Як розпізнати інсульт:
важливі поради
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Львівську вакцину
від коронавірусу
спочатку
випробують
на мишах
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l РЕЗОНАНС

Фото із сайту youtube.com.

Фото Євгенія ОЛІЙНИКА, RFE/RL Graphics.

Загибель
«вовчої зграї»
За дві з половиною години повстанці
знищили 405 енкаведистів
Фото із сайту ukrnationalism.com.

Боротьбою за підвищену пенсію Борис Плахтій (на фото) нагадав про іншу
боротьбу – українських повстанців за Незалежність і свою роль у долі одного з них.

Суддя з Волині, який виніс останній
смертний вирок вояку УПА, отримує
пенсію у 200 тисяч гривень

Фото із сайту rayon.in.ua.

За свої переконання Мирослав Симчич відсидів у таборах
понад 32 роки.

Борис Плахтій, екссуддя,
який за сфабрикованими КДБ
документами у 1987 році засудив
до розстрілу 62-літнього бійця
УПА Івана Гончарука (на фото),
через суд збільшив собі пенсію

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Викладач
англійської…
ходить у 7-й клас

Зна
нашийх!

Харків’янину Леву Бондаренку лише (на фото) 11 років, а він уже
склав міжнародний іспит Кембриджського університету з англійської
та отримав сертифікат найвищого рівня зі знання мови
Закінчення на с. 6

Фото із сайту kzd.org.ua.

Суд повернув
волинянину п’ятьох
рідних синів і дочок
Закінчення на с. 5

Фото із сайту vecherniy.kharkov.ua.
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Чому так сталось – читайте на с. 10
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Фото із сайту pravda.com.ua.

Жінка народила одразу 9 дітей,
хоча чекала на сімох
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Дев’ятірня: третій випадок в історії
і перший — зі щасливим кінцем

Саме Терешкова, перша жінка-космонавт, виступила в Думі з
ініціативою «обнулити» президентські терміни Володимира
Путіна, щоб він міг балотуватись далі і керувати Росією аж до
2036 року.
Фото із сайту Youtube.com.

Стільки дітей за раз народила
25-річна Халіма Сіссе (на фото)
з африканської держави Малі
я радісна подія сталася 4 травня. Усі немовлята (п’ять дівчаток та чотири хлопчики), а також мама почуваються добре. Халіма перед пологами пролежала два
тижні у лікарні Бамако, столиці Малі,
а потім за указом президента Ба Ндау
її перевели до клініки в сусідній країні Марокко. Цікаво, що на УЗД в обох
державах лікарі нарахували в утробі
жінки лише сімох дітей. Халіма під
час пологів втратила багато крові,
і їй знадобилось переливання. Зараз
стан мами та немовлят стабільний.
Дев’ятірня — надзвичайно рідкісне явище, зазвичай пов’язане
з ускладненнями, в результаті яких
немовлята помирають. Медикам відомі два таких випадки — в Австралії у 1971 році і в Малайзії в 1999-му.

Три з них — на Волині

Ц

нашій державі налічується 278 топонімів (230 — на підконтрольній території, 48 — на окупованій) із прізвищем
Валентини Терешкової — російської депутатки, яка голосувала за окупацію Криму, підрахували у виданні «Лівий берег».
«2014 рік. Окупанти блокують українські військові частини. 27 лютого разом із колегами прибуває в Крим депутатка Держдуми
Росії Валентина Терешкова для «спілкування з жителями». Також
вона голосувала 1.03.2014 року за дозвіл розміщення російських
військ на території України», — нагадав журналіст Олександр
Рудоманов.
Найбільше вулиць на честь Терешкової — у Хмельницькій області (37), Вінницькій (35) та Одеській (30). У Волинській
області — 3, а в Рівненській — 16. «Чи можливо, щоб на честь
окупантів були названі вулиці? Щоб на восьмому році війни вулиці носили імена тих, хто безпосередньо причетний
до анексії Криму?» — риторично запитує журналіст.

В

Про Халіму Сіссе тепер говорить увесь світ.

В обох ніхто з дітей не вижив. Тому
міністр охорони здоров’я Малі Фан-

Не ікло, а укол: в Румунії
щеплення від коронавірусу
роблять у замку Дракули
На території відомої пам’ятки в Трансильванії відкрили пункт
безкоштовної вакцинації
рганізатори використовують антураж із вампірською тематикою, щоб спонукати людей пройти щеплення. Уряд країни
заявляє, що хоче вакцинувати 10 мільйонів осіб до вересня.
Але в Румунії — один із найвищих рівнів несприйняття вакцинації
в Європі. Майже половина румунів кажуть, що не бажають робити
щеплення. Тож у замку щовихідних кожен охочий може з’явитися
без попереднього запису, щоб вакцинуватися, а також отримати безкоштовний вхід на виставку середньовічних знарядь тортур. «Ідея
полягала в тому, щоб показати, як 500–600 років тому в Європі кололи людей», — сказав інформаційному агентству Reuters директор
з маркетингу замку Бран Александру Пріску.

О

Чоловік вистрибнув
із 8-го поверху і впав на жінку
Це сталось у Дніпрі 9 травня
равми 60-річного чоловіка виявилися несумісними з життям.
Лікарям залишилося лише констатувати смерть. 66-літню жінку
госпіталізували, в неї перелом шийного відділу хребта. З’ясувалось, що чоловік після смерті батьків жив один, ніде не працював. Перед
падінням був удома сам. Сусіди кажуть, що перебував на обліку в психіатра. Поліція з’ясовує, чи намагався він накласти на себе руки, чи випав
з необережності. «З головою не все гаразд. Він ходив у неналежному
вигляді. Випав, роздягнений догола. Упав спочатку на козирок аптеки,
потім на перила і відскочив на жінку», — зазначають місцеві.

Т

В Україні майже 300 вулиць
з ім’ям російської окупантки

та Сібі привітала медиків обох країн
зі щасливим закінченням пологів.

l ПРЯМА МОВА
Іван МАЛКОВИЧ, засновник
відомого видавництва
«А-ба-ба-га-ла-ма-га», який
10 травня відсвяткував
60-й день народження:

Вилучили чорнобильський
«самогон», який везли у Велику
Британію
Загалом у партії було 1500 пляшок алкогольного напою
під назвою Atomik (на фото)
Фото із сайту odnaminyta.com.

«

Коли я побачив результати виборів
2019 року, сприйняв це як особисту поразку. Перед тим виповнилося 25 років
видавництву, і брати Капранови, вітаючи нас, казали: «На цих книжках виросли ті діти, які були на Майдані гідності». Я ніби й розумів, що це перебільшення, але було приємно, бо й сам знав
багатьох наших читачів, які там були.
Знаю, що Іван Сидор, який тої трагічної ночі бив у дзвони Михайлівського
собору, теж читач наших книг... Але
2019 року все перемінилося. Виявилося,
що по-справжньому «виховали» молодь
не ми, не люди культури і науки, а «95-й
р
квартал», який гиготів із кожної праски – іронія у ставленні до своєї держави,
нтоназнущальні інтонанській
ції в українській
ага до
вимові, зневага
нськовсього українськокакая
го, бо – «какая
разница».

»

На прикладі горілки вчені вирішили довести, що у Чорнобильській
зоні можна виробляти продукти без радіації.

країнські спецслужби конфіскували першу партію «самогону», який компанія «Chernobyl Spirit» виготовила з яблук,
вирощених неподалік Чорнобильської АЕС. Підприємці кажуть, що вона була призначена для Великої Британії та мала відповідні акцизи, тож «поняття не мають», чому вантаж затримали.
Зазначимо, що підприємством, яке виготовляє Аtomik, управляють учені, які працюють у Чорнобильській зоні відчуження. Їхні
дослідження включали вирощування експериментальних культур,
щоб з’ясувати, чи можна використовувати зерно та інші продукти
із цієї зони для виробництва харчів, безпечних для вживання.
Компанія з 2019 року удосконалювала свій рецепт, щоб
зробити спирт із яблук.
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Фото із сайту 33kanal.com.
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Фото із сайту realist.online.

Ахметов, Пінчук та Жеваго: три богатирі, які контролюють
ледь не половину української економіки.

Статки Коломойського
і Боголюбова за рік зросли
на 1,3 мільярда доларів
А друг Ігоря Коломойського Ігор Палиця після 8-літньої паузи
знову потрапив у ТОП-100 українських багачів

У чергах за субсидіями люди непритомніють.
Про будь–яку «антикоронавірусну» дистанцію мова взагалі не йде…

Цинізм влади — зобов’язати
найбідніших заповнювати
декларації про доходи
для отримання субсидій
Команда Володимира Зеленського продовжує звуження
соціальних прав українців, ідеться у заяві партії «Європейська
Cолідарність»

Василь КІТ

2020 році журнал «Форбс
Україна» опублікував рейтинг 100 найбагатших українців. Геннадій Боголюбов у ньому
посідав 5–те місце із $1,2 млрд,
а Ігор Коломойський — 8–ме з
$1 млрд. У нинішньому рейтингу
Коломойський «обігнав» Боголюбова і посів 4–те місце, його статки зросли до $1,8 млрд. Водночас
Боголюбов залишився на п’ятому
місці, але побагатшав ($1,7 млрд).
Таким чином, сумарно статки бізнес–партнерів, колишніх влас-

У

ників «Приватбанку», зросли на
$1,3 млрд.
Зазначимо, що рейтинг ста
найбагатших українців, який склав
журнал Forbes Україна, очолили Рінат Ахметов (7,6 млрд дол.), Віктор
Пінчук (2,5 млрд дол.) та Костянтин
Жеваго (2,4 млрд дол.). Далі йдуть
Коломойський та Боголюбов.
До речі, після 8–річної перерви повернувся до списку найбагатших народний депутат від
Луцька, очільник партії «За майбутнє» Ігор Палиця. Із 230 мільйонами доларів він посів одразу
44–те місце.

l ВАТА–ШОУ
Дарія КЛИЧ

ісля перенесення термінів
широко розрекламованого підвищення пенсій та
мінімальної зарплати, скасування
підвищень зарплат учителям та
медикам, відсутності індексацій
пенсій чорнобильцям, військовим
пенсіонерам, науковцям та іншим,
під «каток» антисоціальної політики влади потрапили субсидіанти.
З 1 травня 2021 року уряд Зеленського — Шмигаля запровадив,
по суті, нову систему призначення
субсидій для українців. Так, зокрема, кожна родина, яка отримує
субсидію, для її переоформлення
повинна заново здати заяву і декларацію доходів та видатків. Тобто близько 3 млн родин зобов’язані
знову йти на поклон до чиновників,
принести купу папірців, довідок та
виписок для того, щоб отримати
допомогу від держави.
Нагадаємо, що після докорінної
реформи системи субсидій командою Петра Порошенка з 2015 року
субсидію можна БУЛО ОФОРМИТИ ЛЕГКО. Лише за заявою громадянина. А переоформлення субсидій відбувалося АВТОМАТИЧ-

П

НО. Без потреби подачі нових заяв,
стояння в чергах та подання нових
декларацій і довідок.
І все це фактично зруйновано
нинішньою некомпетентною владою.
Ще одним ударом для субсидіантів стало рішення уряду ліквідувати комісії місцевих органів влади
щодо призначення субсидій. Ці ко-

“

нововведень в оформленні та призначенні субсидій;
— Переоформити всім субсидіантам на новий термін належні
їм субсидії в автоматичному режимі;
— Відмовитися від подачі декларацій субсидіантами, натомість
здійснювати призначення субсидій, використовуючи бази даних

Суддівська дочка назвала українців
«бидлом» і виправдовувала
російських окупантів
Молода пані, до речі, навчається в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка на юридичному факультеті
Леонід ОЛІЙНИК

З 1 травня 2021 року кожна родина, яка отримує
субсидію, для її переоформлення повинна
заново подати заяву і декларацію доходів
та видатків.

місії розглядали різні життєві ситуації претендентів на субсидії, винятки з правил та особливості кожної
родини. Станом на сьогодні — біля
40% субсидій було призначено
саме цими комісіями. Ліквідація комісій призведе до втрати права на
отримання допомоги від держави
значної кількості українців.
З огляду на це, вимагаємо від
уряду негайно:
— Скасувати постанову щодо

органів державної влади, Пенсійного фонду, Державної фіскальної
служби;
— Повернути нормативи нарахування субсидій, які діяли в опалювальні періоди 2016–2018 років;
— Внести на розгляд Верховної
Ради України проєкт Змін до Закону про держбюджет на 2021 рік з
метою додаткового фінансування
програми субсидій в Україні.
Годі знущатися над людьми!

онька судді Печерського райсуду Києва Крістіни
Константінової та керівника відділу з розслідування справ
Майдану в ДБР Анатолія Тарасюка (пара вже розлучена) записала
відео, де нецензурно обзивала
українців та закликала їх змиритися з російською окупацією Криму. Так Настя стала на захист свого
улюбленого російського репера
Басти, який виступав в окупованому Криму і хотів дати концерт
в Україні. Ось що, зокрема, заявила донька людей, які розслідують
важливі справи і вершать правосуддя
сууддя від імені України (обережно

Д

— ненормативна лексика!): «То,
что он (Баста) выступал в Крыму,
это ничего бл*дь вообще не значит. Он уже не наш, смиритесь с
этим бл*дь. Про*бали… Вы шо
вообще там еб*нулись. Вообще
конченые, фу, позор украинцы».
Просимо вибачення за нецензурщину, але це навіть не вся цитата.
Після неабиякого розголосу
дівчина записала новий ролик,
де нібито перепросила. Вона, до
речі, навчається в Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка на юридичному
факультеті. «Й теж у майбутньому
може стати суддею. Як вам сімейка?» — запитують у Центрі протидії корупції.
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Загибель «вовчої зграї»
За дві з половиною години повстанці знищили
405 енкаведистів
Фото із сайту istpravda.com.ua.

Тіт ЛЕШУН,
c. Голігради на Тернопільщині
(уродженець села Цміни
Маневицького, а нині КаміньКаширського району)
«Розбещення депутатів доплатами породжує абсурдні голосування».

Вікторія СЮМАР:
«Щомісяця депутатам«слугам» доплачують
6 мільйонів доларів»
Обранці від Зеленського у приватних розмовах не приховують факт
неофіційних виплат
Василь КІТ

ро це в інтерв’ю виданню «Цензор.
НЕТ» сказала народна депутатка
з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар. «Подейкують, що
зараз нардепи більшості отримують місячну доплату двадцять тисяч, з обіцянкою підняти до тридцяти. В доларах. Вони

П

“

Зелена партія добре
відчуває правила
і запах «зелених
грошей». І тисне
на «зелені кнопки».

цього в розмовах особливо і не приховують. Виходить, що це десь 6 мільйонів доларів, які влада в місяць витрачає на парламент і які заносять ззовні. І тому всі
так слухняно тиснуть на кнопки. Зелені.
Можна зрозуміти, чому так мало дискусій
і аргументів. Зелена партія добре відчуває
правила і запах «зелених грошей». І тисне
на «зелені кнопки», — говорить Вікторія
Сюмар.
За її словами, гроші на фінансування депутатів монобільшості у Верховній
Раді надходять від олігархів. «Якщо ми
проголошуємо політику деолігархізації,

щоб позбутися від свого основного політичного конкурента (натякає на бажання
Зеленського розправитись із Порошенком. — Ред.), — то це називається по-іншому. Реальна деолігархізація — це про
незалежний Антимонопольний комітет,
а не про абсурдний «статус олігарха» і заборону брати участь у виборах. Ну і сумнів у щирості викликає питання, хто тоді
буде платити депутатам більшості такі
величезні гроші. Ті суми, про які зараз говорять в Раді… це сильно розбещує. І таке
розбещення породжує найбільш абсурдні голосування за багато неконституційних норм», — сказала Сюмар.

