тертя, створюючи комфортні
умови для шкіри ніг.
Крем-розтяжка. Такий спеціальний засіб допоможе трохи
розтягнути взуття, щоб воно
не тиснуло. Потрібно змастити
туфлі зсередини, надіти шкарпетки і походити так удома деякий час. Повторивши цю процедуру кілька разів, перестанете
відчувати дискомфорт. До речі,
такого ж ефекту можна досягти і за допомогою звичайного
спирту.

Бактерії, що знаходяться на поверхні,
загинуть у процесі теплової обробки.
Не рекомендується мити і те м’ясо,
яке призначене для заморожування.

Це лише зменшить термін його зберігання. Перед тим, як покласти в морозильну камеру, досить обсушити з допомогою паперового рушника.

l НА ЗАМІТКУ

Як забрати жуйку з одягу
Якщо дитина любить гумку, то будьте впевнені, що знаходитимете її
всюди: на одязі, меблях, роздавленою на підлозі
кщо вона приклеїлась до одягу,
то складіть його у пакет і відправте у морозильну камеру. Через
деякий час витягніть, обережно зішребіть її чимось гострим. Головне — не пошкодьте тканину. Пляму, яка залишиться
на ній, можна вивести спеціальною рідиною, а потім випрати. Ще один варіант.

Я

Фото із сайту pixabay.com.

Закінчення. Початок на с.16

На перший погляд, це звучить
дивно. Адже ми звикли його
ретельно промивати, бо ж
невідомо, хто брав його
руками. А, можливо, на ньому
сиділи мухи?

Залийте одяг гарячою водою, залишіть
на кілька хвилин, а тоді витягніть ще теплим і спробуйте відшкрябати розм’яклу гумку. Але цей метод не годиться
для тканин, які не переносять високих
температур. Ефективніше буде, якщо
в гарячу воду додати оцет, змочити рідиною ганчірку чи губку і акуратно про-
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«Ну і хто ж батько твоєї дитини?»

Принесене з магазину м’ясо мити шкідливо

днак фахівці стверджують, що
м’ясо, яке принесли з магазину, мити не варто. Адже
це збільшить активність мікрофлори
і сприятиме поширенню мікробів.
Особливо, якщо це курятина. При
митті краплі води, в яких можуть
міститися сальмонели, розлітаються
до одного метра. Є небезпека, що
потраплять на харчові продукти.
До того ж, при промиванні ми порушуємо молекулярний склад м’яса. У результаті воно втрачає смак
і властивий йому запах. Отож після
того, як принесли додому, ретельно
промокніть за допомогою паперового рушника і відправте на сковороду.
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l НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

l КОРИСНІ ПОРАДИ

ізнайтеся, ви також нерідко
купуєте туфлі за принципом
«Які ж вони гарні!» або через інтернет без належної примірки? А після прогулянки в цій
красивій парі взуття ноги потерпають від мозолів та натоптишів.
Як же запобігти цьому?
Використовуйте олівець
від мозолів. Купити його
можна в аптеках, на вигляд —
як клей-олівець, який зручно
зберігати в сумочці, щоб засіб
завжди був під рукою. Взуйте
туфлі, походіть у них по дому
деякий час, а роззувшись, визначте почервонілі місця на ногах. Перед наступним тривалим

www.volyn.com.ua

терти забруднене місце з допомогою
зубної щітки. Жуйка швидко відстане.
Можна змочити її й медичним спиртом,
рідиною для зняття лаку чи ацетоном
і проробити ті ж маніпуляції.
Варто спробувати відчистити тканину з допомогою гарячої праски. Звісно,
якщо вона не боїться високої температури. На жуйку покладіть щільний папір чи картон і прикладіть праску. Від
високої температури гумка розплавиться і приклеїться до паперу. Після цього
її легко буде зняти, а потім відчистити
ножем.

Христина ЧАРІВНА,
viddana.com

или ми достатньо заможно, працював чоловік віддалено, а тому проблем із
тимчасовим переїздом в інше місто
не виникло. Усім сказали, що в Івана
термінова поїздка по роботі на декілька місяців, а тому я поїду з ним.
До цієї справи ми підійшли з
усією відповідальністю та знайшли
кваліфікованого юриста, що допоміг
з оформленням потрібних документів. Через декілька місяців ми все
підготували, а тому нам залишалось
чекати на дзвінок із пологового будинку. І незабаром я вже побачила
свою маленьку донечку Іринку.
По приїзді в рідне місто усім розповіли про нашу дитину. Ми з чоловіком стали прекрасними батьками.
Догляд за малям не створював для
нас жодних труднощів, ми насолоджувались своїм новим становищем.
Доньці був уже майже рік, коли
я потрапила в лікарню. Раптово
знепритомніла, а чоловік викликав
«швидку». Мене обстежили й лікар
зауважив: «Вашому здоров’ю нічого
не загрожує, але вам, Іване, тепер
слід потурбуватись, щоб дружина
менше хвилювалась та не обтяжувала себе. Прийміть мої вітання, у вас
буде дитина!» І поспішив до інших
пацієнтів, а чоловік дивився на мене
з неприхованою ненавистю: «Ти й
сама знаєш, що я не можу мати дітей!
Ну і хто ж батько твоєї дитини?»
Іван вперше говорив зі мною
в такому тоні, а я й не уявляла, що
можу відповісти. Усе життя була

Ж

«Вам тепер слід потурбуватись, щоб дружина менше хвилювалась та не
обтяжувала себе».

“

Іван так ні разу
й не прийшов.
Я почувалась
розбитою і не
уявляла, як тепер
жити.

вірною своєму чоловіку і не думала
про інших. З Іваном почувалася щасливою, він став зразковим сім’янином, завжди турбувався про мене
і нічого не забороняв. Але під його
злим поглядом та їдкими словами я
не знала, що й сказати. Залишилась у
палаті сама…
На декілька днів змушена була
затриматись у клініці для повторного обстеження, але Іван так ні
разу й не провідав. Я почувалась
розбитою і не уявляла, як тепер
жити. У день виписки чоловік теж
не прийшов, й у мене не було жод-

них варіантів, де його шукати. Добралась додому ні жива ні мертва.
Як би не намагалась тримати себе
в руках, емоції врешті-решт взяли
верх і я гірко заплакала. Доньку
вирішила залишити у матері ще на
один день... Невдовзі Іван з’явився
на порозі із величезним букетом
троянд та коштовною каблучкою.
Виявилося, після тієї новини він відразу вирушив у клініку, де колись
йому поставили цей страшний діагноз. І після повторної перевірки
з’ясувалось, що тепер усе в нормі.
Лікар запевнив, що ні тоді, ні зараз
помилки немає, адже вони неодноразово все перевіряли.
Іван благав пробачити його за
таку ганебну поведінку. Я була на
сьомому небі від щастя і єдине, чим
переймалась, – то це здоров’ям майбутньої дитини.
Через вісім місяців я вийшла
з пологового будинку, тримаючи
на руках абсолютно здорового
синочка.

l А ВИ ЗНАЛИ?

Скажи мені, що ти носиш
l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ

Часто ми надаємо перевагу якомусь одному кольору в одязі. Психологи стверджують, що така
прихильність може розповісти про характер людини

l ЦЕ ВАЖЛИВО
Фото з сайту blog.eva.ua.

Навчитись говорити «НІ» дитині

Не крадіть у себе сон

Батьки нерідко бояться сказати це своєму чаду, коли воно надто розійшлося. Звісно, діти бавляться
у шумні ігри, бігають, вередують. Але є певні рамки, за які не повинні виходити. Тож як навчити малечу
розуміти, що можна, а що ні? Можливо, вам допоможуть ці поради
то головний? Дитина має
зрозуміти, що це не вона,
а тато і мама. І якщо вони
кажуть «ні», то це беззаперечно
і обговоренню не підлягає.
Кожну заборону слід пояснити. Маленька людина повинна зрозуміти, що вчинила погано,
скажімо, вдаривши сестричку.
Поясніть, що тій боляче. Поцікавтесь: «А як би ти почувався, якби
тебе вдарили?»
Утримуйтесь від крику.
Батьки не повинні зриватися на дітях, бити їх, коли вони

Х

не слухаються. Ідеальний варіант — навчити чадо реагувати на вашу міміку. Скажімо, ви
в гостях, а ваша донька занадто
активна. Ви «зробили круглі очі»,
давши зрозуміти, що пора зупинитися, а вона вдає, що не зрозуміла. Можна попередити: «Коли
ти не заспокоїшся, підемо додому». Якщо і це не допомагає, візьміть за руку і ведіть. Буде багато
сліз, але урок засвоїть.
Не перестарайтесь із заборонами. Якщо їх надто багато,
дитина звикає до них.

Запропонуйте компроміс.
Іноді говорячи «ні», варто вдатися до нього. Тоді відмова не буде
стресом. Наприклад, дівчинка
хоче взяти у дитсадок новеньку
ляльку, але ви проти, бо ж там
її поламають. Запропонуйте натомість посудку, а лялька хай зачекає вдома. Дитина буде невдоволена, але вимушена погодитися.
«Ні» для всіх. Буває, що заборона діє лише вдома, а в бабусі та дідуся відміняється. Там
дозволяється робити все, що
заманеться. У цьому разі про-

Фото з сайту thepoint.rabota.ua.

Згідно з останніми
дослідженнями вчених,
недосипання є найбільшим
ворогом людства
еповноцінний сон підвищує
ризик появи великої кількості
захворювань. Зокрема й таких,
як рак, цукровий діабет, ожиріння. Незалежні дослідження вчених із різних
країн свідчать, що жоден із факторів
ризику, пов’язаних із набиранням
зайвої ваги, не впливає так сильно
на збільшення маси тіла, як недосипання. Тому не звинувачуйте у тому,
що ви повненька, погану спадковість.
Мовляв, мама і бабуся не були худими,
то ж у кого мені вдатися. Не картайте
себе, що любите смачно поїсти. На-

Н
цес виховання перестає бути
системним. Дитина розуміє, що
в різних ситуаціях можна вести

себе по-різному, і починає маніпулювати родичами, добиватися
того, що забороняли батьки.

магайтеся спати хоча б 7–8 годин на
добу і тоді вам не доведеться сідати
на строгу дієту.

иній колір вибирають
спокійні та ніжні жінки.
Прис трас ть до чорного свідчить, перш за все, про
невпевненість у своїх силах.
А ось сірий вибирають розсудливі й недовірливі натури.
Сміливі, вольові і владні особи
обожнюють червоний, а в людей, яких він дратує, — комплекс неповноцінності, страх
перед сварками і схильність
до самотності.
Оранжевий люблять мрійниці, коричневий вибирають
люди, які цінують традиції
і стабільність. Любителькам
жовтого притаманні інтелігентність і делікатність. Рожевий
свідчить про невдоволення
у коханні, а фіолетовий — про
емоційність.

