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Як Юлія Тимошенко
допомогла французу
стати найзаможнішим
на планеті

l А ВИ ЗНАЛИ?

Крокодилів
розводять
на... Вінниччині
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l НІЧОГО СОБІ!
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Доглядачі розповідають, що «зубастики» переважно живуть до 50 років.

Щоправда, на єдиній в Україні фермі
такого роду рептилій вирощують
не для продажу
с. 16

l ШОК!

«Люди вилітали
на цвинтар, город,
дорогу...»

Герой України, який не голосував
за незалежність, збудував собі
мавзолей за три мільйони доларів
Найпочесніше звання
держави фермеру Леоніду
Яковишину з Чернігівщини
присвоїв ще Президент Леонід
Кучма. Аграрій від нагороди
не відмовився, але, видається,
значно більше йому хотілося
бути героєм СРСР

Фото із сайту shlyahta.com.ua.

Леніну можна, а Яковишину чому ні?

Очевидці розповіли подробиці
падіння повітряної кулі у Кам’янціПодільському, внаслідок чого загинув
53-річний чоловік, а його дружина та
три інші пасажири, а також 28-літній
пілот із Києва отримали травми

Ця скриня – абсолютна копія саркофага Наполеона Бонапарта.

с. 6
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4-місячному українцю (на фото)
введуть «найдорожчі ліки у світі»
за 60 мільйонів гривень

А все спочатку виглядало так святково...

с. 5
НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ
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Білоруський диктатор
став ще й піратом
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Щоб посадили літак із опозиційним
журналістом, Лукашенко підняв у небо
винищувач

Фото із сайту static.dw.com.

У Мінську 23 травня затримали
білоруського журналіста й
засновника Telegram-каналу
NEXTA Романа Протасевича
ітак авіакомпанії «Ryanair»,
у якому він летів з Афін до Вільнюса, здійснив екстрену посадку в аеропорту столиці Білорусі
після повідомлення про нібито мінування. Пілоти розвернули борт, хоча
відстань до Мінська була принаймні вдвічі більша, ніж до аеропорту
призначення у Вільнюсі. До Литви
залишалось якихось 10 хвилин льоту. Фактично пасажирський лайнер
довелось розвернути через шантаж
білоруського винищувача, який підняли в небо.
Цивілізований світ засудив Лукашенка за «повітряне піратство»
та «державний тероризм». Жага
«бацьки» розправитись з неугодним
журналістом призведе і вже призвела до нових санкцій. Зокрема, Євросоюз планує заборонити білоруським авіакомпаніям літати над своїм
повітряним простором, а міжнародні

Молодці, Go_A , наробили «Шуму»!

Євробачення-2021: Україну
визнали глядачі і «запороло»
журі
На телевізійному пісенному конкурсі у Нідерландах
український гурт Go_A посів друге місце за результатами
голосування глядачів, але через низькі оцінки з боку
журі (дев’ята позиція) опустився в результаті на п’яте
підсумкове місце

Л

роте попри непризову позицію наші артисти можуть
похвалитись, що їхня повністю україномовна (вперше!)
пісня «Шум» зараз набирає популярності у світі. Більше
того, італійський гурт Måneskin, який і став переможцем Євробачення-2021, саме українських музикантів вважає найкращими
на конкурсі. В аеропорту Амстердама наш гурт прихильники проводжали додому з квітами та подарунками.
ХТО ЯК ГОЛОСУВАВ
Глядачі усіх без винятку держав під час голосування дали
Україні такі бали: найвищий — 12 — ми отримали від Ізраїлю,
Франції, Польщі, Італії та Литви. Щодо журі, то лише Литва присудила Україні 12 балів, високу оцінку також поставили Бельгія —
10 та Швеція — 8.
У свою чергу українське журі виставило 12 балів Італії, 10 — Франції, 8 — Швейцарії, 7 — Ізраїлю, 6 — Бельгії,
5 — Мальті, 4 — Ісландії, 3 — Азербайджану, 2 — Португалії
та 1 — Норвегії. До його складу входили Alyona Alyona, Іларія,
Ігор Кондратюк та ALLOISE, а очолював його Олександр Пономарьов. Українські глядачі дали 12 балів Італії, 10 — Литві,
8 — Фінляндії, 7 — Швейцарії, 6 — Ісландії, 5 — Франції, 4 —
Росії, 3 — Азербайджану, 2 — Швеції та 1 — Бельгії.

П
Усім українцям, які мріють про «свого Лукашенка», треба подивитись в очі
Романа Протасевича, якого закатують або покалічать у застінках.

рейси ітимуть в обхід території Білорусі. Україна теж перенаправить свої
літаки в обхід північної сусідки.
Як відомо, за схожим сценарієм
українські спецслужби хотіли упіймати 28 російських терористів, але
через ймовірну зраду в Офісі Президента цього не сталось. Відтак
у Зеленського не проминули скористатись білоруським випадком,
мовляв, бачите, що ми вчинили

правильно, коли зірвали спецоперацію. Але ж, хлопці, хіба можна порівнювати «полювання» на неугодного журналіста із затриманням
десятків міжнародних терористів?
До того ж Україна вела операцію
не сама, а з країнами-партнерами
НАТО, зокрема Туреччиною, якій і
належав літак, що його планували
посадити в Києві. Тож не треба плутати грішне з праведним.

Фото із сайту cdn3.suspilne.media.

l ПРЯМА МОВА

Ну як так, Ілоне?

Петро ПОРОШЕНКО, п’ятий Президент України, лідер «Європейської Солідарності», про рішення
Верховного Суду, який визнав
повну невинуватість генерал-майора Віктора Назарова у справі
щодо збиття у 2014 році літака
ІЛ-76 на Луганщині (тоді російські бойовики збили наш літак,
внаслідок чого загинуло 49 воїнів
та членів екіпажу. – Ред.):

Всесвітньо відомий
бізнесмен (третє місце
на планеті за статками)
та винахідник, який запускає
у космос кораблі, виступив
на пропагандистському
форумі Кремля
травня Ілон Маск (на фото)
узяв участь у пропутінському заході «Нове знання». Виступ Маска тривав близько 45 хвилин.
Серед спікерів форуму були відомі
російські пропагандисти та інформаційні кілери Володимир Соловйов і Маргарита Симоньян, а також
одіозний очільник МЗС РФ Сергій
Лавров та особистий духівник Путіна,
митрополит Тихон (Шевкунов). Серед
партнерів-організаторів заходу, яким
є товариство «Знання», — Слідчий
комітет РФ, «Російський союз ветеранів», Російське історичне товариство
та інші організації, які підтримують
загарбницьку політику Кремля.
Маск брав участь у форумі по ві-
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деозв’язку, відповідаючи на запитання. Слово йому передав прессекретар
президента РФ Дмитро Пєсков, який
і запропонував американському мільярдерові взяти участь у заході. Маск
заявив, що скоро Tesla може вийти
на російський ринок.
Звісно, гроші не пахнуть. Але
відверто підігрувати сучасному Гітлеру — такого від Ілона Маска мало
хто сподівався. Дивно, що людина,
яка мріє про колонізацію космосу,
не розібралась в елементарному —
що таке добре і що таке погано.

«

З самого початку, як ми і стверджували, було абсолютно зрозуміло,
що справа не має під собою жодних
підстав, бо головний винуватець катастрофи літака
ка –
Путін. Адже саме він
веде війну проти
ти
України. А російська
ка
пропаганда і отруруєні нею уже майжее 7
років намагаються
ься
перекласти на генераерала Назарова відповівідальність.

У Києві алконавт викинув
з сьомого поверху кішку
та чотирьох кошенят
Бузувіра притягнуть до криміналу — йому загрожує
до восьми років позбавлення волі
оліцейських викликали ошелешені свідки, які бачили, як тварини летіли додолу. За словами слідчої Деснянського управління поліції Олександри Недухової,
правоохоронці встановили квартиру, двері якої відчинив
42-річний чоловік, який і зізнався у скоєному. «Фігурант напідпитку вирішив погратися із котами. Під час гри доросла
кішка подряпала йому руку, через це правопорушник викинув її та чотирьох кошенят з вікна сьомого поверху. У результаті падіння чотири тваринки загинули, одне кошеня
знаходиться на лікуФото із сайту static6.depositphotos.com.
ванні у ветеринарній
лікарні», — розповіла
пані Недухова.
Зловмиснику повідомлено про підозру
у жорстокому поводженні з чотирилапими. Йому загрожує від
п’яти до восьми років
позбавлення волі.
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Інколи «бути в білому» політику може завадити невеличка соціальна
допомога…

«Слуга народу» засвітила
сумку за 130 тисяч
А два роки тому ця пані
отримала… соціальну
допомогу
Петро МАКАРУК

ародна депу татк а від
пропрезидентської політсили Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою
за 4700 доларів, хоча у 2019 році
одержувала соціальну допомогу.
Згідно з даними парламентарки,
виплата становила 9600 гривень. Також вона задекларувала п’ять ювелірних виробів, три
сумки, квартиру в Києві та будинок у селі Гора Бориспільського району Київської області.
Крім того, Ольга Савченко зберігає готівкові кошти — їх у неї
назбиралося 750 тисяч гривень,

Н

320 тисяч доларів та 100 тисяч
євро.
За неофіційною інформацією,
близько шести мільйонів доларів
щомісяця йде на доплати представникам фракції «Слуга народу». Депутати від Зеленського
у приватних розмовах не приховують факт неофіційних грошових надходжень. Вікторія Сюмар
із фракції «Європейська Солідарність» стверджує, що кошти на фінансування депутатів монобільшості надають олігархи.

НА ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ
Українські нардепи задекларували 164 цінні вироби із хутра або
шкіри. Серед них шуби, куртки
та сумки від найдорожчих у світі
брендів. Найбільше таких предметів у колекції нардепа ОПЗЖ,
підозрюваного у державній зраді,
Віктора Медведчука — 52.

l СИЛЬНІ СВІТУ
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Бернар Арно (на фото),
французький бізнесмен,
гендиректор холдингу LVMH,
до якого входять Louis
Vuitton, Fendi, Christian Dior,
Givenchy, став
найбагатшою
людиною світу
із статками
в 186,3 млрд
доларів
Лія ЛІС

Ц

4-місячному українцю введуть
«найдорожчі ліки у світі»
за 60 мільйонів гривень
Одеському активістові Євромайдану Віталію Свічинському
та його дружині Марії вдалося зібрати кошти для порятунку
свого чотиримісячного сина Дмитра
Леонід ОЛІЙНИК

Як Юлія Тимошенко допомогла
французу стати найзаможнішим
на планеті

е на 300 млн доларів більше, ніж
у засновника Amazon Джеффа
Безоса (186 млрд дол), пише
«Форбс». Замикає топ-3 рейтингу багатіїв Ілон Маск (147,3 млрд дол).
Зазначається, що статки Арно
зросли із 76 млрд доларів у березні
2020 року до 186,3 млрд доларів станом на 24 травня 2021 року — тобто

Тепер залишається тільки молитись…

Гарний смак, Юліє Володимирівно!

за останні 14 місяців на 110 млрд! Як
таке можливо? По-перше, попри пандемію, LVMH має високі показники.
По-друге, продукцію стали значно
жвавіше купувати китайці. Ну, є в цьому і невеличка заслуга Юлії Тимошенко, яка віддає перевагу одягу від дизайнерів саме «Луї Віттон».