ДО РЕЧІ
Нещодавно про доплати народним
депутатам з фракції «Слуга народу» заявив журналіст Дмитро Гордон в ефірі
програми «Свобода слова Савіка Шустера». «У мене є запитання до партії «Слуга
народу». Всі депутати вашої політсили
прийшли у владу, у Верховну Раду на горбу
Володимира Зеленського. Якби український
народ 73 відсотками голосів не довірив Зеленському стати Президентом, вас би,
переважної більшості, ніхто б не знав, ви б
ніде не були. Ви б зараз не отримували,
як кажуть, в парламенті великих грошей
щомісяця. У середньому 25 тисяч доларів.
Невідомо звідки вони беруться. Кажуть,
вам платять», — обурився Гордон.

l ПРЯМА МОВА
Антон ДРОБОВИЧ, глава Українського інституту націоціоень
нальної пам’яті, вважає, Україна має відзначати День
Перемоги над нацизмом, не озираючись на Росію:

«

ть.
Бог з ними, з росіянами. Нехай божеволіють, як можуть.
амі
Офіційна держпропаганда так налаштована, що вони самі
ках
себе отруюють, це їхня справа. Наша справа – в суперечках
ами,
з ними не бути покусаними цими токсичними практиками,
дзнане приймати їх… Важливо сказати: Україна має право відзначати Перемогу не через те, що Путін хоче відібрати, а через
ом.
8 млн наших людей, які загинули заради перемоги над нацизмом.
8 млн людей загинули, це найважливіший аргумент.

»

травня 1944 року —
трагічний день для
кримськотатарського
народу. Тоді за вказівкою Йосипа Джугашвілі-Сталіна цілий
народ відправили на муки
і страждання, на голодну й
холодну смерть. Акцією керував генерал Микола Дергачов,
корінний москвич, Герой Радянського Союзу, який не сидів в окопах, а лише певний
час був комендантом Кремля,
а на радянсько-фінській війні
керував «заградотрядами»,
котрі розстрілювали своїх, що
насмілилися відступити.
Після кримських татар
жорстокість генерал-майора пізнали чеченці, інгуші,
адигейці та інші народи Північного Кавказу. Згодом червонопогонників відправили
в Карпати на боротьбу з українськими повстанцями.
Декілька дивізій на початку
1945 року прибули до Станіслава (тепер Івано-Франківськ).
Розвантажили техніку і части- Мирослав Симчич (ліворуч) разом із двома повстанцями
на військових рушила у на- у Карпатах.
прямку Космача, де на ту пору
Але упівці перехопили ра- автомобіль зупинилися пеквартирувала велика група
повстанців. Це село називали діограму і вирішили не допу- ред заздалегідь розібраним
бандерівською столицею. Чер- стити приходу підкріплення. мостом. За дві з половиною
воні вже давно точили зуби Березівській сотні Мороза, години 175 солдатів та офіцев якій третьою чотою ко- рів НКВС були знищені рапна цю місцину.
Пам’ятним став Рушірський бій, у якому були задіяні сотні людей з обох сторін.
Дванадцять американських
З боку червонопогонників
у бойових діях брала участь
«студебекерів», напханих солдатами,
дивізія НКВС, 31-й, 33-й та 87-й
та легковий автомобіль зупинилися
прикордонні загони. З боку
перед заздалегідь розібраним мостом.
УПА були залучені курені
«Гайдамаки», «Карпатський»,
За дві з половиною години 175 солдатів
«Гуцульський», «Перемога»
та офіцерів НКВС були знищені раптовим
та «Скажені» (останні йшли
рейдом із Калущини) — усьовогнем упівців під командуванням
го 1200 чоловік.
Симчича.
Отож основні сили червонопогонників увійшли в Ко- мандував Мирослав Симчич товим вогнем упівців під космач, який повстанці завчас- (псевдо Кривоніс), наказали мандуванням Симчича. Разом
но залишили, щоб оточити зробити засідку на дорозі з важкопораненими, частина
облавників. Бій був гарячим з Яблунева до Космача. Кри- яких померла від ран, втрати
і тривав три доби. Лісові воніс замаскував бійців у снігу червонопогонників становихлопці не лізли під кулі воро- біля села Рушір, де гори підко- ли 405 чоловік. Так загинула
га, котрий ховався по хатах вою облягали дорогу. До бою, «вовча зграя». У цьому бою
та стодолах, а більше дбали окрім карабінів та гранат, пішов до праотців і Герой Рапро безглузде витрачання приготували понад 20 легких дянського Союзу генерал-масупротивником боєприпасів. кулеметів, міномет, бронебій- йор Микола Дергачов, якого
Так і сталося: через три дні, ну рушницю, понад 20 автома- більшовики заднім числом повистрілявши все, що мали тів, 15 автоматичних рушниць. низили у званні до підполковДванадцять американ- ника, аби хоч тим применшити
при собі, оточені зайди через
радіозв’язок запросили допо- ських «студебекерів», напха- успіхи повстанців.
Закінчення на с. 6
них солдатами, та легковий
могу із Станіслава.
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Фото із сайту ukrinform.ua.

Суддя з Волині, який виніс останній
смертний вирок вояку УПА, отримує пенсію
у 200 тисяч гривень

Фото Євгенія ОЛІЙНИКА, RFE/RL Graphics.

Закінчення. Початок на с. 1

«Ой хто п’є — тому наливайте, хто не п’є —
тому не давайте...»

Західняки більше,
ніж решта українців,
полюбляють самогон

Петро МАКАРУК

ро це йдеться на сторінці «Історія УПА» у фейсбуці. Згідно
з повідомленням, у березні
минулого року Плахтій звернувся
до суду з вимогою перерахувати
йому пенсію. Восени 2020-го Вол и н с ь к и й о к ру ж н и й а д м і н і с тр а тивний суд повністю задовольнив
його клопотання. Таким чином Борис Плах тій домігся підвищення
суми свого пенсійного утримання,
яка зараз становить понад 200 тисяч гривень на місяць (як випливає
із судового рішення, йдеться про
202 895 грн пенсії на місяць. — Ред.)

П

Микола РИМАР

Одне з останніх фото родини перед арештом та стратою Івана Гончарука.

«Убивств на моїй совісті
нема, перед людьми
я чистий…» — на суді
Іван Гончарук відкинув усі
звинувачення.

Зазначимо, що цей суддя у відставці нещодавно потрапив на сторінки
українських видань у зв’язку з тим,
що Національна комісія із реабілітації
жертв політичних репресій реабілітувала Івана Гончарука, який був останнім вояком УПА, що йому радянський
режим виніс смертний вирок. Саме
Борис Плахтій та ще двоє народних
засідателів поставили під ним свої
підписи.

ДО РЕЧІ
Суддями працюють також дві доньки
Бориса Плахтія: Наталія Плахтій — суддею Волинського окружного адміністративного суду; Інна Плахтій — суддею Луцького міськрайонного суду. Мають авторитет у юридичній спільноті: 10 березня Інна
Плахтій стала членом Вищої ради правосуддя за квотою з’їзду суддів. Крім цього,
її дочка Катерина Троць працює у службі
інспекторів Вищої ради правосуддя.

РОДИЧІ РОЗСТРІЛЯНОГО ДОСІ
НЕ ЗНАЮТЬ, ДЕ ВІН ПОХОВАНИЙ
Івана Гончарука, якого реабілітувала Національна комісія із реабілітації жертв політичних репресій,
розстріляли в СРСР у 1989-му, за два
роки до проголошення Незалежності. За словами співробітника Центру
дослідження визвольного руху Володимира Бірчака, справа щодо українського повстанця була сфальсифікованою. Так, до свідків були залучені
діти вбитих сорок років перед тим
радянських активістів, штатних та позаштатних працівників НКВС. «У 19441945 роках цим свідкам було лише
по 10–12 років, а Івану — двадцять,
але свідки впізнали Івана Гончарука

агалом вживають алкогольні напої 66%
українців. 33% п’ють його рідше, ніж раз
на місяць, 26% — кілька разів на місяць,
7% — кілька разів на тиждень, 1% — кожного дня.
32% опитаних взагалі їх ігнорують.
Найпопулярнішими алкогольними напоями
серед опитаних, які їх споживають, є вино (36%)
і пиво (29%). Горілці віддають перевагу 20%,
коньяку — 17%, домашнім винам, настойкам —
14%, шампанському, ігристим винам — 12%,
віскі — 7%, самогону — 6%», — йдеться у дослідженні. Як вказують соціологи, вино більш популярне на Заході і в Центрі. У Західному регіоні
поширеніші домашні вина і настойки, а також самогон. На Сході частіше обирають горілку.
Вживання спиртного шкідливе для серцево-судинної системи (спричиняє гіпертонію,
збільшує ризики інсультів). Крім того, з алкоголем
пов’язують кілька різновидів раку й інші серйозні
захворювання: цироз печінки, гепатит, панкреатит. Медики говорять, що, як і тютюн, алкоголь
викликає залежність.

«З
Фото із сайту rayon.in.ua.
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Як свідчить опитування «Рейтингу», самограй
вживають 6% респондентів, переважно на Заході
України, на Сході частіше обирають горілку

Коли у другій половині 1980-х років СРСР захитався, то КДБ для залякування
організувало серію повторних судів над колишніми бійцями УПА. Іван Гончарук
на слідстві у 1946 і в 1987-му.

за фото, зробленим в п’ятдесятирічному віці», — розповів дослідник.
Іван Гончарук народився в 1925му в селі Грудки, що на Волині. До лав
Української повстанської армії потрапив у 1944 році. Його загін діяв
у Камінь-Каширському та Ратнівському районах, у ньому Іван відповідав
за господарську частину. У грудні
1945-го його боївку було розбито, а самого відправлено до ГУЛАГу
на 20 літ. Звільнили у 1956-му «через недоцільність подальшого перебування в ув’язненні». Після того
із сім’єю мешкав у Харкові. Час від
часу навідувався в рідне село Грудки.
У 1986 році знову приїхав на роковини смерті сестри, після чого на нього
написав донос стукач КДБ.
Івана Гончарука засудили до розстрілу в 1987-му. Сам вирок приурочили до «70-річчя Жовтневої революції».
На суді Гончарук відкинув звинувачення: «Убивств на моїй совісті нема,
перед людьми я чистий… Заслухавши
прокурора, я не міг собі уявити, що
за 42 роки став таким злочинцем…
Лише одне можу сказати, що був добрим пастухом».
У 1989-му постанову про відмову
у помилуванні підписала Валентина
Шевченко, голова Президії Верховної
Ради УРСР. Розстріляли Івана Гончарука 12 липня 1989 року, за два місяці
до того, як відбулися установчі збори
«Народного руху України за перебу-

дову»… На цей момент йому було
64 роки. Фактично його стратили
за ті самі «злочини», за які відправили
до ГУЛАГу у 1946-му. Він був останнім
воїном УПА, якого засудили до смертної кари в СРСР.
Місце поховання упівця донині
невідоме. «Після виконання вироку
прийшов лист, щоб забрали його речі.
Ми відповіли, що за ними не приїдемо, і попросили вислати зубний міст
батька. Вислали. Така маленька коробочка, як маленький гробик», — згадувала донька страченого Наталія…

КОМЕНТАР
Олексій
ГОЛОБУЦЬКИЙ,
політолог:
«Зауважте, це дійсно був вже 1987 рік: якби
Борис Плахтій («легендарний», «професійний», «захисник Вітчизни» — ним дуже пишається волинське суддівство) просто взяв і не підписав смертний вирок — його би точно ніхто
не розстрілював. Жодних дійсно серйозних
загроз життю чи родині — хіба кар’єрі.
Максимум — відправили би на дочасну
пенсію. Тим не менш, Плахтій вирішив, що
життя бандерівця не варте кар’єри (його
і його успішних нащадків, як бачимо).
Хороша ілюстрація для усвідомлення
того, чому в нас за 30 років держава так
і не ствердилась».

Р
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ВІЗЬМУ
НА РОБОТУ

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

Тел. 096 473 62 70.

стружку кольорових
металів: мідь, алюміній,
бронзу, латунь, свинець, н/ж;
акумулятори, можливий
демонтаж та самовивіз.
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l КОЛЕСО ІСТОРІЇ
Фото із сайту ukrnationalism.com.

Викладач англійської…
ходить у 7-й клас
Харків’янину Леву Бондаренку лише 11 років, а він уже склав міжнародний
іспит Кембриджського університету з англійської та отримав сертифікат
найвищого рівня зі знання мови
Фото із сайту vecherniy.kharkov.ua.

Ольга ВЕКЕРИК

лопець змалечку дивує своїми
надзвичайними здібностями.
Перший національний рекорд
України він встановив, коли йому
було п’ять: прочитав із найвищою
швидкістю незнайомий текст. За хвилину зумів вимовити 141 слово. Наступного року Бондаренко шокував
екзаменаторів феноменальними для
свого віку знаннями з географії: без
помилок назвав столиці усіх країн
світу. Згодом було випробування з біології: Леву показали зображення 310
живих істот — і він озвучив їхні наукові назви. У вісім років вундеркінд
встановив ще один рекорд завдяки
знанням iз квантової фізики та астрофізики. А в одинадцять — бездоганно
самотужки оволодів англійською.
Лев згадує, коли прийшов у приватну харківську школу, де знаходиться Кембриджський центр оцінювання, екзаменатори дуже здивувалися
появі семикласника на іспиті такого
рівня.
«Подумали, може, я не туди прийшов, може в мене екзамен на інший
рівень: В1, А2 або В2», — каже Бондаренко.
Втім, уже за кілька хвилин від
початку іспиту, який загалом тривав
п’ять годин, усі були надзвичайно вражені словниковим запасом хлопця та
здатністю дискутувати на різні теми.
Лев отримав максимальні бали з читання, письма та спілкування і склав
екзамен на найвищий рівень знання
мови — С2 — як у носія.
«Це свідчить про те, що він абсолютно все розуміє, що говорять іноземці, — пояснює викладач з англійської Сергій Бойко. — Лев може читати будь–яку сучасну літературу чи
статті. Він здатен спілкуватися англійською мовою з будь–якими людьми».
11–річний вундеркінд переконує:
досягти такого високого рівня під
силу кожному. Достатньо просто щодня виділяти трохи часу на запам’ятовування хоча б кількох слів із правильною вимовою і не скаржитися на
брак часу.
Лев каже, що головне — бажання,
а підручниками можуть слугувати со-

Х

Легендарному повстанцю за життя спорудили пам’ятник.

Загибель
«вовчої зграї»
Закінчення. Початок на с. 4

Тіт ЛЕШУН,
с. Голігради на Тернопільщині
(уродженець
села Цміни Маневицького,
а нині Камінь-Каширського
району)

ле й Кривоніс був поранений розривною
кулею в руку вище ліктя. Аби про це не дізналися
бійці та не втратили бойовий
дух, повстанський командир
сам собі перев’язав ременем
рукав кожуха біля зап’ястя
(щоб крові ніхто не помітив!).
Однак після двох чи трьох
годин бою він упав знесиленим.
Лікарі через небезпеку
гангрени наполягали на ампутації руки, але Мирослав
довірився чи то мольфару,
чи то просто мудрому гуцулу.
Той запевнив: «Усе минеться.
Руку врятуєш, якщо будеш
щодня промивати рану відваром з потерті. Бери її із жолоба від корови, коли вона їсть
сіно. Бо в потерті є рештки
зілля та пилок цілющих трав
із наших гір». Так Кривоніс і
вилікувався.
Він воював до 4 грудня
1948 року. Того дня хату, в
якій він був із Петром Томичем на псевдо Чернець, за

А

інформацією запроданки
оточили червонопогонники
і підпалили будівлю. А коли
знесилені семигодинним
боєм повстанці знепритомніли від диму, їх захопили.
Кривоніс виніс усі побої
та тортури і був засуджений
на 25 років таборів. Після заслання, коли йому вже повертали його речі, Симчич зауважив: «Ви не все мені повернули» — «Как нє всьо, что єщьо
тєбє нада?» – «Віддайте мій
автомат», — мовив. «Ти смотрі
какой бандьора!» — оскалився тюремний наглядач. Чи не
тому після десятиліть ГУЛАГу
згодом йому інкримінували
вигадану непокору та опір
владі. Довелося відсидіти ще
сім з половиною років.
Людина–легенда Мирослав Симчич (Кривоніс), який
витримав 32 роки 6 місяців
і 3 дні постійних катувань і
зневаги, ще за життя пізнав
не тільки вимріяну волю і
незалежність України, а й
славу та шану від земляків.
У Коломиї йому споруджено
пам’ятник, а в Космачі іменем
Симчича названо вулицю.
Про нього складають вірші,
пишуть оповідання, створюють кліпи.
Мирославу Васильовичу
бажаємо зробити два світлі
кроки до свого століття. Слава Україні та її мужнім Героям!