Фото з сайту beyhanguvenkaya.blogspot.com.
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Темно-зеленим відтінкам
надають перевагу ті, хто боїться життєвих труднощів. А світло-зеленим — люди, які нав’я-

зують свою думку іншим. А ось
білий задовольняє кожного, бо
це синтез усіх кольорів. Він не
відштовхує нікого.

«ЦІКАВА
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l ДОБРО РЯТУЄ

l СІМ «Я»

Пасочка з родзинками
радості
– Мам, ти чому
не кличеш мене
допомагати?
– Домішу тісто, а ти вже
родзинки сипатимеш.
– А я теж можу місити!
Так нечесно!
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

отуюся до великодньої
випічки й передбачаю,
як гамірно буде на нашій кухні: менші діти (12-річна
донька й 4-літній син) беруться активно допомагати не перший рік. «Останніх штрихів»
(що вділяю їм з готовністю) —
намастити на пасочки глазур
та оздобити посипками — їм
явно мало: ображаються, що
не допускаю до тіста. Щороку я роблю над собою певні
зусилля, щоб налаштуватися
на значно більший безлад,
аніж залишається після мого
господарювання. Уже спокійно сприймаю краплі липкої глазурі на усіх можливих
поверхнях, рушниках й одязі малого, вже придумала,
як застрахуватися від ходьби
по дрібних кольорових горошинках, що невтомно розкочуються підлогою й ховаються
від віника. Як мантру нагадую
собі виловлене з досвіду: головний сенс радісного клопотання на кухні — це не наповнені шлунки дітей, а їхня радість. Якщо зосереджуватись
на цьому (на замурзаному
пудрою носику, на вирішенні
проблеми глобального рівня,
хто якими візерунками сипатиме по пасках), то акценти
передвеликодньої метушні
зміщуються саме туди, де матимуть найліпший вплив на дітей.
У мене й у багатьох моїх
знайомих жінок діє стереотип, що особливо загострюється в передсвяткові
дні. Маю на увазі суперме-

Відповіді
на cканворд із с. 15
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Усі фото з сайту «Суспільне. Вінниця».
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ту — встигнути переробити
(й то бездоганно) тисячу робіт: спекти, наварити на Великдень й окремо пісне, завершити прибирання, щось
допрати… Діти при такій
насиченій програмі сприймаються, як ті, що плутаються
під ногами. Тепер я переконана, що то шкідливий стереотип, через який втрачаємо
неповторний вид спілкування, насиченого передчуттям
дива… Якщо налаштуватися,
щоб не помічати промахів
малечі, не лякатися безладу
через їхні менш натреновані рухи, то й приготування
до Пасхи перетвориться
на певне магічне дійство,
сповнене теплими емоціями.
Пригадую, як охоче ми
з братом в дитинстві виконували в такі дні безліч дрібних
доручень дорослих, як відчували піднесеність бабусі й
батьків, й думаю, що просто
зобов’язана передати такі
важливі емоції й своїй малечі.
На моїй кухні не звучатиме:
«Не заважайте мені». Натомість казатиму, що чекатиму
їхньої помочі за 10 хвилин і що
це буде особлива справа: мужньо вділю їм по шматку святкового тіста — кожен творитиме
свою пасочку. А бездоганне
планування, замішування
тіста в стерильній обстановці
потерпить: діти ж бо так швидко ростуть і розбігаються…
Тож, як кажуть, хай увесь світ
зачекає, а ми тим часом здобуватимемо великий досвід:
прислухатимемося до радості
від спільної праці.
З побажанням світлої
Пасхи й гармонії на душі
й у родині нагадую, що
думками про різні життєві
ситуації, повчальними спогадами можете ділитися
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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Поки дівчинці відрізали хвостики, вона розпитувала
маму про хворого Артема.

Перукарка Ольга Гаврилюк її сміливістю вражена, мовляв,
навіть не кожен дорослий на таке зважиться.

Маленька дівчинка відрізала коси,
щоб допомогти онкохворому
хлопчику
Тетянці Посоюзній всього 5,
а вона вже готова змінювати
світ на краще. Тримаючи своє
темно-русяве волосся в руках,
не сумувала, а навпаки —
радісно просила маму провідати
10-літнього пацієнта Артема
Ірусина ПРИХОДЬКО

родати волосся на
благодійність донечці запропонувала її мама Анастасія. Жінка
вважає: якщо є можливість
зробити щось хороше, то
варто її використати.
«Я щаслива, що вона
погодилася. Співчуває цим
діткам, має бажання зробити добру справу. Гроші сьо-

П

“

й просила маму провідати
Артема, заради якого позбулася косичок.
Рік тому в хлопчика виявили рак крові, тому наразі
він перебуває в онкогематологічному відділенні дитячої обласної лікарні.
«У нього порушення
вуглеводного обміну, фізичного розвитку. Він може
їсти, але внаслідок хіміоте-

Тепер у Тетянки каре.

За свої перші зароблені 2060 гривень
«юна фея» — так назвала дівчинку
мама хлопчика — купила йому
спеціалізовану їжу, одна баночка якої
коштує близько 350 гривень.

годні є — завтра їх може не
бути, а допомагати потрібно», — каже Анастасія.
Стилісти, які робили дитині нову зачіску, її вчинком
вражені: мовляв, у такому
віці більшість малюків витратила б гроші на смартфон чи іграшки, але точно
не на лікування хворого.
Тим більше, що відчайдушна
дівчинка, граючись відрізаними русими пасмами, ще

рапії потребує особливого
харчування», — говорить
лікарка Ольга Кузь.
На жаль, благодійницю
лікарі до Артема не пустили, бо він «на хімії». Зате за
свої перші зароблені 2060
гривень «юна фея» — так
назвала дівчинку мама
хлопчика — купила йому
спеціалізовану їжу, одна баночка якої коштує близько
350 гривень.

Волонтерка Надія Дмитрієва каже, що спершу з волосся
хотіли зробити перуку для онкохворих дітей.

Маленька українка з
великим серцем і красивим
волоссям у руках зачепила
серця багатьох співвітчизників. Дитина навіть пообіцяла відрізати коси знову,
коли відростуть. Тож нині 5–
річна Тетянка показує приклад дорослим, що добрі
справи може робити кожен.

До речі, днями Яринка з
Тернополя теж обрізала свої
коси. За її словами, побачила
по телевізору хворих на рак
дітей і зрозуміла, що їм дуже
важко без волосся. Тому й
вирішила віддати своє на
виготовлення перуки.
За матеріалами
«Суспільне. Вінниця».

77 387,20 гривні – така середня пенсія колишніх суддів, яких
в Україні є 3 556 осіб. Натомість у рядових громадян вона
у 20 разів менша – на І квартал 2021 року було 3 770,23 гривні.
Про мінімальну взагалі мовчимо, її розмір – лише 1769 гривень.

www.volyn.com.ua
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l БОЛИТЬ!
Фото Олександра КЛИМЕНКА.

«Послання з раю»
Пам’яті мого героїчного земляка Костянтина
Левіна (1970–2016) і всіх воїнів, які віддали
життя за Україну
Людмила ЛАГАДЮК,
пропрацювала 35 років директором Будинку
культури, с. Першотравневе Зміївського району
Харківської області

Фотокор «Голосу України»
Олександр Клименко вже багато років
дивиться в очі війни.

Ось такий солдатський душ. 25 сервня 2014 року. Артилеристи 95-ї бригади
біля села Крива Лука недалеко від Слов’янська.

Знімок українського захисника
з цуценятами розчулив світ
Закінчення. Початок на с. 1
Ольга ВЕКЕРИК

авіть на війні потрібно завжди залишатися людьми. Український військовий грається
з цуценятами в окопах на лінії розмежування. Двох песиків, які мешкають на
передовій, заберуть на мирну територію
під час наступної ротації військ», — зазначили у дописі журналісти.
«Шоста година ранку (6:05 — якщо
точніше). Над Донецьким аеропортом,
який добре видно звідси, сходить сонце. Воїн Володимир із 58–ї бригади, родом із Сумської області, в цей час несе
службу на спостережному пункті взводу
разом зі ще двома побратимами. Закінчується добове чергування. Це найпередовіша передова, як жартують хлопці. Через невелику відстань — такі самі
окопи російських загарбників. Вони теж
бачать цей чудовий схід сонця на Сході України… Через кілька годин наші
бійці зміняться, підуть відпочивати чи
працювати по господарству — готувати
їсти, рубати дрова, чистити зброю… В
окопі ходять двоє маленьких цуценят,
вони нещодавно народилися, ще навіть
не діти, а немовлята. Лащаться до Володимира. Він каже, що імена їм дасть той,
хто забере їх до себе… А на кордони
нашої України інший Володимир — старий московський фюрер — теж у цей
час стягує російські «побєдобєсниє» військові армади, «визволяти Україну від
«фашистів»…» — написав про це фото
Олександр Клименко у виданні «Голос
України».
Понад двадцять років він їздив із
українськими миротворцями у «гарячі
точки»: колишню Югославію, Ліван, Кувейт, Сьєрра–Леоне, Ліберію, Кот–д’Івуар, Південний Судан і Демократичну
Республіку Конго. З початком російської
військової агресії знімає війну на Сході
України.

«Н

Поранений доброволець. 25 липня 2014 року. Під час взяття села Піски.

“

Я не просто роблю фото,
я показую людям війну,
щоб вони могли зробити
висновки.

«Те, що це справжня війна, я відчув
іще під час Революції гідності, коли почалися протистояння. Мені довелося бувати і в колишній Югославії, і в Африці,
і на Близькому Сході. Але коли 19 січня
побачив, що робиться на вулиці Грушевського, — стало страшно. Я згадав Сараєво. І це мене жахнуло. Я знімав ті події
і був поранений — біля мене граната
впала, уламки влучили в ногу. Була операція. Я об’їздив безліч «гарячих точок»,
але таке сталося вперше. Наша війна —
найстрашніше з того, що я бачив. Рідні
після цього не хотіли мене вже відпускати кудись. Але я поїхав. Найбільше болі-

ло, коли 2 травня 2014 року збили два
Мі-24 і загинули п’ятеро моїх знайомих
військових вертолітників, з якими літав
в Африці. Для мене це було потрясіння»,
— згадує фотокореспондент.
Олександр Клименко каже, що з того
часу, як уперше зняв воєнні дії у 1992-му
в Придністров’ї, вважає це своїм обов’язком: «Я не просто роблю фото, я показую
людям війну, щоб вони могли зробити
висновки».
Український військовий фотокореспондент мав персональні виставки
у штаб–квартирах ООН у Нью–Йорку і
НАТО в Брюсселі, в Литві, Польщі, Люксембурзі, Чехії та Болгарії, а також був
учасником колективних виставок про
війну в Україні в парламентах Великобританії та Данії. Торік Олександр Клименко отримав нагороду за заслуги
перед Збройними силами.
За матеріалами news.obozrevatel.
com, golos.com.ua, uain.press,
detector.media.