ілька місяців тому хлопчикові
поставили діагноз спинально-м’язова атрофія — це рідкісна генетична хвороба, лікування
якої потребує величезних коштів.
Ін’єкція препарату Zolgensma, який
може врятувати хворого, коштує
понад 2 мільйони доларів. Ліки називають найдорожчими у світі, вони
з’явились у США лише у 2019 році.
До всіх труднощів додався дефіцит
часу — зібрати необхідну суму потрібно було впродовж трьох місяців, адже пізніше введення препарату не таке ефективне, пише ВВС.
У березні батьки Дмитрика запустили кампанію зі збору коштів
на його порятунок «Діма, ми встигнемо!». Акція стала відомою на всю
Україну, її підтримали зірки шоу-бізнесу, спорту та політики: музиканти
Дмитро Шнуров, Андрій Хливнюк,
гурти «Океан Ельзи», «Козак Систем», «ДахаБраха», а також Майкл
Щур, Ірма Вітовська, Сергій Жадан,
Андрій Куликов, тренер збірної
України з футболу Андрій Шевченко, спортсмен Жан Беленюк. Мер
Львова Андрій Садовий також підтримав кампанію та закликав жертвувати гроші на лікування такої ж

К

“

Віталій Свічинський розповів, що чимало
коштів пожертвували представники великого
бізнесу, але більшу частину грошей вдалося
зібрати саме завдяки переказам звичайних
громадян на відносно невеликі суми.

хвороби львівського малюка.
Віталій Свічинський розповів, що чимало коштів пожертвували представники великого бізнесу,
але більшу частину грошей вдалося зібрати саме завдяки переказам
звичайних громадян на відносно
невеликі суми. «У мене завмирало
серце, коли щосекунди мені на телефон надходили повідомлення
про грошові перекази від вас», —
розповів батько хлопчика. Загалом
кампанія «Діма, ми встигнемо!» тривала 80 днів, сума на рахунку становить 2,05 мільйона доларів.
Тепер, коли гроші таки вдалося
зібрати, батьки Діми займаються підготовкою документів для перельоту
та лікування в США, де дитині зроблять укол. Немовлята, які, як Діма
Свічинський, народжуються зі СМА
1-го типу, мають очікувану тривалість життя у 2 роки. Zolgensma

не лікує хворобу на 100%, але відчутно допомагає зупинити її прогресування — після ін’єкції діти
можуть самостійно дихати, сидіти,
повзати і навіть ходити.

ДО РЕЧІ
Над розробкою препарату працювали близько 10 літ. У березні видання The Guardian повідомляло, що
лікування цим препаратом пройшли вже понад тисячу дітей, він
затверджений у 38 країнах. На критику через захмарну ціну Девід Леннон, президент компанії AveXis, яка
розробила Zolgensma, відповів: «Ми
говоримо про довічну користь від
лікування, при тому, що воно зводиться до одноразової ін’єкції. Така
ціна дає змогу фармкомпанії покрити витрати на його створення
та вкладати кошти в нові передові
методи лікування».
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l РЕЗОНАНС
Фото із сайту reuters.com.

Рада підтримала запит Порошенка
щодо присвоєння звання «Герой
України» Ярославу Журавлю
«Він загинув, бо чекав на фронті політичної волі, щоб
його, пораненого, евакуювали до наших військ. Поки
Головнокомандувач «шукав миру в очах Путіна»
Наша держава одержала 117 тисяч доз вакцини Pfizer як гуманітарну
допомогу.

Фото із сайту novynarnia.com.

Василь КІТ

ТОПчиновників
масово вакцинують
модною Pfizer
Щеплення проводиться урядом
в цинічний та брехливий спосіб —
найефективніші препарати отримують
члени уряду та керівний склад
міністерств
Микола ДЕНИСЮК

ро це сказала народна депутатка фракції «Європейська
Солідарність» Вікторія Сюмар. Вона навела дані з офіційного
порталу Ради національної безпеки
і оборони про щеплення: «Ви знаєте — там була одна людина із категорії віком понад 80 років і десять
тисяч людей із категорії «інші».
Ми тоді запитали: а хто такі «інші»,
яких в Україні сьогодні вакцинують
Pfizer?» — зауважила вона.
За її словами, є численні свідчення, «що Pfizer в Україні щеплюють представників влади, що
масова вакцинація Pfizer сьогодні
відбувається у міністерствах і відомствах, в апараті РНБО, в МЗС».
«Тобто препарат із найвищим
рівнем захисту дають сьогодні
не лікарям, які щоденно ризикують власним життям, не вчителям, не групам ризику. Його
дають представникам влади. Все

П

відбувається максимально просто — на територію міністерств
і відомств приїжджає машина, автомобіль, де проводять вакцинацію», — сказала вона.
«Мільйони українців сьогодні
сидять вдома вже понад рік —
це пенсіонери, люди з важкими
хворобами, онкохворі, зі складними формами гіпертонії чи діабету — вони просто бояться вийти
з дому. В цей час українські чиновники отримують другу дозу Pfizer.
Для того, аби одержати паспорти
вакцинації і безперешкодно подорожувати до Європейського Союзу», — наголосила Вікторія Сюмар.
«Це просто несправедливо.
Україна отримала 117 тисяч доз
вакцини Pfizer як гуманітарну
допомогу. Це не контракт, підписаний урядом. Тому нею, в першу
чергу, необхідно щеплювати тих
людей, яким це потрібно найбільше, а не депутатів та чиновників», — додала нардепка.

l ПРЯМА МОВА
Борислав БЕРЕЗА, політик, про Володимира
ра
Зеленського:

«

Два роки правління Зеленського показали, що,
о, корию він не
ю,
стуючись своїм всевладдям і недоторканністю,
ивує
соромиться порушувати закон. І саме це мотивує
його йти на другий президентський термін, щобб
не сісти за перший. Але для України правління
Зеленського – це втрата часу, людських життів
та територій, втрата можливостей і явна деградація. Саме такими були останні два роки.

ерховна Рада України підтримала запит, ініційований
лідером «Європейської Солідарності» Петром Порошенком,
до Президента Зеленського щодо
присвоєння звання «Герой України» сержанту-розвіднику Ярославу
Журавлю (посмертно). Подання
підписали ще 60 народних депутатів
із різних фракцій та груп. За направлення запиту главі держави проголосували 292 народних депутати.
«Ще один крок на шляху боротьби
за повагу до наших воїнів», — прокоментував це рішення сам Порошенко. «Ярослав загинув, бо чекав
на фронті політичної волі, щоб його,
пораненого, евакуювали до наших
військ. Поки Головнокомандувач
«шукав миру в очах Путіна». Сподіваюся, Президент нарешті почує
заклик мільйонів українців — підписати Указ і присвоїти Ярославу
Журавлю це звання посмертно.
Бо він точно цього заслужив. Нагадую гаранту: його обов’язок перед
українськими захисниками та перед
родинами загиблих воїнів — гідно
вшановувати їхній подвиг та жертву
заради України», — зазначив п’ятий
Президент.

В

ДОВІДКОВО:
13 липня 2020 року на лінії зіткнення під селищем Зайцевим, що поруч із окупованою Горлівкою на Донеччині, під час виконання бойового
завдання внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинув командир
розвідувального взводу зі складу 35-ї
бригади лейтенант Дмитро Красногрудь.
Того ж дня російські окупаційні
війська із трьох сторін обстріляли
групу армійців ЗСУ, які мали здійснити евакуацію тіла полеглого офіцера та екіпірування гуманітарної мі-

Вся країна бачила біль батька Ярослава — Сергія Журавля — і його
звернення до Президента: «Володю, де ти був, коли мого сина
вбивали?»

сії — білі шоломи, жилети й пов’язки,
порушивши домовленість про режим «тиші», досягнутий через ОБСЄ.
Під час обстрілу отримав поранен-

“

водити пошукову операцію. Орієнтовно 16 липня стало зрозуміло, що
сержант уже помер. Тільки 21 липня
його тіло було передано на контро-

Як засвідчило відео із безпілотника,
поранений сержант був живий, зупиняв собі
кровотечу джгутом та шукав укриття. Три
дні поспіль росіяни не давали проводити
пошукову операцію.

ня військовослужбовець з евакуаційної команди — сержант-розвідник
Ярослав Журавель.
Після цього Ярослав залишився
на полі бою без допомоги. Як засвідчило відео із безпілотника, він ще
був живий, зупиняв собі кровотечу
джгутом та шукав укриття. Три
дні поспіль росіяни не давали про-

льовану територію України.
Поховали Ярослава Журавля
23 липня 2020-го в селі Андріївка, що
на Дніпропетровщині, де він народився і виріс.
«Європейська Солідарність»
із серпня 2020 року вимагає присвоєння Ярославу Журавлю звання «Герой України».

l СЕ ЛЯ ВІ

«Б’є — значить любить»: половина опитаних
вважає, що один раз вдарити жінку можна
Водночас восьмеро з десяти українців переконані, що
не потрібно терпіти насильство, щоб врятувати сім’ю
акі дані національного опитування Фонду ООН у галузі
народонаселення в Україні.
Цікаво, що, на думку 43% українців,

Т

чоловіки можуть страждати від домашнього насильства з боку жінок
так само, як і жінки від чоловіків.
80% стверджують, що не треба тер-

піти насильство заради збереження
сім’ї. Але… один раз — «не рахується». Так принаймні вважає половина
опитаних (50%), за умови, що чоловік визнав свою помилку і попросив
вибачення.
Й усього 4% все ще погоджуються з твердженням, що «б’є —
значить любить». Такі цифри в ООН
назвали «позитивним сигналом».
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l КОЛЕСО ІСТОРІЇ
Фото із сайту shlyahta.com.ua.

Уперше за 311 літ в Україну везуть
оригінал Конституції Пилипа Орлика
Швеція передасть нашій державі оригінал латиномовної
версії документа, складеного гетьманом 1710 року,
для тимчасового експонування (на фото)
Фото із сайту president.gov.ua.

Петро МАКАРУК
Фото із сайту ictv.ua.

Трагедія назавжди затьмарила
фестиваль повітряних куль – родзинку
туристичного Кам’янця-Подільського.

«Люди вилітали
на цвинтар, город,
дорогу...»
Очевидці розповіли подробиці падіння повітряної кулі у Кам’янціПодільському, внаслідок чого загинув 53-річний чоловік, а його
дружина та три інші пасажири, а також 28-літній пілот із Києва
отримали травми
Наталка ЧОВНИК

екерований аеростат занесло на сільський цвинтар. Тепер там два десятки розбитих
надгробків. З повітряної кулі на могили звалилося двоє осіб, один чоловік загинув, ударившись головою
об пам’ятник. Ще двоє вилетіли з кошика на обійстя селян. Куля з двома
людьми впала в яру.
Травмованого пасажира Віктора Лішневського прооперували.
За його словами, через 15 хвилин
після злету здійнявся різкий вітер. Пілот вирішив негайно сідати
на поле. Згодом він наказав пасажирам присісти й міцно триматися за мотузки. Далі все було,
як у страшному сні. «Він декілька
разів намагався зробити посадку,
але, як сам пояснював, грозові хма-

Н

ри кулю вгору-вниз хитають. А тому
він не може нею керувати. Досі
перед очима ті хрести, ті поламані
надгробки, крики. Я отямився вже
на городі», — згадує Віктор Лішневський.
Жителька села Кульчіївці Тетяна, яка була свідком події, каже:
«То страшно було слухати, як вони
просили їх врятувати. Кулю понесло
далі полем через ліс. Вона чіплялася й виламувала сосни. Потім кошик
ударився об горб і перекинувся.
А куля зависла на дереві. В кошику
була жінка з переламаними ногами.
І хлопчина, теж травмований», —
розповіла вона.
Ні пілот, який, до речі, отримав
незначні травми, ні організатори
фестивалю трагедію не коментують. Усі обставини встановлюють
поліцейські.

е відбудеться вперше за понад три
століття. «Ми повертаємо Україні Україну. Присутність оригіналу Конституції
вже у незалежній державі —
це ще один крок відновлення нашої історичної тяглості від часів
Русі, Козацької держави, Української Народної Республіки
і донині», — повідомив міністр
закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, МЗС звернулося до Швеції з проханням
надати у позику оригінал для
експонування в Україні в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності.
Зазначимо, що 5 квітня 1710го у Бендерах Молдавського
князівства гетьманом Війська
Запорозького обрали Пилипа
Орлика (на малюнку). Того ж

Ц

дня гетьман, козацька старшина
й запорожці підписали Договори і постановлення прав і вольностей Війська Запорозького,
відомі також як «Бендерська
конституція».
У її статтях державною релігією проголошувалося православ’я. Підкреслювалися сусід-

l О ЧАСИ! О ЗВИЧАЇ!

