Її ще за життя
називали святою
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l СЕРЦЕ, ВІДДАНЕ УКРАЇНІ

Бойовий медик Світлана Земліна хотіла бути вчителькою,
а стала сержанткою Збройних сил України.
Фото із сайту twitter.com.

24-річна Світлана
під снайперськими кулями
витягнула пораненого
побратима
Загиблих у м’ясорубці під Шумами на Донеччині, яку ворог
влаштував українським захисникам 26 березня, могло бути
більше. Але ця тендітна дівчина вирвала з лав смерті одного
з бійців прямо з–під прицільного кулеметного обстрілу. Все
відбувалося, як в кіно. Тільки кулі і кров були справжні. Над
головою свистіло, але Світлана Земліна на це не зважала, бо
треба було рятувати хлопців. За героїчний вчинок уродженку
колишнього Острозького району Рівненської області нагородили
офіцерським орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
Закінчення на с. 6

l ТРАГЕДІЯ ТИСЯЧОЛІТТЯ
Фото із сайту esquire.ru.

Навіть для легендарного В’ячеслава Чорновола і його дружини Атени Пашко було за велику честь відвідати діда
Степана у Новомиргороді.

Степана Кожум’яку звільнили
з табору смертників,
аби побудувати бункер Сталіну
Ця жінка — свідок жахливої катастрофи.

А мости, спроєктовані
і зведені ним
на Кіровоградщині, служать
землякам ще й донині
Степан Кожум’яка понад усе любив Україну.
Він один із тих, хто, пройшовши всі пекельні
кола радянської каральної машини (від
русифікації власного прізвища «Кожемякін»
до каторжанського бараку смертників),
не зламався та боровся за українську
мову, культуру до останнього подиху.
І хоч часом гостро критикував українців
за пристосуванство, безмежно вірив, що «народ
наш таки буде колись увесь свідомий»

Чому в Людмили Джулай
немає відбитків пальців
У перші хвилини після вибуху
на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року
жінка рятувала опромінених атомників
с. 7
Лауреат Шевченківської премії з Волині Петро Панчук втілив
образ Степана Кожум’яки у фільмі «Милі мої українці».

Закінчення на с. 10
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ
Фото із molbuk.ua.

60 років без ремонту:
на трасі між Львовом
та Луцьком обвалився міст
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Міст через Західний Буг кілька тижнів
не дочекався на будівельників і впав
Фото із сайту lb.ua.

На щастя, в момент обвалу
на ньому нікого не було
адзвичайна подія сталася на
другий день Великодня, у понеділок, 3 травня, біля села
Гайок Львівської області на трасі
Львів – Луцьк. Об’їхати перешкоду
можна через Червоноград або Лопатин. Речниця Служби автомобільних доріг Львівщини Оксана Богуш
розповіла, що цей міст був внесений
у список об’єктів, які планували ремонтувати у 2021-му, оскільки під
час останнього огляду комісія вирішила, що він перебуває в аварійному стані, а п’ять років перед тим вважався передаварійним. Тут діяло обмеження на рух великогабаритного
транспорту, однак нерідко їздили
фури. За словами Богуш, працівники Служби автомобільних доріг періодично змушені були наново встановлювати попереджувальні знаки,
оскільки їх хтось постійно забирав.
Міст, який завалився, збудований у 1960 році, і відтоді його

Н

Приїхали: депутатство
Василя Вірастюка скасовано
Верховний Суд визнав протиправним та скасував протокол
Центральної виборчої комісії, яким кандидата від «Слуги
народу», відомого силача Василя Вірастюка визнано
переможцем в окрузі № 87 на Івано-Франківщині на
довиборах у Верховну Раду
аке рішення мотивовано тим, що при встановленні результатів голосування не було забезпечено перевірку всіх
порушень. Їх необхідно розслідувати. На окрузі, до речі,
поліція розпочала 17 кримінальних справ через протиправні дії в ході виборів. А звернувся в суд суперник Вірастюка, колишній директор «Буковеля» Олександр Шевченко з партії «За
майбутнє», який відстав від «слуги»-силача усього на 749 голосів.
Лише третій результат, до речі, показав кадидат від патріотичних
сил Руслан Кошулинський, якого підтримали партії «Свобода» та
«Європейська Солідарність». Відтак навіть «бандерівська» Франківщина піддалась всеукраїнській політичній моді і вперед вивела
місцевого олігарха та шоумена від спорту.

Т

Ще зовсім недавно такою ж зруйнованою була вся дорога Львів-Луцьк,
тож волиняни та галичани добре знають об’їзні шляхи.

жодного разу не ремонтували.
Орієнтовна вартість реконструкції споруди – 75 мільйонів гривень.

Янукович зберігав
готівкою майже півтора
мільярда доларів!
Це приблизно 13 тонн купюр, для перевезення
яких потрібна фура
повернутих до державного бюджету 1,5 млрд
доларів, які конфіскували у колишнього президента-втікача Віктора Януковича і його оточення, 87% були готівкою. Про це заявив заступник глави
Міністерства закордонних справ України Євген Єнін,
який у 2016–2019 роках був заступником Генпрокурора. Він уточнив, що йдеться про 1,3 млрд доларів. «Я
брав активну участь у поверненні коштів. Це не якісь
міфічні цінні папери, це 1,3 млрд доларів готівкою і
близько 200 млн у цінних паперах», – пояснив Єнін.
За його словами, злочинна організація часів Януковича
насамперед обкрадала Донбас, звідки її члени були родом. «Вони збирали гроші з усієї України, з усіх галузей
економіки, відмивали їх спочатку в Україні, потім через
так звані підприємства-хаби виводили ці кошти в міжнародні центри з «відмиву», – додав чиновник.
Нагадаємо, що в Януковича і його оточення у
2017 році конфіскували 1,5 млрд доларів. Рішеннями судів учасниками злочинної схеми були визнані
30 фізосіб і близько 500 фірм.

З

Руки сверблять зайнятись законотворчістю. А не дають!

Зазначимо, що в Україні – 16 тисяч
мостів, половина з них потребують
ремонту.

У Білорусі жінку
оштрафували за…
біло-червоні шкарпетки
На жительку Мінська Наталю Сивцову-Седушкіну
суд накладав стягнення двічі
початку їй призначили штраф у 2030 білоруських рублів (близько 22 тисяч гривень) за участь
у пікеті. А потім, ввечері того ж дня, жінка «попалася» вдруге. Ось як про це згадує: «Я повернулася з
суду і ввечері того ж дня, приблизно в 19.28, вирушила
на водійські курси – вони починалися о 20.00. Тільки
вийшла з арки будинку, як зі спини мене наздогнали четверо силовиків у балаклавах і чорному одязі. Напевно, я
дійсно була досить помітною: білі куртка і кросівки, сині
укорочені джинси і білі шкарпетки з червоною смугою
виробництва Mark Formelle, які було видно наполовину.
Але хіба це порушення? Я спокійно йшла, нікому не заважала і нікого не чіпала», – розповіла жінка.
Силовики, за її словами, заявили, що у неї «шкарпетки не того кольору». У поліції знову склали протокол. І суд через деякий час оштрафував її на 2320
білоруських рублів (близько 25 тис. грн). До речі, таких шкарпеток від Mark Formelle, в які була одягнена
Сивцова-Седушкіна, вже немає в продажу.

С

«Всі мої друзі мертві»:
Андрій Шевченко про те,
як йому вдалось вижити у 90-ті
Головний тренер футбольної збірної України зізнався, що
втратив багатьох приятелів на початку дев’яностих
к зазначив легендарний футболіст в інтерв’ю Corriere della
Sera, він зумів уникнути такої долі завдяки батькам і грі №1.
«У моєму районі товаришів ставало все менше і менше.
Всі вони мертві. Не через радіацію, а через алкоголь, наркотики,
зброю. Тріщини в стіні СРСР ставали дедалі помітнішими. Все валилося, світ, у якому ми народилися, розвалювався. Мої друзі, як і всі
люди з мого оточення, перестали у будь-що вірити і заблукали. Як
мені вдалося цього уникнути? Завдяки любові й відданості мами і
тата. І з любов’ю до футболу», – розповів Шевченко.
Нагадаємо, що Андрій народився в 1976 році в селі Двірківщина Київської області, а в 1979-му переїхав до столиці
України.

Я

l ПРЯМА МОВА
Віталій ЧЕПИНОГА,
блогер, політик,
про свята і коронавірус:
с:

«

На Великдень в Україні менше
ше трьох
нів тому
тисяч хворих... А ще пару тижнів
и, майські,
було двадцять тисяч. Празники,
гуляння, бухло, купатися – от наша націш народ на
ональна вакцина від зарази. Наш
о… І
свято хворіть не вміє, бо обідно…
«принімать» не двічі в рік, як тойй
пфайзер нещасний, а – регулярно й системно! Дисципліна –
понад усе!

»
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Фото із сайту navy-chf.livejournal.com.

«З дітьми вдома на диванчику!
Ка-а-а-айф!»
Так лідер гурту «Тартак» Олександр Положинський прокоментував
фотографію обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла
Шеремета Андрія Антоненка в колі сім’ї. «Тішуся за друга і його
родину», — додав Положинський
Фото із сайту depo.ua.

Фото із сайту censor.net.

Ірена Сендлер: «Кожна дитина, що врятувалася за моєї участі, —
то виправдання мого буття на Землі, а не право на славу».

Жінка, яку називають
святою: «Досі картаю
себе, що не зробила
більше»
Під час Другої світової війни Ірена Сендлер (Сендлерова)
отримала дозвіл на роботу в єврейському гетто Варшави
як представниця міської управи охорони здоров’я. У неї
були на це «приховані мотиви»…

Перед Великоднем судді раптом «подобріли» і дозволили патріоту возз’єднатись із родиною. Чи, може, це
Зеленський усвідомив, що поспішив призначати винних?

Василь КІТ

ішення відпустити військового та музиканта Антоненка
(Riffmaster) під цілодобовий
домашній арешт Шевченківський
районний суд Києва ухвалив 30 квітня. Riffmaster став останнім, кого
тримали в сізо, тепер уже всі фігуранти справи на свободі. Звільнений
провів за гратами понад 500 днів.
Як відомо, журналіст «Української правди» Павло Шеремет
загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі
Києва. Нині серед підозрюваних
у причетності до його вбивства —
сержант Сил спеціальних операцій
(ССО), музикант, автор неформального гімну ССО «Тихо прийшов,
тихо пішов» Андрій Антоненко
(Riffmaster), військовий медик Яна
Дугар та волонтер і лікар Юлія
Кузьменко. Всі троє обвинуваче-

Р

них заявляють про непричетність
до вбивства.
Нагадаємо, що у грудні
2019 року на брифінг із приводу їхнього затримання прийшов

“

Звільнений Андрій
Антоненко провів
за гратами понад
500 днів.

не лише міністр внутрішніх справ
Арсен Аваков, а й Президент Володимир Зеленський. Тож нинішнє
звільнення Антоненка народний
депутат від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко назвала «явкою з повинною Офісу Президента». «Тому що якби на тому

брифінгу (коли оголосили, що
вбивць журналіста Павла Шеремета знайдено. — Ред.) не було
Зеленського, не було Авакова,
то не було б цієї ганьби з Ріфом,
з Юлією, з Яною», — зазначила
вона. Як відомо, народні депутати
з фракції «Європейська Солідарність» були присутні на судових
засіданнях та подавали клопотання про взяття на поруки Андрія
Антоненка.
Лідер «Європейської Солідарності», п’ятий Президент Петро Порошенко поговорив по телефону
зі звільненим патріотом: «Особисто
побажав здоров’я Андрієві Антоненку. Це ще не перемога. Але це шлях
до неї. Україна обов’язково переможе! А винні у переслідуванні патріотів будуть покарані. У цьому ми з Андрієм — однодумці», — повідомив
Порошенко.

l КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ

Кількість українців, які за час карантину переїхали
до Польщі, — вражаюча
аюча
За рік обмежень через пандемію
до сусідньої країни подалось 100 тисяч
наших земляків (майже стільки
живе в Ужгороді)

громадяни сусідньої країни приїздять із пергромадя
спективою, що з часом перевезуть родину.
спек
Польща
зацікавлена саме в сім’ях. Адже
По
це не заробітчани. Це люди, які в майбутньому
тут купуватимуть житло, народжунь
ватимуть
дітей», — каже директор кадрова
Микола РИМАР
вої
во агенції Анджей Пясковський.
Станом на квітень у Польщі зареєстрокраїнці в більшості працюють на некФото із сайту language-policy.info.
вано 725 тисяч іноземців. Три чверті з них —
валіфікованих роботах. Середня зарплата тут становить 30–35 тисяч гривень.
ень «Усе частіше це громадяни УУкраїни.

У

Дмитро ЧЕКАЛКІН,
уривок із книги «Людський фактор»

дже вона знала про плани нацистів щодо євреїв. Ірена стала
виносити малюків із гетто на дні сумки для інструментів, а в задній частині вантажівки в неї був мішок для старших дітей.
В автомобілі вона возила собаку, яку навчила гавкати, коли
німецька охорона впускала та випускала машину через ворота
гетто. Солдати не хотіли зв’язуватись із псом, а його гавкіт прикривав звуки, які могли видавати дітлахи.
За час такої діяльності Ірені вдалося врятувати 2500 дітей.
Зрештою, нацисти впіймали її і катували, зламали дві руки і дві
ноги, але вона не розповіла, де заховані банки з іменами —
це була єдина ниточка, за якою вцілілі батьки могли б знайти
своїх дітей…
Завдяки підтримці підпілля, їй вдалось уникнути розстрілу.
Після війни Ірена спробувала знайти батьків, які вижили, і воз’єднати сім’ї. Але більшість тат і мам закінчило життя в газових камерах. Дітей, яким вона помогла, влаштували у дитбудинки або
всиновили.
У 2003 році жінка отримала найвищу нагороду Польщі — орден Білого Орла. Музей Холокосту в Ізраїлі присвоїв
їй звання Праведника народів світу. У 2007-му її висунули
на Нобелівську премію миру, але вона не одержала її.
Ірена Сендлер померла 2008-го у віці 98 років.
P.S. У квітні 2009 року на американські телеекрани вийшла
телевізійна стрічка «Хоробре серце Ірени Сендлер», знята восени
2008-го в Латвії. Роль Ірени виконала голлівудська актриса Анна
Пакуін.

А

l ПРЯМА МОВА
Олег МУСІЙ, колишній міністр охорони
здоров’я, про те, якою далі буде пандемія:

«

Британський штам уже окупував країну. Усі, хто мали, то пеначних
рехворіли. Доки не з’явилися нові штами, значних
ускладнень із пандемією не буде. Добре, щоо меяної
дична система не завалилася під час весняної
краз
хвилі. Трималася на межі. Тут карантин якраз
кам
допоміг розтягнути її в часі й дати медикам
туможливість впоратися. У лікарнях постужок із
пово збільшується кількість вільних ліжок
киснем, тому нове загострення медики
подужають без проблем.

»
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Ціна питання — 50 мільярдів:
керівника «Нафтогазу»
звільнили, щоб забрати гроші
на «Велике будівництво»

Порошенки обіцяють: скоро світові знаменитості не оминатимуть
Україну.

Фото із сайту eurosolidarity.org.

«Два тижні тому Володимир Зеленський зустрічався з Андрієм
Коболєвим і запропонував йому рокіровку: Вітренко очолює
«Нафтогаз», а Коболєв — Міненерго. Коболєв відмовився.
Зеленський образився…»

У Києві за проєктом
норвежців збудують
ультрасучасний Концерт-хол
Архітектурне бюро з Норвегії Snohetta створювало такі відомі
у світі будівлі, як Александрійська бібліотека в Єгипті, оперний
театр в Осло, а також павільйон Національного меморіального
музею 11 вересня

Фото із сайту prm.ua.