«Мої ви рідні мамо й тату,
Ви на землі, а я на небі.
Так не хотілось відлітати…
Та захищать Вкраїну було треба…
Ви не тривожтесь: я не сам –
Нас тут багато побратимів,
Котрі у праведних боях,
На жаль, завчасно склали крила…
А так хотілося «віддячить»
Нахабним зайдам — дати здачі,
Щоб не топтали рідний край.
Прийде розплата, враже, знай!
За нас усіх «відсиплять» перцю
Ті хлопці, що в окопах нині.
А я з Небес відкрию дверці
І порадію за Вкраїну.
Ви вірте, рідні: щохвилини
дивлюсь я з неба на хатину,
Яка під лісом на горбочку…»
Зітхнула мама: «Ой, синочку,
Як важко, гірко нам із татом
Про те, що ти не прийдеш, знати…
П’ять літ тебе уже немає –
Батьківське серце туга крає…»
«Матусю, тату, від біди
Я берегтиму вас завжди –
Я ангел ваш, я з вами всюди,
Хоч і не бачать мене люди…
Не плачте, я благаю вас —
Це мій солдатський вам наказ.
Ще буде мир і доля гарна,
Мені повірте, свому сину,
Бо ж ми загинули не марно –
Щоб захистити Україну…
Я вас промінням обіймаю,
Здоров’я в Бога вам благаю,
Тримайтеся, так вас люблю,
Ви на землі, а я — в раю».
P. S. 29 вересня 2016 року Указом Президента
України Костянтина Левіна нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). Я була
на похороні героя, часто спілкуюся з його батьками — це неймовірно добрі, порядні, скромні,
мужні і витривалі люди. Підтримують одне одного, допомагають не тільки дружині Кості та онучці, але й друзям пособляють і добрим словом,
і ділом. А ще і вони, і я передплачуємо «Цікаву
газету на вихідні» і з нетерпінням її чекаємо.
Фото із сайту uk.wikipedia.org.

Життя Костянтина Левіна обірвала куля російського
снайпера… Герою слава!

ПОНЕДІЛОК, 3 ТРАВНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1
05.30 «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»
15.50 «Мисливці за
нерухомістю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
(12+)
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.50 Т/с «Кухня»

3 — 9 травня

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

l ЗІРКОВЕ ЖИТТЯ

Ані Лорак була коханкою Сергія Реброва
Фото із сайту isport.ua.

І співачка, і футболіст на той час
ще не розірвали свої попередні
шлюби…
Лія ЛІС

ні Лорак зізналася, що легендарний динамівець свого часу пропонував їй стати коханкою. Саме через це стосунки між ними не склалися.
«Ми познайомилися в Лондоні (Сергій Ребров у 2000–2004 роках
грав за англійський «Тоттенгем Готспур». — Ред.). Просто погляд, просто
спілкування і зацікавленість один одним та взаємна симпатія. Здавалося,
поспілкувалися і все повинно було

А

“

«Не почуєш більше голос ніжний мій,
Не для тебе я, та все одно ти мрій... »

Співачка каже,
що змінила номер
телефону і обірвала
всі лінії спілкування з
футболістом.

закінчитися, але людина шукала шляхи і номери телефонів. Коли чоловік
одержимий і дуже чогось хоче — він
цього добивається. Але тут сталося
таке, що коли він домігся бажаного,

то не знав, що з цим робити, бо зрозумів, що не готовий. Запропонована роль дівчини для зустрічей мене
не цiкавила, — розповіла співачка. —
Я не готова була стати коханкою».
Сергій Ребров продовжував шукати зустрічі, але Ані Лорак просто
змінила номер телефону і обірвала
всі лінії спілкування: «Звичайно, було
складно, коли ти в почуттях, у любові
і в тебе все болить: «А-а-а-а! Я хочу його
побачити! Де він?! Я без нього жити

не можу!». І тоді зрозуміла, що у мене
є паличка-виручалочка — творчість.
Я записала український альбом, який
став платиновим і який приніс мені
популярність. Народилася пісня «Мрiй
про мене»:
Полюбив, зачепив за струну
болючу в серці.
Не зумів зберегти все, що було
так відверто.
Не почуєш більше голос
ніжний мій,
Не для тебе я, та все одно
ти мрій…

ВІВТОРОК, 4 ТРАВНЯ
1+1

УКРАЇНА

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»
15.50 «Мисливці за нерухомістю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» (12+)
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.45, 21.50 Т/с «Свати»
22.50, 23.50 Т/с «Кухня»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні 09.00 Зірковий шлях 09.50
Мисливці за дивами 10.45 Місія: краса
11.45 Реальна містика 13.50, 15.30
Т/с «Жіночий лікар 4» (16+) 17.10
Т/с «Виклик 2» (12+) 20.10 Ток-шоу
«Говорить Україна» 21.00 Т/с «Чужі
гріхи» (16+) 23.10 Т/с «Чужі діти» (12+)

ІНТЕР
05:25 «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 «ШКОЛА ХОРОШИХ
ДРУЖИН»
14:35, 15:30 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий випадок.
По ту сторону фронту»
18:00, 03:50 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Луна війни»
22:05 Слідство вели... з Леонідом
Каневським
23:55 Т/с «Любов за законом»
01:35 Т/с «Гречанка»

СТБ

(12+)
08.15 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦЯ»
09.55 Х/ф «СОЛДАТ ІВАН
БРОВКІН»
11.45 Х/ф «ІВАН БРОВКІН НА
ЦІЛИНІ»
13.30, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.45 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама» (12+)
19.05 «Детектор брехні» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки»
(12+)

ICTV

05.35 Скарб нації
05.45 Еврика!
05.50 Служба розшуку дітей
05.55 Громадянська оборона
ІНТЕР
05:25, 22:05 «Слідство вели... з 07.50, 18.45 Факти тижня
10.20 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
Леонідом Каневським»
12.05, 13.00 Х/ф «СВІТ
07:00, 15:15 «Речдок»
ЮРСЬКОГО
08:55 Х/ф «ІГРАШКА»
ПЕРІОДУ» (16+)
10:40 «Позаочі»
12.45 Факти. День
11:35 Х/ф «ТАТУСІ БЕЗ
14.45 Х/ф «РІДДІК» (16+)
ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК»
16.45 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
13:35 Х/ф «АГЕНТ ЛЕВ»
19.10 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ
18:00, 03:50 Ток-шоу
«Стосується кожного»
ФОРСАЖ» (16+)
20:00 «Подробиці»
21.05 Х/ф «ПОТРІЙНИЙ
21:00 «Речдок. Луна війни»
ФОРСАЖ:
23:55 Т/с «Любов за законом»
ТОКІЙСЬКИЙ
01:35 Т/с «Гречанка»
ДРИФТ» (16+)
04:55 «Телемагазин»
23.00 Х/ф «ЛЕГІОН» (18+)

2+2

УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids’ Time
06.05 Мультфільми
07.35 Орел і Решка
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
10.30 Х/ф «К-9»
12.40 Х/ф «МЕСНИКИ: ВІЙНА
НЕСКІНЧЕННОСТІ»
(12+)
15.40 Х/ф «МЕСНИКИ:
ЗАВЕРШЕННЯ» (12+)
19.00 Від пацанки до панянки
(16+)
21.00 Х/ф «НОЙ» (16+)
23.50 Х/ф «МАТИ!» (16+)

СТБ

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.20 «Ух ти show»
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
10.35 Х/ф «ПІСЛЯ ВЕСІЛЛЯ»
(12+)
12.35 Х/ф «ПОСИЛКА» (16+)
14.35 «Орел і Решка. Морський
сезон»
19.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

06.00 «Джедаі 2019»
06.10 Т/с «Опер за
викликом-5» (16+)
09.50 «Загублений світ»
15.20 Х/ф «ПРИДОРОЖНІЙ
ЗАКЛАД» (16+)
17.30 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
(16+)
19.25 Т/с «Опер за викликом»
(16+)
20.20 Т/с «Одинак» (16+)
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною 07.00, 08.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні 09.00
Зірковий шлях 09.50 Мисливці
за дивами 10.45 Місія: краса
11.45 Реальна містика 13.50,
15.30 Т/с «Жіночий лікар 4»
(16+) 17.10 Т/с «Виклик 2»
(12+) 20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна» 21.00 Т/с «Чужі
гріхи» (16+) 23.10 Т/с «Скляна
кімната» (12+)

05.50 «Невідома версія. Вірні
друзі» (12+)
06.25 «Невідома версія.
Висота» (12+)
07.10 «Невідома версія.
Весілля в Малинівці»

богів 12:25 У пошуках істини
14:25 Бойовий відлік 15:20
Таємниці Кремнієвої долини
17:20 Мадагаскар 20:05 Дива
нашого життя 21:00 Ритуали
01:00 Особливий загін 01:45
1000 років на Афоні

ФУТБОЛ-1

06.00 Сампдорія - Рома.
Чемпіонат Італії 07.45, 20.10
Журнал Ліги Чемпіонів 08.15
Олімпік - Інгулець. Чемпіонат
України 10.00 «Великий
футбол» 11.45 Топ-матч 12.00
Удінезе - Ювентус. Чемпіонат
Італії 13.50 Арсенал - Лаціо
(2000 /01). Ліга Чемпіонів УЄФА
15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.00 Журнал Ліги Європи.
Прем’єра 16.30 Ворскла Динамо. Чемпіонат України
18.20 Сассуоло - Аталанта.
МЕГА
Чемпіонат Італії 20.40 Шахтар
06:00 Випадковий свідок
- Дніпро-1. Чемпіонат України
08:20, 02:50 Містична Україна 22.50 Чемпіонат Італії. Огляд
09:10, 03:30 Правда життя
туру 23.45 Лаціо - Дженоа.
10:20 Речовий доказ 11:30 Їжа Чемпіонат Італії