«Чорний лісоруб» підстрелив
поліцейського та лісничих
На Львівщині 19-річний хлопець поранив правоохоронця
та двох працівників Бродівського лісгоспу
Леонід ОЛІЙНИК

тріляв у них із мисливської рушниці. Поліцейського із проникаючим
вогнепальним пораненням
відвезли до лікарні, медики ка-

С
Р

стружку кольорових
металів: мідь, алюміній,
бронзу, латунь, свинець, н/ж;
акумулятори, можливий
демонтаж та самовивіз.

Головною спільною рисою
і першої української Конституції,
і нинішньої є геополітичний вибір
«Геть від Москви!»

ська дружба з Кримським ханством та необхідність звільнити
Запоріжжя та всю Гетьманщину
від панування Московії. За формою державного правління Гетьманщина визнавалася республікою. Законодавча влада мала
належати Генеральній Раді, що
збиралася тричі на рік. Виконавча — гетьману із довічною владою, хоч і значно обмеженою,
та Генеральній старшині. Створювалася і судова гілка влади —
генеральний військовий суд.
Гетьман мав дбати про те,
щоб козакам та звичайним
людям не чинили гноблення
та здирств. Старшині ж заборонялося насаджувати панщину
і відробітки для людей, які працюють на їхніх господарствах.
Із вдів-козачок й осиротілих
козацьких дітей не мали брати
податків та позбавляли усіх повинностей. Українським містам
підтверджувалося магдебурзьке
право — повне самоврядування. Конституцію Пилипа Орлика схвалив шведський король
Карл XII.

Е
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жуть, що буде жити. Лісничих
після огляду лікарів відпустили
додому. Ось як про надзвичайну пригоду розповіли у поліції:
«Лісничий побачив у масиві
неподалік села Лешнів підводу з колодами сосни. Викликав

правоохоронців. Ті оформляли
знайдене, коли з протилежного
берега річки невідомий почав
стріляти. Поранені 20-річний
поліцейський, а також лісничі — 34-літній майстер лісу
та 49-річний інженер лісового
господарства, співробітники
Бродівського лісгоспу. Після
цього зловмисник утік на мотоциклі».
Стрільця встановили й
затримали. Йому загрожує
до 15 літ тюрми або довічне
ув’язнення. Загрози життю поранених немає.

А

Представництво польської агенції
оголошує набір працівників
на склади брендового одягу
на околицях м. Лодзі
P Обов’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.

Повідомлення про оприлюднення
заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа
державного планування «Генеральний план с. Залазько
Камінь-Каширського району Волинської області».
1.Повна назва документа державного планування Стратегічної екологічної
оцінки «Генеральний план с. Залазько Камінь-Каширського району Волинської
області».
2.Інформація про замовника:
Камінь-Каширська міська рада
44500, Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський,
вул. Воля, буд. 2. Службові телефони: Телефонний код (0 3357) тел. 23285
e-mail: kamenm.rada@gmail.com
3.Вид та основні цілі документа державного планування:
Визначення основних принципів і напрямків планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі,
інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини
та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також
послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.
Під час здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування «Генеральний план с. Залазько Камінь-Каширського
району Волинської області».
4.Інформація щодо запланованих інформаційних заходів:
З повним текстом заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної
оцінки можна ознайомитись на офіційному сайті Камінь-Каширської міської ради
та в приміщенні Камінь-Каширської міської ради за адресою: вул. Воля, буд. 2,
м. Камінь-Каширський Камінь-Каширського району Волинської області.
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«ЦІКАВА
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Час передплачувати
наші вид
видання:
дання:
Фото politrussia.

Чому Ірина Геращенко
не спростовувала
романи з президентами?
с. 3

Газета НА ВИХІДНІ»

www.volyn.com.ua

l НІЧОГО СОБІ!
Фото із сайту latifundist.com.

l ПРИМА СЦЕНИ
Фото zn.ua.

»

Другу дитинку
нку
Вікторія Пташник
ашник
к
народила
в парламенті
р
ті с. 4

Цікава
»

ГА З Е ТА +

на вих ідні

5 березня 2020 року №10 (118)

Незважаю
Незважаючи
на літа і всі втрати, акторка і сьогодні виступає в театрі,
знімається в кіно.

Ціна 6 грн

Ада РОГОВЦЕВА:
«Кость Петрович —
перший і єдиний чоловік
у моєму житті»

l CуперБОЄЦЬ

«Льоша, розумієш,
у мене немає лівої
ноги?!» — «Ну і що? Тепер
будемо повільніше
прогулюватися»
На її руці — гасло
«Ніколи не здавайся»,
вибите іспанською
мовою. Вона впевнено
крокує по мокрому від
дощу асфальту. Джинси
на лівій нозі підкочені,
практично повністю
оголюючи протез. Ольга
Бенда, переживши
важке поранення,
зайнялася спортом
і знайшла роботу до душі.
А найголовніше —
там, на війні, вона
зустріла своє кохання.
Справжнє…

Студентка Ада зайшла
в аудиторію Київського
театрального, й викладач
Костянтин Степанков із тієї
миті не відведе від неї
очей

вітний диплом. В інтерв’ю напередодні 80-літнього ювілею
Ада Миколаївна пригадає: «Про
мене сказали одного разу: «З такими, як Роговцева, романи

“

Роговцева навіть
не дозволяла собі
дивитися в його сторону,
адже він був одружений.

Марина ЛУГОВА

КОХАННЯ З ПЕРШОГО
ПОГЛЯДУ — НА ВСЕ ЖИТТЯ
а цим красивим актором
її однокурсниці просто
вмирали. Утім Роговцева
навіть не дозволяла собі дивитися в його сторону, адже він
був одружений. Та від цього
справжнього кохання не можна
було втекти. І врешті Ада Роговцева та Костянтин Степанков побралися. За її словами, це була
любов з першого погляду. Пара
обвінчалася відразу після того,
як дівчина отримала свій запо-

З
«На
На фронті я зустріла коханого
го
і друзів. У мирному житті,
мабуть, настільки справжніх
почуттів не буває», — каже
Ольга Бенда.

не крутять, з такими відразу
одружуються».Так що зі мною
зв’язуватися не хотіли. Кость
Петрович — перший і єдиний
чоловік у моєму житті. Ми були
поєднані однією професією
і розуміли один одного. Ось
і прожили так довго».

Закінчення на с. 7

»

Власта КРИМСЬКА

ри року тому військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців
Ольга Тарасевич та Олексій
Бенда одружилися. Пара познайомилася на передовій,
і коли Ользі осколком снаряда фактично розтрощило
ногу, 26-річний Олексій невідлучно перебував поруч
із коханою в госпіталі. Однак
ця історія не лише про сильні
й перевірені війною почуття.
А й про велику любов до життя і бажання бути щасливими.

Закінчення на с. 6

Фото з фейсбук-сторінки «Бойовий бюлетень».

Т

»

Вони прожили у шлюбі 46 років.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9 9 0 7

тижневик «Цікава газета на вихідні»
передплатні індекси:
60304, 60306, 60392, 86772

(для читачів Волинської області),
60312 (для читачів Рівненської області),
60307 (для читачів інших областей).
Четвер 23 квітня 2020 року
№32 — 33 (16 622 — 16 623) Ціна 6 грн
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Пряма лінія

Фото Олександра ПІЛЮКА.

Ця вся краса коштує приблизно як 320 апаратів штучної вентиляції легень. Кількість людських
життів, які можна було б врятувати, підрахувати важко.

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.
УРМАНЕНКА.
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Герої нашого часу

Фото із домашнього архіву родини ШУМИКІВ.
МИКІВ.

Сашко завжди буде вдячний
батькові, який своїм вчинком
дав йому майбутнє.

Василь Шумик за героїзм у війні з Росією
удостоєний ордена «За мужність»
III ступеня.

Кіборг вижив у пеклі,
щоб через 5 років
віддати нирку синові

Головний поліцейський Волині
Юрій КРОШКО:
«Поставити правоохоронця
біля кожного храму, на жаль,
не можемо»
с. 4

»

n

Знай наших!

Василь Шумик із Камінь-Каширського району,
який воював за Донецький аеропорт, врятував
життя своїй єдиній дитині. Родинна операція була
успішно проведена у Ковельській центральній
районній лікарні
с. 8—9

n

Фото valikhnovskimd.com.

Наш земляк
На
вигада капсулу для
вигадав
тра
транспортування
хворих із
к
коронавірусом

»

Команда відомого лікаря
Ростислава Валіхновського —
на передовій боротьби
з пандемією.
с.

»
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Вітаємо!

Неймовірна Галино Іванівно!
Нехай у Вашому серці завжди буде чаруюча весна,
яка даруватиме крила любові найближчим людям
на землі — і для
захисту,
для
польоту!
для з
ахисту, і д
ля п
Адже
А
дже ночі,
ноч
чі, щ
що
он
не
ес
спали
пали
иВ
Ви,
и, — це є любов!
пісня,
що
співали
Ви,
любов!
І пі
існя, щ
ос
півали В
и, — л
юб
квіти,
що
посіяли
любов!
Ік
вііти, щ
оп
осіяли — л
юбов!!
очі
внуків
Ваших
любов!
Іо
чі в
ну
уків В
аши
их — це л
юб
бо
Щиро
Щ
Щи
ро з л
любов’ю друзі
з «Га
«Газети Волинь»,
«Цікавої
газети
«Ц
на вихідні»,
«Читанки
для всіх»,
«Так ніхто
не кохав»
і volyn.com.ua.
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ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ, ÀÄÅÍÎÌÀ, ²ÌÏÎÒÅÍÖ²ß?
ÓÍ²ÊÀËÜÍÈÉ ÑÏÎÑ²Á ÂÈÐ²ØÅÍÍß
ÇÀÁÓÄÜ ÏÐÎ ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ ÍÀÇÀÂÆÄÈ —
ÏÎÇÁÓÄÜÑß ÕÂÎÐÎÁÈ ÇÀÐÀÇ!
Äîáðîãî äíÿ! Ìåíå çâóòü Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, ìåí³ 62 ðîêè. Äåê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó
ÿ ïðî÷èòàâ êíèãó «Äðóãå ñåðöå ÷îëîâ³êà».
Ìîæó ñêàçàòè ëèøå ñëîâà âåëè÷åçíî¿
âäÿ÷íîñò³ ¿¿ àâòîðàì – ë³êàðÿì ²ùóêó òà Ëîáàíîâó. Ñêîðèñòàâøèñü ðåêîìåíäàö³ÿìè ç
êíèãè, ÿ çà äâà ì³ñÿö³ ïîçáóâñÿ ïðîñòàòèòó,
íàáàãàòî ñïîê³éí³øå ñïëþ (ðàí³øå ïî 7-8
ðàç³â çà í³÷ á³ãàâ ó òóàëåò), çàáóâ ïðî áîë³
â ïðîìåæèí³ é â³ä÷óâ ñåáå ÷îëîâ³êîì – ïîòåíö³ÿ íèí³, ÿê ó ìîëîäîãî.
Êð³ì öüîãî, ïîì³òèâ, ùî ïåðåñòàâ õâîð³òè íà çàñòóäó, â ìåíå
ïîêðàùèâñÿ ³ìóí³òåò. Âèÿâëÿºòüñÿ, ìåòîä, çàïðîïîíîâàíèé ó êíèç³
«Äðóãå ñåðöå ÷îëîâ³êà», áóâ â³äîìèé á³ëüøå 2000 ðîê³â òîìó,
íèì óñï³øíî êîðèñòóâàëèñÿ íàø³ ïðåäêè, â³í ïîâí³ñòþ ïðèðîäíèé, à éîãî åôåêòèâí³ñòü ÿ ñïðîáóâàâ íà ñîá³.