«Іграшки сина майже ніколи не цікавили. Зате справжній захват викликали
книжки», — каже мама вундеркінда Ольга Звянцева.

цмережі й інтернет: «Треба просто дивитися багато фільмів із субтитрами.
Це для мене спрацювало. Не назвав
би подібне навчанням, тому що я відпочиваю, розслабляюся. Як більшість
із вас дивиться YouTube російською,

“

не повинна бути метою. Біологія чи
квантова фізика, історія — я знаю, він
цікавиться, дивиться YouTube–канали. Там же лексика дуже складна».
Тепер Лев Бондаренко сам викладає англійську і навіть заробляє ки-

Уже за кілька хвилин від початку іспиту, який
загалом тривав п’ять годин, усі були надзвичайно
вражені словниковим запасом хлопця та здатністю
дискутувати на різні теми.

так я — англійською. Також багато
спілкуюсь з іноземцями, граю в ігри
англійською».
Не натішиться успіхами сина мама
Лева Ольга Звянцева. За її словами,
він із дитинства мав здібності до мов.
Але таких результатів вона зовсім не
очікувала. Адже англійська хлопцю
сподобалася не одразу.
«Я йому увімкнула відео у сім років, але він сказав, що нічого не розуміє, й вимкнув. Тоді вирішила, що ще
зарано. А потім Лев захопився статтями у Вікіпедії. Оскільки переклад був
не надто вдалим, почав читати в оригіналі, — розповідає мама. — Мова

шенькові гроші. Однак мріє він про
іншу професію.
«Я намагаюся вчити ще й інші
мови. Якщо і їх осилю, то зможу працювати в ООН, літати до інших країн
на роботу. У майбутньому хотів би
бути морським біологом та плавати
на дослідницьких суднах», — розповідає хлопець.
Тож зараз у вільний час юний поліглот опановує японську, китайську,
іспанську та німецьку.
За матеріалами
umoloda.kyiv.ua, 5.ua,
suspilne.media.

l ПРЯМА МОВА

«

»

Ігор КОНДРАТЮК, український шоумен та продюсер:

Впускати російських артистів в Україну до звільнення Криму
ом
від російської окупації та повернення контролю над східним кордоном
— це все одно, що ср…ти собі на голову!
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l МАЄТЕ ЗНАТИ

l ТРИМАЄМО КУЛАКИ!

Фото із сайту wikimedia/Sue Campbell/U. S. Air Force.

Львівську вакцину від коронавірусу
спочатку випробують на мишах
На її створення вже виділено 10 мільйонів гривень
Фото: Анатолія КИРИЧУКА.

Ольга ДЕЙНЕКА,
lv.suspilne.media

озробляти першу українську вакцину від COVID-19 львівські науковці розпочали ще минулоріч,
після того як отримали ґрант від Національного фонду наукових досліджень.
Про це Суспільному розповів директор
Інституту біології клітини НАН України
у Львові академік Андрій Сибірний.
Саме в її лабораторії і має народитися
«зброя» від коронавірусу.
«Для створення білкової вакцини використовуємо дріжджі — вихідний штам, який ми хочемо змусити утворювати
білки. Він слугуватиме
для розробки вакцини.
Анастасія
Тобто ми його генетичЗазуля.
но модифікуємо, і після
того він буде продукуватиме білки, які
ще зараз не здатний виробляти», — пояснює інженерка відділу молекулярної
генетики та біотехнологій Анастасія
Зазуля.
За схожим принципом
працюють закордонні
препарати. «Такі вакцини, як, наприклад,
«Новавакс», теж білкові. Це так само білок
коронавірусу, але синтеАндрій
зується він не в дріжджах,
Сибірний.
а в клітинах комах», —
каже професор Андрій Сибірний.
Львівські науковці вирішили працювати з дріжджами, оскільки вже
мають позитивний досвід роботи
з ними. Вони навчилися створювати
вітаміни й антибіотики на їх основі.
«У мене є досвід позитивної роботи
зі створення вакцини від гепатиту
В на дріжджах. Це було замовлення Національної академії медичних
наук десь 10 років тому. І ми маємо
один із кращих продуцентів тієї вакцини серед усіх відомих продуцентів
на дріжджах», — розповідає Андрій
Сибірний.

Одним із наслідків інсульту нерідко стає параліч
лицьового нерва…

Р

«Ходив з інсультом
10 днів»

Фото із сайту fakty.ua.

Вчені планують розробити препарат, який би можна було використовувати не лише в
ін’єкціях, а й у таблетках.

Марта
Семків.

“

Львівські науковці вирішили
працювати з дріжджами,
оскільки вже навчилися
створювати вітаміни й
антибіотики на їх основі.

У застуді мокре волосся не винне
Буває, що ви прокидаєтеся вранці, йдете у душ, маєте 10 хвилин на те,
щоб зібратися і перекусити, а висушити волосся — це останнє, про що ви
думаєте

С

то не через вологе волосся, а через вірус, який вже є у вашому організмі.
Немає нічого спільного між вашим здоров’ям і вологим волоссям.

Фото із сайту tfa.org.ua.

дальші кроки — це аналіз продукту: чи
виробляється той білок, що нам потрібний, наступний етап — його очистка.
А останній — дія цього білка спочатку
на мишах, а потім на інших лабораторних тваринах», — пояснює наукова
співробітниця відділу молекулярної генетики та біотехнологій Марта Семків.
Розробити вакцину від коронавірусу
планують до кінця 2021 року, але після
цього її потрібно буде ще випробувати.
«Ми отримаємо антиген і потім аналізува-

l ЦІКАВИЙ ФАКТ

коріш за все, до сьогодні ви
вважали, що якщо вийдете
на вулицю з вологим волоссям, то обов’язково захворієте.
Але насправді це не так. Справа
у тому, що якщо ви і застудитеся,

тимемо на лабораторних тваринах, як він
працює, чи не дає високої температури,
якихось побічних ефектів і чи викликає
він імунну реакцію, бо найголовніше —
це щоб була імунна реакція», — каже
Марта Семків.
Вірусні білки мають перевірити
на лабораторних тваринах — трансгенних мишах, яких заражатимуть вірусом
і вводитимуть їм вакцину. «Ось цей останній етап роботи, напевно, доведеться виконати нашим колегам у Польщі. Так ми
попередньо домовилися. Я би хотів, щоб
це була повністю українська вакцина,
але так виглядає, що це буде міжнародна співпраця», — додає Андрій Сибірний.
Під час роботи на цією вакциною
у львівських науковців виник план
створити ще одну вакцину від коронавірусу — у формі таблетки. Це ідея для
наступного проєкту. Наразі Інститут працює над трьома: розробкою вакцини від
Covid-19, створенням нового антибіотика широкого спектру дії і розробкою біосенсорів. Торік Інститут біології клітини
НАН України переміг у здобутті ґранта
від Національного фонду наукових досліджень. Зокрема, на вакцину від коронавірусу львівські науковці отримали майже
10 мільйонів гривень.

На сьогодні науковці
пройшли початкові етапи створення «зброї»
в і д к о р о н а в і р у с у.
«Перший — це молекулу ДНК сконструювати, а другий — ввести
її в дріжджі. Ну і по-

Але, навіть прочитавши цю інформацію,
пам’ятайте, що береженого і Бог береже.

«Запам’ятайте абревіатуру
МОЗОК. Розшифровується
так: мовлення, очі,
запаморочення, обличчя й
кінцівки. Будь-яке порушення
мови або зору, оніміння половини
обличчя, руки й ноги з одного боку або їхня
слабкість вказують на те, що насувається
інсульт», — пояснює столичний невролог
Сергій Пелешок (на фото)
Альона ДРИГВАЛЬ, gazeta.ua

кщо людина зненацька почала нечітко говорити, скаржитися на раптове затуманення зору або двоїння в очах, слід викликати
швидку допомогу. Те ж саме треба зробити, якщо
в неї перекосився рот і з’явилася так звана крива
посмішка.
— Хворі та їхні родичі недооцінюють ці симптоми. Особливо часто так буває з гіпертоніками, —
пояснює Сергій Пелешок виданню gazeta.ua. —
Всі ознаки інсульту списують на підвищений тиск.
У мене був пацієнт, який ходив з інсультом 10 днів.
Незначну симптоматику сприйняв за прояви гіпертонії. Коли МРТ показало інсульт і він нарешті звернувся до нас, хвороба вже перейшла в стабільну
стадію.
За появи симптомів інсульту необхідно одразу
викликати «швидку». До її приїзду хворого слід покласти на спину. При цьому треба підняти верхню
частину тулуба й голову на 30–40 градусів.
У такому положенні поліпшується відтік крові
від голови. Разом із тим зберігається притік, знижується черевний тиск і тиск на діафрагму. Завдяки
всьому цьому зменшується набряк мозку. За наявності нудоти й блювоти людину слід покласти
на бік.
Вкрай важливо запам’ятати точний час появи
симптомів і повідомити його лікарям. У них буде
всього 3–4 години на те, щоб зробити обстеження
й ввести препарат для розсмоктування тромба.
Реабілітацію слід починати з першого дня
хвороби. Відновний період після інсульту триває
щонайменше півроку. Перші шість місяців — найважливіші.
— Коли виписую пацієнта, — веде далі Сергій Пелешок, — даю завдання, що робити хворою
рукою: підсмикувати штани, застібати ґудзики. Добре, якщо сім’я придбає спеціальні ложки й тарілки, допоміжні пристрої для надягання шкарпеток,
призначені для людей після інсульту. Розробляти
уражену руку можна, займаючись улюбленою
справою. Якщо людина захоплювалася риболовлею, нехай збирає вудку й готує снасті.
Підтримуйте хворого психологічно. Він не повинен опускати рук. Якщо налаштований оптимістично й навколо панує позитивна сімейна атмосфера, мозок відновлюється краще.
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«Для жінки краса важливіша за розум,
тому що чоловікові легше дивитися, ніж думати».
Марлен ДІТРІХ, німецька актриса.

l СЕКРЕТИ КРАСИ

l ВАРТО ЗНАТИ

Жирне волосся потребує особливого догляду
Фото із сайту socialka.in.ua.

Для подолання цієї проблеми слід
не тільки зважати на косметичні
засоби, а й стежити за режимом
харчування та сну
ідвищене вироблення шкірного жиру можуть спричиняти як
неправильно підібрані шампуні
й маски, так і стреси, порушення сну та
гормональні збої.
Тож, аби позбутися цієї проблеми,
дотримуйтеся здорового способу життя: харчуйтеся тричі на день корисною
і збалансованою їжею, не захоплюйтеся
фаст–фудом, зменшіть споживання смаженого; спіть не менше восьми годин на
добу і не нервуйте через дрібниці.
Обираючи засоби догляду, зверніть
увагу на те, чи підходять для вашого типу
волосся шампунь, маска, кондиціонер,
наскільки безпечний їхній склад (не
повинні містити сульфатів, парабенів).
Надавайте перевагу якісним продуктам,
призначеним саме для жирного волосся,
з натуральними компонентами — такими, як шишки хмелю, кропива, хвощ польовий, мати–й-мачуха, корінь лопуха,
корінь лепехи, ромашка, розмарин, алое
тощо.
Дотримуйтеся таких загальних
правил:
Мийте голову раз на 2–3 дні теплою, але не гарячою водою, щоб не
прискорювати роботу сальних залоз.
Намагайтеся розчісувати волосся
не так часто і менше чіпати його руками.
Підберіть собі зручну зачіску — за
коротким волоссям легше доглядати і
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сік. Змастіть якимось із цих інгредієнтів
коси від коренів до кінчиків, зачекайте
20 хвилин, а тоді змийте теплою водою.
Корисно полоскати волосся відварами
трав.

«ОЙ КОСИ, КОСИ ВИ МОЇ…»

П
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Мийте голову раз на 2–3 дні теплою, але не гарячою
водою, щоб не прискорювати роботу сальних залоз.

воно довше залишається об’ємним.
Відмовтеся від застосування гелю,
мусу й лаку — ці засоби для укладки роблять волосся гладким, однак водночас
і липким та брудним.
Якомога рідше використовуйте

фен, праску (плойку) — термовплив посилює роботу сальних залоз, через що
волосся швидко жирніє.
Варто перед миттям голови робити маски. Для цього згодяться кефір,
яєчний жовток, сироватка, лимонний

Народні засоби догляду за жирним волоссям, перевірені часом:
Маска з блакитною глиною.
3 ст. л. блакитної косметичної глини розведіть водою до отримання
консистенції сметани. Додайте 1 ч. л.
реп’яхової олії та 1 жовток, ретельно
розітріть. Нанесіть отриману масу на
шкіру голови і залиште на 20 хвилин.
Маска з жовтою глиною. Змішайте 1 ч. л. яблучного оцту і жовту косметичну глину, щоб вийшла не дуже густа
кашка.
Ополіскувач із кропиви. 500 г
листя кропиви прокип’ятіть кілька
хвилин у 0,5 л окропу, остудіть і процідіть. Отриманим відваром ополіскуйте
волосся щоразу після миття і втирайте
його в корені. Це не тільки зменшить
жирність волосся, але й прискорить
його ріст, зміцнить і допоможе позбутися лупи.
Ополіскувач з ромашки. Залийте квітки ромашки аптечної окропом
у пропорції 1:10, остудіть і процідіть.
Ополіскуйте волосся тричі на тиждень,
тривалість курсу — три тижні.
Компрес із кефіру. Нанесіть кефір
(можна також використовувати кисле
молоко) на волосся, загорніть голову
рушником. Через 20 хвилин змийте
компрес теплою водою з шампунем.
Наприкінці сполосніть волосся водою,
трохи підкисленою оцтом.

ля цього відкрийте кришку
і вийміть батарейки. Викрутіть гвинтики, які з’єднують
половинки корпусу. Можливо, знадобиться чистка плати. У жодному
разі не мийте її водою. Скористайтесь спиртом чи спеціальним засобом для очищення окислених контактів. Кнопки протріть мильним
розчином за допомогою ватного
тампона або старої зубної щітки
(можна на деякий час замочити їх
у воді). Після миття ретельно їх витріть.
Коли всі частини пульта висохнуть, приступайте до збирання.
Спершу на плату встановіть кнопки.
Після цього з’єднайте половинки
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корпусу, затим вкрутіть гвинтики і
вставте батарейки.
Поверхню приладу очищають ватними паличками, змоченими у спирту, або вологими серветками. Мити
його водою забороняється. Бруд, що
забився між кнопками та корпусом,
можна вичистити зубочисткою.
Намагайтеся брати пульт тільки
чистими сухими руками. А ще краще
захистити його від бруду та вологи
спеціальним чохлом. Якщо його немає, обгорніть поліетиленом та зафіксуйте скотчем.
Пульт часто губиться, щоб цього
не трапилося, зробіть для нього спеціальну кишеньку і прикріпіть її до
дивана чи крісла. Фото із сайту tehnika.expert.