СЕРЕДА, 5 ТРАВНЯ
19.10 Х/ф «ФОРСАЖ-5: ШАЛЕНА
П’ЯТІРКА» (16+)
21.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)
23.55 Х/ф «ГЛИБОКОВОДНИЙ
ГОРИЗОНТ» (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids’ Time
06.05 Мультфільми
07.35 Орел і Решка
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
09.30 Х/ф «11 ДРУЗІВ ОУШЕНА»
12.00 Х/ф «12 ДРУЗІВ ОУШЕНА»
14.20 Х/ф «13 ДРУЗІВ ОУШЕНА»
17.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
(12+)
19.00 Де логіка? (12+)
20.00 Improv Live Show (12+)
21.00 Х/ф «МЕХАНІК» (16+)
23.00 Х/ф «ПІДПІЛЬНА АРЕНА»
(18+)

05.30 Т/с «Лист очікування» (16+)
06.35 Х/ф «СОЛДАТ ІВАН БРОВКІН»
08.10 Х/ф «ІВАН БРОВКІН НА
ЦІЛИНІ»
10.00 Х/ф «БАЛАМУТ»
11.45 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦЯ»
13.20, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
15.45 Т/с «Слід» (16+)
МЕГА
18.05 «СуперМама» (12+)
06:00 Випадковий свідок 08:10,
19.05 «Таємниці ДНК» (16+)
05:35 Містична Україна 09:00 Правда
20.15, 22.45 Т/с «Сніг посеред літа»
життя 10:10, 04:35 Речовий доказ
11:20, 23:55 Їжа богів 12:15 У
ICTV
пошуках істини 14:05 Бойовий відлік
06.30 Ранок у великому місті
15:00 Таємниці Ісуса 18:00, 00:50
08.45 Факти. Ранок
Особливий загін 20:00 Дива нашого
09.00 Я зняв!
життя 21:00 Таємниці Кремнієвої
10.05 Х/ф «НАЗАД У МАЙБУТНЄ»
долини 23:00 Паломництво на Святу
12.25, 13.00 Х/ф «НАЗАД У
землю 01:35 Брама часу
МАЙБУТНЄ-2»
К-1
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф «НАЗАД У МАЙБУТНЄ-3» 06.30 «TOP SHOP»
16.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
08.00 М/с «Юху та його друзі»
18.45 Факти тижня
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»

10.20 «Орел і Решка. Навколо світу»
12.10 Х/ф «БУНТАРКА»
14.00 Х/ф «ОДРУЖУСЯ З ПЕРШОЮ
ЗУСТРІЧНОЮ» (16+)
15.35 «Орел і Решка. Морський
сезон»
19.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження. Америка»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.15 Х/ф «ВИХІД: БОГИ ТА ЦАРІ»
(16+)
09.10 «Загублений світ»
15.30 Х/ф «СПІЛЬНА ПОЇЗДКА»
(16+)
17.25 Х/ф «МІСІЯ В МАЙАМІ» (16+)
19.25 Т/с «Опер за викликом» (16+)
20.20 Т/с «Одинак» (16+)
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 Десна
- Колос. Чемпіонат України 08.10
Сассуоло - Аталанта. Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 21.00, 22.45 Футбол
NEWS 10.20 Шахтар - Дніпро-1.
Чемпіонат України 12.10 «Великий
футбол» 13.50 Ман Сіті - ПСЖ. 1/4
фіналу (2015 /16). Ліга Чемпіонів УЄФА
16.00 Журнал Ліги Чемпіонів 16.30
Удінезе - Ювентус. Чемпіонат Італії
18.15 Журнал Ліги Європи 18.45
Ворскла - Динамо. Чемпіонат України
20.30, 21.10, 23.55 «Ніч Ліги Чемпіонів»
21.55 LIVE. Ман Сіті - ПСЖ. 1/2 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА

1+1

УКРАЇНА

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»
15.50 «Мисливці за нерухомістю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
(12+)
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.45, 23.45 Т/с «Кухня»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною 07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні 09.00 Зірковий шлях
09.50 Мисливці за дивами 10.45
Місія: краса 11.45 Реальна містика
13.50, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 4»
(16+) 17.10 Т/с «Виклик 2» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чужі гріхи» (16+) 23.10
Т/с «Не говори мені про кохання»
(12+)

ІНТЕР
05:00, 04:55 «Телемагазин»
05:30, 23:15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:00 «Корисна програма»
11:00 «Позаочі»
12:25 Х/ф «ХТО ТОБІ ЛІКАР?»
14:10, 14:55, 15:50 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий
випадок. По ту сторону фронту»
18:00, 04:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Луна війни»
00:10 Т/с «Любов за законом»
01:50 Т/с «Гречанка»

СТБ
06.50 Т/с «Комісар Рекс»
10.25 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
15.45 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама» (12+)
19.05 «Один за всіх» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Мій любий друг»

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 Х/ф «ЧОГО ХОЧЕ
ДІВЧИНА»
13.40 Екси (16+)
15.10 Хто зверху? (12+)
19.00, 20.00 Вар’яти (12+)
21.00 Х/ф «ШАЛЕНА КАРТА»
(16+)
23.00 Х/ф «ПОГНАЛИ» (16+)

МЕГА

19.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06.00 Х/ф «40 ДНІВ ТА НОЧЕЙ»
(16+)
07.45 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК» (16+)
09.35 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК-2»
(16+)
11.05, 16.00 «Загублений світ»
13.55 25 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Маріуполь»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Опер за викликом» (16+)
20.20 Т/с «Одинак» (16+)
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

06:00 Бандитська Одеса 08:50
Правда життя 10:15, 01:25
Речовий доказ 11:25 Код зні будівлі
Лондону 22:35 Дива нашого життя
ФУТБОЛ-1
23:30 Стежина війни 00:30 Бойові 06.00 Мілан - Беневенто. Чемпіонат
машини 02:30 Страх у твоєму домі Італії 07.45, 23.00 Журнал Ліги
03:15 Скептик
Європи 08.15 Ворскла - Динамо.
ICTV
Чемпіонат України 10.00, 15.40,
06.30 Ранок у великому місті
К-1
19.45, 22.45 Футбол NEWS 10.20
08.45 Факти. Ранок
Сассуоло - Аталанта. Чемпіонат
06.30 «TOP SHOP»
09.15 Я зняв!
Італії 12.05 Десна - Колос.
08.00 М/с «Юху та його друзі»
11.00, 13.15 Х/ф «ФЛОТ
Чемпіонат України 13.50 Аякс 08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
МАКХЕЙЛА»
Ювентус. 1/2 фіналу (1996 /97).
10.30 «Орел і Решка. Навколо
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00 Ман Сіті
12.45, 15.45 Факти. День
світу»
- ПСЖ. 1/2 фіналу. Ліга Чемпіонів
13.30 Х/ф «ТІЛООХОРОНЕЦЬ
УЄФА 17.50 «Ніч Ліги Чемпіонів»
КІЛЕРА» (16+)
12.15 Х/ф «ОДРУЖУСЯ З
16.20 Х/ф «ОСТРІВ ГОРЛОРІЗІВ»
ПЕРШОЮ ЗУСТРІЧНОЮ» 18.15, 20.55 «Тур ONLINE» 18.55
LIVE. Ворскла - Десна. Чемпіонат
18.45, 21.00 Факти тижня
(16+)
України 21.25 Журнал. УЄФА
19.20 Надзвичайні новини
14.00 Х/ф «ХЛОПЧИК У
ЄВРО 2020 г. 21.55 Топ-матч 22.15
20.15 Секретний фронт
ДІВЧИНЦІ» (16+)
Огляд вівторка. Ліга Чемпіонів
21.25 Т/с «Перший парубок на
15.35 «Орел і Решка. Морський
УЄФА 23.30 Олександрія - Колос.
селі» (16+)
сезон»
Чемпіонат України
23.40 Т/с «Винищувачі» (12+)

П’ЯТНИЦЯ, 7 ТРАВНЯ

ЧЕТВЕР, 6 ТРАВНЯ
1+1

СТБ

05.30 «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»
15.50 «Мисливці за нерухомістю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» (12+)
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.40 «Чистоnews 2021»
20.45 Т/с «Свати»
21.45 «Право на владу 2021»

07.00 Т/с «Комісар Рекс»
10.40 «Слідство ведуть екстрасенси»
(16+)
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
15.40 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама» (12+)
19.05 «Як вийти заміж» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Привіт, тату!» (12+)

ІНТЕР
05:25, 23:10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:00 «Корисна програма»
11:00 «Позаочі»
12:25 Х/ф «ШЕФ»
14:05, 14:55, 15:50 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий випадок.
По ту сторону фронту»
18:00, 03:55 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ЖІНКИ-АГЕНТИ»
01:00 Т/с «Любов за законом»
02:30 Т/с «Гречанка»
04:55 «Телемагазин»

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 09.50
Мисливці за дивами 10.45 Місія:
краса 11.45 Реальна містика 13.50,
15.30 Т/с «Жіночий лікар 4» (16+)
17.10 Т/с «Виклик 2» (12+) 20.10
Ток-шоу «Говорить Україна» 21.00
Т/с «Чужі гріхи» (16+) 23.10 Слідами
23.50 Т/с «Ти моя кохана» (12+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Я зняв!
11.05, 13.15 Х/ф «ПАРК
ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Т/с «Парк юрського
періоду-2» (16+)
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ-3» (16+)
18.45, 21.00 Факти тижня
19.20 Надзвичайні новини
20.15 Антизомбі
21.25 Т/с «Перший парубок на
селі» (16+)
23.35 Т/с «Винищувачі» (12+)

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+)
10.30 Екси (16+)
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ДЕННІ ПЕС» (16+)
23.00 Х/ф «СИБІР» (18+)

МЕГА
06:00 Скарб.UA 07:00 Бандитський
Київ 09:10 Правда життя 10:20,
01:25 Речовий доказ 11:30 Код
доступу 12:25 Містична Україна
13:20 Природа сьогодення 14:20
Особливий загін 15:15, 19:55 Їжа
богів 16:10, 20:50 Крізь простір і
час з Мораном Фріменом 17:05,
21:45 Він і вона. Бій за життя 18:00

Пересказана історія 18:55 Сучасні
будівлі Лондону 22:35 Дива нашого
життя 23:30 Стежина війни 00:30
Бойові машини 02:30 Страх у твоєму
домі 03:15 Скептик 04:05 Ілюзії
сучасності