Увага! АКЦІЯ! До 14.05.2020 р.
ціну на книгу знижено в 2 рази.
40 грн

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Замовити книгу можна телефонами:
(067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

тижневик «Волинь-нова»
передплатні індекси:
30000, 60306, 60305, 86772
(для читачів Волинської області),
97847 (для читачів Рівненської області),

Герой України, який
не голосував за незалежність,
збудував собі мавзолей
за три мільйони доларів
Закінчення. Початок на с. 1

61136 (для читачів інших областей).
НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Леонід ОЛІЙНИК

Читанка
ДЛЯ ВСІХ

l ДИВА ВІРИ

№1 (1)

Фото із сайту molytva.at.ua.

Перехрестився –
і хвороба відступила!
Рани на долонях отця Піo
кровоточили 50 років
Фото із сайту credo.pro.

Очевидці стверджують, що кров, яка текла із ран,
віддавала квітковим ароматом.

Закінчення на с.6

l ЗНАЙ НАШИХ!

Фото із сайту stalker.fandom.com.

Серед фанатів ігор у світі, певне, немає жодного, хто б
не рубався у «Сталкера». Її створила компанія киянина
Сергія Григоровича (на фото), яку він зареєстрував
ще в 16-річному віці. Однак слава до нього прийшла
після створення гри «Козаки: Європейські війни»

Закінчення на с. 5

»

Тетяна зарізала
чоловіка і поїхала
в Єгипет до коханця

Український «Білл Гейтс» у 12 років
почав торгувати, а в 16 —
заробив перший мільйон

»

Історію з Рівного колись
відзніме Голлівуд

с. 3, 1
10

Фото із сайту tsn.ua.

Святий отець Піо: «Молитва є найкращою зброєю, яку ми маємо».

Цей італійський
монах вважається
найзагадковішим святим
ХХ сторіччя. Адже умів
не тільки «бачити серця»,
зчитуючи на сповіді життя
людини, як книгу, а й
мав дари передбачення і
біолокації – міг одночасно
перебувати у кількох
місцях. Більше того:
після смерті тіло отця Піо
(світське ім’я Франческо
Форджоне, 1887–1968)
залишилося нетлінним –
уже 53-й рік

»

місячник «Читанка для всіх»
передплатні індекси:
97847 (для читачів Волинської області),
60313 (для читачів Рівненської бласті),
60780 (для читачів інших областей).
Фото 1plus1.ua.

«У нас було рівно 6 ночей»
lЗІРКОВЕ КОХАННЯ Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко (обоє на фото)
розповіли про свій небезпечний… медовий місяць
с. 6—7

ніхто
ТАК
не КОХАВ

»

volyn.com.ua
a

авряд чи вдалось би
панові Яковишину
за совєтів спорудити
собі усипальницю зі своїми позолоченими скульптурами, але
якось в інтерв’ю «Суспільному»
він заявив: «Я за незалежність

Ціна 6,5 грн

“

За зразок аграрій
взяв мавзолей
Наполеона
Бонапарта.
Щоправда, місце
останнього спочинку
французького
імператора
оздоблене дещо
скромніше: менше
золота.

Фото footboom.com.
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Фото xsport.ua.

А тепер у їхній команді буде ще й син і брат Лев!

«Відіб’є пенальті — ПОЦІЛУЮ!»
У футболіста Андрія Пятова із дружиною бартер:
вона присутня на його іграх, а він — під час пологів

l ІСТОРІЯ НОМЕРА

с. 9—11

«І заявив матері коханої:

»

«Я її все одно заберу
ось так, у чому стоїть»
l НІХТО, КРІМ ТЕБЕ 30 років тому нинішньому
настоятелю храму святої рівноапостольної Марії Магдалини
у Луцьку протоієрею Олександру Колбу довелося боротися за
свої почуття
с. 3—5

»

У православ’ї є дещо моторошна
традиція готувати для себе
хрест і труну, але про позолочені
пам’ятники, щоправда, нічого
ніде не сказано.

Н

Ціна 4 грн

(передплата – 3 грн)

не голосував і нині таку незалежність теж би не підтримав».
Агромагнат каже, що вже
не має здоров’я, щоб переживати за Україну, хвилюється лише
за дітей та онуків, «династію»,

Леонід Яковишин віддав 10 років на будівництво своєї усипальниці.

а в майбутнє нашої держави
якось зовсім не вірить і вважає, що вона котиться в прірву.
Політичним кумиром для нього
є диктатор Лукашенко.
Свою кар’єру Леонід Яковишин розпочав із посади
старшого агронома в колгоспі, а нині у товаристві «Земля
і воля» господарює на 32 тисячах гектарів. Був депутатом Верховної Ради першого скликання
та радником двох прем’єрів і заступника голови парламенту.
Проти нього свого часу по-

рушували кримінальні справи,
звісно, на думку фермера, замовні — втім, згодом він «помирився» з Кучмою, і все закрили.
Тепер 81-літній Яковишин
збирає мільйони переглядів
у соцмережах, дивуючи публіку
різкими зверненнями до Зеленського, зокрема щодо неприпустимості відкриття в Україні
вільного ринку землі. Вочевидь,
такої слави бізнесмену мало,
тому він вирішив збудувати собі
розкішну усипальницю.
Це той випадок, коли сло-

восполучення «комплекс
Наполеона» повністю себе
виправдовує, а доречнішої характеристики просто підібрати
неможливо.
За зразок аграрій взяв мавзолей Наполеона Бонапарта.
Щоправда, місце останнього
спочинку французького імператора оздоблене дещо скромніше: менше золота. В середині
цього склепу встановлено копії
вітражів зі стародавнього німецького храму, а почесне місце відведено чотирьом позолоченим скульптурам Яковишина,
які показують, як той виглядав
у 20, 40, 60 та 80 років.
Саркофаг, у якому лежатиме
тіло фермера, коштує 150 тисяч
доларів. Одна кришка з червоного граніту важить 2,5 тонни.
Магнат вірить, що потрапить у рай, і каже, що вхід
у мавзолей буде вільним: з 10-ї
до 17-ї години, крім вихідних.
Напевно, очікує натовпи охочих
доторкнутися до його величі.

Вони поселили у свій
дім Любов. Прочитайте,
як це сталося, — не пошкодуєте!
Фото з домашнього архіву Колбів.

місячник «Так ніхто не кохав»
передплатні індекси:
86771, 60305, 60392, 86772

(для читачів Волинської області),
60779 (для читачів інших областей).

УВАГА! Жителі Волинської області мають унікальну можливість передплатити дешевше комплект із чотирьох видань: «Газета
Волинь» + «Цікава газета на вихідні» + «Так ніхто не кохав» + «Читанка для всіх» — передплатний індекс 86772 — і взяти участь
в акції «Суперпередплатник», у якій жеребкування серед читачів відбувається аж 4 рази на рік.

www.volyn.com.ua
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Фото із сайту fb.ru.

І не кажіть: «Подумаєш, вітрянка,
розцяткую дитину зеленкою — і мине…»
— Тривалий час мучив біль у спині. Куди тільки не звертався, ніхто не міг
пояснити причину. І лише недавно встановили діагноз — наслідки оперізуючого
лишаю або постгерпетична невралгія. А «ниточка тягнеться» з перенесеної
в юності вітряної віспи. На жаль, навіть лікарі не всі про це знають, —
зателефонував наш читач Іван Перчук із Рівненщини й попросив розповісти про
віддалені наслідки начебто не важкої «дитячої недуги» — вітрянки
Фото із сайту google.com.ua.

Оксана КРАВЧЕНКО

У чоловіків також
буває клімакс
У професійних колах цей стан має назву
«андропауза». Про неприємну проблему
представники сильної статі воліють не
говорити, намагаються її перетерпіти. І
даремно

КОЖЕН ТРЕТІЙ ПЕНСІОНЕР МОЖЕ ВІДЧУТИ
«УДАР У СПИНУ»
— У нас у класі — спалах вітряної віспи.
Я не роблю з цього проблеми. Кажуть, чим
менша дитина, тим легше переносить хворобу, жодних ускладнень не виникає, — розмірковувала мама першокласниці.
Жінка не знає, що навіть після того, як вітрянку вилікувати, вірус «поселяється» в організмі на все життя. Ось чому зазвичай на вітряну віспу не хворіють двічі, хоча такі випадки
теж відомі.
За словами Керолайн Нельсон, докторки
медицини з госпіталю Єльського університету, в неактивному стані вірус не є шкідливим.
Тільки коли імунна система слабшає настільки, що більше не може тримати його під контролем, збудник знову йде в наступ, викликаючи оперізуючий лишай. Він поширюється
нервовими волокнами, що йдуть від ганглій
задніх корінців до поверхні шкіри. Внаслідок
розмноження вірусу у пацієнта зазвичай з’являється висип на одному боці тіла, найчастіше вузькою смугою уздовж тулуба. Хворого
турбує біль або печіння в спині, поколювання,
оніміння, свербіння. Нерідко розвиваються й
ускладнення хвороби.
У всіх, хто перехворів на вітряну віспу, є
небезпека розвитку оперізуючого лишаю.
Кажуть, що кожна третя людина пенсійного
віку — в групі ризику. А після 80 років — кожна друга. Причиною є ослаблена імунна система, яка підводить у старечі літа. Під особливою
загрозою і хворі на ВІЛ/СНІД, рак, пацієнти після трансплантації органів, оскільки це зазвичай пов’язано з прийомом імуносупресивних
(таких, що пригнічують імунітет) препаратів.
За словами медиків, ймовірний також
зв’язок між стресом і спалахом оперізуючого лишаю. Хвороба може проявлятися після
важких нервових потрясінь, однак тут відіграють важливу роль й інші загальні фактори
здоров’я.
Основне лікування — це прийом противірусних препаратів. Найчастіше використовується ацикловір і його похідні. Ліки допоможуть зменшити тяжкість і тривалість захворювання, якщо вам призначить їх досвідчений
спеціаліст якомога раніше.
«Час має значення. Дія противірусних препаратів найефективніша, якщо почати їх приймати протягом 72 годин після появи шкірних
проявів, — розповідає Керолайн Нельсон. —

Лікуватися за порадою кума чи сусіда,
«підстьобувати» організм препаратами, які самі собі
призначили, — небезпечно, кажуть медики.

Марія КАЩУК

еякі чоловіки – приблизно двоє з десяти
– переносять клімакс важко. Так само, як і
в жінок, у них можуть виникати припливи
жару, раптове почервоніння обличчя і шиї, запаморочення, оніміння рук і ніг, прискорене серцебиття, задишка, безсоння. Спокійні й урівноважені стають дратівливими, відчувають безпричинну тривогу і необгрунтований страх за своє
здоров’я. Коли виникають такі порушення, лікарі
ставлять діагноз «клімактеричний синдром».
Відмінність чоловічого клімаксу від жіночого
полягає в тому, що він настає непередбачувано:
когось підстерігає після 40, когось удвічі пізніше.
Все залежить від індивідуальних особливостей
організму та спадковості. Однак якщо вірити статистиці, майже половина чоловічого населення
Землі (45%) починає відчувати проблеми, пов’язані з андрогенним дефіцитом, тільки після 70
років.
Якщо у представниць прекрасної статі клімакс чітко пов’язаний із втратою репродуктивної
здатності (вони не можуть більше народжувати),
то у чоловіків усе відбувається трохи інакше: багато хто стає батьком у досить поважному віці.
Та все ж гормональна перебудова організму дається взнаки.
Андропауза супроводжується незмінним
і досить відчутним зниженням тестостерону в
крові. Внаслідок цього виникає збільшення жирового прошарку на тілі, підвищена пітливість,
відчуття втоми, порушення ерекції і зниження
сексуальної активності. Може турбувати й аденома простати. Тому лікарі настійливо радять
усім чоловікам за сорок років час від часу відвідувати андрологів, урологів.
Якщо прояви клімаксу виходять за фізіологічні рамки і зумовлюють розлади важливих
функціональних систем організму, тоді потрібне
спеціалізоване комплексне лікування.
Але до гормонотерапії слід ставитися дуже
обережно і проводити її лише під наглядом спеціаліста, який індивідуально підбере пацієнтові і
препарат, і його дозу, попередньо виключивши
всі можливі протипоказання.

Д

На жаль, вітрянка не проходить безслідно, через багато років підступний вірус може
нагадати про себе оперізуючим лишаєм і його ускладненнями.