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ
Фото із сайту zapp.ua.

5 порад для власниць мультиварок
ультиварка може замінити плиту, духовку, мікрохвильовку і
пароварку. Але головна її перевага в тому, що вона позбавляє необхідності стояти над каструлею і стежити,
щоб страва не пригоріла чи не википіла.
Їжа, приготовлена у ній, корисна і смачна. За умов, що ви дотримуєтеся правил
користування приладом.
Встановлюйте правильно час приготування. Курячий суп за 20 хвилин і
м’ясне рагу за 30 — мрія будь–якого кухаря. Але насправді для цього потрібно
більше часу. Важливо врахувати кількість продуктів, які закладаєте. Чим більша їхня вага, тим більше часу потрібно,
щоб прилад досягнув необхідного тиску.
А саме це і є основним фактором швидкого приготування. Про це, на жаль, не
йдеться у більшості рецептів. Тож сміливо до зазначеного в них часу додавайте
в середньому 5–10 хвилин.
Нагрівальні елементи розміщуються на дні мультиварки і в кришці. Тому у
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нижню частину чаші треба класти продукти, які довше варяться.
Не перевантажуйте чашу приладу.
На ній нанесена відмітка максимального
рівня заповнення. Її не можна переходити.
При приготуванні страв під тиском не заповнюйте ємність більш як на дві третини,
а якщо варите крупи чи бобові, які розбухають, то вони мають займати половину її.
Обсмажуйте м’ясо на сковорідці. У
багатьох моделях мультиварки є додаткова функція: «гриль» або «обсмажування». Більшість господинь користуються
нею. Але для того, щоб м’ясо та овочі
були смачнішими, ароматнішими, фахівці–кулінари радять усе ж обсмажувати
їх на сковорідці перед закладанням у
мультиварку. Те ж стосується і котлет. І
ще одна рекомендація: не перемішуйте
інгредієнти до тих пір, поки страва не
буде майже готова.
Не повертайте клапан тиску. Є два
способи знизити його: швидкий і звичайний. Перший: ви обережно повертаєте

«Не буду носити маску,
бо запотівають окуляри»
Подібне доводиться чути досить часто. Звісно, засоби захисту
мають істотний недолік — у них жарко. Тепле повітря, яке ми
видихаємо, затримується і створює відчуття дискомфорту, а у
випадку з окулярами ще й стає причиною того, що лінзи мокріють.
Для вирішення цієї проблеми департамент поліції Токіо видав
рекомендації з носіння масок

Іноді страви, приготовлені у них, виходять несмачними, хоча, здавалося б,
поклали необхідні інгредієнти і встановили таймер на потрібний режим

них пропонується два способи, які допоможуть уникнути запотівання. Перший — зігнути верхній край засобу захисту перед тим,
як надягати. Другий — прикласти трохи матерії до маски у тому
місці, де вона стикається з носом. Коли надягаєте окуляри, намагайтеся
зробити так, щоб вони були поверх пов’язки, а не навпаки. Так повітря,
яке видихаєте, буде затримуватися краєм маски.

У

Фото із сайту life.comments.ua.

клапан мультиварки, випускаєте пару.
Другий же дає змогу приладу самостійно і повільно зменшити тиск. Який
спосіб кращий вказується у рецептах
приготування страв, але ви маєте знати
базове правило: швидкий випуск пари
підходить для продуктів, які легко переварити (яйця, овочі, риба), а звичайний
— для страв, які від тривалого готування

стають тільки смачнішими. Наприклад,
м’ясо, квасоля, наваристі супи.
Не забувайте промивати силіконову гумку ущільнювача. Вона швидко
забруднюється і вбирає сторонні запахи.
Тож мийте її після кожного використання мультиварки. І насамкінець: не варіть
у ній макаронні вироби. Вони виходять
несмачними.

Закінчення. Початок на с. 16
Анна КОРОЛЬОВА

се полетіло шкереберть не одразу.
Якось потрохи, помалу. Спочатку
згорів котедж, у якому Юрко жив із
родиною, і той попросив Лялю переїхати в іншу, менш комфортну квартиру, аби
перевезти свою сім’ю сюди. Ляля опиралась, казала, що це їхній дім і вона не по-
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вала — матиме більше часу на себе кохану. А потім мама занедужала і Ляля поїхала
до неї. Ненадовго, лиш на три тижні, але
цього вистачило Юрку, аби її забути.
Коли жінка все владнала і зателефонувала, аби її зустрів з потяга, той заявив, що
не стане цього робити.
— З тобою було весело, Лялю. Хм! Я
лиш зараз зрозумів, що не знаю твого імені і не хочу знати. Там на картку тобі гроші
скинув. Це відступні. Забудь про мене.

З тобою було весело,
село, Лялю.
Хм! Я лиш зараз зрозумів,
що не знаю твогоо імені і не
хочу знати. Там на картку
тобі гроші скинув.
в. Це
відступні. Забудьь про мене.

терпить, аби ота тут навіть ходила.
Але Юрко заявив, що йому
му зараз не до її капризів, і просто
то
сам зібрав Лялині речі.
Потім її звільнили. От
так просто і без церемоній попросили на вихід
через скорочення штату.
Ляля тоді не надто засумуР

l НА ЗАМІТКУ
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Ляля заховалась у ванній і з усієї
сили затулила вуха руками…

Пульт необхідно чистити
Дедалі більшою кількістю побутової техніки керують з його
допомогою. Навіть люстру нині можна вмикати, не встаючи
з дивана. Та пульти, особливо від телевізора, швидко
забруднюються, тож їх треба чистити
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l НА ПОВОРОТАХ ДОЛІ

Фото із сайту mastersluh.ru.

8

Е

К

Л

А

М

А

Ляля не здавалась. Приїздила, і навіть
дружину його зустрічала, але ні до чого
хорошого це не привело. Картку, яка належала Юрку, заблокував банк, і Ляля залишилась без коштів на існування.
Влаштовувалась на роботу, але швидко йшла, бо за сім тисяч їй і в салон не сходити. Винаймала квартири, але не могла
оплачувати. Позичала, перепозичала і
брала кредити. Врешті вмовила маму взяти величезну суму під заставу їхньої кварзростали, як сніжна куля,
тири, бо ж борги зро
накрити Лялю з головою.
і ось–ось мали накр
Квартиру забрал
забрали. Ляля з нездоровою
мамою живуть на найманій, яка більше
буду, ніж на придатне для
схожа на собачу буд
проживання людей житло…
Сьогодні Великдень,
і Ляля вперше
Велик
летить до
в житті не йде, а прямо-таки
п
храму. Тут вона сспіває на кліросі вже
місяць, сьогодні Великодня служба.
Перша у її житті.
Воскрес! — лунає зві— Христос В
дусіль. А Ляля
Лял поглянула у небо і
стала на коліна.
повільно ста
Воістину Воскрес! — від— Воіст
повідає її душенька, дивлясонце, яке вигравало
чись на со
небі усіма
на вранішньому
вран
барвами щастя.
барвам
Віднині у неї все буде
Від
добре. Ляля це відчула,
добр
янгол підказав.
їй ян
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Наші маленькі
психологи
– Мам, так казати,
як ти зараз, не
психологічно.
– Чому ж це?
– Я ж читаю твою
газету!
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

лухаю доньку-школярку й усміхаюся:
радію, що в «Цікавої
газети» додалося читачів, а
ще тому, що не кожне дитя
нині книжку хоче читати, а
моя взялася до періодики.
Вловила: поки мама аналізує на шпальтах, як то виховувати й вчитися на курсах
удосконалення батьків, то
можна й собі щось почерпнути з тих роздумів.
З подачі доньки отримую
гарну тему для спілкування з
нею ж і для власного досвіду.
Отже, моя кмітлива дівчинка
зробила висновок, що мама
прагне узгоджувати свої дії
з висновками психологічної
науки. Знайшла меч у моїй
же кузні і взялася кувати,
поки гаряче! Мовляв, ті спеціалісти кажуть, що стосунки
з підлітком мають бути виважені: вік такий непростий, а
тут ще батьки життя ускладнюють своїми завданнями.
Я підтакую й додаю, що ми
геть не праві, коли сваримо,
замість того, щоб спокійнісіньким тоном вдесяте повторити, чого хочемо. Одночасно слухаю свою дитину й
дивуюся, як вона мене знає
й відчуває! Десь так, як і я її...
А як інакше – ми ж разом усі
її літа! «Дай я тебе обійму», –
кажу їй і знаю, що наступної
секунди вона з усіх сил візьметься ховати свою усмішку,
яка попри намагання таки
з’явиться. Дуже хочу мати
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таку насолоду передбачати
цю красу ще довгі роки...
Пишу це, щоб загострити
свою (і нашу) мамську увагу
на щоденно важливому. Діти
так швидко ростуть і просто
несправедливо пропустити
щось особливо прекрасне,
зосередившись на не помитих тарілках чи не підметеній підлозі. Без побутових
спотикань, звісно, не обійдешся, але можна й варто
залишити їх на рівні іскорки,
а не роздмуханого вогнища.
Цей наче очевидний висновок зробила не одразу, а
завдяки меншенькому сину,
який якось підбіг у момент
наших із донькою «з’ясувань
стосунків». Перевела погляд
з нього на неї – і раптом перед очима постав спогад:
зовсім недавно отакою маленькою підбігала вона, щоб
розповісти про чергове відкриття в своєму дивосвіті.
Коли пролетів час? І він же
летить далі, а ми спалюємо
його, і це точно дуже не психологічно! Серед моїх найбільш вражаючих спогадів –
як мама моєї подруги у день
її весілля покинула купу недороблених і супертермінових справ й прийшла сказати своїй доньці-нареченій:
«Яка ж ти у мене красива»!
Є ще один – моя мама каже
своїй, яка нині уже в засвітах: «Мам, що б ми без тебе
робили!». Пам’ятаю особливу усмішку молодої і таку ж
– своєї бабусі. Дуже щиро,
психологічно, життєдайно і
...доступно!
Маєте свої міркування
про перетин дорослого
й дитячого світів – пишіть про це на електронні
адреси: okovalenko74@
gmail.com або ж tsikava.
gazeta@gmail.com. Також є
поштова – 43025, м. Луцьк,
просп. Волі, 13.

Суд повернув волинянину
п’ятьох рідних синів і дочок
Батьки не були розписані, тож після несподіваної смерті мами
дітей розподілили до трьох різних установ
Фото із сайту kzd.org.ua.

Ірина ПАСІЧНИК

оловік із дружиною понад
14 років проживали разом
на Турійщині, однак офіційний шлюб між ними не був укладений. У подружжя народилося
5 дітей, які були зареєстровані
відповідно до вимог чинного законодавства лише на матір. Після
останніх пологів жінка раптово
померла. Малечі одразу було надано статус сиріт, їх вилучили у
чоловіка та розподілили до трьох
різних установ Волинської області.
– Ми завжди відтягували офіційне укладення шлюбу, та горе
застало нашу сім’ю зненацька і
діти залишились фактично сиротами при живому батькові, – розповів пан Григорій. Тато не збирався
лишати дітей, тому звернувся по
допомогу до Турійського бюро
правової допомоги Ковельського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги.
Юристка Анна Сидько, яка
взялася за справу, зібрала всі необхідні докази і подала позовну
заяву про визнання батьківства та
направила її до суду. Це було єдиним законним способом повернути дітей. Ковельський міськрайонний суд задовольнив позовні
вимоги і після набрання рішенням
законної сили щасливий батько

Ч

“

Ми завжди відтягували офіційне укладення шлюбу, та
горе застало нашу сім’ю зненацька і діти залишились
фактично сиротами при живому батькові.

забрав свою малечу додому.
Фахівець Турійського бюро
правової допомоги Анна Сидько
нагадує, що відповідно до Сімейного кодексу України при народженні дитини у матері, яка не
перебуває у шлюбі, якщо немає
спільної заяви батьків, дані про
новонароджених записуються

Усміхніться!
В одеській маршрутці в жiнки монетка впала
на підлогу.
Водій каже:
— Що впало — те моє!
— Ви там не смикайте транспортом. А то я
зараз упаду вся, а вам такого щастя не донести.

зі слів жінки. Підставами для визнання батьківства можуть бути
будь-які відомості, що засвідчують походження дитини від певної особи, наприклад, висновки
експертизи, показання свідків,
речові та письмові докази, фотографії, довідки з сільської ради,
акти обстеження тощо.

l ОТАКОЇ!

Австралієць виборов
право на зуб акули,
яка його ледь не вбила

Відповіді
на cканворд із с. 15

Різець хижака застряг у його дошці для серфінгу
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Представництво польської агенції оголошує
набір працівників на склади брендового одягу
на околицях м. Лодзі
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.
PЖитло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.
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.

Наталка ЧОВНИК

ерфер Кріс Бловз втратив ногу й протягом
10 днів перебував у комі після нападу 5-метрової акули в Австралії у 2015 році. Зуб
хижака залишився у його дошці, проте австралійські закони забороняють людям мати частини
тварин, які захищені законом, тому спочатку чоловікові відмовились віддати зуб нападниці. Втім
згодом таки зробили виняток. Допоміг місцевий
політик, який дізнався про цю історію і розпіарив
її. Бловз каже, що він зберігатиме зуб як «хороший сувенір, який можна буде показати внукам».
«Акула не поверне собі зуб, а я — ногу», — додає
він.

С

«ЦІКАВА

Газета НА ВИХІДНІ»

l САМОРОДКИ ІЗ НАРОДУ

Лілія ТИТОРЕНКО:
«Перший млинець — не комом!»
Українська кондитерка здобула «бронзу»
на міжнародному конкурсі Cake International 2021

13 травня 2021 Четвер

Новими власниками призів від «Цікавої
газети на вихідні» та «Газети Волинь»
серед читачів, які виписали наші видання
на перше півріччя та весь 2021 рік, стали:
Мікрохвильова піч

Усі фото із фейсбук-сторінки Лілії ТИТОРЕНКО.

Плед

Вірич Анатолій Дмит р о в и ч ( с м т. І в а н и ч і ,
вул. Єрьоміна, 3).

500 гривень
Кантерук Любов Василівна (смт. Голоби Ковельського
району).

300 гривень
Шевчук Іван Тимофійович
(м. Камінь–Каширський).

250 гривень
Куньчик А. (с. Звиняче
Луцького району).

150 гривень
Галайко А. Л. (с. Заболотці
Володимир–Волинського району), Давидюк Віктор Іванович
(с. Хотешів Камінь–Каширського району), Прокопчук Віктор
(с. Конюхи Володимир-Волинського району), Свіденко Віра
Антонівна (с. Степангород Володимирецького району Рівненської області).

Надія АНДРІЙЧУК

е одне з найбільших і найпрестижніших міжнародних шоу, яке щорічно проводиться у Великобританії, збирає чимало майстрів солодощів
з усього світу. Пандемія коронавірусу спонукала організаторів
заходу зробити нинішній конкурс віртуальним. Але, можливо,
саме це додало відваги нашій
співвітчизниці й підштовхнуло
її вперше долучитися до змагань.
На своїй фейсбук-сторінці пані Лілія, повідомляючи про це рішення, жартома назвала його «своєю
особистою авантюрою року» і зазначила: «Чесно кажучи, в «живій»
виставці я б, напевно, не ризикну-

Ц

“

На суд поважного
журі киянка
представила торт,
на створення якого
її надихнула світлина
етнофотографині
Анни Сеник
«Дівка з перцем»
із зображенням
українки
в автентичному
національному
костюмі ХІХ століття
з фондів Полтавського
краєзнавчого
музею.