Василь КІТ

ричина звільнення Андрія Коболєва з посади глави «Нафтогазу України» — 50 мільярдів
гривень резервів компанії, які Офіс
Президента хотів би перенаправити
на так зване «Велике будівництво».
Про це пише ZN. UA, відзначаючи, що
вже колишній глава «Нафтогазу» відмовився від такої схеми.
Як повідомляється, «компанія
перерахувала 50 млрд грн у власні
резерви на випадок, якщо боржники не розрахуються з нею». Саме ці
кошти Офіс Президента хоче пустити на дороги. Як пише видання: «Два
тижні тому Володимир Зеленський
зустрічався з Андрієм Коболєвим і запропонував йому рокіровку: Вітренко
очолює «Нафтогаз», а Коболєв — Міненерго. Коболєв відмовився. Зеленський образився. А потім образився
ще раз, коли стало зрозуміло, що президентські дороги Коболєв теж фінансувати не збирається, і майже 40 млрд
грн дивідендів — максимум, на який
може розраховувати держава».
Зазначимо, що 28 квітня Кабінет
Міністрів звільнив Андрія Коболєва
з посади голови правління «Нафтогазу». Замість нього призначено в. о. глави Міністерства енергетики Юрія Віт-

П

Наталка ЧОВНИК

І
Саме при Коболєві «Нафтогаз» «взув» російський «Газпром»
у Стокгольмському суді, фактично врятувавши Україну від банкрутства.

“

Щоби таки звільнити Андрія Коболєва,
Кабмін на два дні… припинив повноваження
наглядової ради «Нафтогазу України».

ренка. Причому уряд втілив ці кадрові
перестановки у сумнівний спосіб, адже
ухвалення таких рішень належить винятково до компетенції наглядової
ради. Щоби обійти цю умову і таки
звільнити Коболєва, Кабмін на два
дні… припинив повноваження нагля-

дової ради. Такі дії уряду в «Нафтогазі
України» назвали маніпулятивними
і заявили про «повернення до практики ручного управління державними
підприємствами», а члени наглядової
ради на знак протесту достроково написали заяви на звільнення.

l УСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ!

«Пекельні антиросійські санкції» Євросоюзу
допомагала складати партія Порошенка
П’ятий Президент України, лідер «Європейської Солідарності»
щиро подякував «нашим друзям в Європейському парламенті
за потужну резолюцію на підтримку України»
Дарія КЛИЧ

азначимо, згідно з прийнятим документом, в разі вторгнення РФ
до України Європарламент рекомендує Євросоюзу: відключити Росію
від міжнародної платіжної банківської
системи SWIFT; негайно припинити купівлю російського газу та нафти; запровадити санкції проти російських олігар-

З

ось днями норвезьке бюро було
визнано переможцем у міжнародному архітектурному конкурсі
на будівництво великого Концерт-холу Roshen у столиці України.
Нагадаємо, що у жовтні 2020 року
Петро та Марина Порошенки презентували проєкт створення першого в Україні концерт-холу світового
рівня. Для цього на аукціоні купили
стару будівлю столичного будинку
культури імені Корольова, спроєктовану у 80-х роках минулого століття.
Іноземці здійснюватимуть авторський нагляд від початку робіт і аж до
введення споруди на території в експлуатацію. Вся ця ідея започаткована
компанією Roshen та Фондом Порошенка.
Це буде перший в Україні концертний зал для виступів великого
симфонічного оркестру з хором.
Для прикладу, Німеччина має 7 залів
світового рівня. У сусідній Польщі
за останні роки відкрили два таких
заклади. Україна ж з її традиціями
класичної музики, з диригентами,
виконавцями, композиторами і колективами світового рівня не має
жодної акустичної зали для великого
симфонічного оркестру.

хів та членів їхніх сімей і заморозити їхні
активи, а також анулювати візи. Такі дії
означали б повну руйнацію російської
економіки.
«Дуже важливо, що попри рекомендаційний характер документа зроблено перший символічний офіційний
крок до формування пакета «пекельних санкцій» Заходу проти російського
агресора, — заявив Порошенко. —

Не покладаючи особливих сподівань
на активність влади, наша політична
сила — «Європейська Солідарність» —
ініціативно долучалась до роботи над
документом у рамках Європейської народної партії».
«Тішить, що наші союзники продовжують виступати спільним фронтом
стримування російської агресії проти
України як форпосту на східному фланзі трансатлантичного світу. Українській
владі слід діяти з позицій не імітації, а захисту національних інтересів держави!
Діємо солідарно, діємо по-державницьки!» — заявив Петро Порошенко.

Концерт-хол матиме велику акустичну залу на 1800 глядачів і камерну
— на 400 осіб. А також необхідну інфраструктуру для репетицій музикантів і хорів. Заклад планує проводити
по 250 мистецьких подій на рік.
«Він буде центром культури, центром розвитку цілого Києва. Багато
артистів світового рівня приїхали б
давно в Україну. Але ніколи вони тут
не були. Бо не було місця, де могли б
оцінити по-справжньому цей рівень», — пояснює п’ятий Президент,
лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
Відкриття «Roshen Concert Hall»
планується у 2025 році.

ДО РЕЧІ
Концерт-хол продовжить низку
масштабних проєктів, які вже реалізовані командою Порошенка —
це і найбільший у світі річковий світло-музичний фонтан Рошен у Вінниці,
створення центру Анни Київської
у Франції, підтримка археологічних
досліджень на місці поховання короля
Данила Галицького у Польщі, будівництво єдиного за часів незалежності Театру на Подолі, а також зимове
містечко Roshen Winter Village у Києві
та зоопарк міжнародного рівня у Черкасах.

l ПРЯМА МОВА
Микита ПОТУРАЄВ, народний депутат із фракції
«Слуга народу», звернувся до представника
проросійської політсили ОПЗЖ Нестора Шуфрича:
Зараз дуже спокійно так скажу тобі. Проблема політична
одна в країні вирішилася б, якби була оголошена війна. В умовах
війни вашу фракцію варто було б, звичайно ж, розстріляти.
І проблема політична була б ліквідована, тому
що за законами воєнного часу такі речі караються вищою мірою, військово-польовим
м судом швидко і без особливих сентиментів…
ів…
На щастя, Україна дотримується дипломаоматичного шляху вирішення конфлікту на Донбасі, хоча він коштує нам життів наших
их
громадян. Тому я нікому не раджу вводити
воєнний стан і вирішити питання так,
як слід при воєнному стані.

«
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Фото із сайту womo.ua.

Від маминої юшки з грибами
померло двоє янголят
Біда сталася 26 квітня у селі Олександрівка Чернігівського (раніше
Ріпкинського) району в Добрянській громаді. Там мати нагодувала
чотирьох дітей грибним супом. 27 квітня двох дітей — 7-місячного
Віктора і 5-річну Аліну — привезли непритомними до Чернігівської
обласної дитячої лікарні
Фото із сайту pravdatutnews.com.

«Ми більше не віримо, що можемо рости разом як пара
у майбутньому».

Білл Гейтс розлучається
після 27 літ шлюбу
Засновник компанії Microsoft, 65-річний філантроп
та мільярдер Білл Гейтс і його 56-літня дружина
Мелінда Гейтс (на фото) оголосили про те, що вони
більше не сім’я

Микола ДЕНИСЮК

ранці 30 квітня в реанімації дівчинка померла — у неї відмовили внутрішні органи. Така ж
доля 2 травня спіткала і її 7-місячного
братика. За словами головного лікаря
закладу Олександра Карети, малюк помер від того, що токсини отруїли його
організм, внаслідок чого припинили
працювати внутрішні органи. Хлопчика
до лікарні доставили в комі. З 27 квітня
немовля перебувало у важкому стані
на ШВЛ…
Зле двом братикам і двом сестричкам стало після супу з першими весняними грибами, яких дорослі назбирали
в лісі поруч із домом.
Біолог Юрій Карпенко розповів
журналістам, що діти отруїлися зморшками. «Цей гриб небезпечний для печінки людини і для нервової системи.
Невеликі концентрації можуть викликати блювоту, порушення травної системи. Більші концентрації спричиняють
те, що людина може впадати в кому.
Токсини не утилізуються і термічно
не знешкоджуються», — підкреслив
фахівець.
Симптоми отруєння — кволість
та блювання — спершу проявилися
в немовляти. Потім уночі почало судомити і його сестричку. І ще двом дітям
стало зле на ранок. Загалом у родині
п’ятеро малят.
«Самих грибів діти не їли, а тільки
грибну юшку з картоплею. Я навіть уявити собі не могла, що таке може трапитися, ми не вперше збираємо. Було все
нормально до цього випадку», — запевняє мама дітей Євгенія Алєксєєнко.
Найстаршого хлопчика, який живе
з бабусею і грибної юшки не їв, — соцслужби тимчасово вилучили з сім’ї.
За інформацією Суспільного, багато-

В

Микола ДЕНИСЮК

П
Діти отруїлися зморшками. Цей гриб небезпечний для печінки людини і для
нервової системи.

За фактом смерті малюків зареєстровано кримінальне провадження
за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків із догляду за дітьми).
Тим часом лікарі вкотре попереджають, що гриби — не їжа для дітей.

дітна родина із 2012 року перебуває
на обліку соціальних служб.
«У 2015 році сільською радою
та службою у справах дітей було ініційовано позбавлення батьківських
прав. Але суд став на бік батьків і мале-

“

Найстаршого хлопчика, який живе з бабусею
і грибної юшки не їв, — соцслужби тимчасово
вилучили з сім’ї.
Краще таких страв взагалі їм не давати.
«Гриби дуже важкі на шлунок,
це по-перше, по-друге, є багато грибів умовно їстівних, і їх треба добре
знати, щоб правильно збирати, обробляти і правильно готувати», — зауважила завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Чернігівської обласної лікарні Ольга Балан.

чу вирішили залишити в сім’ї», — розповіла староста Олешнянського округу
Наталія Бочарова.
За її словами, удома в родини антисанітарія, за дітьми немає належного
догляду. «На наші зауваження і рекомендації уваги не звертали взагалі», —
сказала Бочарова. До речі, Євгенія,
мати дітей, які отруїлися, знову вагітна…
Е
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Тел. 096 473 62 70.

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

Р Е К Л А М А

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

ро це вони повідомили у спільній заяві. «Після довгих роздумів і великої роботи над нашими стосунками ми вирішили розірвати шлюб», — заявила пара.
У 2000 році подружжя заснувало благодійну організацію —
Фонд Білла і Мелінди Гейтс (вони разом з інвестором Вореном
Баффеттом започаткували ініціативу, яка закликає мільярдерів віддавати більшу частину свого багатства на доброчинність). «Ми виростили трьох неймовірних дітей і створили
фонд, який працює у всьому світі, щоб дати змогу всім людям
вести здорове і продуктивне життя», — йдеться в заяві Гейтсів. Вони зазначили, що продовжать спільну роботу у фонді,
але «більше не вірять, що можуть рости разом як пара у майбутньому».
Білл Гейтс — нині четвертий у списку найбагатших людей у світі за версією Forbes, має 124 мільярдів доларів.

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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Фото із сайту rivne.media.

гинули миттєво, ще двоє отримали
важке поранення. Рятувати хлопців з опорника кинулись гірські
піхотинці — старші сержанти Максим Абрамович і Сергій Гайченко,
але російські найманці вразили і їх.
Ще не оговтавшись від втрати своїх друзів, Світлана від прицільним
вогнем ворога намагалась спасти
інших побратимів.

“
Тендітна дівчина рятувала поранених саперів, які приїхали
на розмінування, а потрапили під ворожий обстріл.

Президент Володимир Зеленський нагородив рівнянку
орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

24-річна Світлана під снайперськими
кулями витягнула пораненого побратима
Закінчення. Початок на с. 1
Тетяна МЕЛЬНИК

ержант Світлана служить
у складі гірсько–штурмової бригади. Дівчині лише
24 роки, а вона вже більше трьох
років у лавах «Едельвейсів». Військова медсестра на передовій —
реаніматолог. До цього навчалася
у Рівненській медичній академії,
після закінчення якої підписала
контракт зі Збройними силами.

С

З окопу опорника Світлана побачила страшну картину — декілька тіл лежали нерухомо, відстань
до них була до ста метрів. Не зволікаючи, вона багнюкою поповзла
до хлопців. У голові було лиш одне
— аби всі були живі.
У першого воїна, до якого добралася медик, пульсу і ознак життя не було. Коли огледілась, побачила ще трьох нерухомих і двох
поранених. До них і попрямувала.
Це були два досвідчені сапери, які
з групою прибули на розмінування

У номері
також:

ІС ТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

ніхто

ТАК
не КОХАВ

Фото із сайту ukr.media.

№5 Ціна договірна
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Потужна
молитва
за ваш шлюб

Фото із сайту charivne.info.

і потрапили під снайперські кулі.
Оцінивши ситуацію, Світлана кинулась до воїна, у якого виступала
кров від поранень. Інший рухом
показав, що допомоги не потребує.
Найстрашніше, що ворожий вогонь
не припинявся.
«Було дуже важко повзти.
Страшна багнюка. Я важу всього
48 кілограмів, а боєць майже вдвічі важчий. Я розуміла, що по нас
стріляють, але в той момент якось
про це не думала», — розповіла
дівчина.

с. 10

«Моя головна
і єдина робота —
це ніколи не
підводити
королеву»
Про любов
тривалістю
у понад
80 років
Єлизавети ІІ
і Філіпа

Материнська
сповідь:
«Я розбила
серце доньки»
 Чому
Сніжана Бабкіна
пробачила
своєму чоловіку
Сергію понад
100 зрад

«Воюємо за Україну нашого Костика!»

«Ти стріляв із кулемета,
я набої подавала…»
не там зустріла», яку задушевно виконує дует «Душа
Волині» в складі Алли Опейди та В’ячеслава Судими
(текст Йосип Струцюк, музика Олександра Гаркавого),
можна сказати про подружжя воїнів — Христину
та Івана, які колискові своєму сину співають по
телефону, бо в ці дні на фронті захищають Україну
Читайте на с. 12—13

Місячник уже
в продажу – всього

6 гривень!

Фото із сайту news.obozrevatel.com.

l ТЕМА №1 Так, перефразовуючи слова з пісні «Нас весна

с. 3—5

Запитуйте
в листонош
або точках
розповсюдження
газет!

 Історія
номера: «Не
кожній дитині,
як ось мені,
доводиться бути
на весіллі своїх
батьків»
 І приїхав
на Великдень
інший
наречений

Місцевість — відкрита, безпечно було лиш за невеличким насипом, туди й затягнули пораненого
сапера. Уже там Світл ана наклала
на рани пов’язки і вколола знеболювальне. Інший поранений
доповз туди сам. Гірські піхотинці з опорного пункту вогнем у напрямку ворога прикрили групу, і
за мить всі вже були в окопі.
Ворожі снайпери почали стріляти, коли наші бійці розвідували
місцевість. Першими під кулі ворога потрапили сапери — двоє за-

Було дуже важко
повзти. Страшна
багнюка. Я важу
всього 48 кілограмів,
а боєць майже вдвічі
важчий.

За особисту мужність і героїзм
командування частини представило Світлану до нагороди орденом
Богдана Хмельницького.
Як написав у фейсбуці журналіст Ігор Левенюк, Світлана могла
б спокійно працювати в лікарні,
проте вона разом із українськими
воїнами «місить багно у вологих
окопах під Горлівкою».
«Думаєте, таке тільки в кіно
показують? Як санітарка або медсестра тягне бійця з поля бою? Ні,
таке буває насправді в країні, де
війна триває вже восьмий рік! І
вона це зробила! І врятувала людське життя, ризикуючи власним»,
— написав Левенок.
За інформацією штабу ООС.

l ОТАКОЇ!

У церкві біля статуї святого...
виросли гриби

Фото із сайту risu.ua.

Їх можна побачити у грекокатолицькому храмі Різдва
Пресвятої Богородиці та
Святого Антонія у Чернівцях
(на фото)
Наталя ФЕЩУК,
risu.ua

таровинна фігурка Святого Антонія, зроблена з каменю-пісковика, стоїть на дерев’яній дубовій
підставці — саме з неї проклюнулися
гриби. Підставка застелена, але вони
проросли крізь щілину. «Опеньки з’явилися вже вдруге: вперше це трапилося
ще восени минулого року, ми їх зрізали, — розповіла парафіянка Оксана
Гасинець. — Нових поки що не чіпаєм
– милуємося цим дивом. У нас у церкві
є Братство Святого Антонія, ми щовівторка збираємося і молимося біля статуї нашого покровителя», – додала вона.
Ця фігурка, до речі, єдина давня річ, яка
збереглася у храмі з довоєнних років.