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Орел і Решка. Шопінг»
10.10 «Орел і Решка. Навколо світу»
12.00 Х/ф «ХЛОПЧИК У ДІВЧИНЦІ»
(16+)
13.50 Х/ф «ГОЛИЙ РОМАНТИК»
(16+)
15.35 «Орел і Решка. Морський
сезон»
19.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06.00 Т/с «Перевізник-2» (16+)
09.40 Х/ф «РОБІН ГУД» (16+)
12.15 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Опер за викликом» (16+)
20.20 Т/с «Одинак» (16+)
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Ман Сіті - ПСЖ. 1/2 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА 07.45 Огляд
вівторка. Ліга Чемпіонів УЄФА 08.15
Ворскла - Десна. Чемпіонат України
10.00, 15.40, 19.45, 22.45 Футбол
NEWS 10.20 Удінезе - Ювентус.
Чемпіонат Італії 12.05 Олександрія
- Колос. Чемпіонат України 13.50
МЮ - Рома. 1/4 фіналу (2007 /08).
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00 Челсі Реал. 1/2 фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
17.50 Топ-матч 18.00, 20.55 «Тур
ONLINE» 18.55 LIVE. Рух - Олімпік.
Чемпіонат України 21.55 LIVE. Рома
- МЮ. 1/2 фіналу. Ліга Європи УЄФА
23.55 «Шлях до Гданська»

СУБОТА, 8 ТРАВНЯ
1+1
05.05, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06.00, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
14.00 Т/с «Свати»
18.20 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Вечірній квартал 2021»
22.15 «Жіночий квартал»
23.20 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05:05, 22:10 Х/ф «АТИ-БАТИ,
ЙШЛИ СОЛДАТИ...»
06:35 «Слово Предстоятеля»
06:45 Х/ф «СЛІДИ АПОСТОЛІВ»
09:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:00 «Позаочі»
12:00, 12:00 Т/с «Ні кроку назад!»
18:05, 20:30 Х/ф «ПЕРЕБІЖЧИК»
20:00, 03:10 «Подробиці»
00:00 Х/ф «ОЧІКУВАННЯ
ПОЛКОВНИКА ШАЛИГІНА»
01:45 Х/ф «ЦЕ БУЛО В
РОЗВІДЦІ»
03:40 Док.проект «Ватутін»
04:30 Х/ф «ВОНИ ВОЮВАЛИ ЗА
БАТЬКІВЩИНУ»

14.40 Х/ф «ВІДНЕСЕНІ ВІТРОМ»
19.00 «МастерШеф
Професіонали» (12+)
21.55 «СуперМама» (12+)

ICTV
05.10 Скарб нації
05.20 Еврика!
05.25 Факти
05.55 Вони закінчили війну. Док.
фільм
07.30 Громадянська оборона
09.25 Секретний фронт
10.20, 13.00 1945 г. Док. серіал
12.45 Факти. День
14.10, 19.10 Т/с «Бомба» (16+)
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф «ДЮНКЕРК» (12+)
23.00 Т/с «Винищувачі» (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «НОЙ» (16+)
08.50 Т/с «Геркулес»
12.10 Х/ф «З МІРКУВАНЬ
СОВІСТІ» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР»
18.20 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА»
(16+)
21.00 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА
2» (16+)
23.40 Х/ф «ШАЛЕНА КАРТА»
(16+)

1+1
05.20 «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»
15.50 «Мисливці за нерухомістю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» (12+)
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Ліга сміху 2021»
22.30 «Ліпсінк батл»

ВЕСІЛЛЯ» (12+)
08.05, 19.00, 22.45 «Холостяк» (12+)
12.10 «Як вийти заміж» (16+)
13.15, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

ICTV

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 20.05 Дизель-шоу (12+)
10.45, 22.50 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
11.05, 13.15 Х/ф «ОСТРІВ
ГОРЛОРІЗІВ»
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Х/ф «ДЖУНІОР» (12+)
16.45 Х/ф «ПЕРЛИНА НІЛУ» (16+)
18.45 Факти тижня
ІНТЕР
19.20 Надзвичайні новини
05:25, 23:30 «Слідство вели... з Леонідом 23.50 Факти
Каневським»
НОВИЙ КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
06.00, 07.30 Kids’ Time
10:00 «Корисна програма»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
11:00 «Позаочі»
07.35 Орел і Решка
12:25 Х/ф «МОЛОДІСТЬ ПО
09.40 Т/с «Надприродне» (16+)
СТРАХОВЦІ»
11.20 Від пацанки до панянки (16+)
14:05, 14:55, 15:50, 01:20 «Речдок»
13.20 Вар’яти (12+)
16:30 «Речдок. Особливий випадок. По 15.30 Де логіка? (12+)
ту сторону фронту»
16.20 Х/ф «ВАСАБІ»
18:00 Ток-шоу «Стосується кожного»
18.20 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР»
20:00 «Подробиці»
22.00 Х/ф «ПОЦІЛУНОК ДРАКОНА»
21:00 Х/ф «ДВАНАДЦЯТИЙ»
(18+)
02:45 «Орел і решка. Дива світу»
23.55 Х/ф «ПІДПІЛЬНА АРЕНА» (18+)
04:15 Д/п «Люди Перемоги»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
09.00 Зірковий шлях 09.50 Мисливці за
дивами 10.45 Місія: краса 12.45, 15.30
Т/с «Врятувати маму» (12+) 17.10 Т/с
«Виклик» (12+) 20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна» 21.00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
05.35 Т/с «Лист очікування» (16+)
06.35 Х/ф «МОЄ УЛЮБЛЕНЕ

фронтовики 04:50 Місто, яке зрадили

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Ух ти show»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
09.35 Х/ф «ГОЛИЙ РОМАНТИК» (16+)
11.25 «Орел і Решка. Морський сезон»
17.10 Х/ф «НА ГЛИБИНІ 6 ФУТІВ» (12+)
19.00 Х/ф «ГРА В ІМІТАЦІЮ» (16+)
21.00 «Орел і Решка. Перезавантаження.
Америка»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.15 Х/ф «2012: НАДНОВА» (16+)
08.00 Х/ф «ШВИДКИЙ І ЖОРСТОКИЙ»
(16+)
09.45 Х/ф «ПОСИЛКА» (16+)
11.40 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
СКАРБАМИ» (16+)
21.50 Х/ф «БУНТ» (16+)
23.35 Х/ф «БОЙОВІ СВИНІ» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00 Олександрія - Колос. Чемпіонат
України 07.45 Огляд середи. Ліга
Чемпіонів УЄФА 08.15 Челсі - Реал. 1/2
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40,
МЕГА
22.30 Футбол NEWS 10.20 Рух - Олімпік.
06:00, 05:30 Скарб.UA 07:00 Бандитська
Чемпіонат України 12.10 Огляд вівторка.
Одеса 08:40 Правда життя 10:20,
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.40 Топ-матч
01:25 Речовий доказ 11:30 У пошуках
12.50 Журнал. УЄФА ЄВРО 2020 13.20
істини 12:20 Містична Україна 13:15
Природа сьогодення 14:15 Особливий Інгулець - Львів. Чемпіонат України
загін 15:10, 19:50 Їжа богів 16:05, 20:50 15.10 Огляд матчів. Ліга Європи УЄФА.
Крізь простір і час з Мораном Фріменом Прем’єра 16.00, 23.20 Рома - МЮ. 1/2
фіналу. Ліга Європи УЄФА 17.50 Арсенал
17:00, 21:45 Він і вона. Бій за життя
17:55 Пересказана історія 18:50 Сучасні - Вільярреал. 1/2 фіналу. Ліга Європи
УЄФА 19.40 «Шлях до Гданська» 20.20
будівлі Лондону 22:35 Дива нашого
життя 23:30 Стежина війни 00:30 Бойові Минай - Шахтар. Чемпіонат України 22.00
машини 02:35 Страх у твоєму домі
Журнал. УЄФА ЄВРО 2020 Прем’єра
03:20 Люди Перемоги 04:10 Актори22.50 Чемпіонат Італії. Передмова до туру

НЕДІЛЯ, 9 ТРАВНЯ
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.35 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
09.35 Х/ф «НА ГЛИБИНІ 6
ФУТІВ» (12+)
11.20 Х/ф «ГРА В ІМІТАЦІЮ»
(16+)
13.30 «Орел і Решка. Навколо
світу»
23.50 Х/ф «ОСТАННЯ ЛЮБОВ
НА ЗЕМЛІ» (16+)

2+2
06.00 «Помста природи»
08.00 «Загублений світ»
14.00 Х/ф «ВИХІД: БОГИ ТА
ЦАРІ» (16+)
16.55 Х/ф «ЗАГІН
СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕЙСЕР» (16+)
21.20 Х/ф «16 КВАРТАЛІВ» (16+)
23.15 Х/ф «ЕКСПАНСИВНА
КУЛЯ» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00 Челсі - Реал. 1/2 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА 07.45, 15.10
Чемпіонат Італії. Передмова до
туру 08.15 Рух - Олімпік. Чемпіонат
України 10.00, 15.40, 17.55,
22.30 Футбол NEWS 10.20 «AUTO
ГОЛ!». Прем’єра 10.45 Арсенал МЕГА
Вільярреал. 1/2 фіналу. Ліга Європи
06:00 Випадковий свідок 08:40,
УЄФА 12.35 Огляд середи. Ліга
02:30
Містична
Україна
09:25
УКРАЇНА
Чемпіонів УЄФА 13.05, 20.55
Правда життя 10:35 Речовий
Топ-матч 13.20 Ман Сіті - ПСЖ. 1/2
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні 07.25 доказ 11:45, 23:45 Їжа богів
Реальна містика 08.20 Т/с «Ніколи 12:40 Майор «Вихор» 13:40 1377 фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 15.55
не здавайся» (12+) 12.15, 15.20 Т/с спалених заживо 14:35 Бойовий
LIVE. Спеція - Наполі. Чемпіонат
«Мій любий знайда» (12+) 17.00,
Італії 18.05 Огляд матчів. Ліга
відлік 15:30 Друга світова війна:
21.00 Т/с «Мить, украдена у щастя» свідчення війни 18:15, 00:40
Європи УЄФА 18.35 Журнал.
(12+) 20.00 Головна тема 23.00 Т/с Особливий загін 20:05 Дива
УЄФА ЄВРО 2020 г. 19.05 Рома
«Подаруй мені життя» (12+)
нашого життя 21:00 Містичний бік - МЮ. 1/2 фіналу. Ліга Європи
нацизму 01:35 Чорна піхота 03:15 УЄФА 21.10 Огляд вівторка.
СТБ
Бандитська Одеса
Ліга Чемпіонів УЄФА 21.40 LIVE.
Фіорентина - Лаціо. Чемпіонат Італії
08.00 «Неймовірна правда про
К-1
23.40 Ворскла - Десна. Чемпіонат
зірок»
06.30 «TOP SHOP»
10.50 Т/с «Садівниця» (12+)
України

1+1

23.10 «Таємниці ДНК» (16+)