Противірусні ліки допоможуть на день-два
прискорити утворення і відшарування кірки
на місці ураження шкіри, зменшити період активності вірусу, полегшити гострий біль і (що,
можливо, найважливіше) скоротити тривалість постгерпетичної невралгії».

«БІЛЬ ТАКИЙ, ЩО ХОЧЕТЬСЯ НАКЛАСТИ НА СЕБЕ
РУКИ»
Найчастішим наслідком оперізуючого
лишаю є сильний хронічний біль, локалізо-

“

стає до 20% у віці понад 80. Можливий тяжкий клінічний перебіг оперізуючого лишаю.
Описано геморагічну форму, яка протікає
із крововиливами на шкірі, та гангренозну,
при якій відбувається утворення на тілі виразок. В осіб із тяжкими порушеннями імунітету
іноді шкірні зміни поширюються на увесь тулуб. До потенційних тривалих наслідків хвороби належать порушення слуху, погіршення гостроти зору або втрата його, пов’язана
з утворенням рубців на рогівці.

В Україні щеплення від вітрянки не входить до числа
обов’язкових, проте його можна зробити за власним бажанням,
попередньо проконсультувавшись зі своїм лікарем.

ваний у місці колишніх висипань. Це ускладнює діагностику постгерпетичної невралгії,
адже жодних слідів на шкірі вже нема. Однак
пацієнти можуть страждати від неприємних
відчуттів до кільканадцяти місяців і навіть
кількох років. Біль може бути дуже інтенсивним та призводити до суттєвого зниження
якості життя. У Сполучених Штатах Америки постгерпетична невралгія вважається
п’ятою за частотою причиною самогубств
серед осіб похилого віку. Ось і наш читач
Іван Перчук зізнавався: «Біль при цьому
захворюванні такий, що хочеться накласти
на себе руки».
Ризик виникнення невралгії після оперізуючого лишаю зростає із віком. За даними
наукових досліджень, загроза розвитку цього ускладнення становить: 5% у 22–59 років,
10% у віці 60–69, 17% у 70–79-річних та зро-

Трапляється, оперізуючий лишай ушкоджує нерви, які іннервують спинно-мозкові
оболонки, що призводить до розвитку менінгіту. Ускладненням герпесу, локалізованого
у вісцеральних нервах, є ураження внутрішніх органів, яке може протікати із супутньою
пневмонією, гепатитом тощо.
Чи можна захиститися від страшних наслідків недуги? У світі для цього використовують вакцини проти вітряної віспи. В Україні
щеплення від вітрянки не входить до числа
обов’язкових, проте його можна зробити
за власним бажанням, попередньо проконсультувавшись зі своїм лікарем. Чимало
молодих батьків сьогодні намагаються захистити своїх дітей від цієї підступної хвороби.
Також вакцинація рекомендована людям,
яким за 50, особливо тим, у кого раніше вже
були випадки оперізуючого лишаю.

Українки за останні десять років перенесли 1 096 415 абортів. Це майже втричі менше, ніж
за попереднє десятиліття. До медичної статистики входять як спонтанні переривання вагітності
(викидні), так і легальні операції, які роблять планово за медичними показаннями або за бажанням
самої жінки. Вже цього року з цих причин в Україні відбулося 163 тисячі абортів.

Більше публікацій
на медичну тему — на сайті
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Чоловік
Ч
оловік ззакохується
акохуєть
ься очима,
очима,
а розчаровується
розчар
ровується в
вухами.
ухами.

К
Найкращі
друзі
жінок — антиоксиданти
Навіщо у кремах містяться ці речовини і як вони працюють?
ожен із засобів догляду за шкірою має своє призначення: креми з SPF захищають від шкідливого впливу сонця, препарати
з ретиноїдами допомагають повернути обличчю нормальний
вигляд після вечірки чи перевтоми, сироватки з гіалуроновою кислотою запобігають втраті вологи…
Головне призначення антиоксидантів — виявляти і знешкоджувати
вільні радикали, тобто нестабільні молекули кисню, що утворюються
в організмі під впливом агресивного зовнішнього середовища. Вони
дуже активні і готові будь-де почати окислювальний процес. У шкірі
вільні радикали хаотично приєднуються до здорових клітин і руйнують їх, завдаючи шкоди мембранам, втручаючись в усталені зв’язки…
Це призводить до появи зморщок, зниження тонусу, еластичності.
Науковці доводять, що антиоксиданти нейтралізують вільні радикали, не допускають, щоб ті завдали шкоди здоровим клітинам. Пра-

К

Українська стилістка Катерина Полякова
розповіла, що нині у тренді

Фото із сайту deezee.com.ua.

5 приладів, які
треба завжди
вимикати
з розетки

Обирайте продукти перевірених фірм. Вони
багато інвестують у наукові дослідження
та розробку формул.

цюють ці диво-частинки на різних рівнях. Здебільшого вони виконують
захисні функції і допомагають шкірі виглядати свіжою та рівною, а також знімають запалення, сприяють виробленню колагену в тканинах.
Головні діючі речовини — вітаміни С, Е і А, а також ретинол, ретиніл пальмітат, ретиноєва кислота, бета-каротин. У переліку інгредієнтів
на етикетках кремів і сироваток антиоксиданти зазвичай зазначені ближче до кінця: виробники запевняють, що вони ефективні навіть у малих дозах (речовини на упаковках вказують у порядку зменшення концентрації).
Однією з проблем є те, що антиоксиданти нестабільні. Наприклад,
одна з форм вітаміну С руйнується від контакту зі світлом, екстракт
зеленого чаю змінює колір, ідебенон іноді викликає подразнення,
а вітамін Е і коензим Q10 заледве потрапляють у шкіру. Але вчені досліджують їхні можливості і намагаються підвищувати ефективність.
Креми з антиоксидантами є в арсеналі усіх серйозних марок. Як же
не помилитися під час покупки?
и ЗВАЖАЙТЕ НА БРЕНД. Обирайте продукти перевірених
фірм. Вони багато інвестують у наукові дослідження та розробку формул. Боротьба з вільними радикалами — дуже дороге задоволення,
і не економити на них можуть дозволити собі тільки серйозні гравці
б’юті-індустрії.
и ПОРАДЬТЕСЯ З ЛІКАРЕМ. Дерматологи, як правило, рекомендують засоби з аптечного асортименту. До того ж тільки лікар зможе
запропонувати антиоксидант, який найбільше підходить для вашого
типу шкіри.
и МАЙТЕ ТЕРПІННЯ. Ніщо не здатне творити дива за одну ніч.
Антиоксидантам потрібен час, щоб нейтралізувати вільні радикали.
А миттєві результати, які інколи дає використання крему, — це просто
гарне зволоження.
и ПОЛЕГШІТЬ ЇМ РОБОТУ. Не забувайте про SPF: у засобів від
сонця й антиоксидантів різні завдання. Поки перші, як щит, відбивають
зовнішні руйнівні атаки, нанесений під них крем anti-age працює «на
глибині», поглинаючи вільні радикали.

Фото із сайту enerhozbuttrans.com.ua.

“

Футболка і шорти — ідеальна пара для спекотної пори. Тільки потурбуйтеся про їхню актуальність. Пам’ятайте, що надто обтягуючі моделі
застаріли.
Біла летюча сукня створена для літа. Але
вона має бути вільною.
Актуальними цього сезону будуть і плаття з квітковим принтом. Троянди, гібіскуси, півонії цвістимуть на них. На хвилі й
анімалістичні принти, особливо зебра.
Рвані джинси, як і раніше, у моді.
Однак Катерина Полякова вважає, що
краще вибирати такі, щоб не обтягували, тобто вільного крою. Тіло має дихати.
Цього весняно-літнього сезону популярні й широкі джинси.
Звичайний топ трансформувався
у фактурну блузку.
Рукави-буфи. Про них ми вже забули. Але вони повертаються. З початком
перших спекотних днів усіх модниць захопить новий тренд — пишні рукави.
Щодо взуття, то цього сезону носити можна все, у чому вам зручно. Однак
у тренді моделі на плоскому ходу — мюлі,
балетки, міські шльопанці, мокасини
і лофери, тобто те, шо нагадує домашні
тапочки.

зробити, якщо під устілку щось підкласти. Можна й купити спеціальну. А з підручних засобів підійде складений у кілька разів газетний аркуш чи картон.
Зробіть задник м’яким і піддатливим. Тре п’ятку? Ймовірно, у ваших
туфлях надто сухий і жорсткий задник.
Це можна виправити, якщо змазати його
гліцерином. Перед цією процедурою
потримайте 20 хвилин на ньому вологу
серветку, а вже потім обробіть. Можливо, доведеться її повторити це раз, якщо
не одержите очікуваного результату.
Збільшіть ковзання взуття. Щоб
воно менше терло ноги, проблемне місце натріть восковою свічкою чи кусочком мила. Інший варіант — змастити кремом не взуття, а ногу в тому місці, де тре.
«Забиваєм» на проблему. Іноді
її можна вирішити з допомогою молотка.
Звісно, робити це треба на доступній ділянці взуття. Наприклад, п’ятці чи боках.
Покладіть його на тверду поверхню, застелену тканиною, потім легко постукайте молотком по тому місці, яке створює
дискомфорт.

l БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕ

ФЕН. Він теж може сстати причиною
замикання в електромер
електромережі. Особливо,
якщо має технічні дефект
дефекти.
Е Л Е К ТРОБРИТВА.

Вам, певне, доводилося повертатися
додому через електропраску?
Але вона не єдиний прилад, який
необхідно від’єднувати від мережі
перед виходом на вулицю
вісно, ПРАСКА займає перше місце
в рейтингу найбільш небезпечних
електроприладів. Наслідком вашої
забудькуватості може бути пожежа через
її перегрівання. Та й від короткого замикання ніхто не застрахований. Особливо
це стосується старих радянських прасок,
якими ще чимало з нас користуються.
А ось більшість сучасних моделей мають
функцію автовимикання.

З

Якщо вона чи
електрична
зубна щітка
працюють
не на акумуляторі,
необхідно
вимикати відразу ж після
ому випадку є ризик
зарядження. В іншому
ня.
короткого замикання.
СМАРТФОН.. Залишаючи його нам до зарядного придовго підключеним
строю, ви можете не тільки спричинити
сувати батарею телезамикання, а й зіпсувати
фону.
ПРИНТЕР. Існує
ує міф, що він повинен
ти в режимі очікуванпостійно перебувати
ня. Але ці твердження
ння стосуються лише
терів, лазерні ж моделі
струменевих принтерів,
во «відпочивати».
повинні обов’язково
евізори і стереосистеА от сучасні телевізори
микання, навпаки, моми від частого вимикання,
жуть зіпсуватися. Тож їх не варто від’єднувати від мережі.

l НА ПОВОРОТАХ ДОЛІ

Літні речі, які сьогодні
на піку моди

Щоб нове взуття не натирало ноги
оли ви ще не знаєте, як покажуть
себе новенькі туфельки, запасіться лейкопластирем. Краще запобігти проблемі, ніж потім усувати її наслідки. При найменшому натяку на біль,
заклейте те місце, що турбує.
Паримо взуття, а не паримся
самі. Щоб новенькі черевички не натирали, треба щоб вони набрали форми
ваших ніг. Для цього можна потримати
тісну пару над киплячою водою, а потім
надягти щільні шкарпетки і походити
вдома 2–3 години. Розмякла шкіра швидше набере форму ваших ніжок.
Захищаєм пальці. Купіть спеціальне пристосування — силіконові
розподілювачі, які можна підібрати для
будь-якого пальця чи зразу кількох.
Вони м’які, тонкі і при цьому запобігають
тертю пальців.
Змінюємо висоту стопи. Іноді, щоб
позбутися натирання п’яток, достатньо
припідняти їх над задником. Це легко
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l КОРИСНІ ПОРАДИ

Будь-яке свято буде зіпсованим, якщо
з’являться водянки і мозолі
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Фото із сайту cdn.shopify.com.

l ЦЕ ЦІКАВО

ЗНААТИ
l ВАРТО ЗНАТИ

Аспірин – не тільки ліки

На що варто
звернути увагу
при виборі
спідньої білизни

Відомо, що його застосовують
астосовують
у
при високій
температурі, для знеболення і розрідження крові.
кровіі.
оже
Та мало хто знає, що він ефективний і в побуті. Мо
Може
замінити «хімію»
При укусах комах.
х. Щоб зняти запалення, свербіж після
ти таблетку, зволожити і цю кашк
ку нацього, варто подрібнити
кашку
класти на місце, що турбує.
рбує.
Виводить плями від
д поту і крові. Розтерти кілька таблеток
таб
блеток
ки води. Змочити забруднення і залишизаллишиі розчинити у 0,5 склянки
ти на кілька годин. Післяя цього випрати річ.
подрібнеену таДопомагає квітам довше цвісти. Додайте подрібнену
тішити
имуть
блетку аспірину у вазу з водою – і вони ще довго тішитимуть
вас.
білосніж
жною,
Відбілює постільнуу білизну. Аби вона була білосніжною,
б
замочіть на ніч у воді, додавши 7 таблеток аспірину. Ви будете
м.
задоволені результатом.
ишталеві дуже часто вкриваються білим
Відмиває вази. Кришталеві
А якщо кинути в них таблеттааблетб
нальотом, який важко зняти. Але
о дня відмиєте без проблеми.
ку-другу, то наступного
в
опадаає, не
Рятує безнадійні вазони.
Коли листя на них опадає,
бутон
ни і ви вже хочете позбутися їх, згадайгадай
утворюються нові бутони
те про аспірин. Для поливу або
обприскування розтовчіть одну
б
таблетку,
всипте порошок у пів літра води – і розчин, який поверне ваші квіти
до життя,
з м у сить
їх цвісти,
готовий.