С

Опеньки на цьому місці з’явились вже вдруге.
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l ТРАГЕДІЯ ТИСЯЧОЛІТТЯ

l ТРИВОЖНИЙ ФАКТ

Чому в Людмили Джулай немає
відбитків пальців

Щодня 450 українців
дізнаються, що вони хворі на рак

Фото із сайту ukrainenews.fakty.ua.

У перші хвилини
після вибуху
на Чорнобильській
АЕС 26 квітня
1986 року жінка
рятувала опромінених
атомників

Лія ЛІС

акі результати отримала компанія Madanes під час
дослідження загальної обізнаності населення стосовно проблеми раку. 27% із тих, хто заявив про
неготовність купувати поліс, пояснили це високою вартістю такого страхування. 23% заявили, що не мають зайвих
коштів через скрутне матеріальне становище, кризу або
інші причини.
Неправильно стверджувати, що українці не надають
проблемі онкології великого значення: лише 8% опитаних вважають, що хвороба омине їх, оскільки вони ведуть
здоровий спосіб життя. Водночас 50% зізналися, що їхнім
близьким діагностували рак.
Згідно зі статистичними даними МОЗ, у країні понад
1 млн онкохворих. Щодня 450 українців дізнаються, що
вони хворі на рак. За темпами розповсюдження недуги
ми на другому місці в Європі.

Т

Дарія ГОРСЬКА,
fakty.ua

ерших постраждалих
п оч а л и п р и в о з и ти
о другій годині ночі, —
розповіла пані Людмила виданню
«Факти і коментарі». — Виглядали
вони жахливо. Обличчя бордові, ніби
сильно обгоріли на пляжі. Багатьох
рвало. Ми знімали з них одяг голими
руками без рукавичок. І всіх — під
душ. А кому було зовсім погано — відразу під крапельницю, без душа…
Чому без рукавичок? Ніхто нічого
не знав і не розумів. Крім одного: що
треба працювати, працювати, працювати, рятувати людей. Привезли Шашенка (Володимир Шашенок працював
на станції інженером-наладником. —
Авт.) — він був увесь чорний, відразу
видно, що не жилець. Через кілька
годин чоловік помер. Надійшли дві
жінки — Клавдія Луконіна і Катерина
Іваненко. Вони навіть не на станції перебували під час вибуху, працювали
у воєнізованій охороні управління будівництва. Але отримали великі дози
опромінення. Катя Іваненко просила
мене зателефонувати її старенькій
мамі, сказати, що вона в лікарні, щоб
ненька не переживала, щоб не чекала
її. Я не зателефонувала — на той момент у Прип’яті вже відрубали весь
телефонний зв’язок. Катя померла
в Москві, в 6-й лікарні. Похована разом
з Клавою на Митинському кладовищі.
А я так і живу з цим гріхом, що не подзвонила її старенькій мамі…
26 квітня ми відпрацювали
до дев’ятої вечора, і від начмеда надійшла команда: всі по домівках, —
продовжує Людмила Джулай. —
Я на швидкій завезла документацію
стосовно постраждалих у бункер
ЧАЕС, де засідала урядова комісія,
і пішла додому. Опустилася на стілець,
сина попросила купити води і кефіру — всередині все пекло, як вогнем.
Тільки задрімала — серед ночі дзвінок
від знайомої: «Люда, ходять чутки, що
буде евакуація. Це правда?». Я схопилася, одяглася, вийшла на вулицю.
Побачила у дворі міліційну машину,
підійшла: «Хлопці, а правда, що буде
евакуація?» Вони зам’ялися, нічого
не відповіли. І раптом заговорила ра-

Але 54% наших співвітчизників не готові
витрачати кошти на медичне страхування від
онкозахворювань

–П

l УРОКИ ПАНДЕМІЇ
У медсанчастині № 126 міста Прип’ять Людмила Джулай (зліва) та її подруга
Алла Макарець працювали з 1974 року (жінки тримають фото медсанчастини,
якою вона була до аварії).

ція у них в машині: «Колона автобусів
на під’їзді до Чорнобиля. Будемо формувати колону там». Я слово в слово

“

На закордонному
паспорті мені робили
спеціальний чіп
для розпізнавання.
Підтвердити свою
особистість відбитком
пальця, як усі, я не
можу.

запам’ятала, й досі мурашки по шкірі.
«Хлопці, спасибі, питання знято. Все
зрозуміло», — сказала я і пішла додому збиратися…

— У мене були радіаційні опіки.
А ще через те, що в ніч аварії я носила одяг пожежників голими руками,
радіація «виїла» мені шкіру. У мене
нема відбитків пальців, — Людмила
Василівна показує гладкі, як папір,
пучки пальців правої руки. — Тому
на закордонному паспорті мені робили спеціальний чіп для розпізнавання.
Підтвердити свою особистість відбитком пальця, як усі, я не можу.
…Два рази на рік — на День ліквідатора і 26 квітня — в країні згадують
про Чорнобиль. Але перетворюється
це все у формальності. При цьому держава платить евакуйованим — людям,
які провели щонайменше 36 годин
у дикому радіаційному фоні та вбили
своє здоров’я, — 2 тисячі гривень.
А тих, хто заїхав на кілька годин після
аварії і виклопотав собі потрібний папірець, тепер називають ліквідаторами.

l ДО РЕЧІ

У ліквідаторів аварії на ЧАЕС
народжуються здорові діти
Вчені з’ясували, що радіація не завдала «додаткової шкоди ДНК»
нащадкам тих, хто боровся з наслідками чорнобильської катастрофи
Про це йдеться в новому дослідженні, результати якого оприлюднили
в журналі Science.
Науковці вивчали геноми дітей, зачатих в період із 1987 по 2002 рік, а також геноми їхніх батьків — ліквідаторів аварії на ЧАЕС або тих, хто в момент
аварії мешкав у 70-кілометровій зоні навколо станції. У молодого покоління
дослідники не виявили мутацій, які могли б бути наслідком радіаційного опромінення їхніх батьків. Професорка Джеррі Томас з Імперського коледжу
Лондона упродовж десятиліть вивчає рак, зокрема пухлини, пов’язані з радіацією. За її словами, нові дані свідчать, що «навіть, коли люди отримували
відносно високі дози радіації, це ніяк не впливало на майбутнє їхніх дітей».

Більше публікацій на медичну тему — на сайті

VOLYN.COM.UA

«Після СOVID-19 восени
на Україну чекає СOVID-21»
Як стверджує Ольга
Богомолець (на
фото), сформований
колективний
імунітет не діятиме
проти нових штамів
коронавірусу

Фото із сайту umj.com.ua.

Ніка ГОМІН

вороба в Україні
нікуди не ділася,
більше того, восени
цього року країну може
охопити новий штам коронавірусу — COVID-21. Таку думку висловила заслужена лікарка
України Ольга Богомолець, передає obozrevatel.com.
За її словами, сформований колективний імунітет не діятиме проти нових штамів.
Богомолець зауважила, що спалах коронавірусу в Індії
викликав саме новий штам. «Ми бачимо, що сьогодні відбувається в Індії, яка начебто пройшла першу хвилю більш-менш
спокійно. А лютує там уже не COVID-19, а COVID-21», — зазначила вона.
Медикиня додала, що у випадку з COVID-21 навряд чи
можна розраховувати на колективний імунітет, набутий від
COVID-19. «Віруси будуть модифікуватися. І колективний
імунітет, який утвориться від COVID-19, не буде працювати
на COVID-21, тому що він вже зовсім інший. Виникають нові
штами, вірус стає сильнішим, мудрішим, розумнішим», — пояснила лікарка.
Водночас Богомолець спрогнозувала, що у світі будуть
з’являтися «розумніші» вакцини від коронавірусу.
«Щоб подолати пандемію, повинна бути система — вакцинація, комплекс санітарно-епідемічних заходів, центральна
влада з чіткими рекомендаціями і наша відповідальність —
носити маску, мити руки, а головне: краще сидіти вдома, ніж
наражати себе на небезпеку», — додала Богомолець.

Х

МАГНІТНІ БУРІ
ОСТАННЬОГО МІСЯЦЯ
ВЕСНИ:
середні і с лабкі –
11 – 26 травня.
Джерело:
ranok.ictv.ua.
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Велика сторінка для Пані
l КОРИСНІ ПОРАДИ

Як доглядати за шкірою
ліктів і колін?
Що з ефективних засобів слід використовувати, аби
відновити огрубілі ділянки, і чи варто турбуватися, якщоо
вони помітно потемніли?

Газета НА ВИХІДНІ»

«Якщо дівчина неймовірно вродлива в юності, але розсіяна і нічого нее доводить
до кінця, її краса швидко мине. Якщо ж вона має доволі скромні зовнішні
ні дані, але
сильний характер, її чарівність з роками буде тільки зростати».
зро
рост
стат
ати»
и»..
и»
Софі ЛОРЕН, італійська
каа актриса.
аккттри
риса
са.

ЯКИМ ПОВИНЕН БУТИ ДОГЛЯД ЗА ЦИМИ ДІЛЯНКАМИ?
Передусім це миття тіла під душем. Слід вибирати засоби, які
не містять лугів, оскільки вони можуть руйнувати захисний бар’єр
шкіри. Крім цього, варто використовувати скраби, щоб сприяти
злущуванню. Головне — щоб вони були неагресивні (на основі
фруктових кісточок можуть пошкоджувати верхній шар епідермісу), а також не митися з мочалкою щодня.
Наступний етап — зволоження. Варто звертати увагу на спеціальні засоби, розраховані для догляду за цими зонами. Така
косметика щільніша за текстурою і переважно містить сечовину. Звичайний лосьйон або крем для тіла, швидше за все, просто

“

Варто звертати увагу на спеціальні засоби,
розраховані для догляду за цими зонами. Така
косметика щільніша за текстурою і переважно
містить сечовину. Звичайний лосьйон або крем
для тіла, швидше за все, просто не проникне
через ороговілі лусочки.

не проникне
они
н кне через ороговілі
роггов
о ілі лусочки..
Сечовина
ечовинаа —
компонент
нашої
онент нашо
шої
шкіри,, який відпоовідає за утримання
молекул
кул води і нормалізацію
ацію процесів
відлущування.
щування. Його ж
фахівці
ці включають і в засоби для догляду за ліктями й колінами. Він допомагає оновлювати
овлювати шкіру, відповідно висвітлювати і робити
її більш
ьш гладкою. Навіть після
кількох
ох днів активного зволоженняя можна
помітити результат.
мо
У складі
аді крему
кре
рему концентрація сечовини повиннаа бути мінімум 10%.
Також
кож у списку
спис
иску
к досить ефективних компонентів
шукати проомпонентів можна
мо
піленгліколь
гліколь і олії: мигдальну,
миг
и дальну, жожоба, кокосову.
чисту
косову. Брати чист
стуу олію в аптеці не варто
арто — вона може спровокувати
спр
провокувати
дерматит
атит та інші подразнення
ня шкіри.
Через
ерез тертя і навантаження
ня шкіра
на ліктях
«захищатитях і колінах починає «захищ
щатися» і виробляє меланін, тобто пігменпігм
мен
е тується.
ся. Вона міняє колір і внаслідокк
різнихх захворювань або ж під час вагітності,
т , але після пологів темні плями
ті
зникають.
ють
ть.
Джерело: anywellmag.com.
Дж

l НА ПОВОРОТАХ ДОЛІ
Фото із сайту osoblyva.com.

Смартфон
здатен вкласти
у лікарняне
ліжко

Дезодорант
чи антиперспірант?
Н всі знають, що між ними є різниця. Ще менше людей
Не
рро
розуміються на особливостях їхнього застосування.
ТТо у чому ж відмінності?
Дезодорант і антиперспірант — це подібні за зовнішнім
оформленням і способом нанесення на шкіру засоби догляду за тілом, але їхня дія та призначення різні. Вибираючи їх у торговельних
закладах, слід знати, що саме вам потрібно: блокувати виділення
поту, приховувати неприємний запах чи доглядати за шкірою.
Дезодорант усуває наслідки потовиділення, тобто пригнічує розмноження бактерій і таким чином усуває неприємний запах, маскує
його. При цьому він ніяк не впливає на роботу потових залоз. Тож головна його перевага — безпечність для організму, а недолік — невисока ефективність. Антиперспірант набагато дієвіший. Він бореться
не з бактеріями, а з виділенням поту. За рахунок солей алюмінію чи
цинку цей засіб на деякий час блокує, закупорює протоки потових залоз і обмежує їх роботу. Тому варто розуміти, що надто часте його застосування може викликати порушення теплообміну, що негативно
позначається на здоров’ї. У тих, хто зловживає антиперспірантами,
під пахвами часто виникає подразнення шкіри, невелике запалення.
Тож слід чергувати їх використання.
У продажу нині є і дезодоранти-антиперспіранти. Вони поєднують
дію обох засобів. Утім, краще мати у своєму косметичному арсеналі
ті й інші окремо. До речі, вибираючи дезодорант чи антиперспірант
у вигляді твердих стіків, бажано переконатися, що в переліку їхніх
компонентів немає тальку. Інакше на одязі залишатимуться небажані
сліди. Загалом же вони швидше висихають і краще усотуються шкірою. А ось у вигляді кремів, гелів, порошку ще й забезпечують шкірі
додатковий
д
до
д тков
да
о ий догляд. Кулькові дезодоранти
дезодо
ора
р нти покривають поверхню
щільніше,
Останні
щ
щі
льніше, ніж спреї. Ост
тан
а ні не рекомендується наносити алергікам. Та й еефективність
фективність їхня далеко
не найвища.
За матеріалами інтернет-сайту
інтер
ернет-сайтуу
1000 sekretov. Net.
Net.

На ньому
бактерій може
бути у 5 разів
більше, ніж
на обідку
унітаза
«Ксеня дякувала долі за те, що минула темна смуга в житті».

Колготки із 80-х повертаються
Цьогоріч вони стали трендом. Актуальними будуть незвичні принти
на них, логотипи і різнокольорові моделі
ГОРОШОК. Такий принт у моді вже не перший рік і вважається класикою.
Виробники пропонують моделі різних кольорів. Вони гарно виглядатимуть
у будь-якому образі.
СТРАЗИ. Це доволі сміливий варіант і в той же час стильний. У 2021 році
популярні в сіточку з невеличкими камінцями. Їх можна надіти під однотонну
спідницю, сукню і навіть джинси з дірками.
ЛОГОТИПИ. Цьогоріч усе більш актуальними стають колготки з назвами
відомих модних будинків. Наприклад Gucci, Chanel і т. д.
КОЛІР. Провідні модельєри використовують для них яскраві барви. Найбільш трендовими будуть однотонні, щільної текстури.
МЕРЕЖИВНІ. Вони були модними у 1980-х
-х роках. Тепер знову повертаються. Такі моделі чудово поєднуються з черевиками
ками і чоботами на грубій підошві
і створені для тих, хто хоче підкорити своєю жіночністю та зробити акцент на ногах.

Лимон і коньяк
тут не допоможуть
Фахівці розповіли, як виправити
невдале фарбування волосся
во
багатьох із нас є нег
негативні історії
Особливо часто
зміни його кольору. Ос
це буває з темними ввідтінками, які
ефектно виглядають на упаковці, але
а наяву прикрашають далеко не всіх. Якщо вже вви пофарбувалися в занадто темний або ж яскравий колір і хочете
позбутися його, доведеться постаратися.
постаратис Часто жінки
вдаються до народних методів. Серед н
них лідирують
маски з коньяка, лимона, кефіру та олій,
олій які наносять
на волосся. Але вони малоефективні. Наступний за
популярністю метод виходу з чорного – застосування
давно і
порошку або пудри для освітлення. Він з’явився
з’я
Причому
використовується деякими перукарями й досі.
д
іноді в суміш порошку та окислювача додають кондиціонер
шампунем. Виробники
і воду. Називають це американським шампуне
освітлюючих
можуть
о
світлюючих пудр проти подібного. Адже добавки
до
освітлення може
ззробити
робити суміш неоднорідною, а значить, осв

У

вучить неприємно,
але так і є.
Не всі мікроби, що живуть
на гаджеті,
можуть нам
зашкодити,
але серед них
зустрічаються дійсно небезпечні — стрептококи, стафілококи,
сальмонели. Смартфон — ідеальне місце
для розмноження мікробів. Його часто
беруть у руки, підносять до обличчя, носять у сумках і кишенях. При цьому він
весь час нагрівається, що подобається
шкідливим мікроорганізмам. Особливо
брудні смартфони можуть стати джерелом
кишкових інфекцій, спричинити харчове
отруєння, висипи на обличчі, руках, а в час
пандемії коронавірусу й захворювання
на COVID-19.
Як уберегтися від цього? РеCO
гулярно
гуляр обробляйте гаджети спеціальними засобами.
зас
Із найбільш поширених у побуті добре
справляється
із поставленим завданням
с р
сп
етиловий
спирт, перекис водню і розет
чин
чи АХД. Від коронавірусу захистять
антисептики,
які пропонує торговельан
на мережа. Обробляйте телефон відразу ж після приходу додому. Має діяти таке
правило:
прави помив руки — обробив телефон.