05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
10.55 «Світ навиворіт»
18.15 «Українські сенсації
2021»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Вечірній квартал 2021»

07.40 Т/с «Конвой» (12+)
11.15, 13.00 Т/с «Один у полі
воїн» (12+)
12.45 Факти. День
15.30, 19.10 Т/с «Танк» (12+)
18.45 Факти тижня
20.15 Х/ф «БЕЗСЛАВНІ
ВИРОДКИ» (16+)
23.20 Т/с «Винищувачі-2.
Останній бій» (12+)

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

06.00 Вар’яти (12+)
07.40, 09.20 Kids’ Time
07.45 М/ф «Містер Лінк:
Загублена ланка
еволюції»
09.25 Х/ф «БОЖЕВІЛЬНИЙ
ПРОФЕСОР»
11.20 Х/ф «БОЖЕВІЛЬНИЙ
ПРОФЕСОР 2»
13.20 Х/ф «ЗАЛІЗНА
ЛЮДИНА» (16+)
16.00 Х/ф «ЗАЛІЗНА
ЛЮДИНА 2» (16+)
18.20 Х/ф «ЗАЛІЗНА
УКРАЇНА
ЛЮДИНА 3» (16+)
05.50 Сьогодні 06.50 Реальна 21.00 Х/ф «ДОКТОР
містика 08.45 Т/с «Чужі гріхи»
СТРЕНДЖ» (12+)
(16+) 17.00, 21.00 Т/с «Жити з 23.20 Improv Live Show (12+)
Надією» (12+) 19.00 Сьогодні.
МЕГА
Підсумки з Олегом Панютою
23.00 Х/ф «ЇЇ СЕРЦЕ»
06:00 Випадковий свідок
08:35, 02:25 Містична
СТБ
Україна 09:25 Правда життя
10:35 Речовий доказ 11:45,
05.25 Х/ф «АТИ-БАТИ,
23:35 Їжа богів 12:40 Леонід
ЙШЛИ СОЛДАТИ»
07.00 Х/ф «А ЗОРІ ТУТ ТИХІ» Биков. Зустрічна смуга 13:30
У пошуках істини 14:25
10.40 «МастерШеф
Бойовий відлік 15:20, 20:50
Професіонали» (12+)
Друга світова війна: свідчення
13.30 «Хата на тата» (12+)
війни 18:05, 00:35 Особливий
15.20 «СуперМама» (12+)
загін 19:55 Дива нашого
19.00 «Слідство ведуть
життя 01:30 Прокляття
екстрасенси» (16+)
Че Гевари 03:05 Таємниці
20.00 «Один за всіх» (16+)
кримінального світу

07:00 «Марафон «Наша
Перемога»
10:45 Х/ф «А ЗОРІ ТУТ
ТИХІ...»
13:40 Т/с «Ні кроку назад 2.
На лінії фронту»
18:30, 01:30 Х/ф «В БІЙ
ІДУТЬ ТІЛЬКИ «СТАРИКИ»
20:00 «Подробиці»
20:30 Концерт «Перемога.
Одна на всіх»
23:55 Х/ф «ЙШОВ
ЧЕТВЕРТИЙ РІК ВІЙНИ»

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
09.35 Х/ф «ВЧИТЕЛЬ РОКУ»
11.35 Х/ф «КІНОЗІРКА В
ПОГОНАХ»
13.20 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06.00 «Шалені перегони
2018»
07.00 «Джедаі 2019»
08.00 «Джедаі 2020»
09.15 «Загублений світ»
13.25 Х/ф «ХОРОШИЙ,
ПОГАНИЙ,
МЕРТВИЙ» (16+)
15.10 Х/ф «12 РАУНДІВ»
(16+)
17.15 Х/ф «КОЛЕКТОР»
(16+)
19.10 Х/ф «З ПАРИЖА З
ЛЮБОВ’Ю» (16+)
21.00 Х/ф «СТРІЛОК» (16+)
23.20 Х/ф «СПІЙМАТИ І
ВБИТИ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Рух - Олімпік. Чемпіонат
України 07.45, 15.10, 19.55,
23.20 Журнал. УЄФА ЄВРО
2020 08.15 Інтер - Сампдорія.
Чемпіонат Італії 10.00, 15.40,
17.45, 23.00 Футбол NEWS
10.20 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра 10.50 Минай Шахтар. Чемпіонат України
12.40, 20.25 Огляд матчів.
Ліга Європи УЄФА 13.10
Топ-матч 13.20 Фіорентина Лаціо. Чемпіонат Італії 16.00,
18.55 «Тур ONLINE» 16.55
LIVE. Матч. Чемпіонат України
20.50 Журнал Ліги Чемпіонів
21.20 «Великий футбол»
23.50 Дженоа - Сассуоло.
Чемпіонат Італії

Що віщують зорі
Гороскоп на 3 – 9 травня
ОВЕН. Тиждень може виявитися неоднозначним. Щось може застати вас
зненацька, проте очікує бажана удача
в професійній сфері. Не варто планувати важливих перемовин. Сприятливий
день — середа, несприятливий — понеділок.
ТЕЛЕЦЬ. Постарайтеся не спізнюватися, бути пунктуальнішими та дотримуватися взятих на себе зобов’язань. Вдалий
період для налагодження зв’язків. У вихідні ймовірні цікаві зустрічі. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
БЛИЗНЮКИ. Ви зрозумієте, що все
складається щонайкраще й ви наближаєтеся до заповітної мети. Відчуєте розуміння та підтримку близьких. Робота принесе додатковий прибуток. Але не забувайте
і про відпочинок, і про особисте життя. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
РАК. Активність і оптимізм дадуть
змогу добитися бажаного успіху. Підвищеної уваги з боку керівництва краще
уникати. Ви блискуче впораєтеся з будьяким завданням. У вихідні відверто обговоріть поточні сімейні проблеми. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — понеділок.
ЛЕВ. Ви зібрані та цілеспрямовані.
Прийшов важливий час, що дає можливість розкрити себе в професійному плані. Постарайтеся не витрачати своїх сил
на дрібниці. Уникайте сімейних конфліктів
і з’ясування стосунків. Сприятливий день — середа, несприятливий — субота.
ДІВА. Буде потрібно чимало зусиль
і часу, щоб вирішити численні дрібні
проблеми на роботі та в родині. Ближче
до вихідних зненацька може прокинутися
бажання давати корисні поради та вчити
усіх, як треба жити. Спершу добре подумайте, чи
ваші повчання необхідні. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Постарайтеся максимально
використовувати цей період для самореалізації. Налаштовуйтесь на ретельне
виконання робочих обов’язків, справ
додасться. Зате ви зможете розраховувати
на премію. Вихідні — для особистих справ і романтичних побачень. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — п’ятниця.
СКОРПІОН. Без особливих сумнівів
втілюйте в життя ваші плани та задуми.
Удача буде на вашій стороні. Вас чекає солідний прибуток і вигідні пропозиції. Ситуація буде сприяти прийняттю серйозних
рішень в особистому житті. Зараз час діяти. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Постарайтеся бути спокійнішим та розсудливішим, не дозволяйте
втягти себе в авантюру. Ваші ідеї й починання будуть підтримані. Надійде важлива
інформація щодо прибутку. Небажано планувати ділові зустрічі та переговори. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — середа.
КОЗЕРІГ. Не варто сидіти, склавши
руки. Занадто велика ймовірність упустити свій шанс, про що пізніше доведеться
шкодувати. Не йдіть на жертви. Пам’ятайте про свою вигоду, більше про це ніхто
не потурбується. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — вівторок.
ВОДОЛІЙ. При мінімумі зусиль ви зможете змінити своє життя на краще. Задумайтеся про кар’єрний ріст. Зможете
успішно пройти співбесіду. Буде плідною
творчість у веденні справ, відхід від традиційних принципів у роботі. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — п’ятниця.
РИБИ. Особливо вдалий час для тих,
кому в роботі необхідна Муза. Є ймовірність, що завдяки припливу творчих сил
вам удасться знайти нестандартне рішення у складній справі, придумати щось оригінальне, що викличе схвалення оточуючих. Сприятливий день — четвер, несприятливий — середа.

14

29 квітня 2021 Четвер

«ЦІКАВА

Газета НА ВИХІДНІ»

www.volyn.com.ua

l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Святкуймо Великдень
в родинному колі!
Вже зовсім скоро лунатимуть церковні дзвони й піснеспіви, що
прославлятимуть Воскресіння Господнє. І хоч уже другий рік через
карантинні обмеження доводиться празникувати у доволі вузькому
колі, у такий урочистий день хочеться потішити найближчих людей
чимось особливим. У багатьох господинь уже давно в оселі лад,
продукти закуплені, меню складене… Якщо ж ви ще не визначилися,
що готуватимете, або хочете внести корективи у свій перелік, —
можливо, вам у цьому допоможе наша добірка рецептів
Фото із сайту 032.ua.

САЛАТ «ПЕРЕПІЛЧИНЕ ГНІЗДЕЧКО»
Інгредієнти: 3 яйця курячих, 50 г
кропу, 2 картоплини, 150 г майонезу,
1 плавлений сирок, 1 куряче філе, 100 г
шинки, 200 г маринованих печериць,
2–3 зубочки часнику, пучок зеленого салату, сіль та перець — до смаку, 2 ст. л. олії.
Приготування. Почистити картоплю
і натерти на найбільшій тертці або порізати дрібною соломкою. На розігріту сковоФото із сайту 1000.menu.
роду з олією викласти половину картоплі
й обсмажити до рум’яності, вибрати і так само підсмажити решту.
Викласти смажену бульбу на паперовий рушник, щоб він увібрав
зайвий жир. Яйця зварити накруто й охолодити. Плавлений сир і
яєчні жовтки потерти, посікти зелень, часник пропустити через прес.
Змішати сир, жовток, часник, зелень, майонез, за потреби досолити,
вимішати і, змочивши руки водою, скачати маленькі кульки у формі
перепелиного яйця. Скласти на блюдо, накрити харчовою плівкою,
щоб не обвітрювалися, і поставити в холодильник. Яєчні білки натерти на крупній тертці, а відварене куряче філе нарізати шматочками
і розібрати на окремі волокна. Шинку покраяти соломкою, а мариновані гриби скибочками. Куряче філе, гриби, терті білки і шинку
перемішати в мисці з майонезом, приправивши до смаку. Формувати
страву незадовго перед подачею, щоб картопля не розмокла і залишалася хрусткою. На блюдо викласти листя салату, на них — приготовлений салат, зробити в ньому заглиблення, посипати смаженою
картопляною стружкою, а в центрі розмістити «перепелині яйця».