Фото із сайту moezdorovie.ru.

Правильно підібраний
бюстгальтер — запорука краси
і здоров’я жінки. Неякісний й
незручний не тільки псує ваш
образ, але й погано позначається
на формі грудей. Білизна має
бути комфортною і підходити
за розміром. Українська стилістка
Віка Барва розповіла хитрощі
і нюанси підбору бюстгальтера
у своєму інстаграмі
ля повсякденного носіння він має
бути безшовним й
однотонним
м, без масивних прикрас.
однотонним,
жевого кольору — такий
Краще беж
бежевого
б підійде
підійд
й під б
й одяг. В
виріб
будь-який
Відмовтеся від силіконових бретелей
б
на користь бюстгальтерів
зі знімними
бретелями.
Білизну з мереживом, бантиками
і різними ф
фактурами можна одягати
під вбрання зі щільної тканини, яка
вс нерівності.
приховає всі
Потрібн модель без бретельок —
Потрібна
оберіть з уущільнювачем із силікону
на поясі бю
бюстгальтера. Така білизна
підтримує ф
форму грудей і не рухається на тілі.
гли
Для глибоких
декольте підійдуть

Д

бюстгал
з глибоким вирізом
ви
бюстгальтери
Чашеч поі довгими бретельками. Чашечки
гру
винні щільно прилягати до грудей.
б
Для одягу з глибоким
вирізом
вибирайте моделі з подовжувачем
на спині.
Невидимий бюстгальтер, наклейки на соски і бюстгальтер-наклейка,
щодо них, то це мають бути повністю
силіконові моделі або з верхнім шаром з бавовни. Така білизна підійде
тільки для маленьких грудей, оскільки зовсім не тримає форму.
Якщо ви не хочете, щоб бретельки
було видно під одягом, — використовуйте спеціальні стягувальні аксесуари для бретельок.

«Муза не стала художницею. І не стала щасливою».

У полоні
зрадливих очей
Закінчення. Початок на с. 16
Ольга ЧОРНА

и ж повернешся? — мовив схвильовано.
— Звісно, ні. А навіщо? — здивувалася.
— Бо я… я кохаю тебе. Кохаю…
— Що ти розумієш у коханні?
— Ти — моя Муза.
Вона зухвало засміялася.
— Я не зможу без твоїх очей.
— Знайдеш інші.

–Т

“

— Я не зможу без твоїх очей.
— Знайдеш інші.
— Таких більше немає.

— Таких більше немає.
— Дивак ти. Простий і добрий. Бувай!
— Я не відпущу тебе… Не відпущу, — шепотів сам до себе.
Але Муза поспішила до чоловіка, який не вмів писати
картин, не був романтиком, зате був заможним і статусним…
…Її очі взяли його у полон вічного безумства. І переслідували навіть уже хворого.
Микола завжди тримав олівці під подушкою, носив у кишенях. Малював ту, через яку втратив глузд, навіть на клаптиках паперу.
Згодом дівчина подорослішала. Це вже була жінка з гарними, але чомусь засмученими очима. Бувало, Миколу запитували, хто вона. Відповідав:
— Муза… Моя Муза…
…Муза не стала художницею. І не стала щасливою.
Багатий чоловік тримав її у «золотій клітці». Коли почала
пручатися, поселив там іншу «пташку». Вона зустрічалася
з чоловіками, але так і не знайшла кохання. Микола цього
не знав…
…Коли недуга загострилася, виводив лише контури, лінії. І підстругував за звичкою олівці, які постійно
тримав під рукою. Але Муза в його уяву вже не приходила…
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— Ти так швидко прибрала!
— Чому ти мені не довіряєш?! Я все добре зробила!

аш діалог
із дочкою
не встиг початися,
як наповнився інтонацією
ворожості: збиралася підхвалити її за оперативність,
а піймала хвилю обурення.
Все тому, що раніше за схожих обставин критикувала
її за надмірну поспішність.
Останнім часом мала
кілька ситуацій з дітьми,
які показали, як по-своєму
вони сприймають сказане. Так буває і в дорослому
світі: людям важко порозумітися, бо з промовлених
фраз кожен «витягає» різний
зміст. Зазвичай це пов’язано
з інакшим життєвим досвідом й недавніми подіями.
Але з неповнолітніми, мені
здається, досягти «точки дотику» за таких обставин важче, зокрема тому, що батьки
часто в спілкуванні (навіть
н е с в і д о м о ) п е р е ход ять
на позицію «згори-вниз»,
а малих–майже дорослих —
це надзвичайно обурює. Як
можна цьому зарадити?
Свого часу прочитала
у психотерапевтки Світлани Ройз, що вона практикує
зі своїми рідними, передусім
з донькою, питання-уточнення: «Що ти почула?»,
«А що ти хочеш почути?». Ця
порада відклалася у пам’яті
як цікава, але малозрозуміла. Якісь неприродні питання… Однак життя, буває,
тикне носом в розв’язання
задачки, над якою роздумуєш… Спостерігала сцену, коли жінка звернулася
до сина зі словами, щоб допоміг їй на кухні. У відповідь
він вибухнув, що втомлений
і нічого не робитиме. Далі
обурилася вона, а тоді знову хлопчина. Зрештою, їм
вистачило розуму розійтися

Відповіді
на cканворд із с. 15
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в різні сторони. А як «охололи», то з’ясували, що син почув у словах мами наказовий
тон. Вона ж заперечила, що
говорила зверхньо: мовляв,
теж була втомлена. Було б
їй запитати, чому це він так
дивно реагує на звичне прохання («що ти почув?», «що
не так?»), то й усе б і залагодили… Це якраз той рецепт,
який навчає вчасно стелити соломку й уникати виснажливих сварок. Аналізую
на цьому фоні свої розмови
з 4-літнім сином і зі старшими, 12 та 19 років: з малим
просто, бо бачу його наскрізь, а от з дорослішими
інакше. Ніби ж і розумію їх,
та все одно лізуть ті непорозуміння часто на порожньому місці. Після побитих
горщиків налагоджувати
спілкування ой як важко,
то ліпше провести собі тренінг і почати уточнювати обставини ще до того, як вони
перетворяться на нестерпні… Найважчий момент,
як на мене, — не закипіти,
коли дитина відповідає неочікувано і грубо. У ту суперважливу секунду, коли все
ще може піти спокійно, належить швиденько мобілізувати всю мамську мужність,
видихнути й спокійнісінько
перепитати, мовляв, що такого страшного прозвучало
з твого погляду, шановна
дитино? Мій самотренінг
у розпалі.
А якщо маєте, шановні читачі, свої психологічні винаходи про такий
складний сімейний світ,
який психологи досліджують століттями й усе
ще щось винаходять, —
діліться. Наші адреси:
okovalenko74@gmail.com
або ж tsikava.gazeta@
gmail.com, а поштова:
43025, м. Луцьк, просп.
Волі, 13, «Цікава газета
на вихідні».
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l НЕБАЙДУЖІ СЕРЦЯ

Що чує дитина
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

Газета НА ВИХІДНІ»

Читайте і дивіться нас
24 години поспіль

«Мудрий тесля» навчає
чоловічої справи хлопчиків,
які ростуть без батька
У Черкасах уже три роки діє така дитяча майстерня, яку заснував переселенець
із Луганська Віталій Андрієць. За його словами, назва є дуже символічною, адже
Ісус також був теслею, а «мудрий» – це біблійне, духовне поняття
Фото із сайту sobor.com. ua.

Ольга ВЕКЕРИК

оли війна змусила нас переїхати, ми з родиною
освоїлись у Черкасах. Там
я дізнався, що одна із протестантських
церков у місті щороку організовує місіонерські поїздки. У 2016 році я вирішив
приєднатись до цієї групи і ми поїхали
в Кенію. Там зранку займались будівництвом нової кухні та їдальні, а іншу половину дня присвячували дітям — грали
з ними, проводили розважальні програми чи табори, — згадує Андрієць. —
У 2017-му я вже вдруге поїхав в Африку.
Цього разу ми зводили недільну школу.
Там бачив, як старші діти грали у футбол,
а на спинах були прив’язані немовлята.
Це їхні менші брати та сестри, якими
вони опікуються, поки мама працює.
Саме ця місія перевернула моє світосприйняття. Тож повернувся з думками
про те, що маю служити людям. Адже «Я не знаю, чи будуть ці хлопці майстрами, але моє завдання навчити їх стати
проблема дітей, які ростуть без батька, благословінням для своєї сім’ї», – каже Віталій Андрієць.
актуальна і в Україні».
Чоловік сам добре знає, як це бути
«Усі заняття — безкоштовні. Зараз
За ці три роки про «Мудрого теслю»
маленьким хлопчиком без батьківської до нас ходять 40 хлопців, які поділені дізналися не тільки в Україні, а й за корлюбові. Тато Віталія залишив сім’ю, коли на п’ять груп. Ми сфокусувались на ві- доном. Тепер Віталію пишуть з різних
йому виповнилось два роки.
ковій категорії 6–14 років. Бо молод- куточків нашої країни і навіть з Естонії:
«У мене не було світлини батька, шим ще не цікаво щось майструвати, «Просять розповісти, як вдалося рея його ніколи не бачив. Вони з мамою а старші захоплюються телефоном чи алізувати ідею, що хотіли б мати таку
розійшлись і все, що я маю, — одну фотографію. Тому переживав, як же буду
спілкуватись зі своїм сином, і не знав, що
Чоловік сам добре знає, як це бути маленьким
я, як тато, маю йому передати, — розхлопчиком без батьківської любові. Тато Віталія
повідає пан Віталій. — Виявилось, що
залишив сім’ю, коли йому виповнилось два роки.
у кожного з моїх приятелів дитинство
також пройшло без батька. Тому ми
разом почали думати про те, як нам са- комп’ютером. Заняття у нас поділе- майстерню у своєму місті. Думаю, саме
мим не проґавити цей час батьківства ні на дві частини. Перша — духовна, зараз такий час — ділитися досвідом,
та не втратити зв’язок із власними сина- коли ми розмовляємо. Я ділюсь своїм щоб дедалі більше хлопців у Черкасах
ми. Так виникла ідея створити простір, досвідом з життя, розповідаю різні бі- і по всій Україні вчилися працювати
де б могли займатись із хлопцями, щось блійні притчі, вчу приділяти увагу сім’ї, своїми руками, головою і своїм сермайструвати, а вони б отримували дос- а не бути просто споживачем. Хочеть- цем».
від дорослого чоловіка. Ми звернулись ся, щоб вони відчували себе частиною
Також Віталій Андрієць уже шостий
до церкви і нам виділили приміщення. своєї родини, свого міста. Потім наступ- рік поспіль організовує благодійну акПочали зносити з дому якісь інструмен- ні півтори години ми щось створюємо. цію «Дар Різдва»: «Ідея в тому, що кожен
ти і проводити перші заняття. Про нас Це можуть бути табуретки, підставки, може взяти коробочку і наповнити
дізнались мами, бабусі і привели своїх годівнички, вішалки, драбинки — її за списком, а потім доєднатися до косинів. За місяць сформувалось уже дві те, що можна забрати додому і вико- манди, яка розвозитиме подарунки для
групи».
ристовувати у побуті. Також ми вчимось дітей із багатодітних та малозабезпечеТепер майстерня стала настільки паяти, робимо сигналізації і ліхтарі», — них сімей, сиріт та дітей воїнів АТО».
популярною, що часто дітям доводиться ділиться своїми здобутками засновник
За матеріалами shotam.info, day.
чекати, коли з’явиться місце.
майстерні.
kyiv.ua, gazeta.ua.