З

l СЕКРЕТИ КРАСИ

Фото із сайту ukrhealth.net.
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Фото із сайту magimoda.com.

У ЧОМУ ОСОБЛИВІСТЬ ЦИХ ЗОН?
Це ділянка суглобів. Ми ж постійно задіюємо лікті та коліна — спираємося на них, вони торкаються одягу. Тому шкіра тут
повинна бути стійкою до тертя та добре розтягуватися, тож вона
товстіша за своєю природою і відповідно має трохи інший вигляд.
Насамперед темніша, ніж на інших ділянках. А також може бути
грубшою і сухішою, з потертостями та помітними ороговілими
лусочками.
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l ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!

l ВАРТО ЗНАТИ

www.volyn.com.ua

вийти плямистим.
Сучасні фахівці проти них.
Вони вважають «американський
ський
шампунь» і його аналоги застарілою
старілою
і травматичною процедурою
ю для волосся
і рекомендують її замінити на кислотну змивку. Принцип дії їїї інший.
Кислотні продукти закривають
ивають
лусочки волосся, пригладжують
джують
їх і в підсумку пасмо має блискучий
искучий і
здоровий вигляд. Луг навпаки розпушує кутикулу.
Що стосується змивання фарби за допомогою кислотних складових, то ця процедура набуває все більшої популярності через свою простоту, невисоку ціну і м’який вплив
на волосся. Так, іноді потрібно кілька сеансів для виходу з
кольору, який не сподобався. Особливо якщо мова йде про
радикальний чорний. Але упаковка засобу для змивання
розрахована на кілька застосувань, тож не доведеться докуповувати його. Продукцію для видалення фарби можна
знайти у торговельній мережі.

l НА ЗАМІТКУ

Кого будемо
мочити?
Кришки від сковорідок і каструль
швидко вкриваються кіптявою
і жиром, а відчистити їх складно
ерти металевою губкою можна далеко не всі, бо ж пошкодиш емаль,
а поролонова губка наліт не відмиє.
Тож «бруднуль» замочимо в мильному розчині: в літрі теплої води розчиніть 100 грамів прального порошку чи мила. Через
10–15 хвилин витягніть кришку і лезом
зніміть наліт із неї та сполосніть під краном
холодною водою.

Т

Помічна ікона
Закінчення. Початок на с. 16
Ольга ЧОРНА

суботу Ксеня зібралася до села. Найперше
пішла на цвинтар, бо якраз неподалік зупинки. Потім вступила дорогою на подвір’я баби
Дарки. Двері у сіни були прочинені. Зайшла до хати.
Добра в покійної не було, проте хтось щось шукав.
Усе перевернуто. Зникли вишиті рушники. Подушки.
На підлозі лежала ікона. На скло наступили, роздушили й трохи забруднили. Це був образ святого Миколая Чудотворця.
Ікона висіла на покуті. Дарка щодня молилася
до неї. А на Різдво ставила під образом пшеничний
сніп й кутю. Колись розповіла історію. Її родина допомагала повстанцям. Серед них був свояк священника.
Він і приніс врятовану ікону із знищеного «совітами»
храму. Дарка вірила: намолена — вона дуже помічна.
Цей святий допоміг її сім’ї дивом уникнути сибірів,
біди й хвороби відводив. Дуже дорожила образом.
Ксеня підняла ікону, струсила скло, витерла засохлий бруд. Вирішила забрати із собою.
…Одного дня Ксені зателефонувала колишня
одногрупниця. Працювала заступницею директора
школи.
— Чула від наших, що ти роботу втратила. У нас,
в школі, місце звільнилося. А ти ж на курсі однією
з найкращих була. Навіть на побачення не мала
часу — лише історія була в голові. Та й колись тут
працювала. Словом, давай зустрінемось, поговоримо.
Невдовзі Ксеня отримала роботу.

У

Підлікувалася мама. Додому захотіла. На своє
подвір’я. До городу. Сусідів. Набридло в багатоповерхівці сидіти.
А тут і син порадував:
— Мамо, працюватиму в айтішній компанії. Серйозна фірма, до речі. Бажаючі були. Але я виграв цей
«приз»!
— А як буде з навчанням?
— Це ж не повний робочий день. Зароблю резюме. Можливо, колись вдасться за кордон поїхати.
Це моя мрія — ти знаєш. Словом, круто, що я потрапив туди!
Ксеня дякувала долі за те, що минула темна смуга

“

Ксеня вірила: їй допомагає
ікона святого Миколая
Чудотворця...

в житті. Вірила: їй допомагає ікона святого Миколая
Чудотворця…
…Над ранок приснилася Дарка. Стояла край свого саду. В біленькій хустинці. Лице таке добре, світле.
Нічого не казала. Лише усміхалася…
Ксеня прокинулася. Сьогодні субота. Вихідний.
Так легко й гарно на душі. І сонячно й тепло надворі.
Поїде до мами. Відвідає батькову могилу і баби Дарки. Подякує за ікону. І треба в Дарчиному садку лад
навести, листя позгрібати. Попросить сусіда Миколу,
щоб сухе гілля обрізав. Скоро розквітнуть дерева.
Хай тішиться Дарчина душа, коли прилітатиме на рідне обійстя.

l АБЕТКА ДОМОВЕДЕННЯ

Натуральні засоби: оцет
Якщо речовина здатна очистити все, є привід
засумніватися в її нешкідливості. Щоб уникнути
зайвої витрати грошей при купівлі побутової хімії,
замініть її натуральними складниками, наприклад
оцтом
ого можна застосовувати як універсальний
мийний засіб. Розведіть
водою у пляшці у рівних про-

Й

порціях — і маєте рідиину для миття більшості
сті
поверхонь. Окрім того,
го,
він має ще й дезінфікуку-

ючі та освіжаючі влаю
стивості.
Однак перед
ст
використанням
варв
то
т перевірити його
вплив
на площу, яку
в
збираєтесь
очищати.
зб
У жодному разі не беріть
оцет для мармур
рових
покриттів.
ро
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Фото з сайту twitter.com.

Коли дитина хоче
побути «злюкою»

Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

оє 4-річне хлопча несподівано
вис ловило дивне прохання: запрагнув
спробувати себе в ролі
поганця. А почалося все
з оповіді про кота й качок, яку якогось ранку
придумала для нього дорогою в дитсадок: чотирилапий намагався вкрасти
яйце з гнізда, а пернаті
його провчили. Класична
для наших казок щаслива кінцівка… Та малий
на другий день попросив
повторити, але з інакшими деталями: кота мала
назвати з використанням
синового імені — Ромокотом, а ще той мав насолити птахам і таки з’їсти
яйце. Наш діалог із цього
приводу звучав так:
— Ти хочеш, щоб той,
хто коїть зло, подолав невинних? І щоб це був ти?
— Так!
Чесно кажучи, такого
у мене з попередніми дітьми не було, і в дитячій літературі таких тем не траплялося… Отож, лишався
метод проб і помилок. Думалося, чомусь же тій дитині хочеться побути ще й
антигероєм (до того кілька місяців поспіль називав
себе царем звірів), то ліпше хай спробує цю роль
у своїй уяві, аніж насправді. Зрештою, син не став
більш агресивним, ніяких
великих змін у сімейному

Відповіді
на cканворд із с. 15

М

www.volyn.com.ua

l СЕРЦЕ, ВІДДАНЕ УКРАЇНІ

l СІМ «Я»

— Мам, розкажи мені
історію про поганих.
— Ого!
— І щоб я в ній став
головним злодієм!

Газета НА ВИХІДНІ»

житті не відбулося, тому
оцінила, що це такий етап
розвитк у. Тож іс торію
з кінцівкою, якої в житті б
не склала з власної ініціативи, малий почув. Слухав
із відкритим ротом та із захватом в очах.
Між тим психотерапевтка Світлана Ройз, яка активно спілкується з батьками у фейсбуці, відгукнулася й на моє запитання
щ од о п отр е б и м а л о го
побути антигероєм. Пояснила, що дати можливість
пережити дитині те, що їй
хочеться, — навіть необхідно: «Малечі важ ливо
опановувати різні ролі.
І ті, на які вона не може
дати собі права, — злодіїв,
брехунів, вреднюг — легше пережити через іграшки, ігри, мультфільми, казкових героїв».
Додам, що пригода
із сином мала ще один
нюанс: у якийсь момент
він, слухаючи про себе
«поганина», попросив: «Я
ще хочу побачити, як той
Ромокіт тягне лапою яйце
з гнізда». Побачити! Він
слухає слова й дивиться
картинки! Цю фразу сина
відклала в особливий куток пам’яті: витягуватиму
її, коли буде велика спокуса дозволити йому довше,
ніж годину, переглядати
мультики. Хіба ж мені важко вигадати ще історію?!
А відео він уже «змонтує»
сам, попрацювавши уявою.
Має те свої спос тер е же н н я з а д и т яч и м
дивосвітом — пишіть
про це на електронні
адреси: okovalenko74@
gmail.com або ж tsikava.
gazeta@gmail.com. Також є поштова — 43025,
м. Луцьк, просп. Волі, 13.

Читайте і дивіться нас
24 години поспіль

VOLYN.COM.UA

1969 року Степан Кожум’яка
започаткував традицію
покладання березневих вінків
до пам’ятника Шевченку в селі
Лип’янка на Чернігівщині.

Фото з сайту esu.com.ua.

Відкриття залізобетонного мосту в м. Новомиргороді на Кіровоградщині через
річку Велика Вись. 20 жовтня 1962 рік. Цей міст служить ще й досі.

Степана Кожум’яку звільнили з табору
смертників, аби побудувати бункер
Сталіну
Закінчення. Початок на с. 1
Ольга ВЕКЕРИК

ародився Степан Кожум’яка
4 грудня 1898-го в Новомиргороді на Кіровоградщині.
У 1917 році закінчив Єлисаветградські земські педагогічні курси. Випускав журнал «Лісовий струмок»,
в одному з номерів якого жорстко
розкритикував радянську владу.
Згодом був звільнений з посади завідувача Новомиргородської школи й позбавлений членства в Спілці
вчителів. У 1928-му Кожум’яка закінчив мовно-літературний факультет
Одеського інституту народної освіти,
захистивши дипломну працю «Борис
Грінченко». Він завжди ходив у вишиванці. Грав на бандурі. Пропагував серед однокурсників ідею автономності
України та відверто розповідав правду про події часів УНР. Тому не дивно, що на останньому державному
іспиті Степана заарештували і заслали
на 3 роки до Йошкар-Оли.
Кожум’яка розумів: викладати дітям українську мову та літературу так,
як хотів і відчував, — більше не зможе. Тож після повернення із заслання
закінчив Харківський автошляховий
інститут і став мостобудівником.
У своїй бригаді він запровадив суворе правило: за кожне лайливе слово
штраф — 1 карбованець. На ці гроші
купував книжки і дарував робітникам.
Вважав, що нормальна людина повинна щодня прочитувати не менше
50 сторінок.
Коли 29 листопада 1937-го Степан
Демидович пізно ввечері повертався
з роботи, ще здалеку побачив яскраве
світло в усіх вікнах свого помешкання,
а біля воріт — авто з приглушеними
фарами. «Майнула думка скочити
на залізничну станцію, дістатися

Н

до старшої сестри в Новомиргород,
а звідти — по глухих селах… — згадував пізніше чоловік. — Потім подумав: у чому ж моя вина, чого мені
боятися? Відчинив хвіртку і зайшов
до хати». На цей раз його засудили
уже до 10 років. Тяжкий етап — табір
Самарлаг. Через нестерпні умови,
важку працю на будівництві, голод

“

надійно служать землякам). Відстоював повернення до української абетки
вилученої літери «ґ». Клопотався про
видання творів зарубіжної класики
та журналу «Кур’єр ЮНЕСКО» українською мовою. Поширював працю «Інтернаціоналізм чи русифікація?» Івана
Дзюби і позацензурні вірші Василя Симоненка. А ще ініціював встановлення

У своїй бригаді він запровадив суворе правило:
за кожне лайливе слово штраф — 1 карбованець.

і холод люди тут вмирали, як мухи.
Хворого та знесиленого Кожум’яку
від смерті врятували знання технології торкретбетону, завдяки яким його
перевели споруджувати секретні
об’єкти, зокрема величезне підземне
сховище для Йосифа Сталіна і всього
керівництва СРСР на випадок евакуації під натиском німецьких військ.
У 1947 році Степана Демидовича
звільнили. А в 1949-му за націоналістичні переконання заслали на вічне
поселення до Красноярського краю.
Додому, до рідного Новомиргорода, він повернувся тільки після
смерті Сталіна, маючи за плечима
вже 56 років, з яких 20 провів у тюрмах і таборах.
Степан Кожум’яка вважав, що
«українська інтелігенція повинна
грудьми стати за мовні права свого
народу. Тому, мешкаючи в убогій хатині із солом’яною стріхою, яку називав
куренем, він продовжив свою боротьбу. Звертався з петицією до Верховної
Ради УРСР, Спілки письменників України, редакцій газет і журналів, вимагаючи «припинити дику дискримінацію
мови багатомільйонного українського народу». Самотужки уклав «Автошляховий словник» (проєктував і зводив мости через річку Велика Вись
на Кіровоградщині, які й до сьогодні

пам’ятника Тарасові Шевченку (скульптура Івана Гончара) в селі Лип’янка
на Черкащині, а також започаткував
традицію привозити з Новомиргорода до Лип’янки вінки і квіти Кобзарю
9 і 10 березня та 22 травня.
На жаль, Степан Кожум’яка, який
так прагнув побачити Україну вільною, не дожив до проголошення
її незалежності. Він помер 31 серпня
1989 року.
«Дід Степан був філософом
по життю, знав іноземні мови, читав
в оригіналі Шекспіра та Байрона.
Удома в нього стояла велика скриня,
повна рукописів. А книжок мав стільки! На кожній — екслібрис із написом
власного прізвища та словами «Борітеся — поборете». Ця людина, на мою
думку, варта того, щоб про неї знали
і пам’ятали», — каже режисер Олександр Жовна, який у 2014-му зняв про
відомого новомиргородця художньо-документальний фільм «Милі мої
українці». До речі, Степана Кожум’яку
зіграв наш земляк, волинянин, народний артист України Петро Панчук.
У 2007 році в Новомиргороді
відкрили кімнату-музей Степана Кожум’яки. А в листопаді 2015-го його
іменем було названо одну з вулиць.
За матеріалами uain.press,
zn.ua, vechirka.com.ua.
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l НЕЙМОВІРНО!

Усі фото із сайту mapme.club.

Стен Герд із допомогою сільськогосподарської техніки створив гігантську копію полотна Ван Гога на землі.

Художник пише картини
на полях… трактором
Для того, щоб побачити незвичні полотна 70-річного американця Стена
Герда, треба вилізти на дах, а ще краще — піднятися у повітря на літаку
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l ХОЧЕТЕ — ВІРТЕ, ХОЧЕТЕ — ПЕРЕВІРТЕ!

Фото із сайту willbeua.com.

Свою руку віризніли?

Стисніть долоню в кулак
і дізнайтеся про себе дещо
цікаве
Наше тіло може розповісти про
нас набагато більше, ніж психологи
і навіть найближчі люди
Ось прямо зараз, не замислюючись, стисніть долоню
в кулак. Стисніть і тримайте! Тримаєте?! Тримайте ще!!!
Ви точно стиснули долоню в кулак?! Давайте-давайте!
Ми не розповімо нічого, доки ви цього не зробите. Отже,
стиснули?! Уважно подивіться на свій кулак! А тепер
визначте, до якого з чотирьох типів особистості ви
належите

Картину «Оливкові дерева з жовтим небом
і сонцем» Вінсент Ван Гог написав 1889 року.
А Стен Герд по-своєму скопіював її через понад
125 літ (фото вгорі).