М’ЯСНИЙ РУЛЕТ ІЗ МОРКВОЮ ТА СПЕЦІЯМИ
Інгредієнти: 1 кг м’якоті яловичини
або нежирної свинини, 2 морквини, 1 пучок кропу й петрушки, 2 зубочки часнику,
2 лаврових листки, 5 горошин духмяного
перцю, 5 горошин чорного перцю, 1 ч. л.
меленого коріандру, 1 ч. л. паприки, 0,5 ч.
л. цукру, сіль до смаку.
Приготування. М’ясо промити, обсушити, зрізати плівки. Гострим ножем
Фото із сайту lady.tochka.
зробити горизонтальний надріз по центру шматка, не доходячи до кінця приблизно на 2 см, розгорнути і
зробити надріз по правій частині, знову ж таки не доходячи до кінця,
і так само — по лівій. В результаті має вийти великий м’ясний шматок
завтовшки приблизно 2 см. Накрити його харчовою плівкою і відбити
у тонкий пласт, потому натерти перцем, коріандром, сіллю і цукром.
Відварити почищену моркву в підсоленій воді 5–7 хвилин, остудити
і дрібно покраяти. Зелень посікти, часник порізати пластинками. На
м’ясо викласти моркву і зелень, згорнути його в рулет і обв’язати
ниткою. Обваляти м’ясний рулет у спеціях, розподілити по ньому
часник, перець, шматочки лаврового листа і загорнути в кілька шарів
харчової плівки. Помістити в широку каструлю з окропом, щоб вода
покривала рулет, накрити кришкою і варити на середньому вогні
приблизно 1,5 години. Потому дістати, остудити, видалити плівку
і нитку, перед подачею на стіл порізати скибочками, викласти на
блюдо і прикрасити зеленню.

САЛАТ «ВЕСНЯНИЙ РАНОК»
Інгредієнти: 0,5 кг молодої капусти, 1 огірок, 1 помідор, 150 г твердого сиру,
150 г шинки, 1 цибулина, для
заправки — оливкова олія,
1 ст. л. французької гірчиці,
1 ст. л. насіння кунжуту або
льону, 1–2 зубчики часнику,
сіль та перець — до смаку.
Фото із фейсбук-сторінки Олі ДУМИ.
Приготування. Капусту
тонко нашинкувати, цибулю порізати півкільцями, шинку, 100 г твердого сиру та огірок — соломкою, помідор
— довільними шматочками. Зсипати покраяні продукти в миску, вимішати й полити заправкою (для цього
змішати пропущений через прес часник, сіль, перець
та гірчицю з олією), посипати зверху насінням кунжуту
або/і льону, а також потертим на середній тертці твердим сиром (50 г).

ХОЛОДЕЦЬ–ТОРТ
Інгредієнти: 1 кг яловичини або свинини, 2 л холодної води, по 300 г цвітної
капусти і броколі, 70–100 г
копченої свинячої грудинки, 1 цибулина, 2 морквини,
пучок петрушки, 3 зубчики
Фото Катерини РОМАНЧУК, gazeta.ua.
часнику, 25 г желатину.
Приготування. Залити м’ясо холодною водою, поставити на плиту, коли закипить, зменшити вогонь і
варити під кришкою 2 години. Посолити, приправити
меленим перцем. Нарізати скибочками копчену свинячу грудинку і додати в каструлю, а також цілу цибулину,
дві морквини, зв’язаний ниткою пучок петрушки. Варити ще годину. Тим часом розділити на суцвіття цвітну
капусту і броколі. Варити броколі в окропі 5 хвилин,
цвітну капусту вдвічі довше. Відкинути овочі на друшляк і промити холодною водою, щоб не втратили
колір. М’ясо вибрати з каструлі, остудити і дрібно нарізати. Вийняти решту інгредієнтів, процідити бульйон.
Влити його в окрему посудину близько 150 мл, охолодити, всипати 25 г желатину і залишити, поки набухне,
а тоді розігріти в мікрохвильовці до розчинення. Влити
желатин у бульйон і ретельно розмішати. Дно круглої
роз’ємної форми застелити харчовою плівкою. Викласти м’ясо, посипати подрібненим часником. Зверху —
копчену грудинку. Налити бульйону стільки, щоб він
покрив м’ясо. Розкласти цвітну капусту, броколі і поставити в холодильник на пів години, потому долити ще
бульйону, але суцвіття повинні трохи виглядати з торта.
Залишити в холодильнику на ніч. Для подачі на стіл
вийняти холодець із форми і нарізати його на порції.

ДОМАШНЯ КОВБАСА
Інгредієнти: 3 кг
свинини, 1 кг яловичини, 700–800 г сала,
1 ч. л. цукру, сіль за смаком,
чорний мелений перець,
1 головка часнику, жменя
гірчиці у зернах, 100 мл
води, свинячі кишки.
Приготування. М’ясо Фото із сайту sourceoftaste.blogspot.
покраяти невеликими шматочками, сало подрібнити
кубиками, посолити, поперчити, додати цукор, пропущений через прес часник і ретельно все вимішати, щоб
фарш, як і тісто, почав відставати від рук. Наприкінці
всипати промиту гірчицю, влити трохи води, щоб фарш
не був надто густий, і ще раз вимішати. Якщо сумніваєтеся, чи достатньо солі, можна зробити тонку котлетку
і підсмажити її на пательні під кришкою. Скуштуєте — і
знатимете, чи потрібно досолювати. За допомогою м’ясорубки і спеціальної насадки начинити (не дуже щільно) почищені і добре промиті кишки, кінці позав’язувати, викласти на деко, попроколювати в кількох місцях
голкою і спекти. Ставити ковбасу в гарячу духовку не
можна, щоб не потріскалася. Тому розігрійте її до 100°С,
поставте бляшку з ковбасою, а тоді виставте температуру 180–200°С. Випікати приблизно 40 хвилин.

ГРУДИНКА В ЦИБУЛИННІ
Інгредієнти: 1 кг
сала з м’ясними прошарками, 100 г + 1 ст. л. солі,
4–5 лаврових листків, по
6–7 горошин чорного та
духмяного перцю, 150 г
цибулиння, 5–7 зубочків
часнику (залежно від їх
величини та власних упоФото із сайту kuhari.com.ua.
добань), суміш перців та
спеції — до смаку.
Приготування. Грудинку промити й просушити паперовими рушниками. Цибулиння добре промити, залити водою, довести до кипіння, а тоді викласти у киплячий розсіл сало, порізане чималими
брусочками (як для засолювання), додати 100 г солі
та лаврове листя і варити упродовж 30 хвилин після
закипання. Зняти з вогню й охолодити в бульйоні,
потому вийняти на друшляк або паперові рушники й дати стекти. Тим часом пропустити через прес
часник, додати сіль, суміш перців та улюблені спеції,
добре вимішати і натерти цією сумішшю вистиглу
грудинку. Загорнути всі шматочки в пергаментний
папір і потримати 10–12 годин у холодильнику. Для
тривалішого зберігання покласти в морозильну камеру.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

«І довелося малювати шахівницю.
А за шашки взяла копійки…»
Фото із сайту volyn.com.ua.

Браво ж! Бравіссімо!
Цьом-цьом!!!
Грицько ГАРБУЗ

ак уже хочеться «похристосатися»
з переможницею конкурсу історій пошуку правильної відповіді, але ще піст,
тому поки що лише нагадаю саме завдання,
щоб новачки гри, тобто ті, хто вперше знайомиться з «Цікавою газетою», легко могли
влитися до нашого веселого гурту.

Т

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 15 (2021)

и

Ну а зараз я із величезним задоволенням
надаю слово Тетяні Репетило із села Гуляйполе Звенигородського району Черкаської
області: «Отримала чергове завдання, прочитала, подивилася на шахівницю в газеті
і думаю: з чого ж розпочати? З підказок!:)
З цифрою, якої бояться в крутих країнах Сходу, проблем не виникло — це 4. Вона в Китаї,
Японії, Кореї сприймається приблизно так,
як слово «смерть». Народи цих країн настільки бояться «четвірки», що вона майже зникла
з повсякденного життя. Її пропускають при
нумерації поверхів, квартир, вулиць, лікарняних палат, вагонів метро…Намагаються
не використовувати у телефонних номерах,
реєстраційних автомобільних номерах тощо.
Ніколи не дарують, не купують і не беруть чотири предмети і навіть намагаються не згадувати і промовляти вголос це число. Панічний
страх розповсюджується й на числа, в яких
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у школі навчалася. В шахи грала і досить непогано, а от шашки — не моє, не люблю їх.
А тут ще й проблема — ні шашок, ні шахівниці. Але «хто не хоче — шукає причини, а хто
хоче — можливості». Довелося шахівницю
намалювати.:) А за шашки взяла копійки.
Грала в шашки ого-го як — і догралася. Поділюся з вами, який результат із того всього
отримала. Розпишу послідовність ходів так,
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правитель
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C

1) c5-d6 h6-g5 2) d6-c7 g5-f4 3) c7-b8 f4-e3
4) b8-a7 e3-d2 5) a1-c3 d2: b4 6) a7-d4.
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Відповідь:

присутня «четвірка», наприклад, 14, 42 і т. д.
А ось із відомим музичним гуртом
не фартануло: на кожну літеру шахівниці їх
досить багато, як українських, так і закордонних. Тут і «Абба», і «Бітлз», і «Даха-Браха»,
взагалі, є де розгулятися. Така ж історія і з відомими футбольними командами. Отож, хочеться чи ні — треба в шашки грати. А я гравець ще той — востаннє шашки бачила, коли
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...
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Завдання:
На якій клітинці буде стояти «дамка»,
щоб утворилася «застава», яка нейтралізує
ворога, що матиме утричі кількісну перевагу
(зразок написання відповіді: с7 або а1 чи b8).
Підказка — станеться це під час ходу № 6.
Назва цієї клітинки асоціюється з одним відомим футбольним клубом чи музичним гуртом. А цифру бояться в крутих країнах Сходу.
Яку назву клітинки ми заховали
у гарбузі?

Великодня ...
Британс. Мармелад
рок-гурт
« Статус високої
якості
... »

H

Хто не хоче — шукає
причини, а хто хоче —
можливості.