ла взяти участь із багатьох причин.
Онлайн-формат став знахідкою
для мене. Чому б не випробувати
свої сили? Отримати коментарі
щодо своєї роботи від гуру кондитерського світу — безцінно. І хай
завтра буде великий шанс опини-

Годинник настінний

«Я просто закохалася в цей образ!» – сказала Лілія Титоренко про фотороботу
Анни Сеник. Кулінарним шедевром самої кондитерки також неможливо
не захоплюватися!

тися внизу турнірної таблиці, почуваюся щасливою вже тому, що
можу сказати: я — учасниця Cake
Show International 2021!».
Хоч і кажуть в народі, що перший млинець — нанівець, але ця

Пані Ліля пообіцяла своїм
шанувальникам удосконалювати
майстерність і здобути найвищу
нагороду цього престижного
міжнародного конкурсу.

приказка (її, до речі, згадувала Лілія Титоренко у своєму дописі) —
точно не про нашу конкурсантку!
На суд поважного журі киянка

представила торт, на створення
якого її надихнула світлина етнофотографині Анни Сеник «Дівка
з перцем» із зображенням українки в автентичному національному
костюмі ХІХ століття з фондів Полтавського краєзнавчого музею.
«Я просто закохалася в цей образ
і в своїй роботі спробувала передати його емоційність і колористику», — повідомила кондитерка
своїм шанувальникам. Очевидно,
її чуттєве сприйняття передалося і суддям, бо визнали кулінарний витвір Лілії Титоренко одним
із найкращих (3-тє місце) в категорії «Кольоровий весільний торт».
Як зізнається київська кондитерка, вона й сама не очікувала
такого успіху, але неймовірно
втішена результатом. «Я не вірю!
Перша спроба — і третя позиція
в рейтингу!!! Реально? Яка ж я щаслива!!!! Спасибі @thecakeshow
за свято краси», — щиро ділилася радістю пані Ліля у фейсбуці.
Водночас майстриня визнає, що
вдосконаленню немає меж, тож
із вдячністю приймає всі зауваження суддів та погоджується, що
є над чим працювати.
Демонструючи своїм фоловерам перший сертифікат від Cake
International, українська кондитерка зазначає: «Обіцяю, що коли-небудь буде золото!». Що ж, чекаємо!
Нехай щастить, майстрине!
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Передплатили —
і виграли !

Віржанський Василь Іванович (с. Березовичі Володимир–Волинського району),
Онищук Микола С. (с. Мирне
Луцького району), Харечко
Ярослав Сидорович (с. Кричильськ Сарненського району
Рівненщини), Трохимчук О.
(м. Ковель, вул. М. Левицького,
202).

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Покривало
Мойко Софія А. (с. Журавники Луцького району), Карпік
Віталій Степанович (с. Раків Ліс
Камінь–Каширського району),
Матешук Микола Володимирович (с. Поворськ Ковельського району).

Рушник
Грищук Надія Іванівна
(с. Гряди Володимир–Волинського району), Поліщук Володимир А. (с. Борохів Луцького
району), Любіжанін Алла (с. Чаруків Луцького району), Палій
О. Н. (с. Цміни Володимир–Волинського району).
Хто знайде своє прізвище у
списку переможців, обов’язково
надішліть на адресу редакції копії паспорта та ідентифікаційного
коду — і тоді ми вам доставимо
виграш особисто або поштою.
Якщо захочете забрати подарунок у редакції, попередньо передзвоніть за номерами телефонів 0967841812, 0500760244.
* — Під подарунком мається на увазі
придбання товару за 0,01 гривні із ПДВ.

У номері
також:

l НЕЙМОВІРНО!

Читанка
ДЛЯ ВСІХ

Олініченко Василь (с. Мишів Володимир–Волинського
району), Снітюк Анатолій Андрійович (с. Липне Луцького
району), Бойко І. К. (с. Липини
Луцького району).

№3 (3)
Ціна договірна

l ШОК!
Фото із сайту 33kanal.com.

Серце Анни
знову забилося
після 9 годин
клінічної
смерті
«Як медик
скажу
чесно: це
диво, що я
вижила»

Фото із сайту youtube.com.

www.volyn.com.ua

Вражаюча розповідь – на с.7

»

Фото із сайту en.wikipedia.org.

Рука тата-вбивці не здригнулася...

Молотком забив до смерті
свою матір, колишню дружину, Кров святого
cемилітнього сина і трирічну
Януарія оживає
доньку…
з 305 року
«Перше, що нас вразило, – це обстановка у помешканні, оскільки
квартирне приміщення двоярусне, не було жодного місця,
не залитого кров’ю», – доповіла слідча Ольга Докійчук.
Цими днями у Вінниці 32-річного Анатолія Мальця засудили
до довічного ув’язнення

Фото із сайту dailymail.co.uk.

Закінчення на с.2, 5

Диво сталося і в 2021-му
– третього травня в Італії
(на фото)

»

Читайте на с.10

»

Історія невдалого аборту:
«Моя мама 30 літ думала,
що я померла»
Коли Мелісі Огден (на фото) було 14,
вона дізналася, що мати намагалася її
позбутися. І почала шукати неньку!
Подробиці на с.6

Місячник уже
в продажу – всього

4 гривні!

»

А передплата –
лише

3 гривні!

Тому не зволікайте, виписуйте і з насолодою читайте!!!

Скінчилося
кохання:
мільярдер Білл
Ґейтс і його
дружина Мелінда
не хочуть жити в
парі
 Сучасний
Робінзон Крузо
покинув острів,
на якому сам
прожив 32 роки
 Історія до
сліз: «І сказав
мені ангел: «Ти –
винна!»
 Якщо ви
часто чуєте від
чоловіка фразу
«А що ти сьогодні
взагалі робила?»
– прочитайте цю
розповідь!

ПОНЕДІЛОК, 17 ТРАВНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

17 — 23 травня

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

l ЗІРКОВЕ ЖИТТЯ

Макаревич захопився містами
Західної України під час
гастролей

ІНТЕР

Фото із сайту obozrevatel.com.

Російський музикант і лідер рокгурту «Машина часу» поділився
позитивними враженнями від
туру
Лія ЛІС

В

“

Навіть прогресивні росіяни дивуються, що в Україні «є життя» не тільки
у столичному регіоні.

він відвідав Тернопіль, Хмельницький, Рівне, а також Чернівці
(торік був у Луцьку. — Ред.). «Я,
зізнатися, очікував побачити все ж
деяку глушину — маленькі міста
по 200 тисяч осіб. А побачив чудову (і прекрасно відреставровану)
архітектуру, стильні ресторани,
чистоту. І дуже гарних глядачів», —
написав Макаревич. Він також

опублікував низку фото місцевих
визначних пам’яток.

Як відомо, Андрій Макаревич
не раз висловлювався на підтримку
України і критикував дії російської
влади на тлі подій Євромайдану, окупації Криму та Донбасу. А в лютому
він заявив, що президент Росії Путін
зробив усе, щоб кількість тих, хто його
ненавидить, збільшилася.

ВІВТОРОК, 18 ТРАВНЯ
1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих людей
2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Світ навиворіт»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.45 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНИЙ» (16+)
22.50 Х/ф «ПАДІННЯ ЛОНДОНА»
(16+)

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин» 05:30,
22:05 «Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 17:40 Новини 07:10, 08:10,
09:20 «Ранок з Інтером» 10:00
«Корисна програма» 11:00 «Позаочі»
12:25 Х/ф «ТИХА ГАВАНЬ» 14:40,
15:35 «Речдок» 16:30 «Речдок.
Особливий випадок» 18:00, 19:00,
04:10 Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці» 21:00 «Речдок.
Випереджаючи час» 23:50 Т/с
«Захват» 01:40 Т/с «Гречанка» 03:05
Х/ф «СЕКРЕТНИЙ ФАРВАТЕР»

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
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар
5» (16+)
17.00 Т/с «Філін 2» (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Врятувати Віру»
23.10 Т/с «Рідні серця» (12+)

СТБ

05:25, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07:00,
08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером» 10:05, 18:00, 19:00,
04:00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 12:25 Х/ф «КОХАННЯ
НЕ ЗА РОЗМІРОМ» 14:20 Х/ф
«ДЕТЕКТИВ ПОЛІН» 16:10
«Чекай на мене. Україна» 20:00
«Подробиці» 21:00 «Речдок.
Випереджаючи час» 23:50 Т/с
«Захват» 01:35 Т/с «Гречанка»
02:55 Х/ф «СЕКРЕТНИЙ
ФАРВАТЕР»

УКРАЇНА

ідповідний допис Андрій Макаревич опублікував на своїй
сторінці у Facebook. За словами музиканта, з альбомом «YO 5»

Андрій Макаревич не
раз висловлювався
на підтримку України
і критикував дії
російської влади на тлі
подій Євромайдану,
окупації Криму та
Донбасу.

05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Світ навиворіт»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
(12+)
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.45, 21.40 Т/с «Свати»
22.45 Х/ф «ВЕЛИКА СТІНА»
(12+)

час з Мораном Фріменом 17:10,
21:45 Друге життя звичайних
речей 18:05 Гарячі точки 22:40
Горизонт 23:30 Вирішальні битви
II світової 00:30 Бойові машини
02:35 Страх у твоєму домі 03:20
Скептик

14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.45, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Детектор брехні» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Все не
випадково» (16+)
23.00 Х/ф «ЖІНОЧА РОБОТА
З РИЗИКОМ ДЛЯ
ЖИТТЯ»

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.10 «Орел і Решка. Шопінг»
10.50 Х/ф «ІСПИТ ДЛЯ ДВОХ»
12.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
14.40, 22.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16.30 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
20.10 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

ICTV
05.10 Служба розшуку дітей
05.15 Громадянська оборона
06.05 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Антизомбі
11.05, 13.15, 16.15 Т/с «Бомба»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.05, 21.25 Т/с «Стирач» (16+)
22.45 Свобода слова

2+2
06.00 Т/с «Опер за викликом-5»
(16+)
09.25 Х/ф «СТАЛЕВИЙ
СВІТАНОК» (16+)
11.10 Х/ф «ВТЕЧА З ЛОСАНЖЕЛЕСА» (16+)
13.05 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Гроші»
20.20 Т/с «Булатов» (16+)
22.20 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)
23.50 «Дубинізми»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids’ Time
06.05 М/ф «Як козаки куліш
варили»
06.15 М/ф «Як козаки
олімпійцями стали»
06.40 М/ф «Як козаки наречених
визволяли»
06.55 М/ф «Як козаки на весіллі
гуляли»
07.35 «Орел і решка»
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
11.50 М/ф «Альоша Попович і
Тугарин Змій» (16+)
13.35 М/ф «Добриня Микитич і
Змій Горинич» (16+)
14.50 М/ф «Ілля Муромець і
Соловей Розбійник»
(16+)
16.20 Х/ф «ТОР: РАГНАРОК»
(12+)
19.00 «Аферисти в сітях» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
22.55 Х/ф «СУДДЯ ДРЕДД 3D»
(18+)

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
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар
5» (16+)
17.00 Т/с «Філін 2» (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Врятувати Віру»
МЕГА
23.10 Т/с «Веселка в небі» (12+) 06:00 Бандитська Одеса 08:25
Правда життя 10:25, 01:25
СТБ
Речовий доказ 11:35 Прихована
реальність 12:30 Гордість України
06.50 Т/с «Комісар Рекс»
13:25, 19:00 Тваринна зброя
10.30 «Слідство ведуть
14:20 Елемент 15:20, 19:55 Їжа
екстрасенси» (16+)
богів 16:15, 20:50 Крізь простір і
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Арсенал - МЮ. 1/2 фіналу
(2008 /09). Ліга Чемпіонів УЄФА
07.45, 20.10 Журнал Ліги
Чемпіонів 08.15 Мілан - Кальярі.
Чемпіонат Італії 10.00 «Великий
футбол» 11.45 Топ-матч 12.00
Ювентус - Інтер. Чемпіонат Італії
13.50 Монако - Реал. 1/4 фіналу
(2003 /04). Ліга Чемпіонів УЄФА
15.40, 22.30 Футбол NEWS 16.00
Журнал. УЄФА ЄВРО 2020 16.30
Атлетіко - Баєр (2010 /11). Ліга
Європи УЄФА 18.20 Рома - Лаціо.
Чемпіонат Італії 20.40 Шахтар Мілан (2004 /05). Ліга Чемпіонів
УЄФА 22.50 Чемпіонат Італії.
Огляд туру 23.45 Аякс - Шальке.
1/4 фіналу (2016 /17). Ліга Європи
УЄФА

СЕРЕДА, 19 ТРАВНЯ
НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «Подорож до центру
Землі» (12+)
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
10.20 Х/ф «БІЛИЙ ПОЛОН»
12.30 Х/ф «РІВНІ» (12+)
14.40 Х/ф «ПАСТКА ЧАСУ» (16+)
16.20 Х/ф «ЧОРНА ПАНТЕРА» (12+)
19.00 Х/ф «ЕЛІЗІУМ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
23.20 Х/ф «ПАРАЗИТ» (18+)

МЕГА

05.05 Т/с «Щасливий квиток» (16+) 06:00 Містична Україна 07:00
Бандитський Київ 09:00 Правда
07.00 Т/с «Комісар Рекс»
життя 10:40, 01:25 Речовий доказ
10.35 «Слідство ведуть екстрасенси» 11:50 Прихована реальність 12:40
(16+)
Гордість України 13:35, 19:00
13.15, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
Тваринна зброя 14:30 Бойові
14.30, 17.30 «Вікна-Новини»
машини 15:20, 19:55 Їжа богів
15.45, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
16:15, 20:50 Крізь простір і час з
Мораном Фріменом 17:10, 21:45
19.05 «Таємниці ДНК» (16+)
20.15 Т/с «Все не випадково» (16+) Друге життя звичайних речей 18:05
Гарячі точки 22:30 Горизонт 23:30
22.00 «Євробачення 2021»
Вирішальні битви II світової 00:30
Бойовий відлік 02:35 Страх у твоєму
ICTV
домі 03:20 Код доступу
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
К-1
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
06.30 «TOP SHOP»
10.10 Т/с «Пес» (16+)
08.00 М/с «Юху та його друзі»
12.15, 13.15 Х/ф «ВИКЛИК» (16+)
08.30 «Орел і Решка. Незвідана
12.45, 15.45 Факти. День
Європа»
16.15 Х/ф «МИРОТВОРЕЦЬ» (16+) 10.20 «Орел і Решка. Навколо світу»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
12.10 Х/ф «ЗА П’ЯТЬ КРОКІВ ДО
20.15 Громадянська оборона
КОХАННЯ» (12+)
21.20 Т/с «Перевірка на міцність»
14.15 Х/ф «ЯКЩО ТІЛЬКИ» (16+)
(16+)
16.00 «Орел і Решка. Навколосвітня

подорож»
18.00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
20.40 «Орел і Решка. Дива світу»
23.40 Т/с «Грань» (16+)

2+2
06.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)
07.55 Х/ф «РОЗПРАВА» (16+)
09.45 Х/ф «ГРА НА ВИЖИВАННЯ»
(16+)
11.20 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
(16+)
20.20 Т/с «Булатов» (16+)
22.05, 23.50 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 Ліон Баварія. 1/2 фіналу (2009 /10). Ліга
Чемпіонів УЄФА 08.10 Рома - Лаціо.
Чемпіонат Італії 10.00, 15.40, 22.15
Футбол NEWS 10.20 Карпати - ПСЖ
(2010 /11). Ліга Європи УЄФА 12.10
«Великий футбол» 13.50 Бордо - Ліон.
1/4 фіналу (2009/10). Ліга Чемпіонів
УЄФА 16.00 Севілья - Порту. 1/4
фіналу (2013/14). Ліга Європи УЄФА
17.50 Ювентус - Інтер. Чемпіонат
Італії 19.35 Динамо (К) - Ньюкасл
(1997/98). Ліга Чемпіонів УЄФА 21.25
LIVE. Лаціо - Торіно. Чемпіонат Італії
23.25 Зальцбург - Наполі. 1/8 фіналу
(2018 /19). Ліга Європи УЄФА