Лія ЛІС

мериканський митець дуже
довго відточував свою
незвичайну техніку малювання, яку він називає Earthworks
(«земельні роботи»), і працює так
уже 40 років.
Стен Герд (Stan Herd) діє за класичною схемою — спочатку робить
«нариси», викладаючи контури цеглою, потім копає та зорює землю,
а фінальною крапкою стає розфарбовування картини.
Для більшості робіт Стен використовує трактор. «Одного разу,
коли літав над полями на «кукурузнику», вирішив малювати на новому матеріалі. З того часу моїми
полотнами стали рідні поля. З «пен-

А

Праворуч – розмітка, ліворуч – польовий шедевр.

злями» проблем теж не передбачалося: я виріс на фермі, тож умів
поводитися з тракторами та іншою
сільгосптехнікою», — розповідає
Стен Герд.
Художник творить у різних стилях, у його доробку — портрети,

“

Я трохи перестарався,
коли косив рослини,
намагаючись
здійснити свій задум.
Деякі з них були
з’їдені оленями,
деякі — повалені.

Дивлячись на ці картини,
не одразу повіриш, що
вони зроблені із природних
матеріалів золотими
руками вмілого майстра.

пейзажі, натюрморти. Серед картин
є і рекламні постери.
Наприклад, над зображенням
на полі копії «Оливкових дерев»
Ван Гога він працював 6 місяців,
протягом яких було засіяно, скошено та опрацьовано близько 1,2 акра
землі. Картиною, розташованої недалеко від аеропорту Міннеаполіса, можна помилуватися з повітря.
«Це ітерація живопису Ван Гога,
виконана з допомогою рослин
і природних матеріалів, — розповів художник, зауваживши: — Вона
не схожа на ту, що хотів зробити.
Я трохи перестарався, коли косив
рослини, намагаючись здійснити
свій задум. Деякі з них були з’їдені
оленями, деякі — повалені. Але такий танець природи…».

КУЛАК 1. Ці люди скромні, але часто геніальні. Вони різнобічно розвинені, ерудовані, просто ходяча енциклопедія. Ви
не зосереджені на одній речі, прагнете обійняти неосяжне, вам
подобається вчитися і пізнавати світ, і ваші здібності до навчання
цьому сприяють. Енергійна, непосидюча людина, яка виступає
в якості генератора ідей.
Зворотний бік особистості: на тлі публічності лише обрані
можуть дізнатися, яким ви є насправді, тому що всередині ви
досить замкнуті.
КУЛАК 2. Ці люди будують себе самі. Часом вони здаються похмурими, але в дійсності досить м’які і навіть вразливі. Всі
знання, які не завжди даються легко, з інтересом здобуваються
тільки в разі потреби. Ви — володар гострої інтуїції, але вона,
швидше, технічного характеру, оскільки ваш практичний мозок
постійно веде процес обчислення, порівняння та пошуку найкращого рішення.
Зворотний бік особистості: ви помиляєтеся в людях. Краще
зробити крок назад, щоб судити про них або не судити зовсім! Ви
рідкісна порода, але вам здається, що вас недооцінюють.
КУЛАК 3. Ці люди реалістичні, міцно стоять на ногах, практичні й розсудливі, але це не означає, що вони мають вигоду
за рахунок інших. Це особи, наділені творчими здібностями, які
знайдуть свою нішу, оскільки вони добре знають, чого хочуть від
життя. Якщо заручитися підтримкою друзів, ви можете звернути
гори. Вірні, надійні, серйозні.
Зворотний бік особистості: захопившись досягненням цілей,
не забувайте спускатися на землю. Відірвавшись від дійсності, ви
здатні оцінювати її збоку недовго, а для об’єктивної оцінки ваша
рука завжди повинна бути на пульсі.
КУЛАК 4. Ці люди спостережливі і скрупульозні. Вони здатні,
починаючи з піщинки, вибудувати замок, а з копійки зібрати маєток, при цьому вміють раціонально розпоряджатися не тільки
маленькими бюджетами, а й власними ресурсами. Девіз такої
людини: «Тихіше їдь — далі будеш!». Вони не хвалькуваті й люблять монотонність, тишу, спокій.
Зворотний бік особистості: спілкування з людьми іншого типу
тільки на благо, оскільки розкриває ширші можливості, і вам слід
не замикатися на власному «коридорі», адже ваша вроджена
обережність не дасть змогу ризикнути, щоб програти. В кінці
шляху тільки шампанське — головне, щоб було з ким його випити!

ПОНЕДІЛОК, 10 ТРАВНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

10 — 16 травня

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

l ЗІРКИ

Ведуча «Світського життя» втретє
вагітна

Фото із сайту howbiz.24tv.ua.

Знаменита пара українських
телевізійників — Катерина
Осадча та Юрій Горбунов —
очікують на появу малюка.
Для зіркової матусі ця вагітність
вже третя

Лія ЛІС
ірка телешоу «Світське життя» Катя Осадча підтвердила
чутки щодо своєї третьої вагітності у своїй же програмі. Вона
радісно поділилась тим, що з нетерпінням чекає на появу дитини.

З

“

Юрій Горбунов раніше
теж був одружений,
однак дітей у них
з колишньою
дружиною не було.

Про це вона розповіла у розмові з
Олею Поляковою в Туреччині, коли
та прилетіла до неї на відпочинок
і заодно взяла інтерв’ю. Артистка

Стосунки Катерини та Юри зав’язались на шоу «Голос країни. Діти-2» і тільки
міцніють із часом.

помітила зміни у фігурі ведучої і не
стрималась, щоб не запитати про
це: «Я так бачу, що теж тебе можу
привітати? Чи то ти гарно поснідала, чи мені здається?» — поцікавилася співачка.

— Так, ми з Юрою чекаємо на поповнення. Ще не мама–героїня, але
багатодітна! — відповіла Осадча.

Подружжя Осадчої і Горбунова
мають сина–первістка Івана, який народився у 2017 році, тож цей малюк
стане для пари другим. Також ведуча
має сина Іллю від першого шлюбу з
депутатом Олегом Поліщуком. Юрій
Горбунов раніше теж був одружений,
однак дітей у них з колишньою дружиною не було.

ВІВТОРОК, 11 ТРАВНЯ
1+1
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»
11:20, 12:20, 14:15 «Одруження
наосліп»
15:50 «Світ навиворіт»
17:10 Т/с «Навчи мене кохати»
18:30 «Вражаючі історії ТСН»
20:15, 21:15 Т/с «Свати»
22:30, 23:25 Т/с «Слов’яни»

13:50, 15:30 Т/с «Жіночий лікар 5»
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Кришталеві вершини»
23:10 Т/с «Ще один шанс»

СТБ
05:25 Т/с «Коли ми вдома»
06:10 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07:05 Т/с «Комісар Рекс»
10:55 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
15:45 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама» 12+
19:05 «Таємниці ДНК» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Все не випадково»
22:55 Т/с «Повернешсяпоговоримо»

06:30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
08:00 Х/ф «ВРЯТУВАТИ
РЯДОВОГО РАЯНА»
11:25 Х/ф «ВОРОГ БІЛЯ
ВОРІТ»
14:05, 15:05, 16:05, 20:15,
21:20 Т/с «Свати»
17:10 Х/ф «СТОРОЖОВА
ЗАСТАВА»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
22:30, 23:30 Т/с «Слов’яни»

19:05 «Детектор брехні» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Все не
випадково»
22:55 Т/с «Вітер в обличчя»

ICTV

01.25 Аджимушкай.
Підземелля смерті
03.00 Бандитський Київ

К-1

06:30 «TOP SHOP»
05:00 Служба розшуку дітей 08:00 М/с «Юху та його друзі»
05:05, 12:45, 18:45 Факти
08:25 «Ух ти show»
05:30 Громадянська оборона 09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
06:20 Х/ф «ФЛОТ
10:50 Х/ф «ВЧИТЕЛЬ РОКУ»
МАКХЕЙЛА»
12:50 Х/ф «КІНОЗІРКА В
08:20 Х/ф «ФОРСАЖ»
ПОГОНАХ»
10:20 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ
14:40 «Орел і Решка.
ФОРСАЖ»
Морський сезон»
12:15, 13:00 Х/ф
ІНТЕР
20:00 «Орел і Решка. Рай та
«ПОТРІЙНИЙ
пекло»
05.15, 22.05 «Слідство вели...
ФОРСАЖ:
22:00 «Орел і Решка. Навколо
з Леонідом Каневським»
ТОКІЙСЬКИЙ
06.50 «Речдок» 08.35,
світу»
ДРИФТ»
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу
23:50 Х/ф «ОСТАННЯ
«Стосується кожного» 10.25 14:30 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
ЛЮБОВ НА ЗЕМЛІ»
Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, ЯК ВОНА 16:20 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
РОБИТЬ ЦЕ» 12.00, 17.40
2+2
19:10 Х/ф «ФОРСАЖ-7»
Новини 12.25 Х/ф «УКОЛ
21:45 Т/с «Форсаж-8».
06:00 Т/с «Опер за
ПАРАСОЛЬКОЮ» 14.20
«Розтин покаже»
викликом-5»
Х/ф «МАДАМ» 16.05
08:50 «Загублений світ»
«Жди мене. Україна» 20.00
НОВИЙ КАНАЛ 14:35 Х/ф «ЗАГІН
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
06:00, 07:30 Kids’ Time
СПЕЦІАЛЬНОГО
Випереджаючи час» 23.55
06:05 М/с «Том і Джеррі»
ПРИЗНАЧЕННЯ»
Т/с «Любов за законом»
07:35 Орел і Решка
16:40 Х/ф «СТРІЛОК»
01.30 Т/с «Гречанка» 04.55
08:30 Т/с «Надприродне»
19:00 Т/с «Операція
«Телемагазин»
12:20 Х/ф «МЕХАНІК»
«Дезертир»
УКРАЇНА
14:10 Х/ф «ДОКТОР
23:10 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
СТРЕНДЖ»
СКАРБАМИ»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
16:20 Х/ф «ЗАЛІЗНА
Україною
ФУТБОЛ-1
ЛЮДИНА 3»
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
19:00 Аферисти в сітях 16+
06:00 Рома - Кротоне.
23:00 Сьогодні
21:00 Х/ф «ПІЙМАЙ
Чемпіонат Італії 07:45, 20:10
09:00 Зірковий шлях
ШАХРАЙКУ ЯКЩО Журнал Ліги чемпіонів 08:15
10:40 Х/ф «ВЕСІЛЬНА
ЗМОЖЕШ»
СУКНЯ»
Колос - Динамо. Чемпіонат
12:45, 15:30 Т/с «Лист надії» 23:20 Х/ф «СЕСТРИ»
України 10:00 «Великий
17:10 Т/с «Виклик»
футбол» 11:45 Топ-матч
МЕГА
20:10 Ток-шоу «Говорить
12:00 Маріуполь - Десна.
Україна»
Чемпіонат України 13:50
06.00 Випадковий свідок
21:00 Т/с «Кришталеві
Аякс - Панатінаікос. 1/2 фіналу
08.45, 02.20 Містична
вершини»
(1996/97). Ліга чемпіонів
Україна
23:10 Т/с «Настане світанок» 09.35 Правда життя
УЄФА 15:40, 22:30 Футбол
10.45 Речовий доказ
NEWS 16:00 Журнал. УЄФА
СТБ
11.55, 23.45 Їжа богів
ЄВРО 2020 16:30 Шахтар 05:20 Т/с «Коли ми вдома»
12.50 У пошуках істини
Інгулець. Чемпіонат України
07:40 Т/с «Папаньки»
14.35 Бойовий відлік
18:20 Ювентус - Мілан.
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа»
15.30 Містичний бік нацизму Чемпіонат Італії 20:40 Минай
14:30, 17:30, 22:00 «Вiкна18.15, 00.40 Особливий загін - Ворскла. Чемпіонат України
Новини»
20.05 Дива нашого життя
22:50 Чемпіонат Італії. Огляд
15:45 Т/с «Слід»
21.00 Друга світова війна:
туру 23:45 Інтер - Сампдорія.
18:05 «СуперМама» 12+
свідчення війни
Чемпіонат Італії

СЕРЕДА, 12 ТРАВНЯ
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»
11:10 Х/ф «ДЕННІ ПЕС»
13:10 Екси 16+
15:10 Хто зверху? 12+
19:00 Де логіка? 12+
20:00 Improv Live Show 12+
21:00 Х/ф «БАРРІ СІЛ: КОРОЛЬ
КОНТРАБАНДИ»
23:10 Х/ф «ПЕРЕСАДКА»

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.50 Правда життя
ІНТЕР
10.35, 01.25 Речовий доказ
11.45 Прихована реальність
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
12.35 Містична Україна
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
13.30 Природа сьогодення
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
14.30 Особливий загін
з Інтером» 10.00 «Корисна
15.20, 19.55 Їжа богів
ICTV
програма» 11.00 «Позаочі» 12.25
16.15, 20.50 Крізь простір і час з
Х/ф «СКАРЛЕТТ» 14.10, 14.55,
Мор аном Фріменом
06:30 Ранок у великому місті
15.50 «Речдок» 16.30 «Речдок.
17.10, 21.45 Він і вона. Бій за життя
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Особливий випадок» 18.00, 19.00,
18.00 Дикий і живий
Факти
03.40 Ток-шоу «Стосується кожного»
18.55 Елемент
09:15,
19:20
Надзвичайні
новини
20.00 «Подробиці» 21.00 «Речдок.
22.35 Дива нашого життя
10:10
Т/с
«Смертельна
зброя»
Випереджаючи час» 23.55 Т/с
23.35 Стежина війни
11:55,
13:15
Секретний
фронт
«Любов за законом»
00.30 Бойовий відлік
13:40 Х/ф «ДЖУНІОР»
16:15 Х/ф «ФОРСАЖ-5: ШАЛЕНА 02.35 Страх у твоєму домі
УКРАЇНА
П’ЯТІРКА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
К-1
20:15 Громадянська оборона
Україною
06:30 «TOP SHOP»
21:20
Т/с
«Пес»
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
22:35 Т/с «Винищувачі-2. Останній 08:00 М/с «Юху та його друзі»
Сьогодні
08:25 «Ух ти show»
бій»
09:00 Зірковий шлях
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 Місія: краса
НОВИЙ КАНАЛ
10:00, 22:00 «Орел і Решка.
10:50 Мисливці за дивами
Навколо світу»
05:00
Абзац
11:45 Реальна містика

11:50 Х/ф «ЧИ ВМІЄШ ТИ
ЗБЕРІГАТИ СЕКРЕТИ?»
13:30 Х/ф «КОХАННЯ НЕ ЗА
РОЗМІРОМ»
15:15 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
20:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

2+2
06:00 Х/ф «ВИЩА СИЛА»
07:50 Х/ф «БУНТ»
09:35 Х/ф «ЕКСПАНСИВНА КУЛЯ»
11:10 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Опер за викликом»
20:25 Т/с «Одинак»
22:30 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 19:10 Топ-матч 06:10
Маріуполь - Десна. Чемпіонат
України 08:10 Ювентус - Мілан.
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40, 22:30
Футбол NEWS 10:20 Шахтар Інгулець. Чемпіонат України 12:10
«Великий футбол» 13:50 Інтер
- МЮ. 1/4 фіналу (1998/ 1999) Ліга
чемпіонів УЄФА 16:00 Чемпіонат
Італії. Огляд туру 16:55 Інтер Сампдорія. Чемпіонат Італії 18:45
«AUTO ГОЛ!» 19:20 Колос - Динамо.
Чемпіонат України 21:10 Чемпіонат
Італії. Передмова до туру 21:40
LIVE. Наполі - Удінезе. Чемпіонат
Італії 23:40 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру

1+1
05:30, 09:25, 10:20 «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»
11:20, 12:20, 14:15 «Одруження
наосліп»
15:50 «Світ навиворіт»
17:10 Т/с «Навчи мене кохати»
18:30 «Вражаючі історії ТСН»
20:15, 21:15 Т/с «Свати»
22:30, 23:30 Т/с «Слов’яни»