як у мене вийшло: 1) c5-d6 h6-g5 2) d6-c7 g5f4 3) c7-b8 f4-e3 4) b8-a7 e3-d2 5) a1-c3 d2:
b4 6) a7-d4 — і біла дамка відрізає три чорні
шашки, тобто утворилася застава, яка нейтралізує ворога.
Кількісна перевага якраз втричі — одна
біла, три чорних. Біла дамка стала на клітинку
d4. Отже, про четвірку я вже писала. Тепер про
літеру Д. Популярний футбольний клуб — «Динамо», в них навіть на емблемі клубу є літера
«Д». Популярна музична група — «Дзідзьо»
або, тут я трошки маю сумнів, «Даха-Браха».
Хоча, більше схиляюся до групи «Дзідзьо» (а я
взагалі мав на увазі москальський ДДТ. — Г.Г.).
Ось і все.
Лист написала, але не надіслала — вирішила ще раз перевірити. Знаєте, грати самій
із собою в шашки зовсім навіть не прикольно,
але більше нікого залучити до гри не вийшло,
хоча і намагалася.:) Перевірила. Отримала такий же результат. Отже, відповідь — d4».
Браво, пані Тетяно! Бравіссімо! Цьомцьом!!! Поки що повітряний, але як тільки ми
знову ступимо на прадавню землю Черкащини (обминути славне Гуляйполе буде великим гріхом), тоді й нормально «похристосаємся». Тим паче, що один грішок я перед вами
маю — не дорахував 1 бал і 100 гривень за тур

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

№ 14 про Вінстона Черчилля — виправляюсь
аховую, а також ще маєте плюс 1 бал
і дораховую,
і 150 гривень призових за найкращу історію
пошуку відповіді в турі № 15.
Також заліковим очком збагатилися, розгадавши «шашкове завдання», ще 5 наших
учасників. А ось фінансово — стома гривнями — лише двоє: з легкої руки заслуженої
артистки України, учасниці чудового гурту
«Душа Волині» Алли Опейди володарями
купюр із зображенням Тараса Шевченка
стали два тезки — Василь Момотюк із села
Росошани Дністровського району Чернівецької області і Василь Гумен із селища
Степань Сарненського району Рівненської області.
Переможців назвали — час шукати нових
щасливців. Переконані, це будете ви!

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 17 (2021)
Захований ниньки нами персонаж заявив, що вони вкрадуть його серце, тому
краще забрати тих «злодіїв» із горизонту
його очей. Це так я перефразував відомий
зворушливий вислів неймовірно талановитої
у різних галузях людини-суперлідера, яка пройшла крізь вогонь, воду і мідні труби. Навіть
у прессекретарки Волинської обласної прокуратури вже кілька днів у закладках мудрі й
дотепні цитати цієї людини. В мене також є
книга з ними, щоправда, укладачі нинішнього українського правопису хапалися б за серце і говорили б, що видавці охрестили героя
на російський манер.
Інші слова-підказки: острів, верста, невезіння, «6х9», «по 50», перший, «зверху вниз»,
масниця, суєта, дим, Джеррі, шампанське,
Крим, кохання.:)
Чиє фото ми заховали в гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати
до 10 травня тільки у вигляді sms-повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775 (наприклад: «Великдень», «Три ведмеді», «Світлана Орловська»), але обов’язково вказати
після слова-відповіді у дужках ще й своє ім’я
і прізвище (зразок: «Вінстон Черчилль (Максим Мохнюк)»).
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 № 7!
Друзі, читаємо «Покров» Люко Дашвар,
дивимось фільм «Ціна правди» (2019) і слухаємо пісні гурту «Душа Волині». Скоро знадобиться!

Друк офсетний. Обсяг – 4 друковані аркуші
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Фото із сайту pixabay.com.

15-метровий «Дзбан» стане
візитівкою Прикарпаття
Фото із сайту galychyna.if.u.

Унікальний культурно-мистецький комплекс із центральною
будівлею у вигляді глечика збудують на Івано-Франківщині

«Іван завжди мріяв про велику сім’ю, і я була не проти».

«Ну і хто ж батько твоєї
дитини?»
Свого майбутнього чоловіка я зустріла на вечірці. Покликала мене
туди моя подруга. Оскільки на вечір п’ятниці залишатись на самоті
не хотілось, я залюбки погодилась. І хоч нікого з присутніх не знала
раніше, але мене добре прийняли у цю компанію. Серед них був й Іван.
Ми відразу сподобались одне одному, тому домовились про побачення
наступного дня у тихішому місці. Так ми й стали нерозлучними…

Креативну споруду спроєктував архітектор Володимир Мартинюк.

роєкт «Дзбан», фінансування якого виграла громада села Вербовець, уже
отримав кошти від Державного
фонду регіонального розвитку.
За задумом його авторки — члена Національної спілки художників України, майстрині–керамістки, професорки Косівського
інституту прикладного і декоративного мистецтва Марії Гринюк,
після завершення будівництва
культурно–мистецький комплекс
включать у туристичний маршрут
«Золоте кільце Карпат».
Споруджуватимуть його у селі
Старий Косів, що входить до Вербовецької сільради. Центральним
об’єктом має стати сам «Дзбан», у
якому буде обладнано мінікінотеатр і виставковий центр за прикладом коломийського «Музею
писанки». У креативній 15–метровій будівлі, якій немає аналогів не
лише в Україні, а й у світі, заплановано розмістити й гончарні майстерні для місцевих керамістів,
крамнички, в яких можна буде
придбати їхні вироби, конференцзал. Центр стане символом автентичної культури Гуцульщини.
— Коли я була в Любліні на
всесвітньому ярмарку, то демонструвала там ескізи будівлі, —
розповідала ініціаторка проєкту
створення мистецько–культурного комплексу Марія Гринюк.
— До них підходили поляки.
Розглядали, фотографували і питали: «Де це? Ми вже хочемо туди
їхати». Якщо збудуємо, то це буде
унікальний комплекс. Такого у
світі немає. Як їдуть у Коломию до
«Музею писанки», так приїжджатимуть до нашого «Дзбана».
Ідея написання проєкту, за
словами Марії Гринюк, виникла,
коли усвідомила, що ремесло ма-
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льованої кераміки може зникнути,
як і споконвічна традиція місцевих майстрів. Адже відомі гончарні осередки, що були у селах Кути,
Пістині, вже втратили свою славу.
Нині там не залишилося жодного
майстра. Та й на всій Косівщині їх
небагато — менше 80. Одні з них
працюють у традиційній техніці,

Будівництво культурно–мистецького центру, для якого виділили 0,43 га у селі неподалік
Косова, планують розпочати вже
цього року. Начальник управління культури, національностей та
релігій Івано–Франківської облдержадміністрації Володимир Федорак називає його надзвичайно

Христина ЧАРІВНА, viddana.com

Марія Гринюк: «Косівські вироби виготовляють із червоної глини,
покривають білою, чекають, поки висохне, а тоді наносять малюнок».

інші вносять до неї сучасні елементи. Тож професорка, голова
БФ «Автентична Гуцульщина»
чимало зусиль віддала збереженню і популяризації гуцульської
кераміки. Її традиції, за словами
пані Марії, не змінювалися впродовж 300 років. Завдяки наполегливій праці науковиці косівську
мальовану кераміку внесли до
репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини
ЮНЕСКО. Майстриня каже, що
вона унікальна. І не лише тому, що
триколірна, а тому, що на ній зображені сюжети із життя гуцулів,
австрійського війська та сакральна тематика. Техніка виготовлення
її – «ритування» або «гравіювання»
— складна. Підробити, скопіювати
досі не вдавалося нікому.

важливим як для області, так і для
світової спільноти, бо ж сприятиме відродженню гуцульських
промислів, розвитку туризму, збереженню культурної спадщини та
економічному зростанню регіону.
У центрі проводитимуться ярмарки, наукові конференції, симпозіуми, семінари з обміну досвідом,
працюватимуть майстерні для
гончарів не лише з України, а й з
інших країн.
Коштуватиме об’єкт 14,3 млн грн.
10 відсотків від загальної суми —
це співфінансування області, а
близько пів мільйона гривень для
співучасті у проєкті зарезервовано міською радою Косова.
За матеріалами видань
«Галичина», «Галицький
кореспондент», «Репортер».

аші стосунки розвивались у
швидкому темпі, бо вже через
рік ми стали жити разом. І хоча
офіційно не були одружені, але вважали себе сім’єю. Незважаючи на те,
що ми з Іваном були цілком щасливі, ні
моїх, ні його батьків не влаштовувало
те, що наш союз не узаконений. Тому
врешті-решт на шостому році нашого
спільного проживання Іван зробив
мені пропозицію.
Як тільки ми одружились, то стали планувати дітей. Більшою мірою це
була ініціатива Івана, адже він завжди
мріяв про велику сім’ю, а я була загалом не проти. Поставились до цього
дуже серйозно: почала вираховувати
овуляцію та робила спеціальні тести.
Але як не старались, за більш ніж два
роки регулярних спроб у нас нічого не
виходило.
Недалеко від нашого міста була
дуже хороша клініка репродуктивного
здоров’я, а тому я вирішила записатись
на прийом. Мене обстежили, взяли безліч аналізів і вже через 3 дні дізналась
результат. Після невдалих спроб я була
в розпачі, тож і не сподівалась на позитив. Однак лікар повідомив, що я повні-
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Фото із сайту report.if.ua.

Євгенія СОМОВА

стю здорова і готова до зачаття дитини.
Але тепер він захотів обстежити й Івана.
Я довго думала, як переконати в цьому
чоловіка, але, на диво, він і сам був не
проти.
Уже за кілька днів його попросили
приїхати за висновками. Чоловік довго не повертався та не відповідав на
дзвінки. Я хвилювалась. І ось, коли вже

“

Врешті-решт на
шостому році нашого
спільного проживання
Іван зробив мені
пропозицію.

давно перевалило за північ, Іван все ж
з’явився і дуже сп’янілий. Повідомив
мені, що не може мати дітей.
Усю ніч я так і не змогла заснути.
Обдумувала, які ж варіанти у нас є, а
вранці вирішила – ми візьмемо немовля, від якого відмовились батьки.
Коханий погодився з моїм рішенням,
але єдиною умовою було, щоб про це
ніхто не дізнався.
Закінчення на с. 9

Ус м і х н і т ь с я !
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Хвилина до закриття магазину. Лінивий продавець збирає речі. Заходить
бабуся:
— Ой, як добре, що я встигла. У вас
кури є?
Продавець відкриває морозильну
камеру і дістає звідти останню курку.
Обережно її кладе на ваги, які показують рівно 1 кг.
— А більшої у вас немає? — запитує
бабця.

Продавець кладе курку назад у морозилку і тут же дістає. Кидає на ваги
і притримує їх пальцем. На вагах — півтора кілограма.
— Чудово, — каже бабця, — загорніть
мені обидві.
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— Який на тобі чудовий капелюшок.
Це, напевно, останній крик моди?
— Так, останній, якщо не зважати на
крик мого чоловіка, коли він дізнався
ціну цього капелюшка.