«К

“

МАГНІТНІ БУРІ У ЧЕРВНІ

VOLYN.COM.UA

Перший місяць літа має бути доволі спокійним у плані геомагнітних
коливань. Жодної магнітної бурі середньої або великої інтенсивності
в червні не прогнозується. Втім, на українців чекатимуть дві слабкі
бурі
l 8 червня — люди з хронічними захворюваннями і метеозалежні відчують у цей день нездужання і зниження працездатності;
l 9 червня — магнітна буря викличе стрес. Її відчують діти і пенсіонери.
Джерело: apnews.com.ua.

www.volyn.com.ua
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l ОТАКОЇ!

l ЗНАЙ НАШИХ!
Фото artukraine.com.ua.

Фото artukraine.com.ua.

У шкільному
підручнику виявили
посилання на…
порносайт
Це з’ясував один з користувачів соцмережі
TikTok, ймовірно учень 10-го класу. Його
повідомлення про це швидко набрало багато
переглядів
Лія ЛІС

деться про текст під назвою «Шкільний дрес-код: чи
потрібна учням форма?» у підручнику «Українська
мова. 10 клас» за 2018 рік (на фото).

Й
Фотограф вважає, що зумів чогось добитися саме тому, що показує істинну
дійсність.

Фото hromadske.ua.

Серія про бомжів, яких Михайлов
просив позувати, наче вони святі
апостоли, — одна з найпопулярніших.
Вона закликає руйнувати шаблони.

Чому Шевченківського
лауреата Бориса Михайлова
спершу визнав світ, а потім Україна
Серед переможців найпрестижнішої в нашій державі премії, яких оголосили
минулого тижня, пролунало й ім’я фотографа з Харкова. Для 82-літнього Бориса
Михайлова (на фото), виставки якого з великим успіхом відбуваються по цілому
світу, це перша гучна перемога на рідній землі

Фото artukraine.com.ua.

Оксана КОВАЛЕНКО

Розгорівся неабиякий скандал, на який зреагувала кіберполіція, заблокувавши сайт.
Автор книги, відомий мовознавець Олександр Авраменко подякував поліції і пояснив, як таке сталось: «На
с. 189 у дужках зазначено сайт, з якого взято текст статті (з метою дотримання авторського права). novomirgorod… —
назва сайту Новомиргородського району Кіровоградської
області. У вересні 2020 року сайт Новомиргородської РДА
змінили на порносайт, на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього
офіційного сайту Новомиргорода… Тільки зараз стало відомо про таку метаморфозу», — зазначив автор.
Цікаво, чи знайдуть кіберзлочинців, які таке вчверили.

l КЛАС!

ЙОГО ТВОРЧІСТЬ ВИВЧАЮТЬ І НАСЛІДУЮТЬ
Борису Михайлову Національну премію
імені Тараса Шевченка присудили в номінації
«візуальне мистецтво»: він придумав і створив відеопроєкцію й фотоінсталяцію «Випробування смертю». Ідея виникла після візиту
у Київський крематорій. 150 знімків мають
свою пару: частина зображеного — з умовного потойбіччя, інша — звідси, з життя. Цей
проєкт уперше оцінили в Німеччині два роки
тому. Однак до того було багато інших фотовиставок із зображенням українців тепер
та за радянських часів. Іноземці сприймали
одночасно тонкі й грубі, іронічні й правдиві
світлини-розповіді від харків’янина на ура,
та ще й видавали їх у книгах. Промовистий
факт: Борис Михайлов — єдиний у нашій
країні, хто отримав премію Hasselblad Award.
Кажуть, що це аналог Нобелівської, але у фотомистецтві. При тім у Вікіпедії нічого нема
про його українські відзнаки — донедавна
лиш оцінка: «класик сучасної світової фотографії, ключова постать Харківської школи
фотографії»…

МАЙСТЕР ПРАВДИ
Батьки, родина Михайлова не мали
нічого спільного з обраним ним видом
мистецтва. Сам Борис узагалі вчився на інженера-електромеханіка й справно працював на заводі за спеціальністю. Але й
потихеньку фотографував для себе. У який
момент зрозумів, що не там навчався, невідомо. Зараз митець каже, що завжди мав
унікальний орган:

«Фото як текст: воно завжди про щось розповідає».

“

Фотографії Михайлова є у постійних експозиціях ньюйоркського Метрополітен-музею, лондонської галереї Тейт,
«Русского музею» у Санкт-Петербурзі та Національного
японського — в Осаці. У 2008 українця обрали членом
Академії візуальних мистецтв в Берліні, за 7 років німці
присудили йому престижну Кайзерівську арт-премію.

— Фотоапарат — це частина мого тіла,
ще один мій орган, без якого я не можу спостерігати за світом. Моє додаткове фокусуюче око. Цей прилад диктує мені, що йому б
хотілося побачити і як саме.
Михайлов, до речі, не просто вмілий чоловік, який упіймав свою хвилю. Він дуже
ерудований й може годинами розмірковувати про сучасне мистецтво та його вимоги. Він — і винахідник: якогось разу в нього
наклалися зображення двох фото й чоловік
узявся експериментувати — тепер практикує «збіг випадковостей».
Його знімки не викликають замилування, бо чесно й безжально показують виво-

ріт життя, болючий, буває бридкий, але реальний. Сам Борис Михайлов вважає, що зумів чогось добитися саме тому, що показує
істинну дійсність. Про свій напрям каже, що
він із реального життя й реальних «хвороб».
І автор, і його однодумці припускають, що
український глядач поки не готовий до такої документалістики, ба більше — йому
хочеться саме казки… Хай там як, а Шевченківська премія є! Певно, це наслідок
культурної глобалізації: не визнавати того,
чому аплодує світ, дуже не розумно.
За матеріалами capital.ua,
untitled.in.ua, birdinflight.com,
аrtukraine.com.ua.

Найбільше люблять
«солов’їну» діти
у Львівській та
Волинській областях
Освітня компанія Human провела челендж
«Українська мова важлива» серед учнів
та студентів. У результаті отримали 398 робіт
з усіх куточків України, зокрема з тимчасово
окупованих територій
Микола РИМАР

айбільше учасників, які вирішили засвідчити
любов до української мови, виявилося у Львівській, Волинській, Житомирській областях,
а також у столиці. Згідно зі статистикою дистанційного
конкурсу, найменша кількість творчих робіт про українську мову було подано з Дніпропетровщини та Закарпаття. Челендж «Українська мова важлива» завершився
на початку травня. Упродовж 20 днів школярі публікували у соціальних мережах творчі роботи на тему важливості рідної мови під хештегом #HUMANМарафон.
Цікаво, що в результаті проведення Всеукраїнського конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2021 році Львівська та Волинська області також
опинилися в трійці регіонів із найбільшою кількістю
учасників та переможців змагання.

Н

ПОНЕДІЛОК, 31 ТРАВНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

31 травня – 6 червня

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

l ЗІРКИ ТАКОЖ ПЛАЧУТЬ

Леді Гага зізналась, що зробила
аборт після зґвалтування
Коли відомій на увесь світ
американській артистці було
19 років, над нею познущався
музичний продюсер

“

Фото із сайту v1.popcornnews.ru.

Лія ЛІС
риголомшливе зізнання 35-літня Гага (на фото) зробила
у спільному документальному
проєкті Опри Вінфрі та принца Гаррі «Я, якого ви не бачите». Співачка
розплакалася, коли розповідала про
насильство, пережите на зорі своєї
музичної кар’єри. «Продюсер сказав
мені: «Знімай одяг». Я йому відмовила. Я пішла, тоді він мені пригрозив, що спалить усі мої записи. І він
не зупинявся. Не припиняв просити
мене зробити це, і я просто заціпеніла. Не пам’ятаю, що було далі», —
розповіла Гага. За словами співачки,
після зґвалтування продюсер зачинив її у студії звукозапису на декілька
місяців, де жорстоко з нею поводився. Однак вона заявила, що ніколи
не назве ім’я кривдника. «Я просто
не хочу більше зустрічатися з цією
людиною», — пояснила вона.

П

Минули роки, і Леді Гага через постійний біль та оніміння тіла звернулася Вона і досі не наважується
до лікаря. Проте її відправили до психіа- вимовити ім’я свого кривдника…

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»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.50 Т/с «Байки Мітяя»

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»
12:25 Х/ф «КОХАННЯ З
ПЕРЕШКОДАМИ»
14:35 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особливий випадок»
18:00, 19:00, 03:55 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 03:10 «Подробиці»
21:00 «Вещдок. Опережая время»
23:50 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
01:50 Х/ф «СТРАХ ВИСОТИ»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною

07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.10 Місія: краса
11.15 Всюди люди
12.20 Реальна містика
14.25, 15.30 Історія одного злочину
(16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Обман» (12+)

СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07.05 Т/с «Комісар Рекс»
10.45 «Слідство ведуть екстрасенси»
(16+)
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.50, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Таємниці ДНК» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Невірна» (12+)
23.00 Т/с «Лінія світла» (16+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.25 Надзвичайні новини
10.05 Т/с «Смертельна зброя» (16+)
11.45, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.15 Т/с «Таємні двері» (16+)
17.00 Х/ф «СНАЙПЕР-2» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
22.40 Т/с «Менталіст» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 «Kids time»

ІНТЕР

Він не припиняв просити
мене зробити це, і я просто
заціпеніла. Не пам’ятаю, що
було далі.

тра, оскільки справа була не у фізичному,
а психічному стані здоров’я. «Я хворіла
кілька тижнів. Тоді усвідомила, що це був
такий же біль, який відчула, коли людина,
яка мене зґвалтувала, кинула мене вагітною біля батьківського будинку. Мене
страшенно нудило», — зізналася співачка.
Вперше Гага, не вдаючись у деталі, розповіла про наругу над собою
у 2014 році. Вона звернулася до цієї теми
у піснях для документального фільму
«Мисливські угіддя», в якому йшлося про
сексуальне насильство в гуртожитках
американських коледжів. Картина була
номінована на «Оскар» у 2016 році. Але
і в 2019-му, коли Гага таки отримала свій
«Оскар» за стрічку «Зірка народилася»,
її психічне здоров’я все ще не було нормальним. Співачка каже, що пережита
у 19 років травма змінила її і повністю
подолати її наслідки поки що не вдасться:
«Мені зробили безліч МРТ та УЗД, які нічого не виявили. Але тіло пам’ятає».