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 «СКАРЛЕТТ» 14.05,
14.55, 15.50 «Речдок» 16.30 «Речдок.
Особливий випадок»18.00, 19.00,
03.50 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 «Речдок.
Випереджаючи час»

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 Місія: краса
10:50 Мисливці за дивами
11:45 Реальна містика
13:50, 15:30 Т/с «Жіночий лікар 5»
17:10 Т/с «Виклик»

20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Кришталеві вершини»
23:10 Т/с «Зовсім інше життя»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07:05 Т/с «Комісар Рекс»
10:55 «Слідство ведуть екстрасенси»
16+
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
15:45 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама» 12+
19:05 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Все не випадково»
22:55 Т/с «Несамотні»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Т/с «Смертельна зброя»
11:50, 13:15 Х/ф «ЗВОРОТНА
ТЯГА»
15:35, 16:15 Х/ф «ФОРСАЖ-7»
20:15 Секретний фронт
21:20 Т/с «Пес»
22:30 Т/с «Винищувачі-2. Останній
бій»

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Абзац
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»

11:00 Х/ф «ПІЙМАЙ ШАХРАЙКУ
ЯКЩО ЗМОЖЕШ»
13:10 Екси 16+
15:10, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «КРОВ’Ю І ПОТОМ:
АНАБОЛІКИ»
23:40 Х/ф «ОФІСНИЙ
РОЗКОВБАС»

МЕГА
06.00 Скарб.UA
07.00 Бандитська Одеса
08.25 Правда життя
10.10, 01.30 Речовий доказ
11.20 Прихована реальність
12.10 Містична Україна
13.05 Природа сьогодення
14.05, 18.55 Елемент
15.05, 19.55 Їжа богів
16.05, 20.50 Крізь простір і час з
Мораном Фріменом
17.00 Друге життя звичайних речей
18.00 Дикий і живий
21.45 Він і вона. Бій за життя
22.35 Горизонт
23.35 Вирішальні битви 2 світової
00.35 Бойовий відлік
02.35 Страх у твоєму домі
03.20 Ілюзії сучасності

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00, 22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
11:50 Х/ф «КОХАННЯ НЕ ЗА
РОЗМІРОМ»

13:35 Х/ф «СЕРЦЕЇД»
15:15 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
20:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

2+2
06:00 Х/ф «ВТРАЧЕНИЙ СКАРБ»
07:45 Х/ф «З ПАРИЖА З
ЛЮБОВ’Ю»
09:35 Х/ф «КОЛЕКТОР»
11:15 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Опер за викликом-2»
20:20 Т/с «Одинак»
23:15 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00 Інтер - Сампдорія. Чемпіонат
Італії 07:45 «AUTO ГОЛ!» 08:10
Сантос - Бока Хуніорс. Кубок
Лібертадорес 10:00, 15:40, 22:30
Футбол NEWS 10:20 Львів - Олімпік.
Чемпіонат України 12:10 Ювентус
- Мілан. Чемпіонат Італії 13:50 Реал
- Баварія. 1/2 фіналу (1999/2000).
Ліга чемпіонів УЄФА 16:00 Чемпіонат
Італії. Передмова до туру 16:30
Наполі - Удінезе. Чемпіонат Італії
18:20 Чемпіонат Нідерландів. Огляд
туру 19:15 Топ-матч 19:20 Шахтар
- Інгулець. Чемпіонат України 21:10
Журнал. УЄФА ЄВРО 2020 21:40
LIVE. Інтер - Рома. Чемпіонат Італії
23:40 Торіно - Мілан. Чемпіонат Італії.
Прем’єра

П’ЯТНИЦЯ, 14 ТРАВНЯ

ЧЕТВЕР, 13 ТРАВНЯ
1+1
05:30, 09:25, 10:20 «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»
11:20, 12:20, 14:15 «Одруження
наосліп»
15:50 «Світ навиворіт»
17:10 Т/с «Навчи мене кохати»
18:30 «Вражаючі історії ТСН»
20:35 «Чистоnews 2021»
20:40 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу 2021»

ІНТЕР
05.25, 22.40 «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 «СКАРЛЕТТ» 14.05,
14.55, 15.50 «Речдок» 16.30 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00, 19.00,
04.10 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Убивства у алфавітному порядку»

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 Місія: краса
10:50 Мисливці за дивами
11:45 Реальна містика
13:50, 15:30 Т/с «Жіночий лікар 5»
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Кришталеві вершини»
23:10 Слідами
23:50 Т/с «Лінії життя»

СТБ
05:25 Т/с «Коли ми вдома»
06:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07:05 Т/с «Комісар Рекс»

10:55 «Слідство ведуть екстрасенси»
16+
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
15:45 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама» 12+
19:05 «Як вийти заміж» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Все не випадково»
22:55 Т/с «Трава під снігом»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Т/с «Смертельна зброя»
11:50, 13:15, 21:20 Т/с «Пес»
16:10 Т/с «Форсаж-8». «Розтин
покаже»
20:15 Антизомбі
22:35 Т/с «Винищувачі-2. Останній
бій»

НОВИЙ КАНАЛ

22.35 Горизонт
23.35 Вирішальні битви 2 світової
00.30 Бойовий відлік
02.30 Страх у твоєму домі
03.15 Люди Перемоги
04.05 Історія українських земель

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Ух ти show»
08:45 «Орел і Решка. Шопінг»
09:35, 22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
11:30 Х/ф «СЕРЦЕЇД»
13:00 Х/ф «ШОКОЛАД»
15:15 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
20:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

2+2
06:00 Х/ф «КОН ЕКСПРЕС»
07:50 Х/ф «12 РАУНДІВ»
09:55 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
СКАРБАМИ»
12:05 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Опер за викликом-2»
20:25 Т/с «Одинак»
23:15 Т/с «CSI: Місце злочину»

05:00 Абзац
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»
11:00 Х/ф «БАРРІ СІЛ: КОРОЛЬ
КОНТРАБАНДИ»
13:10 Екси 16+
15:10, 19:00 Хто зверху? 12+
ФУТБОЛ-1
21:00 Х/ф «ХЛОПЦІ ЗІ СТВОЛАМИ»
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
23:20 Х/ф «СПАДКОВІСТЬ»
Аталанта - Беневенто. Чемпіонат
МЕГА
Італії 08:10 Рентістас - Сан-Паулу.
Кубок Лібертадорес 10:00, 16:15,
06.00 Скарб.UA
19:45, 22:30 Футбол NEWS 10:20
07.00 Бандитський Київ
Колос - Динамо. Чемпіонат України
08.30 Правда життя
12:10 Чемпіонат Нідерландів.
10.30, 01.25 Речовий доказ
Огляд туру 13:05 Гамбург - Ювентус
11.40 Прихована реальність
(2000/ 2001) Ліга чемпіонів УЄФА
12.30 Містична Україна
14:55, 22:00 Журнал. УЄФА ЄВРО
13.20 Тваринна зброя
2020 15:25 LIVE. ПСВ - Зволле.
14.15, 18.55 Елемент
Чемпіонат Нідерландів 17:25 Журнал
15.15, 19.55 Їжа богів
Ліги чемпіонів 18:00, 21:10 «Студія
16.10, 20.50 Крізь простір і час з
LIVE» 18:55 LIVE. Динамо - Зоря.
Мораном Фріменом
Фінал. Кубок України 22:50 Шахтар 17.05, 21.45 Він і вона. Бій за життя
Інгулець. Чемпіонат України
18.00 Дикий і живий

СУБОТА, 15 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, 15:05, 16:05, 17:05 Т/с
«Свати»
18:20 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
20:10 «Чистоnews 2021»
20:15 «Вечірній квартал»
22:00 «Жіночий квартал»
23:00 «Світське життя. 2021»

08:00 «Неймовірна правда про
зірки»
17:00 «Хата на тата» 12+
19:00 «МастерШеф
Професіонали» 12+
21:25 «СуперМама» 12+

ICTV

1+1

СТБ

05:05, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
06:05, 09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
11:20, 12:20, 14:15 «Одруження
наосліп»
15:50 «Світ навиворіт»
17:10 Т/с «Навчи мене кохати»
18:30 «Вражаючі історії ТСН»
20:15 Х/ф «ПАДІННЯ
ЛОНДОНА»
22:10 Х/ф «АПОКАЛІПСИС
СЬОГОДНІ»

05:10 Х/ф «ВИННІ ЗІРКИ»
07:25, 19:00, 22:45 «Холостяк» 12+
12:10 «Як вийти заміж» 16+
13:15, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
23:30 «Детектор брехні» 16+

ICTV

23.35 Вирішальні битви 2 світової
00.40 Бойовий відлік
02.45 Страх у твоєму домі
03.30 Ілюзії сучасності
04.20 Скептик

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35, 12:35 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
09:35, 13:35, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
10:30 Х/ф «ШОКОЛАД»
17:20 Х/ф «ОСТАННІЙ ЛЕГІОН»
19:10 Х/ф «ЛІКАР. УЧЕНЬ
АВІЦЕННИ»

06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Громадянська оборона
11:15, 13:15 Х/ф «МІСТ
ШПИГУНІВ»
14:40, 16:20 Х/ф «ЗЕЛЕНА
МИЛЯ»
20:05 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК»
2+2
ІНТЕР
22:40 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК-2» 06:00 Х/ф «16 КВАРТАЛІВ»
05.25, 22.40 «Слідство вели... з
07:55 Х/ф «КРЕЙСЕР»
НОВИЙ КАНАЛ
Леонідом Каневським» 07.00,
10:15 «Загублений світ»
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
05:00 Х/ф «ЛІС ПРИВИДІВ»
18:00 «Секретні матеріали»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
06:50 Х/ф «ІНЦИДЕНТ У ЛОХ18:15 «Спецкор»
з Інтером» 10.00 «Корисна
НЕСІ»
18:50 «Джедаі»
програма» 11.00 «Позаочі» 12.25 08:30 Т/с «Надприродне»
19:25 Х/ф «РОЗПРАВА»
Х/ф «СКАРЛЕТТ» 14.10, 14.55,
11:00 Х/ф «ЯСОН І АРГОНАВТИ» 21:20 Х/ф «КОМАНДО»
15.50, 00.25 «Речдок» 16.30
14:40 Х/ф «СУДНИЙ ДЕНЬ»
23:10 Х/ф «ДЕНЬ, КОЛИ ЗЕМЛЯ
«Речдок. Особливий випадок»
16:50 Х/ф «ДРАКОН ПІТА»
ЗУПИНИЛАСЯ»
18.00 Ток-шоу «Стосується
18:50 Х/ф «БІЛИЙ ПОЛОН»
кожного» 20.00 «Подробиці»
ФУТБОЛ-1
21:00 Х/ф «КІНГ КОНГ»
21.00 Т/с «Убивства у алфавітному
06:00, 08:00, 20:00 Топ-матч
порядку» 02.15 «Жди мене.
МЕГА
06:10 Минай - Ворскла. Чемпіонат
Україна» 03.25 «Орел і Решка.
06.00 Бандитська Одеса
України 08:10 Велес - ЛДУ Кіто.
Дива світу»
08.30 Правда життя
Кубок Лібертадорес 10:00, 15:40,
10.20, 01.35 Речовий доказ
УКРАЇНА
22:30 Футбол NEWS 10:20 Аталанта
11.30 Прихована реальність
- Беневенто. Чемпіонат Італії 12:05
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
12.20 Гордість України
Львів - Олімпік. Чемпіонат України
Україною
13.15 Тваринна зброя
13:50 Рома - Барселона (2001
07:00, 08:00, 15:00, 19:00 Сьогодні 14.10, 18.50 Елемент
/02). Ліга чемпіонів УЄФА 16:00,
09:00 Зірковий шлях
15.10, 19.50 Їжа богів
19:10 «Студія LIVE» 16:55 Динамо
09:50 Місія: краса
16.05, 20.50 Крізь простір і час з
- Зоря. Фінал. Кубок України 20:10
11:45 Реальна містика
Мораном Фріменом
Маріуполь - Десна. Чемпіонат
13:50, 15:30 Т/с «Жіночий лікар 5» 17.00 Він і вона. Бій за життя
України 22:00 Журнал. УЄФА ЄВРО
17:10 Т/с «Виклик»
17.55 Дикий і живий
2020 Прем’єра 22:50 Чемпіонат
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна» 21.45 Друге життя звичайних
Італії. Огляд туру 23:45 Наполі 21:00 Свобода слова Савіка
речей
Шустера
Удінезе. Чемпіонат Італії
22.35 Горизонт

НЕДІЛЯ, 16 ТРАВНЯ
18.05 Елемент
19.05 Горизонт
00.40 Тваринна зброя
02.25 Історія українських
земель

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
09:30 Х/ф «ОСТАННІЙ ЛЕГІОН»
11:15 Х/ф «ЛІКАР. УЧЕНЬ
АВІЦЕННИ»
14:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»

05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:25, 12:45, 18:45 Факти
05:50 Секретний фронт
06:45 Громадянська оборона
07:40 Т/с «Один у полі воїн»
11:40, 13:00 Т/с «Танк»
16:10 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК»
2+2
19:10 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК-3:
ІНТЕР
ПОМИРАТИ З ПІСНЕЮ»
06:00 «Шалені перегони 2018»
05.10 «Телемагазин» 05.40 Х/ф
21:35 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК-4» 07:00 «Джедаі 2019»
«ЗОЗУЛЯ З ДИПЛОМОМ» 06.50 23:55 Х/ф «МІСТ ШПИГУНІВ»
08:00 «Джедаі 2020»
«Слово Предстоятеля» 07.00 Х/ф
09:40 «Загублений світ»
«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 09.00
НОВИЙ КАНАЛ
13:45 Х/ф «ЕРА ДИНОЗАВРІВ»
«Готуємо разом. Домашня кухня»
15:30 Х/ф «100 000 000 ДО Н.Е.»
05:30 Вар’яти 12+
10.00 «Корисна програма» 11.00
17:00 Х/ф «СТАЛЕВИЙ
08:10,
10:00
Kids’
Time
«Позаочі» 12.00 Х/ф «ВІДПУСТКА
СВІТАНОК»
08:15 Х/ф «КАСПЕР»
ЗА СВІЙ РАХУНОК» 14.30 Х/ф
19:00 Х/ф «ВТЕЧА З ЛОС10:05 Орел і Решка. Чудеса світу
«БУДЬТЕ МОЇМ ЧОЛОВІКОМ»
АНДЖЕЛЕСА»
11:10 Орел і Решка
16.10 Х/ф «ЗДРАСТУЙ І
21:00 Х/ф «АЗАРТНІ ІГРИ»
12:10 У кого більше? 12+
ПРОЩАВАЙ» 18.00, 20.30 Т/с
23:00 Х/ф «ВТРАЧЕНИЙ СКАРБ»
14:10 М/ф «Альоша Попович і
«Випробування невинуватістю»
Тугарин змій»
20.00 «Подробиці» 22.10 «Місце
ФУТБОЛ-1
15:50 М/ф «Добриня Микитич та
зустрічі» 23.30 Т/с «Батьківський
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
інстинкт» 03.00 Х/ф «СЕКРЕТНИЙ
Змій Горинич»
Шахтар - Інгулець. Чемпіонат
ЕШЕЛОН» 04.30 Х/ф «БЛАГІ
17:00 М/ф «Ілля Муромець і
НАМІРИ»
України 08:10 Інтер - Рома.
Соловей Розбійник»
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40, 17:55,
18:40 Х/ф «ТОР»
УКРАЇНА
21:00 Х/ф «ТОР: КОРОЛІВСТВО 22:30 Футбол NEWS 10:20 «AUTO
ГОЛ!». Прем’єра 10:45 Динамо 07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
ТЕМРЯВИ»
Зоря. Фінал. Кубок України 13:00
07:25 Реальна містика
23:00 Х/ф «ПЕРША ВІДЬМА»
Чемпіонат Італії. Огляд туру 13:50
09:10 Т/с «Веселка в небі»
МЕГА
13:00, 15:20 Т/с «Рідні серця»
Мілан - Аякс. 1/4 фіналу (2002 /03).
17:00, 21:00 Т/с «Три кольори
Ліга чемпіонів УЄФА 15:55 LIVE.
06.00 Випадковий свідок
кохання»
Дженоа - Аталанта. Чемпіонат Італії
08.50, 01.35 Містична Україна
20:00 Головна тема
18:05 Арсенал - Наполі. 1/4 фіналу
09.40 Правда життя
23:00 Т/с «Дочки-мачухи»
(2018 /19). Ліга Європи УЄФА
10.50 Речовий доказ
19:55 МЮ - Реал. 1/4 фіналу (2002
12.00, 23.45 Їжа богів
СТБ
/03). Ліга чемпіонів УЄФА 21:40
12.55 Місця сили
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
14.25 Бойові кораблі
LIVE. Рома - Лаціо. Чемпіонат Італії
06:45, 10:50 Т/с «Все не
15.20, 21.00 Астронавти: найважча 23:40 ПСВ - Зволле. Чемпіонат
випадково»
робота у Всесвіті
Нідерландів