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих людей
2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Світ навиворіт»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» (12+)
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.50 Х/ф «ФОРЕСТ ГАМП»

09.00 Зірковий шлях
09.50 Місія: краса
10.50 Мисливці за дивами
11.45 Реальна містика
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар
5» (16+)
17.00 Т/с «Філін 2» (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Врятувати Віру»
23.10 Т/с «Авантюра» (12+)

06.05 «М/с Том і Джеррі - Шоу»
07.25 «Орел і решка»
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
11.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
13.20 «У кого більше?» (12+)
15.10, 19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «ГРАВІТАЦІЯ»
22.50 Х/ф «ЕФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)

МЕГА

06:00 Містична Україна 07:00
СТБ
Бандитська Одеса 08:45, 03:20
06.50 Т/с «Комісар Рекс»
Правда життя 10:30, 01:25 Речовий
10.30 «Слідство ведуть
доказ 11:40 Прихована реальність
екстрасенси» (16+)
12:30 Гордість України 13:25,
19:00 Тваринна зброя 14:20 Бойові
13.20, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини» машини 15:10, 19:55 Їжа богів
16:10, 20:50 Крізь простір і час з
15.45, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
ІНТЕР
Мораном Фріменом 17:05, 21:45
19.05 «Один за всіх» (16+)
05:00, 04:55 «Телемагазин» 05:30,
20.15, 22.45 Т/с «Все не випадково» Друге життя звичайних речей
22:05 «Слідство вели... з Леонідом
18:05 Гарячі точки 22:30 Горизонт
(16+)
Каневським» 07:00, 08:00, 09:00,
23:30 Вирішальні битви II світової
23.00 Х/ф «ЖІНОЧА ІНТУЇЦІЯ»
12:00, 17:40 Новини 07:10,
00:30 Бойовий відлік 02:35 Страх у
08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
ICTV
твоєму домі
10:00 «Корисна програма» 11:00
06.30 Ранок у великому місті
«Позаочі» 12:25 Х/ф «ЧАРІВНІ»
К-1
08.45 Факти. Ранок
14:10, 14:55, 15:50 «Речдок»
06.30 «TOP SHOP»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
16:30 «Речдок. Особливий
10.10 Т/с «Смертельна зброя» (16+) 08.00 М/с «Юху та його друзі»
випадок» 18:00, 19:00, 04:10
08.25 «Ух ти show»
11.50, 13.15, 16.15 Х/ф
Ток-шоу «Стосується кожного»
«ВІДСТУПНИКИ» (16+)
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
20:00 «Подробиці» 21:00 «Речдок.
12.45, 15.45 Факти. День
Випереджаючи час» 23:50 Т/с
09.50, 22.00 «Орел і Решка. Навколо
«Захват» 01:35 Х/ф «ДІДЬКА
16.55 Х/ф «СПЕЦІАЛЬНЕ
світу»
ЛИСОГО» 03:00 Х/ф «СЕКРЕТНИЙ
ЗАВДАННЯ» (16+)
11.40 Х/ф «ШАЛЕНІ ВИКЛАДАЧІ»
ФАРВАТЕР»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
(12+)
20.15 Секретний фронт
13.15 Х/ф «ЧОЛОВІКИ У
УКРАЇНА
21.20 Т/с «Обмани себе» (16+)
ВЕЛИКОМУ МІСТІ 2» (16+)
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
15.15 «Орел і Решка. Навколосвітня
НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
подорож»
Сьогодні
06.00, 07.20 Kids’ Time
20.00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.35 Х/ф «ЕРА ДИНОЗАВРІВ»
(16+)
08.15 Х/ф «100 000 000 ДО Н.Е.»
(16+)
09.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ЗАБУТА
ЧАСОМ» (16+)
11.20 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
(16+)
20.20 Т/с «Булатов» (16+)
22.10, 23.55 Т/с «CSI: Місце
злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 ПСЖ - Барселона (2012/13).
Ліга Чемпіонів УЄФА 07.45 «AUTO
ГОЛ!» 08.15 Палмейрас - Дефенса.
Кубок Лібертадорес 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.20
Рапід - Динамо (К) (2013 14). Ліга
Європи УЄФА 12.05 Лаціо - Торіно.
Чемпіонат Італії 13.50 Селтік Ювентус. 1/8 фіналу (2012 /13).
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00 Інтер
- Вольфсбург. 1/8 фіналу (2014 /15).
Ліга Європи УЄФА 17.50 Чемпіонат
Італії. Огляд туру 18.45 Фіорентина
- Наполі. Чемпіонат Італії 20.35
Топ-матч 20.40 Челсі - Шахтар (2012
/13). Ліга Чемпіонів УЄФА 22.50
Журнал. УЄФА ЄВРО 2020 г. 23.20
Тоттенгем - Фіорентина. 1/16 фіналу
(2014 /15). Ліга Європи УЄФА

П’ЯТНИЦЯ, 21 ТРАВНЯ

ЧЕТВЕР, 20 ТРАВНЯ
1+1

СТБ

К-1

1+1

05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих людей
2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Світ навиворіт»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» (12+)
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.35 «Чистоnews 2021»
20.40 Т/с «Свати»
21.45 «Право на владу 2021»

05.20 Т/с «Щасливий квиток» (16+)
06.10 Т/с «Комісар Рекс»
09.55 «Слідство ведуть екстрасенси»
(16+)
12.45, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30 «Вікна-Новини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Як вийти заміж» (16+)
20.15 Т/с «Все не випадково» (16+)

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
09.35, 22.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
11.30 Х/ф «ЧОЛОВІКИ У
ВЕЛИКОМУ МІСТІ 2» (16+)
13.25 Х/ф «ОДРУЖИСЬ ЗІ МНОЮ,
ЧУВАК» (16+)
15.10 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
20.00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

05.15 «Світське життя. 2021»
06.05 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих людей
2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Світ навиворіт»
17.10, 18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 Х/ф «ДІАМАНТОВА РУКА»
22.20 «#Гуднайт_клаб 2021»
23.00 Х/ф «АВАТАР»

ІНТЕР
05:25, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 17:40 Новини 07:10,
08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
10:00 «Корисна програма» 11:00
«Позаочі» 12:25 Х/ф «КОЛИШНІ»
14:10, 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
«Речдок. Випереджаючи час» 23:50
Т/с «Захват» 01:35 Х/ф «ДОТ» 03:00
Х/ф «СЕКРЕТНИЙ ФАРВАТЕР»
04:55 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
09.50 Місія: краса
10.50 Мисливці за дивами
11.45 Реальна містика
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар
5» (16+)
17.00 Т/с «Філін 2» (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Врятувати Віру»
23.00 Шевченківська премія.
Церемонія нагородження

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Т/с «Смертельна зброя» (16+)
12.00, 13.15 Х/ф «СПЕЦІАЛЬНЕ
ЗАВДАННЯ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.15 Х/ф «ІНКАРНАЦІЯ»
(16+)
16.30 Т/с «Стирач» (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
21.20 Т/с «Правило бою» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids’ Time
06.05 М/ф «Три Паньки на ярмарку»
06.20 «М/с Том і Джеррі - Шоу»
07.35 «Орел і решка»
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
11.20 Х/ф «ГРАВІТАЦІЯ»
13.10 «У кого більше?» (12+)
15.10, 19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «ІНТЕРСТЕЛАР» (16+)

2+2
06.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОЛИ ЗЕМЛЯ
ЗУПИНИЛАСЬ» (16+)
07.40 Х/ф «АЗАРТНІ ІГРИ» (16+)
09.35 Х/ф «СИЛА СТИХІЇ» (16+)
11.20 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2» (16+)
20.25 Т/с «Булатов» (16+)
22.20, 23.55 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Барселона - Баварія. 1/2 фіналу
(2014 /15). Ліга Чемпіонів УЄФА
08.10 Велес - Уніон Ла-Калера.
Кубок Лібертадорес 10.00, 15.40,
22.30 Футбол NEWS 10.20 ПСВ Чорноморець (2013/14). Ліга Європи
МЕГА
УЄФА 12.05 Фіорентина - Наполі.
06:00 Містична Україна 07:00
Чемпіонат Італії 13.50 Ювентус Бандитський Київ 09:05 Правда
Боруссія (Д). 1/8 фіналу (2014 /15).
життя 10:40, 01:25 Речовий доказ
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00 «AUTO
11:50 Прихована реальність 12:40
Гордість України 13:35, 19:00
ГОЛ!» 16.30 Сельта - МЮ. 1/2 фіналу
Тваринна зброя 14:30 Бойові машини (2016 /17). Ліга Європи УЄФА 18.20
15:20, 19:55 Битва цивілізацій 16:15, Дженоа - Аталанта. Чемпіонат Італії
20:50 Крізь простір і час з Мораном
20.10 Журнал. УЄФА ЄВРО 2020.
Фріменом 17:10, 21:45 Друге життя 20.40 Динамо (К) - Баєр (2004 /05).
звичайних речей 18:05 Гарячі точки
Ліга Чемпіонів УЄФА 22.50 Д/п
22:30 Горизонт 23:30 Вирішальні
битви II світової 00:30 Бойовий відлік «Визначальні моменти». 3 епізод
23.45 Тоттенгем - Інтер. 1/8 фіналу
02:35 Страх у твоєму домі 03:20
(2012 /13). Ліга Європи УЄФА
Бандитська Одеса

СУБОТА, 22 ТРАВНЯ
1+1

ICTV

05.05, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06.00, 07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
14.05, 15.00, 16.00, 17.05 Т/с
«Свати»
18.20 «Світ навиворіт - 12. Пакистан»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Вечірній квартал»
22.15 «Жіночий квартал»
23.20 «Світське життя. 2021»

05.00 Скарб нації
05.10 Еврика!
05.15 Факти
05.40 Антизомбі
06.30 Секретний фронт
07.25 Громадянська оборона
08.20 Т/с «Обмани себе» (16+)
12.00, 13.00 Т/с «Перший парубок на
селі» (16+)
12.45 Факти. День
16.25 Х/ф «МУМІЯ» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «МУМІЯ
ПОВЕРТАЄТЬСЯ» (16+)
21.35 Х/ф «МУМІЯ: ГРОБНИЦЯ
ІМПЕРАТОРА ДРАКОНІВ»
(16+)
23.35 Х/ф «СПАУН» (18+)

ІНТЕР
05:20 «Телемагазин» 05:50
«Мультфільм» 06:45 «Слово
Предстоятеля» 06:55 Х/ф
«ФАНТОЦЦІ» 09:00 «Готуємо
разом. Домашня кухня» 10:00
«Корисна програма» 11:00 «Позаочі»
12:00 Х/ф «ЄДИНА» 13:50 Х/ф
«МОЛОДА ДРУЖИНА» 15:50 Т/с
«Голос янгола» 20:00 «Подробиці»
20:30 «Місце зустрічі» 22:10 Т/с
«Тільки не відпускай мене» 02:00
Х/ф «ДВІЧІ В ОДНУ РІКУ» 03:25
«Орел і решка. Дива світу 2» 04:20
Х/ф «ДАМА З ПАПУГОЮ»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Вар’яти» (12+)
08.10, 10.00 Kids’ Time
08.15 М/ф «Мадагаскар»
10.05 «Орел і решка. Чудеса світу»
11.00 «Орел і решка»
14.10 М/ф «Як спіймати перо
Жар-Птиці»
15.50 М/ф «Три богатирі та
Шамаханська цариця» (16+)
17.10 М/ф «Три богатирі на далеких
берегах» (16+)
18.20 Х/ф «КАПІТАН МАРВЕЛ»
(12+)
21.00 Х/ф «СУДДЯ ДРЕДД»
22.40 Х/ф «СУДДЯ ДРЕДД 3D»
(18+)

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
23.40 «Детектор брехні» (16+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 20.05 Дизель-шоу (12+)
11.40, 13.15 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.15 Х/ф «МИРОТВОРЕЦЬ»
(16+)
16.55 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК-5:
ГАРНИЙ ДЕНЬ, ЩОБ
ПОМЕРТИ» (16+)
18.45 Факти. Вечір
23.00 Скетч-шоу «На трьох-10» (16+)

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

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 «МАЧО НА КОЛЕСАХ»
14:35, 15:30, 01:00 «Речдок» 16:30
«Речдок. Особливий випадок» 18:00
Ток-шоу «Стосується кожного» 20:00
«Подробиці» 21:00 Х/ф «ПОСТРІЛ
У БЕЗОДНЮ» 02:40 «Чекай на
мене. Україна» 03:45 «Орел і решка.
Дива світу»

06.00, 07.30 Kids’ Time
06.05 М/ф «Три Паньки хазяйнують»
06.20 «М/с Том і Джеррі - Шоу»
07.35 «Орел і решка»
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
12.00 «Аферисти в сітях» (16+)
16.00 «Де логіка?» (12+)
17.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПІСЛЯ НАШОЇ
ЕРИ» (16+)
21.00 Х/ф «5-ТА ХВИЛЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАСТКА ЧАСУ» (16+)

МЕГА

УКРАЇНА

06:00, 05:35 Містична Україна 07:00
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною Бандитська Одеса 08:50 Правда
життя 10:35, 01:25 Речовий доказ
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
11:45 Прихована реальність 12:35
09.00 Зірковий шлях
Гордість України 13:30 Вижити в
09.50 Місія: краса
10.55 Т/с «Три кольори кохання» (12+) дикій природі 14:25 Бойові машини
15:15, 19:50 Битва цивілізацій 16:10,
14.50, 15.30 Т/с «Принцеса-жабка»
20:50 Крізь простір і час з Мораном
(12+)
Фріменом 17:05, 21:45 Друге життя
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
звичайних речей 18:00 Гарячі точки
21.00 Свобода слова Савіка Шустера 18:55 Горизонт 22:30 Дика Мексика
23:30 Вирішальні битви II світової
СТБ
00:30 Бойовий відлік 02:35 Страх у
05.55 Х/ф «ПОСМІШКА, ЯК У ТЕБЕ» твоєму домі 03:20 Таємниці дефіциту
08.00, 19.00, 22.45 «Холостяк» (12+)
К-1
11.55 «Як вийти заміж» (16+)
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа» (12+)
06.30 «TOP SHOP»

08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.15 «Орел і Решка. Шопінг»
10.15, 12.50, 22.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
11.10 Х/ф «ОДРУЖИСЬ ЗІ МНОЮ,
ЧУВАК» (16+)
17.30 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ»
19.20 Х/ф «ХАТІКО: НАЙВІРНІШИЙ
ДРУГ»
21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