1+1
05:00 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07:00 «Життя відомих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45, 10:50 «Мандруй Україною з
Дмитром Комаровим»
12:00 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
13:10 «Світ навиворіт»
18:15 «Українські сенсації 2021»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «АВАТАР»

ІНТЕР
05.45 Х/ф «СОБОР ПАРИЗЬКОЇ
БОГОМАТЕРІ» 08.00 «уДачний
проект» 09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00, 12.50
«Інше життя» 13.45 «Речдок.
Випереджаючи час» 18.10 Х/ф
«БІЛЬШЕ НІЖ ЖИТТЯ» 20.00
«Подробиці тижня» 22.00 Х/ф
«ТАТО» 23.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
ТІКАЄ ВІД ПОГОНІ» 01.25
«Речдок»

УКРАЇНА

13:00 «МастерШеф
Професіонали» 12+
15:20 «СуперМама» 12+
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:00 «Один за всіх» 16+
23:10 «Таємниці ДНК» 16+

ICTV
05:15 Скарб нації
05:30, 12:45, 18:45 Факти
05:55 Більше ніж правда
07:45 Секретний фронт
09:30 Громадянська оборона
11:25, 13:00 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК-2»
13:55 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК-3:
ПОМИРАТИ З ПІСНЕЮ»
16:15 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК-4»
21:15 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК-5:
ГАРНИЙ ДЕНЬ, ЩОБ
ПОМЕРТИ»
23:05 Х/ф «ЧЕРВОНИЙ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:20 Х/ф «ЗАЧАРОВАНЕ
КОРОЛІВСТВО»
12:00 Х/ф «ДРАКОН ПІТА»
14:00 Х/ф «ТОР»
16:10 Х/ф «ТОР: КОРОЛІВСТВО
ТЕМРЯВИ»
18:20 Х/ф «ТОР: РАГНАРОК»
21:00 Х/ф «ЧОРНА ПАНТЕРА»
23:40 Х/ф «ВОЇНИ СВІТЛА»

00.45 Тваринна зброя
02.20 Брама часу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:35 «Орел і Решка. На краю
світу»
09:30 Х/ф «ЗА П’ЯТЬ КРОКІВ ДО
КОХАННЯ»
11:30 Х/ф «ЯКЩО ТІЛЬКИ»
13:15 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Помста природи»
07:00 «Джедаі 2019»
08:15 «Загублений світ»
13:20 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА»
15:20 Х/ф «КОМАНДО»
17:10 Х/ф «ГРА НА
ВИЖИВАННЯ»
19:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН:
ТЕОРІЯ ХАОСУ»
21:00 Х/ф «СИЛА СТИХІЇ»
23:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ЗАБУТА
ЧАСОМ»

ФУТБОЛ-1

06:00 Інтер - Ліверпуль. 1/8 фіналу
05:50 Сьогодні
(2007 /08). Ліга чемпіонів УЄФА
06:50 Реальна містика
07:45, 15:10 Журнал. УЄФА ЄВРО
09:45 Т/с «Кришталеві вершини»
2020 08:15 Дженоа - Аталанта.
17:00, 21:00 Т/с «Авантюра»
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40, 17:55,
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
19:45, 23:00 Футбол NEWS 10:20
Панютою
МЕГА
Журнал Ліги чемпіонів. Прем’єра
23:00 Т/с «Любов під мікроскопом» 06.00 Випадковий свідок
10:50 Ювентус - Інтер. Чемпіонат
Італії 12:40 «AUTO ГОЛ!» 13:05
08.40, 01.40 Містична Україна
СТБ
09.30 Правда життя
Динамо - Зоря. Фінал. Кубок
05:20 «Невідома версія. Не можу
10.40 Речовий доказ
України 15:55 LIVE. Беневенто сказати «прощавай» 12+
11.50, 23.45 Їжа богів
Кротоне. Чемпіонат Італії 18:05,
06:05 «Невідома версія. Екіпаж»
12.45 Місця сили
18:45, 20:55 Топ-матч 18:15
14.30 Бойові кораблі
12+
Журнал Ліги чемпіонів 18:55 LIVE.
15.25, 21.00 Астронавти: найважча Парма - Сассуоло. Чемпіонат Італії
07:00 Х/ф «ЕКІПАЖ»
09:25 Х/ф «МОЛОДА ДРУЖИНА» робота у Всесвіті
21:20 «Великий футбол» 23:20
11:15 Х/ф «НЕ МОЖУ СКАЗАТИ 18.10 Елемент
Фіорентина - Наполі. Чемпіонат
19.10 Горизонт
«ПРОЩАВАЙ»
Італії

Що віщують зорі
Гороскоп на 10 — 16 травня
ОВЕН. Імовірний успіх у справах, гарні
можливості й відмінне самопочуття. Ви легко
здобудете авторитет лідера, до вашої думки
будуть дослухатися. У вихідні постарайтеся
не відволікатися на дрібні другорядні завдання. Сприятливий день — понеділок, несприятливий
— четвер.
ТЕЛЕЦЬ. Настав час виконувати обіцянки. Постарайтеся бути пунктуальними і не
спізнюватися, щоб уникнути непорозумінь.
У вихідні вам, ймовірно, загрожує тимчасове
відлюдництво, але воно позитивно вплине на
ваш настрій. Сприятливий день — середа, несприятливий — вівторок.
БЛИЗНЮКИ. Вдалий час для втілення в
життя навіть найоригінальніших ідей. Кохана
людина оточить вас турботою та увагою. Будьте уважні, не забувайте про тих, хто перебуває
поруч, і не нехтуйте їхніми порадами. У фінансовій сфері на вас також очікує успіх. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — вівторок.
РАК. Краще не звалювати на себе зайве
навантаження на роботі. Не намагайтеся робити десять справ одночасно. Вас можуть порадувати сприятливі події в особистому житті.
У вихідні відпочиньте разом із родиною. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
ЛЕВ. Вам доведеться сумлінно потрудитися, виконуючи поставлені вами ж завдання.
З’являться хороші перспективи, які дадуть
змогу добитися прихильності начальства.
Потім настане досить складний період. Вихідні
присвятіть відпочинку. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — вівторок.
ДІВА. У вас з’явиться шанс для успішної
самореалізації на роботі. Об’єднайте свої зусилля з колегами. Настав час для кар’єрного
росту. Повне взаєморозуміння буде панувати
у стосунках із близькими людьми. Вихідні проведіть за містом. Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
ТЕРЕЗИ. Створіть собі міцний і надійний
фундамент для позитивних змін у житті. Занурення в роботу не повинне загрожувати вам
душевними потрясіннями. До вихідних владнаєте всі проблеми та зможете відпочити у колі
друзів. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий
— вівторок.
СКОРПІОН. У справах на вас чекає успіх
і солідний прибуток. Удача надихає й відкриває нові можливості. Прислухайтеся до порад
близьких людей, вони виявляться досить корисними. У вихідні ви здатні гори звернути. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Вам доведеться працювати
не покладаючи рук, проте швидко побачите
результат. Не варто ділитися своїми ідеями та
задумами, якщо не хочете, щоб хтось реалізував їх без вашої участі. Однією зі значимих подій
стане щось, пов’язане з вашою родиною. Сприятливий
день — середа, несприятливий — вівторок.
КОЗЕРІГ. Не піддавайтеся емоціям, вони
затьмарюють розум і шкодять справам. Спокій і розсудливість — от складові вашого успіху. Будьте тактовні, не з’ясовуйте стосунки з
ким би то не було. Сконцентруйтеся на найважливішому, не розпорошуйтеся на дрібниці. До вихідних
зросте фізична активність. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ВОДОЛІЙ. Цей період буде вирізнятися
підвищеною професійною активністю. Ви
зможете насолодитися плодами своєї діяльності. Однак важливо не метушитися, ви й так
усе встигнете. Будьте обережні, висловлюючи
критичні зауваження на адресу колег. У вихідні вас можуть порадувати несподіваними сюрпризами. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — середа.
РИБИ. Вам буде важко займатися тим, що
ви запланували. Не виключено, що вам доведеться багато часу витратити на вирішення
чужих проблем. Утім, усе це стосується початку тижня, у вихідні гарно відпочинете. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
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Фото із сайту greenmarket.com.ua.

Легкості, свіжості і вітамінів!
Хіба ж не цього хочеться нам усім весняної пори після святкового
застілля? А травень щедрий на всіляку зелень: схожа на конвалію
черемша з м’яким часниковим ароматом, ніжне і хрустке листя салату,
пряний гірчичний і злегка маслянистий смак руколи, широколиста
кислувата зелень шпинату і виражена кислинка щавлю... А вже
соковитої молоденької редиски, петрушки, по-весняному тендітних
пір’їн цибулі та часнику – в кожному городі. Поєднуючи все це з
іншими інгредієнтами, отримаємо смачні й корисні салатики, закуски,
за якими так скучили упродовж довгої зими
«ВЕСНЯНОЧКИ»
Жовті зернятка кукурудзи справді
виглядають веснянками на зеленому
тлі салату
Інгредієнти: 1 головка молодої капусти,
2 огірки, по пучку зеленої цибулі та кропу,
5 ст. л. консервованої кукурудзи, 1 ст. л. насіння кунжуту (або соняшнику), 3 ст. л. олії, 1 ст. л.
яблучного оцту, цукор та сіль – за смаком.
Приготування. Зелену цибулю дрібно
посікти, додати оцет і цукор, перемішати і
залишити на 10 хвилин, щоб промаринувалася. Капусту тонко нашаткувати, посолити
і злегка прим’яти, аби пустила сік, потому
злити рідину. Огірки покраяти соломкою.
Дрібно нарізати кріп. Змішати всі інгреді-

САЛАТ ІЗ РЕДИСКИ І РУКОЛИ

Фото із сайту yakulinar.net.

єнти, посолити, поперчити, можна додати
цукор за смаком, заправити олією і добре
вимішати. Викласти у салатник і притрусити
кунжутом, насінням соняшнику чи подрібненими волоськими горіхами.

«СИТНА ВЕЧЕРЯ»
Відмінно збалансовані смак і користь!
Інгредієнти: 50 г салатного листя,
8–10 редисок, 1 копчене або смажене куряче філе, 4 яйця, 2–3 ст. л. майонезу, жменя
листя базиліку.
Приготування. Цю страву зазвичай подають порційно. Листя салату помити, обсушити паперовим рушником і встелити ним
дно кожної тарілки. Далі викласти редиску,
порізану кружальцями, посипати знову
листям салату. У невеликій мисці змішати
дрібно покраяну курятину з майонезом,

Фото із сайту vkusno.com.ua.

розподілити в салатники поверх редиски,
посипати нарізаним базиліком і поперчити.
Яйця зварити круто, остудити, почистити і
порозрізати четвертинками й акуратно викласти навколо курятини.

КУРЯЧЕ ФІЛЕ ІЗ ЗЕЛЕНИМ
МАСЛОМ
На гарнір добре подати рис та овочі
Інгредієнти: 1 пучок черемші, 1 червона цибулина, 4 ст. л. січеної петрушки, 200 г
м’якого вершкового масла, 1 ст. л. лимонного
соку, сіль, мелений чорний перець, 4 курячі
грудки, 4 ст. л. олії.
Приготування. Черемшу сполоснути,
обсушити рушником і посікти. Цибулину
почистити і дрібно нарізати. Змішати з посіченою петрушкою і вершковим маслом. Приправити соком лимона, посолити й поперчити. Викласти масу на харчову плівку і сформувати ковбаску діаметром 3 см. Покласти в

Фото із сайту dyadyapizza.com.

морозильну камеру на 1 годину. Філе вимити,
обсушити, натерти сіллю й перцем. Смажити
на олії близько 7 хвилин. Охолоджене зелене
масло нарізати кружальцями і подати з обсмаженим філе.

САЛАТ ЗІ ШПИНАТОМ
До цього салату досить запекти
індичку або курочку – і смачний обід готовий!
Інгредієнти: 150 г капусти, 50 г молодого шпинату, 1 огірок, 100 мл грецького
нежирного йогурту, сіль за смаком.
Приготування. Молоду капусту нашаткувати, посолити і розім’яти руками. Додати
дрібно нарізаний шпинат, покраяний соломкою огірок і заправити йогуртом.

Фото із сайту lady.tochka.net.

Неймовірне поєднання і смаків, і кольорів
Інгредієнти: 1 пучок руколи, 6–8 редисок, 150 г фети, 2–3 ст. л. оливкової олії,
1 ст. л. лимонного соку, сіль та перець – до
смаку.
Приготування. Редиску наріжте великими шматочками, фету – кубиками.
Змішайте редиску, фету і руколу, посоліть і

Фото із сайту wworld.com.ua.

поперчіть за смаком, приправте лимонним
соком і оливковою олією.

САЛАТ ЗІ ЩАВЛЕМ
Перед подачею на стіл готовому салату треба трохи настоятися
Інгредієнти: 2–3 варені картоплини,
пучок зеленої цибулі, жменя щавлю, 3 яйця,
2 свіжі огірки, зелень, 2 ч. л. гірчиці, 2 ст. л.
олії, перець, сіль.
Приготування. Щавель, цибулю та зелень ретельно перебрати, помити і дрібно
посікти, додати нарізані кубиками варені
картоплю і яйця. Огірки покраяти напівкружальцями і також всипати до решти інгредієнтів. Для заправки змішати олію, гірчицю

Фото сайту cafedetali.net.

(кількість її можна регулювати на власний
смак), сіль і перець.

ЧАСНИКОВО-КРОПОВЕ МАСЛО
Цю смачну намазку можна додавати до
картоплі, каш, макаронів, запіканок, соусів. Часниково-кропове масло стане вам у
пригоді, щоб надати родзинки м’ясному
чи рибному стейку, заправити пельмені,
збагатити ароматами суп, швидко приготувати незвичні бутерброди
Інгредієнти: 100 г вершкового масла,
1 пучок кропу, 1–2 зубчики часнику, 6 крапель
лимонного соку, сіль за смаком.
Приготування. Зелень миємо, обсушуємо, зрізаємо і викидаємо стебла, залишаючи
тільки ніжні гілочки. Масло розм’якшуємо
за кімнатної температури. Дрібно нарізаємо

Фото із сайту gromada.dp.ua.

кріп, пропускаємо через прес часник. Змішуємо все, додаючи сіль та кілька крапель лимонного соку. Формуємо із суміші ковбаску,
загортаємо її харчовою плівкою та кладемо в
холодильник.

САЛАТ З ЛОБОДОЮ
Один із найпоширеніших бур’янів у наших краях, виявляється, дуже корисно додавати до супів і закусок: у ньому багато
каротину, вітаміну С, органічних кислот,
мікроелементів. Нейтральний свіжий
смак лободи не зіпсує жодної страви!
Інгредієнти: 50 г лободи, 4 картоплини,
2 яйця, 6–8 редисок, 1 огірок, 15 г зеленої цибулі, 15 г зелені кропу, майонез для заправки,
сіль за смаком.
Приготування. Лободу ошпарити і нарізати. Картоплю зварити в мундирі, очисти-

Фото із сайту otozh.com.ua.

ти, нарізати шматочками. Огірки й редиску
нарізати часточками, всю зелень подрібнити,
яйця зварити круто і порубати, все посолити,
перемішати, заправити майонезом.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

«Коли вона заспівала, на мить здалося,
що люди перестали дихати…»
Фото із сайту www.dw.com.