2+2
06.00 Х/ф «КОМАНДО» (16+)
07.45 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРІЯ
ХАОСУ» (16+)
09.40 Х/ф «ВТЕЧА З ЛОСАНЖЕЛЕСА» (16+)
11.20 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Х/ф «ЗА ЛІНІЄЮ ВОГНЮ»
(16+)
21.05 Х/ф «ЧОРНА ВОДА» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЕКДЖЕК» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 Баварія
- Інтер. 1/8 фіналу (2010/11). Ліга
Чемпіонів УЄФА 08.10 Архентінос
- Атлетіко Насьйональ. Кубок
Лібертадорес 10.00, 15.40, 22.30
Футбол NEWS 10.20 Дніпро - Пасуш
Феррейра (2013 /14). Ліга Європи
УЄФА 12.05 Дженоа - Аталанта.
Чемпіонат Італії 13.50 Ман Сіті Барселона. 1/8 фіналу (2013/14). Ліга
Чемпіонів УЄФА 16.00 Чемпіонат
Італії. Передмова до туру. Прем’єра
16.30 Арсенал - Атлетіко. 1/2 фіналу
(2017/18). Ліга Європи УЄФА 18.20
Мілан - Кальярі. Чемпіонат Італії
20.10 Шахтар - Валенсія (2006 /07).
Ліга Чемпіонів УЄФА 22.00 Журнал.
УЄФА ЄВРО 2020 г. Прем’єра 22.50
Чемпіонат Італії. Передмова до туру
23.20 Вільярреал - Ліверпуль. 1/2
фіналу (2015 /16). Ліга Європи УЄФА

НЕДІЛЯ, 23 ТРАВНЯ
цивілізацій 02:25 Телеформат

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.30 «Ух ти show»
09.20 «Орел і Решка. Шопінг»
10.15 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ»
12.10 Х/ф «ХАТІКО: НАЙВІРНІШИЙ
ДРУГ»
13.50 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2019»
09.00 «Джедаі 2020»
10.25 «Загублений світ»
13.10 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
15.50 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ»
17.20 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ-2»
19.00 Х/ф «КОМАНДИР
ЕСКАДРИЛЬЇ» (16+)
20.50 Х/ф «ГРОМОБІЙ» (16+)
22.40 Х/ф «МАЙСТЕР ТАЙ-ЦЗИ»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06.00 Реал - Атлетіко. 1/2 фіналу
(2016 /17). Ліга Чемпіонів УЄФА
УКРАЇНА
07.45, 15.10, 21.15 Чемпіонат Італії.
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
Передмова до туру 08.15 Ювентус 07.25 Реальна містика
Інтер. Чемпіонат Італії 10.00, 15.40,
09.00 Всюди люди. Мексика
22.30 Футбол NEWS 10.20 «AUTO
10.00 Всюди люди. Бразилія
ГОЛ!». Прем’єра 10.50 Шальке
11.10 Т/с «Про що не розкаже річка»
- Шахтар. 1/16 фіналу (2015 /16).
15.20, 21.00 Т/с «Чужі рідні» (12+)
Ліга Європи УЄФА 12.40 Журнал.
20.00 Головна тема
УЄФА ЄВРО 2020 13.10 Топ-матч
МЕГА
13.20 Челсі - МЮ. 1/4 фіналу (2010
СТБ
/11). Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00
06:00 Випадковий свідок 08:45,
05.25, 10.50 Т/с «Все не випадково» 01:35 Містична Україна 09:35 Правда Тоттенгем - Ліон. 1/16 фіналу (2012
(16+)
/13). Ліга Європи УЄФА 17.45 Лаціо
життя 10:45 Речовий доказ 11:55
07.55 «Неймовірна правда про зірок» Їжа богів 12:50 Місця сили 14:20
- Торіно. Чемпіонат Італії 19.30 МЮ Динамо (К) (2000 /01). Ліга Чемпіонів
17.00 «Хата на тата» (12+)
Бойові кораблі 15:15 Небезпечна
УЄФА 21.40 LIVE. Матч. Чемпіонат
19.00 «МастерШеф Професіонали» планета 18:00, 00:40 Вижити в
дикій природі 19:00 Горизонт
Італії 23.40 Матч. Чемпіонат Італії.
(12+)
21:00 Земля: наш час 23:45 Битва Прем’єра
22.00 «Євробачення 2021»

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 «КОВБОЇ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ» (16+)
23.15 Х/ф «ДІАМАНТОВА РУКА»

12.55 «Хата на тата» (12+)
14.55 «СуперМама» (12+)
19.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
(16+)
20.00 «Один за всіх» (16+)
23.15 «Таємниці ДНК» (16+)

ICTV

05.40 Скарб нації
05.50 Еврика!
05.55 Факти
06.20 Не дай себе обдурити
08.15 Більше ніж правда
09.05 Антизомбі
10.00 Секретний фронт
ІНТЕР
10.55 Громадянська оборона
05:55 Х/ф «ДРУГИЙ ТРАГІЧНИЙ
11.50, 13.00 Х/ф «МУМІЯ» (16+)
ФАНТОЦЦІ» 08:00 «уДачний проект» 12.45 Факти. День
09:00 «Готуємо разом» 10:00, 11:00, 14.25 Х/ф «МУМІЯ
11:55, 12:50 «Інше життя» 13:45
ПОВЕРТАЄТЬСЯ» (16+)
«Речдок. Випереджаючи час» 18:00 16.45 Х/ф «МУМІЯ: ГРОБНИЦЯ
Х/ф «ДИВОВИЖНА МІСІС МЕЙ»
ІМПЕРАТОРА ДРАКОНІВ»
20:00 «Подробиці тижня» 22:00 Х/ф
(16+)
«ПРИНЦЕСА НА БОБАХ» 00:10 Х/ф 18.45 Факти тижня
«ХРОНІКИ ЗРАДИ» 02:10 «Речдок»
20.35 Х/ф «ЦАР СКОРПІОНІВ»
22.15 Х/ф «ЦАР СКОРПІОНІВ-2:
УКРАЇНА
СХОДЖЕННЯ ВОЇНА» (16+)
06.40 Т/с «Врятувати Віру»
15.10 Т/с «Доньки» (12+)
НОВИЙ КАНАЛ
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
06.00 «Вар’яти» (12+)
Панютою
07.20 «Таємний агент»
20.50 Футбол. Контрольна гра
08.40, 10.40 Kids’ Time
Україна - Бахрейн
08.45 М/ф «Велика втеча»
23.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
10.45 Х/ф «ХРОНІКИ
СПАЙДЕРВІКА»
РОЗКРАДАЧКА
12.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПІСЛЯ НАШОЇ
ГРОБНИЦЬ» (16+)
ЕРИ» (16+)
14.30 Х/ф «СУДДЯ ДРЕДД»
СТБ
16.20 Х/ф «КАПІТАН МАРВЕЛ»
05.15 «Невідома версія. Вірні друзі»
(12+)
(12+)
19.00 Х/ф «ЛЮДИНА-МУРАХА»
05.45 «Невідома версія. Дівчата»
(16+)
(12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИНА-МУРАХА ТА
06.25 Х/ф «НЕ МОЖУ СКАЗАТИ
ОСА» (12+)
23.10 Х/ф «ПАРАЗИТ» (18+)
«ПРОЩАВАЙ»
08.20 Х/ф «БАЛАМУТ»
МЕГА
10.00 «МастерШеф Професіонали»
06:00 Випадковий свідок 08:40,
(12+)

01:40 Містична Україна 09:30
Правда життя 10:40 Речовий доказ
11:50, 23:45 Битва цивілізацій 12:45
Місця сили 14:30 Бойові кораблі
15:25 Земля: наш час 18:10, 00:45
Вижити в дикій природі 19:10 Дика
Мексика 21:00 Небезпечна планета
02:25 Наші

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.35 «Орел і Решка. Шопінг»
10.25 М/ф «Морська бригада»
12.00 М/ф «Сельма в місті привидів»
13.35 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2019»
09.00 «Джедаі 2020»
10.45 «Загублений світ»
13.30 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА» (16+)
18.00 Х/ф «АТАКА КОБРИ» (16+)
20.05 Х/ф «G.I. JOE: АТАКА
КОБРИ-2» (16+)
22.05 Х/ф «РАБОТОРГІВЛЯ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Ман Сіті - Наполі (2017/18).
Ліга Чемпіонів УЄФА 07.45, 15.10,
19.30 Журнал. УЄФА ЄВРО 2020
г. 08.15, 17.45 Матч. Чемпіонат
Італії 10.00, 15.40, 21.45 Футбол
NEWS 10.20 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра 10.50 Металіст - Баєр
(2012 /13). Ліга Європи УЄФА 12.40
«AUTO ГОЛ!» 13.10 Топ-матч 13.20
Баварія - Барселона. 1/4 фіналу (2008
/09). Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00
МЮ - Ліверпуль. 1/8 фіналу (2015
/16). Ліга Європи УЄФА 20.00, 22.55
«Великий футбол» 20.50 LIVE. Україна
- Бахрейн. Контрольна гра

Що віщують зорі
Гороскоп на 17–23 травня
ОВЕН. Схоже, що ви самі точно не знаєте,
чого бажаєте. Не сумнівайтеся в поставлених
цілях, інакше досягти їх буде непросто. Аналізуйте свої помилки і йдіть вперед. В особистому житті можливі розчарування та обман.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ТЕЛЕЦЬ. Не варто боятися несподіванок — навіть якщо відбудеться щось незаплановане, усе завершиться благополучно.
Є шанс одержати підвищення або просто
порадувати всіх високими професійними досягненнями. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
БЛИЗНЮКИ. Ви будете в центрі яскравих
і цікавих подій. Ситуація складається на вашу
користь, навіть без особливих зусиль з вашої
сторони. Особисте життя теж порадує. Сприятливий день — вівторок, несприятливий —
п’ятниця.
РАК. Будьте особливо уважні до нової
інформації та нових людей. Вас можуть відвідати незвані гості, постарайтеся виявити
привітність. Не варто приймати поспішних
рішень, небажано різко що-небудь змінювати
у своєму житті. Сприятливий день — четвер, несприятливий — субота.
ЛЕВ. Якщо стримаєте свої амбіції, зможете досягти небувалих успіхів у справах. Прості
рішення дадуть змогу добитися більшого.
Бажано розібратися з усіма недоробками
і справами, що нагромадилися. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ДІВА. На роботі будьте щедрі з колегами.
Бажання поділитися накопиченим професійним досвідом позитивно вплине на ваш авторитет. У вихідні у вас з’явиться можливість
підвищити самооцінку, не докладаючи до цього
особливих зусиль. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
ТЕРЕЗИ. Насичений і цікавий період.
На роботі бажано стримати свої амбіції, почекати з проявом ініціативи. Імовірне виконання
давніх бажань і задумів. Вас охоплює круговорот
чудових і різноманітних подій, головне — нікуди не спізнитися. Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
СКОРПІОН. У вас з’явиться можливість
добре заробити й підвищити свій авторитет
у професійній сфері. Тільки не створюйте собі
зайвих проблем прагненням усе тримати під невсипущим контролем. В особистому житті слухайте своє
серце, воно знає всі відповіді. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Цей тиждень може виявитися досить плідним, ви зможете переробити
масу справ і дістати прибуток. У вихідні поруч з вами можуть з’явитися люди з вашого
минулого, які відкриють перед вами нові перспективи. Сприятливий день — четвер, несприятливий — субота.
КОЗЕРІГ. Ви почнете завзято карабкатися
на чергову кар’єрну вершину, звідки вам привітно посміхається пані Фортуна. Ви можете
встигнути практично все, що запланували,
і навіть трохи більше. Однак пам’ятайте, що
активний відпочинок дає змогу нагромадити сили
на майбутні досягнення. Сприятливий день — середа,
несприятливий — понеділок.
ВОДОЛІЙ. Не варто квапити подій та поспішати з висновками. Люди міняються, тож
вчорашній суперник може стати партнером
і другом. Дипломатичність і вміння спілкуватися з колегами обіцяють прихильність начальства. Сприятливий день — четвер, несприятливий —
вівторок.
РИБИ. Очікуйте для себе хороших новин.
Тільки не потрібно проявляти зайву активність та ініціативу і тягти ковдру на себе. Ризикніть почати нову справу. Варто поділитися
своїми планами з близькими, ваші дії зустрінуть схвалення й розуміння. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

До пінного напою –
закуски на будь-які
смаки!
Пиво нині надзвичайно популярне. З ним люди відпочивають на
природі, дивляться спортивні змагання або ж просто проводять
час із друзями... Звісно, в якості доповнення до хмільного можна
обійтися магазинними чипсами, сухариками чи соленою рибкою.
Але, гадаємо, ліпше смакуватимуть власноруч приготовані
різноманітні оригінальні закуски
Фото із сайту goneva.net.ua.

Такі грінки – відмінна закуска до пива.
Їх подають практично в кожному барі,
але й приготувати вдома зможе навіть
недосвідчений кухар
Інгредієнти:
хліб (білий або
чорний), кілька
зубчиків часнику,
олія для смаження, сіль, зелень.
Приготування. Покраяти хліб
рівними шматочками. На скоФото із сайту recept.ua.
вороду налити
олію, добре розігріти її, акуратно викласти скибочки
хліба і на середньому вогні обсмажити до утворення
золотистої скоринки. Потому вибрати грінки і скласти
на пласку тарілку. Натерти кожну скибочку часником,
вмоченим у сіль і посипати дрібно посіченою зеленню.
Подають хлібці теплими, щоб більше розкривався смак
часнику. За потреби можна розігріти в мікрохвильовці.

СИРНІ КУЛЬКИ

Фото із сайту luigi.cafe.

Можна поєднати
кілька сортів сиру, щоб
зробити закуску більш
пікантною

Дуже цікавий рецепт смачних пікантних ковбасок

Інгредієнти: 250 г твердого сиру, 100 г пшеничного
борошна (або панірувальних
сухарів), 1–2 яйця, 50 мл молока, олія для смаження.
Приготування. Сир натерти на дрібній або середній тертці в глибоку миску, додати трохи
молока і ретельно перемішати (замість молока можна використовувати також сметану або майонез). В окремій посудині збити яйце. У
третю мисочку всипати борошно (або панірувальні сухарі). Із сирної
маси формувати кульки завбільшки з волоський горіх, занурювати
їх у збите яйце, а потім добре обваляти в борошні з усіх боків. За
бажанням процес можна повторити, зробивши подвійну паніровку.
На сковороді розігріти олію й обсмажити в ній підготовлені кульки (у
фритюрі або з невеликою кількістю олії). Час приготування залежить
від розміру кульок, але в середньому займає не більше 5–6 хвилин.
Готову закуску викласти на паперовий рушник, промокнути і відразу
ж подати.

КРИЛЬЦЯ «БАФАЛО»
Класичний варіант закуски до пива
Інгредієнти: курячі крильця, борошно, вершкове масло, часник, приправи (паприка, перець червоний), соус гострий (на кшталт чилі), олія, сіль.
Приготування. Крильця вимити, просушити,
за бажанням розрубати на невеликі порційні шматочки. У глибокий посуд насипати борошна, додаФото із сайту robin-food.postershop.me.
ти спеції (паприку і перець), ретельно перемішати.
Шматочки курячих крилець викласти в приготований порошок і залишити на пів години
маринуватися. Тим часом зробити підливу. Для цього вершкове масло нагріти до м’якого
стану і змішати його з гострим соусом, додати перець, вичавити часник. Суміш поставити
на вогонь, довести до появи перших бульбашок і відразу зняти. Мариновані крильця посмажити в олії до готовності, скласти в глибоку миску, залити соусом. Щоб вони ввібрали
рідину, накрити кришкою і залишити на 10–15 хвилин. Подавати страву до столу теплою.

НІМЕЦЬКИЙ ПИВНИЙ САЛАТ
Багато хто полюбляє в якості закуски до
пінного напою всілякі салати
Інгредієнти: 100 г копченої ковбаси, 1 варена
морквина, 1 маринований огірок, 100 г консервованої квасолі, 100 г житнього хліба, 2 ст. л. майонезу,
листя салату, петрушка, сіль – до смаку.
Приготування. Відварену охолоджену морквину
Фото із сайту povarenok.by
почистити і нарізати кубиками, копчену ковбасу і маринований огірок – тонкими смужками. Додати порване на шматочки листя салату і дрібно
нашатковану зелень петрушки, всипати консервовану квасолю, заправити майонезом, перемішати і оформити порційно, використовуючи сервіровочне кільце. Житній хліб порізати
кубиками чи брусочками, посолити, підсушити в духовці і цими сухариками посипати салат.