А вболівальники мадридського
«Реала», до яких і себе зараховую, ледь
не померли, бо такого славня, якого
знає увесь світ, вони не мають. Хоч і
в моєму гарбузячому житті було два
періоди, коли я фанатів від «Барси», —
часів Стоїчкова–Ромаріо–Кумана й ери
Роналдо–зубастика

“

Грицько ГАРБУЗ

Монсеррат Кабальє
в пам’ять про свого
друга Фредді Мерк’юрі
більше ні з ким не
захотіла виконувати
пісню «Барселона»…

ле, як співала Едіта П’єха, «нам рано жить воспоминаньями», а час, за правилами, нагадати запитання, відповідь на
яке вже майже озвучив.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 16 (2021)

Якщо на небесах є ангели і вони співають, то вони співають голосом Монсеррат Кабальє.

А для оголошення відповіді я з величезним задоволенням
надаю слово славній представниці озерного поліського краю —
жительці села Кропивники Ковельського району Волині Ользі
Сидорук, яка детально по поличках розклала наше завдання. «У
нинішньому завданні — підказок чимало. Та, чесно кажучи, перечитавши низку посилань у гуглі, розгадки не знайшла, — написала нам пані Ольга. — Очевидним було тільки те, що в Грицька є
улюблений футбольний клуб. Та який? Натрапила на інформацію
про те, що «Реал Мадрид» визнаний ФІФА кращим футбольним
клубом XX століття і що Red One після завоювання 10 кубка Ліги
чемпіонів (Ла Десіми) створив гімн клубу під назвою Hala Madrid y
nada mas. Інформації про те, що славень виконувала знана співачка, не було… Як і щоразу, перечитувала завдання ще і ще. І пазли
з раніше почерпнутої інформації склалися самі собою. Монсер-

Cклав пан Андрій.

Лікарі боролися за її життя з перших хвилин. Тому мама, коли
одужала, нарекла її іменем священної вершини рідного краю. Цю
естафету вона передала вже й рідній донечці. Казала, що справа,
завдяки якій стала знаменитою, нагадує материнський плач. А
ненькою вона була чудовою, бо готова була будь–якої миті пожертвувати всім заради своєї сім’ї.
Вже на гребені слави боролась з онко. І знову завдяки медикам
та тим, хто залишив цей світ, перемогла! Проте випробування
на цьому не закінчилися: після страшної автокатастрофи довелося вести війну з надмірною вагою. Не виходило, хоч, бувало, і за
один вечір втрачала по 6 кілограмів.
А одного разу вийшла до численної публіки і заспівала з тим,
хто придумав чи не найвідоміший твір про найсильніших. Пісня,
яку вони виконали, стала фактично славнем її краю. Наш, до речі,
вона теж любила. Але приспів цього твору — як червона ганчірка
для Грицька Гарбуза, бо він уболіває за одвічних конкурентів.
Назву якого міста, котре асоціюється з нашою героїнею,
ми сьогодні заховали у гарбузі?

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні
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рат Кабальє? Залишилося звірити Грицькові підказки. Картинка
вийшла ідеальна.
12 квітня 1933 року в Барселоні народилася дівчинка, яку
нарекли Монсеррат. Батьки назвали дочку на честь гори святої
Марії Монсеррат, на якій розташований монастир. Повністю її
ім’я звучить як Марія де Монсеррат Вівіана Консепсьон Кабальє.
Їй судилося стати найвідомішою оперною співачкою. Монсеррат
у 12 років вступила до ліцею Барселони, де провчилася до свого
24–ліття. Незважаючи на те, що Монсеррат була цікава чоловікам, створювати сім’ю співачка не поспішала. Вийшла заміж у
31 рік за Бернабе Марті. Донечку, яка народилася у 1972–му,
теж назвали Монсеррат. На той час сім’я вже виховувала сина.
Її творча кар’єра тривала 50 років. Вона виступала з майстрами оперної сцени Лучано Паваротті та Пласідо Домінго,
виконала майже 90 ролей і близько 800 камерних творів. Прихильники називали її La Superba («чудова»). Про неї писали: «Коли
Кабальє заспівала свою першу арію…, щось змінилося в атмосфері. На мить здалося, що люди перестали дихати…»
У 1987 році, коли стало відомо, що рідне місто нашої героїні
обрали столицею майбутньої Олімпіади, мер Барселони звернувся до Кабальє з проханням взяти участь у цьому грандіозному
заході. Співачка висловила міському голові побажання дати їй
можливість зробити щось нове, сучасне, а краще — зовсім віддалене від класичної опери. Брат Монсеррат згадав про мегапопулярного на той час співака Фредді Мерк’юрі, який до того ж
був великим любителем опери. Як потім зізнавався сам рокер, він
був шанувальником Кабальє і навіть виконав написану на її честь
пісню Exercises in free love. Мерк’юрі приїхав до Іспанії, де разом із
Монсеррат вони створили композицію під назвою «Барселона».
Спочатку була тільки мелодія, потім написали слова до неї. Результат представили меру міста, отримали від нього схвалення і
дозвіл виконувати цю композицію. Так народився офіційний гімн
Олімпіади-92 і союз двох зірок світового рівня.
Цікаво, що «Барселону» записали в 1988–му, але на спортивному святі вона прозвучала тільки на відеозаписі: до того часу
Фредді Мерк’юрі вже не було серед живих, а Монсеррат Кабальє
в пам’ять про свого друга більше ні з ким не захотіла її виконувати… 85 років життя оперної діви були сповнені поворотів долі
настільки незвичайних, наскільки незвичайним був її голос. У
молодості потрапила в автомобільну катастрофу. Ця трагедія
залишила слід у житті співачки. Вона отримала травму голови,
яка вплинула на її зовнішній вигляд.
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змогли допомогти оперній діві впоратися з проблемою. При
тому, що вона вела здоровий спосіб життя, не їла продуктів із борошна, навіть стала вегетаріанкою, вага перевищувала позначку
100 кг при зрості 161 см. На початку 1990–х Монсеррат Кабальє
почула від лікарів страшний діагноз — онкологія. Фахівці наполягали на хірургічному втручанні, але з мудрою порадою до
оперної співачки прийшов її друг і колега Лучано Паваротті. Він
запропонував їй пройти обстеження в іншій клініці. У результаті
Монсеррат вилікували без операції. А ще у 2010 році вона отримала травму коліна, а в 2012–му під час гастролей в Росії перед
початком виступу (в готелі) співачці стало погано. Вердикт —
мікроінсульт. Травми й діагнози підірвали здоров’я Кабальє, але
при цьому вона намагалася завжди бути активною. Багато хто не
розумів, звідки вона черпає енергію, на що вона відповідала, що
надихається підтримкою сім’ї.
У 2006 році Монсеррат Кабальє отримала від Віктора Ющенка орден Княгині Ольги I ступеня. «Безумовно, нагорода від Президента України дуже приємна. Але найціннішою відзнакою для
мене є мій глядач і його визнання. Не було б глядача — не було б
мене!» — говорила вона. А у свій 85–й день народження співачка
відвідала Київ. Кабальє приїхала з дочкою та онукою. Її вітали
політики і діячі культури. Перед оперною дівою виступила Ніна
Матвієнко, а Катерина Осадча навчила співати «Многая літа».
«…Я, як і раніше, мрію, щоб усі люди на Землі були
добрішими і намагалися своїми вчинками змінити світ на
краще», — поділилася наостанок легендарна оперна співачка».
І я знову аплодую і кажу «Браво!» пані Ользі. Ви стаєте переможницею нашого конкурсу історій пошуку правильної відповіді
і володаркою 150 гривень. Хоча вікторія вам цього разу дісталась
не в одні ворота, адже ще 15 учасників розгадали заховане слово
«Барселона» і кожен третій із них описав, як докопався до істини.
А оскільки із цих 15 володарів залікового бала, за правилами, лише двоє можуть отримати і по 100 гривень призових, то
ми знову провели жеребкування. І завдяки щасливій руці підприємця з Луцька Сергія Іскарєва, купюри з портретом Тараса
Шевченка дістануться Тамарі Бершадській із села Бродецьке
Звенигородського району Черкаської області й Андрієві Куяві з Ковеля на Волині.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 18 (2021)
У 2011–му вік Тараса дорівнював сумі цифр року його народження. Рік його народження став тріумфом однієї картини і
початком злету іншої, в назвах яких згадуються персонажі з українських народних приказок чи казок про безпідставне вихваляння
чи про довірливість і жорстокість.
А в гарбузі ми заховали фото вітчизняної особистості, яка
прославилась щонайменше на всю Європу в іншій галузі, скопіювавши назву однієї із картин.
Чия світлина знаходиться у гарбузі?
Слово–відповідь треба надіслати до 17 травня тільки у вигляді sms–повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775
(наприклад: «Піст», «Три ведмеді», «Світлана Орловська»), але
обов’язково вказати після слова–відповіді у дужках ще й своє
ім’я і прізвище (наприклад: «М’яч (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.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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l НА ПОВОРОТАХ ДОЛІ

«Я все життя співав, навіть
у пологовому будинку
при народженні був
найкрикливішою дитиною»

Помічна ікона

Фото із сайту pik.net.ua.

Лія ЛІС
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ПРЯМА МОВА СЕРГІЯ
ЛАЗАНОВСЬКОГО:
l «Я все життя співав, навіть
у пологовому будинку при народженні був найкрикливішою дитиною. Тоді мої родичі казали, що
стану артистом».
l «В маленькому місті бути
актором дуже круто: тебе знають,
тебе впізнають і ти популярний —
звізда».
l «Ростислав Держипільський
(режисер. — Ред.) каже, що проведення весіль та днів народжень
вбиває акторів. Бо це більше для
кавеенщиків. Але ми інколи просимося, якщо є гарна можливість
заробити. Актору важко вести весілля, бо люди сприймають його

Приснилася покійна Дарка. Кликала Ксеню. Як
колись, у дитинстві. У Дарки сад був розкішний.
А дітей та внуків не було. Чоловік помер. Тому любила
пригощати сільську дітлашню та родину яблуками,
сливами, грушами.
— Йди-но сюди, дитинко! — бувало гукала Дарка. —
Вже ранні яблучка доспіли…
Ольга ЧОРНА

сенина бабуся Іванка — двоюрідна сестра Дарки. Жили неподалік одна від одної. До церкви
разом ходили, на лавці любили посидіти, минуле згадати. Взимку Дарка
на вечорниці приходила. Пісень старих співали. Ксеня навіть записала
деякі.
Іванку Дарка пережила. Зовсім старенькою у засвіти відійшла. Осиротіла
хатина. А садок родить…
Дарка Ксеню «золотою внучкою»
називала. Ксеня привозила з міста старенькій різні смаколики. Та, мов дитина, раділа. Дякувала і молилася. Дарка
дуже побожною була. Постів дотримувалася. Худесенька, маленька, їла, наче
горобчик.
— З ніг упадете, поки піст закінчиться, — казала Ксеня.
— А мене Господь підтримає, —
відповідала, усміхаючись.
…Сад бруньками брався. Наче відчувала Дарка, що Небеса скоро покличуть душу у Вічність. Із кожним деревцем розмовляла. Гладила пошерхлу
кору старих яблунь. Увечері слухала
тишу й сповивала молитвами світ.
Не стало Дарки весняного ранку…
…Ксеня тепер зрідка до села їздила. Мати нездужала, тому до міста
забрала. Хату замкнула. Сусіди наглядали.
Останнім часом у Ксениному житті все наперекосяк. Віталій, чоловік,
з сім’ї пішов. І нещодавно придбану
квартиру прихопив. Бо його нова пасія не має власного житла, а в неї мала
дитина.
— Про свого сина забув? — запитала Ксеня. — Ми ж квартиру для Славка старалися.
Він був студентом. На програміста
вчився.
— Вам трикімнатне помешкання залишається, а ми з Веронікою
та її донькою змушені жити в однокімнатному.
— Не забудь додати: в новій і про-

К
Фото із сайту showbiz.fakty.ua.

Cергій вирішив продати обіцяну київську квартиру і вкласти гроші
у свій професійний розвиток.

Батьки Наді Дорофеєвої живуть у Криму, тому вона не мала змоги
зустріти Великдень з ними. Але тепла та уваги на Прикарпатті зірка
отримала не менше, ніж удома.

“

25-річний переможець Сергій Лазановський —
викладач музики в університеті імені Короля
Данила, актор у Франківському драмтеатрі,
ведучий на телебаченні, також озвучує кіно
та мультфільми.

як клоуна. Він їм «должен». А в театрі приходять на тебе подивитися.
Там тобі «должні», там тобою захо-

плюються. Та ти й сам почуваєшся
клоуном, бо треба бігати запрошувати людей на конкурси».

ДО РЕЧІ
Тіна Кароль заявила, що це був її останній сезон на «Голосі країни».
«Це мій крайній сезон. Я дуже дякую «Голосу країни». І дякую всім, хто
довіряв свою долю команді Тіни Кароль. Люблю кожного, хто торкався цього проєкту. Якщо так можна, то я б залюбки віддала своє крісло
Юлії Саніній», — сказала Тіна.

Фото із сайту osoblyva.com.

«Ксеня взяла ікону, струсила скло, витерла засохлий бруд. Вирішила забрати
із собою».

Переможець «Голосу країни-11» 25-річний франківець
Сергій Лазановський отримає квартиру у столиці

агадаємо, 25 квітня в ефірі телеканалу «1+1» відбувся суперфінал 11-го
сезону вокального шоу «Голос
країни», у якому в пісенному герці зійшлись рівненчанка Юлія
Тимочко з команди Тіни Кароль
та прикарпатець Сергій Лазановський із тренером Надею Дорофеєвою. Юлія виконала пісню Hurts
«Wonderful Life», з якою підкорила
всіх на «сліпих» прослуховуваннях
«Голосу», а Сергій заспівав «You Are
the reason», з якою теж уперше
прийшов на шоу. За результатами
глядацького голосування перемогу отримав Сергій Лазановський.
В якості нагороди його чекає квартира в одному з київських житлових кварталів і виступ на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.
25-річний переможець — викладач музики в університеті імені
Короля Данила, актор у Франківському драмтеатрі, ведучий на телебаченні, також озвучує кіно
та мультфільми.
Після перемоги свого підопічного Надія Дорофеєва пообіцяла, що приїде відсвяткувати
Великдень на його батьківщину
в село Попельники на Івано-Франківщині. І слова дотримала! Свою
поїздку зірка та її чоловік Володимир Дантес активно показували
в соцмережах. У гостях у Сергія
Дорофеєву чекав не тільки святковий стіл, а й місцеві жителі, які
вишикувалися в чергу, щоб зробити селфі із зіркою.
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сторій. І мала належати вона нашому
синові.
Славко бунтував: мовляв, мені нічого не треба, і зрадника-батька також.
Віталієва сестра при зустрічі вколола:

“

Останнім часом
у Ксениному житті
все наперекосяк.
Віталій, чоловік, з сім’ї
пішов. І нещодавно
придбану квартиру
прихопив. Бо його
нова пасія не має
власного житла,
а в неї мала дитина.

— Кому розлучена жінка потрібна? Та й зараз чоловіки на молодих заглядають. Як-от мій братик. Оце втнув!
З Мілою у Ксені стосунки були ніякі. Мілин благовірний до пляшки прикладався. І до роботи лінивий. У своїх
негараздах жінка звинувачувала всіх
і вся. Заздрила Віталію, що посаду має.
І Ксеня рук на роботі не бруднить.
А вона, Міла, на ринку торгує. Їй ті
огірки-помідори-капуста вже впоперек горла стоять. Тому Міла не приховувала зловтіхи, що в Ксені особисте
вшкереберть полетіло…
Ще й, як на зло, закрилася агенція,
де Ксеня туристичним гідом працювала. Тож поповнила на біржі праці ряди
безробітних.
…Дарка знову прийшла у сон.
Стояла край саду і кликала Ксеню. Так
знайомо-лагідно:
— Йди-но сюди, золота внучко…
Ксеня повідала сон матері.
— Треба на Службу Божу за бабу
Дарку дати, та й на могилу поїхати б.
Може, у вихідні?
— Поїду, мамо. І до нашої хати треба навідатися.
Закінчення на с. 9