МАРИНОВАНІ СОСИСКИ
Інгредієнти: Фото із фейсбук-сторінки Полтавський фаховий коледж НУХТ.
1 кг сосисок, 10
г коріандру, 10 г
солі, 10 г цукру,
300 мл оцту (6%),
3 гострі перці, 3
мариновані огірки, 1 цибулина, 4
зубчики часнику.
Приготування. Огірки покраяти тонкими пластинками, почищений
часник – невеликими шматочками, цибулю – соломкою. Закип’ятити воду, влити оцет, всипати цукор, сіль,
перець і коріандр. За бажанням можна додати інші спеції. На сосисках зробити надрізи і покласти в кожен
по шматочку огірка, часнику, цибулі, гострого перцю,
намастити ковбаску хроном або гірчицею. У скляну
ємність на дно покласти трохи цибулі, на неї – сосиски
і так чергувати шари доверху. Залити маринадом і залишити на добу за кімнатної температури.

ГРІНКИ «СИРНІ»

Навіть найвибагливіші гурмани не
відмовляться від такої закуски, а готувати
її неймовірно просто

Фото із сайту recept.ua.

ЧАСНИКОВІ ХЛІБЦІ

Інгредієнти: скибочки хліба, часник, твердий
сир, сіль.
Приготування. На кожен шматочок хліба вичавити часник, скласти скибочки одна на одну і
залишити на 5 хвилин, щоб просочилися ароматом. Розігріти духовку до температури 200
градусів, хліб викласти на деко і запікати близько 10 хвилин – до появи рум’яної скоринки,
тоді перевернути скибки і знову поставити в духовку. Твердий сир натерти на дрібній тертці
і рясно посипати ним гарячі грінки. Якщо сир погано розплавиться, можна поставити в
духовку ще на кілька хвилин.

КАРТОПЛЯНІ ЧИПСИ
Звичайно, їх можна купити і в магазині, але
якщо приготувати вдома, вони гарантовано
не будуть містити «хімії», на яку такі багаті
фабричні продукти
Інгредієнти: 2–3 середні картоплини, 0,5 л
рафінованої олії, приправи та спеції до смаку.
Приготування. Помиту і почищену картоплю
нарізати слайсами так, щоб їх товщина не перевиФото із сайту papigutto.com.ua
щувала 2 мм. Щоб видалити зі шматочків бульби
крохмаль, залити їх кілька разів по 10 хвилин водою, кожен раз її міняючи. Як тільки вода
стане прозорою, слайси вийняти й обсушити. У чашу мультиварки або сковорідку влити олію,
нагріти її упродовж 5–6 хвилин (на мультиварці виставити режим «Випічка»). Викладати порціями картоплю в киплячу олію так, щоб вони не торкалися один одного. Смажити з кожного
боку по півтори хвилини, обсушити на серветці від зайвого жиру. Змішати приправи та спеції
і посипати цією сумішшю готові чипси. Щоб вони не втратили хрусткості, подавати теплими.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

«Заберіть від мене цих кошенят,
інакше я закохаюся»

Фото із сайту pa.gov.

От захотів Грицько Григорович
розіграти вас у Великодні дні і
запропонував запитання про того ж
героя, відповідь про якого учасники
конкурсу тільки що на цій сторінці
й прочитали. Навіть для більшого
ефекту – щоб ви повірили в те, що
такого просто не може бути, аби «двічі
снаряд втрапляв у ту ж воронку» –
вписав його прізвище у зразок, як
надсилати варіант розгадки («Цікава
газета на вихідні» за 29 квітня). І ви
клюнули! Точніше, не клюнули на мою
приманку-підказку...
ле спочатку нагадаю запитання, яке
для всіх учасників нашого інтелектуального конкурсу цього разу стало
непідйомним.

А
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І хоч Сер Вінстон Черчилль заповідав, щоб у його домі завжди жив рудий кіт, одного разу
маленьке чорне кошеня допомогло йому перемогти на дуже важливих дебатах, на яких він
виступав, тримаючи на руках пухнастика.

ти цієї людини. В мене також є книга з ними,
щоправда, укладачі нинішнього українського
правопису хапалися б за серце і говорили б,
що видавці охрестили героя на російський
манер.
Інші слова-підказки: острів, верста, не-
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Я люблю свиней. Собаки
дивляться на нас знизу
вгору, коти – зверху вниз.
Лише свині дивляться на
нас як на рівних.
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Грицько ГАРБУЗ

Захований ниньки нами персонаж заявив,
що вони вкрадуть його серце, тому краще
забрати тих «злодіїв» із горизонту його очей.
Це так я перефразував відомий зворушливий
вислів неймовірно талановитої у різних галузях людини-суперлідера, яка пройшла крізь
вогонь, воду і мідні труби. Навіть у прессекретарки Волинської обласної прокуратури вже
кілька днів у закладках мудрі й дотепні цита-

“

везіння, «6х9», «по 50», перший, «зверху вниз»,
масниця, суєта, дим, Джеррі, шампанське,
Крим, кохання.:)
Чиє фото ми заховали в гарбузі?
Якщо чесно, то спеціально вибрав непоєднуваний ряд слів, щоб збити вас із пантелику. Чого варте «6х9» (таке прізвисько мав
фотограф Григорій Ушивін (Гріша) – другорядний герой популярного в радянські часи
фільму «Місце зустрічі змінити не можна»
про банду «Чорна Кішка»), і «верста» з пісні
«Черный кот»: «Даже с кошкой своей за версту приходилось встречаться коту...»), і острів – Англія, а не Невезіння із кінокомедії
«Діамантова рука», як ви надсилали...
Жоден із наших найбільших асів так і не
докумекав, що в гарбузі ми знову заховали
Сера Вінстона Леонарда Спенсера-Черчилля
(1874 – 1965). А перше речення в загадці я
перефразував з відомої цитати найзнаменитішого у світі британського прем’єра: «Заберіть від мене цих кошенят, інакше я закохаюся». Виявляється, суворий політик настільки
обожнював цих тварин, що перед смертю побажав, аби в його домі в місті Чартвелл завжди жив кіт рудого кольору. До того ж уточнив:
тварина повинна мати білу шерсть на грудях,
білі лапи і відкликатися на кличку Джок...
Хоча найвідоміший у світі британський
прем’єр мав у своєму арсеналі мудрих думок і
абсолютно протилежну: «Я люблю свиней. Собаки дивляться на нас знизу вгору, коти – зверху
вниз. Лише свині дивляться на нас як на рівних».
Ось так, любі мої, коротко про запитання,
яке ви не розкусили. Але не час посипати голову попелом. Час розгадувати нове завдання. Сподіваюсь, цього разу я вже підніматиму
білий прапор.

E-mail: tsikava.gazeta@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com
Телефонуйте: у приймальню – (0332) 72-38-94,
з питань реклами – (0332)77-07-70,
приватних оголошень – (0332)72-39-32,
розповсюдження – (0332)72-38-94.
ТзОВ «Газета «Волинь» п/р 26008055520122
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На цю невеличку тварину, пов’язану з
погодою для більшості з нас, полюють наприкінці літа в одному селі на волинському
Поліссі неподалік Польщі. Звісно, нелегально.
Кажуть, із неї корисне м’ясо і смалець... А ми
сьогодні заховали предмет, яким приблизно
2,5 тисячі років тому за близько 2,5 тисячі
кілометрів від нинішнього Києва теж полювали на цю тварину, але не з метою поживи.
А щоб виготовити з неї інструмент, який
допоміг би прикрасити тих чотириногих,
які в наших народних прислів’ях і приказках
мають не дуже позитивну характеристику.
Цей предмет ми і заховали.
Що знаходиться у гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати до 23
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.
Увага! Домашнє завдання № 8!
Друзі, читаємо «Поліанну» Елеонор Портер, дивимось фільм «Піаніст» (2002) і слухаємо пісні Кузьми Скрябіна. Скоро знадобиться!
А на закуску найцікавіше – інформація
про те, хто ж має найбільше очок у нашій інтелектуальній вікторині.

ЛІДЕРИ КОНКУРСУ
«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» ПІСЛЯ 16 ТУРІВ:
1 місце – Тетяна РЕПЕТИЛО
(Черкаська область) – 10 очок
2 місце – Віта БОБКО
(Волинська область) – 9 очок
3 місце – Анатолій СКАЛЬТ
(Вінницька область) – 8 очок
4 місце – Ольга СИДОРУК
(Волинська область) – 7 очок
5 місце – Василь МОМОТЮК
(Чернівецька область) – 7 очок.
Будьте кохані і здорові!

Друк офсетний. Обсяг – 4 друковані аркуші
Передплатні індекси: 60307, 60312, 60304
Реєстраційний номер
ВЛ № 516-249Р 06.11.2017 р.

Віддруковано: Поліграфічне видавництво
«А-Прінт» ТОВ «Дім», м. Тернопіль.
Тел.: (0352)52-27-37, (067) 352-18-51,
сайт www.a-print.com.ua
Тираж згідно із замовленням. Замовлення №782

16

Газета НА ВИХІДНІ»

«ЦІКАВА

13 травня 2021 Четвер

l БОЛИТЬ!

www.volyn.com.ua

l НА ПОВОРОТАХ ДОЛІ

Фото із сайту mastersluh.ru.

«Тільки в осиротілих матерів очі —
несила дивитися»
На світлинах зображені матері, дружини та діти полеглих
у боротьбі з російськими окупантами українських військових
Лія ЛІС

ражаючу вис тавку
відкрито в Умані: вдови й сироти вбитих
Росією українських воїнів, сфотографовані в народних стро-

їни в Чехії Євгену Перебийносу
за публікацію.
Вони святково одягнені
для українських національних військ та носять військову
форму своїх синів, чоловіків чи
батьків».

Фото із фейсбук-сторінки Євгена Перебийноса.

«В

ях, з військовою формою своїх
найдорожчих, — пише відома
українська письменниця Оксана Забужко. — Які обличчя,
Господи. Які очі. (Тільки в осиротілих матерів очі — несила
дивитися…) Дякую послу Укра-

«Довкола свято, а вона сама у порожній елітній квартирі і навіть вийти не має
куди».

Ляля заховалась у ванній
і з усієї сили затулила вуха руками...
Не допомогло. Стіни резонували і повторювали церковний
передзвін. Навіть не чуючи його, Ляля відчувала спиною: бом-трата-ра- ра, бом-тра-та-ра-ра. Всередині усе кипіло і переверталось,
хотілось втекти від тих звуків і не чути їх. Вискочивши з ванної,
наділа навушники з гучною музикою і засіла за ноутбуком, але
і тут одне і те ж. «З Великоднем!» Швидко прогорнувши стрічку,
зачепилась поглядом за один пост і скипіла
Анна КОРОЛЬОВА

я сьогодні бачила, як сонце
грає, – писала якась панянка. – Таку красу лиш на Великдень і побачиш».
Ляля аж піною бризнула. Понавигадують казна-чого. Та якщо на сонце
дивитись, то воно тобі не тільки заграє перед очима, що за казки?
«Ви в якому сторіччі живете, пані!
– звернулась Ляля до незнайомки. –
Яке сонце, який Великдень? У наш час
уже слід вірити матеріальному, тому,
що можеш відчути і побачити. Ось я
вірю в силу грошей, бо бачу щодня їх
вплив на людей. Знаю, що поїду після
оцих свят у відпустку.
Я вірю у те, що гарно живу, бо
відчуваю це щодня. І заробляю на
це сама. Своєю працею, і це лиш моє
досягнення. Я вірю лиш у себе і свого чоловіка, ми працюємо, як воли, і
маємо результат, а не очікуємо чуда».
Аж полегшало після написаного.
Про чоловіка Ляля, звісно, трохи того,
ну неправду сказала. Юрко у неї громадянський, або навіть не так. Він законний чоловік своїй дружині, а Ляля
його коханка.
Власне, саме через оці святки
Ляля і сидить одна вдома. На Великдень Юрко з родиною. Повіз свою
сім’ю до батьків. Там святкують. Традиція у них така, бачте. А Ляля одна.
Довкола свято, а вона сама у порож-
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«Які обличчя, Господи. Які очі».

l ШОК!

Грабіжник вдерся до будинку і катував
хлопчика, доки той не знепритомнів
Фото із сайту tsn.ua.

У Дніпрі невідомий вліз у приватне
помешкання, вибивши вікно, і жорстоко
побив 13-річного сина господарів Влада. Так
він вимагав зізнатися, де батьки ховають
цінні речі. Знущався доти, поки той не втратив
свідомість. Про це йдеться у сюжеті ТСН
Микола ДЕНИСЮК

се трапилося у будинку на околиці міста,
куди приблизно о 9-й ранку пробрався невідомий. Вочевидь грабіжник думав, що вдома
нікого немає, але там виявився 13-літній хлопчик.
Він ще спав і прокинувся від звуків розбитого скла.
А потім побачив незнайомця років 45. Той накинувся
на нього, вимагаючи показати, де сховані цінності.
Влад не знав, що відповісти. Тоді грабіжник почав його катувати. Завдавав ударів руками і ногами,
аж поки школяр не знепритомнів. У цей час повернулася мама. Вона всього на пів години виходила
в магазин. Налякана жінка кинулася по допомогу
до сусідів, разом із ними зайшла на подвір’я, але зловмисник уже втік, перелізши через паркан. Свого побитого сина пані Людмила знайшла у калюжі крові.

У

Поліцейські поки що не вийшли на слід зловмисника,
який знущався над Владом.

Хлопчика забрала «швидка». Нині 13-річний
Влад — у дитячій нейрохірургії. У дитини зламаний
ніс, струс мозку і численні травми. Грабіжника шукає
поліція — він викрав із будинку 4 ноутбуки та 2 телефони. Поліцейські вживають всіх необхідних заходів
для встановлення та затримання особи, причетної
до злочину. Санкція відповідної статті передбачає
позбавлення волі від 4 до 8 років.

ній елітній квартирі і навіть вийти не
має куди. Усі святкують, усі вдома. А
Ляля одна – і лиш оці передзвони, від
яких на стіну лізеш.
Аж тут ноут озвався у вухах повідомленням. На її коментар прийшла
відповідь від незнайомки.

“

Я вірю у те, що гарно
живу, бо відчуваю це
щодня. І заробляю
на це сама. Своєю
працею, і це лиш моє
досягнення.

Прочитавши, Ляля з силою вдарила по екрану, аж тріщини у різні боки
пішли.
«Щиро надіюсь, дочко, що Господь увійде в твою душу і дасть їй
спокій. Молитимусь, аби всі негаразди, які довели тебе до того, що ти
виливаєш їх тут, минули. Будь здоровою і не зарікайся, дитино! Христос
Воскрес! І в твоїй душі, надіюсь, воскресне любов».
Ляля аж розплакалась. Думала,
що через зіпсований ноут, а насправді від того, що ота жінка, темна жінка,
була права. А ще ж оці передзвони.
Якби не свята, вона б була зараз на
Мальдівах, а не тут.
Закінчення на с. 9

Усміхніться!
Із твору першокласника:
«У нас щаслива сім’я. Тато
працює. Мама — красива, а якщо
виспиться, то ще й добра».
:) :) :)
— Лікарю, скажіть, як вилікувати глистів?
— А що ви таке з’їли, що навіть
глисти захворіли?

Магазин нового типу «Все
для спорту»: телевізори, дивани,
пиво, чипси.
:) :) :)
Якби всіма державами керували жінки, то у світі не було б
воєн узагалі. Було б просто багато країн, які мiж собою не розмовляють.