ВІВТОРОК, 1 ЧЕРВНЯ

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»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.50 Т/с «Байки Мітяя»

05:00 «Телемагазин»
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 Токшоу «Стосується кожного»
12:25 Х/ф «ЯГУАР»
14:30 Х/ф «ІБІЦА»
16:05 «Жди меня. Україна»
20:00, 03:15 «Подробиці»
21:00 «Вещдок. Опережая
время»
23:50 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
01:50 Х/ф «РОЗМАХ КРИЛ»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.10 Місія: краса
11.15 Всюди люди
12.20 Реальна містика
14.25, 15.30 Історія одного
злочину (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Обман» (12+)

СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07.05 Т/с «Комісар Рекс»
10.50 «Слідство ведуть

екстрасенси» (16+)
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.50, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Детектор брехні» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Невірна» (12+)
23.00 Т/с «Лінія світла» (16+)

02:30 Страх у твоєму домі 03:15
1377 спалених заживо 04:00
Аджимушкай. Підземелля смерті
04:50 Дикі тварини

К-1

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
ICTV
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
09.50 «Орел і Решка. Навколо
05.00, 11.05 Громадянська
світу»
оборона
11.30 «Орел і Решка.
06.40 Факти тижня
Навколосвітня подорож»
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.25 Надзвичайні новини 13.25 М/ф «Втеча з планети
Земля»
10.10 Антизомбі
15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
12.00 Секретний фронт
18.40 «Орел і Решка.
12.45, 15.45 Факти. День
Перезавантаження»
13.15 Х/ф «ПЕТЛЯ ЧАСУ» (16+)
20.30 «Орел і Решка. Морський
15.35, 16.15 Х/ф «ВІЙНА ЗА
сезон»
ПЛАНЕТУ МАВП»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
2+2
20.10, 21.20 Х/ф
«ЗЛОЧИНЕЦЬ» (16+)
06.00 Т/с «Опер за викликом-5»
22.45 Свобода слова
(16+)
09.50 Х/ф «ІДЕНТИФІКАЦІЯ
НОВИЙ КАНАЛ
БОРНА»
12.05 Х/ф «ПЕРЕВАГА БОРНА»
06.00, 07.30 «Kids time»
(16+)
06.05 «Мультфільми»
06.50 М/с «Том і Джеррі - Шоу» 14.10 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
07.35 «Орел і решка»
09.50 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК: 18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
ДРУГА ВІЙНА» (16+)
12.25 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК: 19.25 «Гроші 2020»
ПРОТИСТОЯННЯ»
20.25 Т/с «Брати по крові» (16+)
(12+)
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину»
15.15 Т/с «Надприродне» (16+)
(16+)
17.00 «Хто зверху?» (12+)
ФУТБОЛ-1
19.00 «Аферисти в сітях» (16+)
21.00 Х/ф «ВОВКИ» (16+)
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10,
22.40 Х/ф «ПОЇЗДОЧКА 2:
23.40 Італія - Сан-Марино.
СМЕРТЬ ПОПЕРЕДУ» Контрольна гра 08.10 Селтік (18+)
Барселона. 1/8 фіналу (2007/08).
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00,
МЕГА
22.20 Yellow 10.10 Швейцарія
06:00 Бандитська Одеса 08:45 - США. Контрольна гра 12.00
Правда життя 10:25, 01:25
Зоря - МЮ (2016/17). Ліга Європи
Речовий доказ 11:35 Гордість
УЄФА 13.50 Швеція - Фінляндія.
України 12:30 Скарб.UA 13:25, Контрольна гра 15.40, 22.30
18:55 Боротьба за виживання
Футбол NEWS 16.00 Журнал Ліги
14:55 Повітряні воїни 15:15,
Європи. Прем’єра 16.55 Реал
19:55 Битва цивілізацій 16:10,
- Наполі. 1/8 фіналу (2016/17).
20:50 Крізь простір і час з
Ліга Чемпіонів УЄФА 18.45 Огляд
Мораном Фріменом 17:00, 21:45 сезону. Чемпіонат Італії. Прем’єра
Друге життя звичайних речей
19.40 Фінали Ліги Чемпіонів
17:55 Дива природи 22:40 Магiя (2007_ 2012) 20.10 Ман Сіті океанiв 23:35 Вирішальні битви Челсі. Фінал. Ліга Чемпіонів УЄФА
II світової 00:35 Бойовий відлік 22.50 Журнал Ліги Європи

СЕРЕДА, 2 ЧЕРВНЯ
06.05 М/с «Том і Джеррі - Шоу»
07.35 «Орел і решка»
09.30, 15.15 Т/с «Надприродне»
(16+)
11.15 Х/ф «ВІЙНА БОГІВ» (16+)
13.20 «У кого більше?» (12+)
17.00 «Хто зверху?» (12+)
19.00 «Де логіка?» (12+)
20.00 «Improv Live Show» (12+)
21.00 Х/ф «CУТІНКИ» (16+)
23.30 Х/ф «АКАДЕМІЯ ВАМПІРІВ»
(16+)

МЕГА
06:00 Містична Україна 07:00
Бандитський Київ 08:55 Правда
життя 10:05, 01:25 Речовий доказ
11:15 Мерилін Монро 12:10
Скарб.UA 13:05, 18:55 Боротьба за
виживання 14:05 Повітряні воїни
15:05, 19:55 Битва цивілізацій
16:05, 20:50 Крізь простір і час з
Мораном Фріменом 16:55, 04:55
Дикі тварини 17:55 Дива природи
21:45 Друге життя звичайних
речей 22:35 Магiя океанiв 23:30
Вирішальні битви II світової 00:30
Бойовий відлік 02:30 Страх у твоєму
домі 03:15 Чорна піхота 04:10 Місто,
яке зрадили

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
09.40 «Орел і Решка. Навколо світу»
11.30, 18.40 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

13.10, 20.35 «Орел і Решка.
Морський сезон»
15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
23.25 Т/с «Грань» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.30 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
08.20 Х/ф «ЯМАКАСІ» (16+)
10.10 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
12.05 «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 «Брати по крові» (16+)
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 21.50 Топ-матч 06.10
Швейцарія - США. Контрольна гра
08.10 Вердер - Інтер (2008/09). Ліга
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 22.30
Футбол NEWS 10.20, 20.55 Журнал
Ліги Європи 11.15 Мальта - Півн.
Ірландія. Контрольна гра 13.00
Фінали Ліги Чемпіонів (2011_ 2004)
13.30 Ман Сіті - Челсі. Фінал. Ліга
Чемпіонів УЄФА 16.00 «AUTO ГОЛ!»
16.30 МЮ - Севілья. 1/8 фіналу
(2017/18). Ліга Чемпіонів УЄФА 18.20
Журнал. УЄФА ЄВРО 2020 18.50
LIVE. Хорватія - Вірменія. Контрольна
гра 19.45 Yellow 22.00 Журнал Ліги
Чемпіонів. Прем’єра 22.50 Огляд
сезону. Чемпіонат Італії 23.40 Півн.
Македонія - Словенія. Контрольна гра

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»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.50 Т/с «Байки Мітяя»

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»
12:25 Х/ф «ЛЮБОВ
ТРАПЛЯЄТЬСЯ»
14:35 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особливий випадок»
18:00, 19:00, 03:50 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 03:05 «Подробиці»
21:00 «Вещдок. Опережая время»
23:50 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
01:50 Х/ф «ГОСПОДАР ТАЙГИ»
04:35 «Мультфільм»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною

07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.10 Місія: краса
11.15 Всюди люди
12.20 Реальна містика
14.25, 15.30 Історія одного злочину
(16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Обман» (12+)

СТБ
05.25 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07.10 Т/с «Комісар Рекс»
10.40 «Слідство ведуть екстрасенси»
(16+)
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.50, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Один за всіх» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Невірна» (12+)
23.00 Т/с «Лінія світла» (16+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.25 Надзвичайні новини
10.05 Т/с «Смертельна зброя» (16+)
11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.15 Т/с «Таємні двері» (16+)
17.00 Х/ф «СНАЙПЕР-3» (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.40 Т/с «Менталіст» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі - Шоу»
07.35 «Орел і решка»
10.05, 15.15 Т/с «Надприродне»
(16+)
11.50 Х/ф «ВОВКИ» (16+)
13.30 «У кого більше?» (12+)
17.00 «Хто зверху?» (12+)
19.00 «Аферисти в сітях» (16+)
21.05 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
НОВИЙ МІСЯЦЬ» (16+)
23.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТІЛ»
(16+)

МЕГА
06:00 Містична Україна 07:00
Бандитська Одеса 09:00 Правда
життя 10:40, 01:35 Речовий доказ
11:50 Україна: забута історія 12:40
Скарб.UA 13:30, 18:55 Боротьба за
виживання 14:30 Повітряні воїни
15:20, 19:55 Битва цивілізацій
16:15, 20:50 Крізь простір і час з
Мораном Фріменом 17:00 Друге
життя звичайних речей 17:55 Дива
природи 21:45 Велика одіссея
людства 22:45 Магiя океанiв 23:40
Вирішальні битви II світової 00:40
Бойовий відлік 02:40 Страх у твоєму
домі 03:25 Люди Перемоги 05:05
Дикі тварини

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
09.40 «Орел і Решка. Навколо світу»
11.30, 18.40 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13.10, 20.35 «Орел і Решка.

Морський сезон»
15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
23.25 Т/с «Грань» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.25 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
08.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (16+)
10.05 Х/ф «ВЕЛИКА СТІНА»
12.00 «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 «Брати по крові» (16+)
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Швеція - Фінляндія.
Контрольна гра 07.45 Журнал Ліги
Чемпіонів 08.15 ПСЖ - Баєр. 1/8
фіналу (2013/14). Ліга Чемпіонів
УЄФА 10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS 10.20 Півн. Македонія Словенія. Контрольна гра 12.05
Ворскла - Стандарт (2011/12). Ліга
Європи УЄФА 13.55 Швейцарія США. Контрольна гра 16.00 Огляд
ігрового дня. Контрольна гра 17.00
Хорватія - Вірменія. Контрольна гра
18.50 LIVE. Боснія і Герцеговина Чорногорія. Контрольна гра 19.45,
21.25 Yellow 20.55 «AUTO ГОЛ!»
21.35 LIVE. Нідерланди - Шотландія.
Контрольна гра 23.40 Німеччина Данія. Контрольна гра. Прем’єра

П’ЯТНИЦЯ, 4 ЧЕРВНЯ

ЧЕТВЕР, 3 ЧЕРВНЯ
1+1

СТБ

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»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана»
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.33 «Проспорт»
20.35 «Чистоnews 2021»
20.40 Т/с «Свати»
21.45 «Право на владу 2021»

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія»
07.00 Т/с «Комісар Рекс»
10.30 «Слідство ведуть екстрасенси»
(16+)
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.45, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Один за всіх» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Невірна» (12+)
23.00 Т/с «Лінія світла» (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»
12:25 Х/ф «МІЙ ПЕС ІДІОТ»
14:35 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особливий випадок»
18:00, 19:00, 03:55 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00, 03:10 «Подробиці»
21:00 «Вещдок. Опережая время»
23:50 Т/с «Що робить твоя дружина?»
01:50 Х/ф «П’ЯТЬ ХВИЛИН СТРАХУ»
04:40 «Мультфільм»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.10 Місія: краса
11.15 Всюди люди
12.20 Реальна містика
14.25, 15.30 Історія одного злочину
(16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
20.50 Футбол. Контрольна гра Україна Північна Ірландія
23.10 Слідами
23.50 Т/с «Опікун» (12+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.25 Надзвичайні новини
10.05 Т/с «Смертельна зброя» (16+)
11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.15 Т/с «Таємні двері» (16+)
17.00 Х/ф «СНАЙПЕР-4:
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ» (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
22.45 Т/с «Менталіст» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 «Kids time»
06.05 «Мультфільм»
06.25 М/с «Том і Джеррі - Шоу»
07.35 «Орел і решка»
09.50, 15.15 Т/с «Надприродне» (16+)
11.40 Х/ф «АКАДЕМІЯ ВАМПІРІВ»
(16+)
13.30 «У кого більше?» (12+)
17.00 «Хто зверху?» (12+)
19.00 «Аферисти в сітях» (16+)
21.00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
ЗАТЕМНЕННЯ» (16+)
23.30 Х/ф «П’ЯТДЕСЯТ ВІДТІНКІВ
СІРОГО» (18+)

МЕГА
06:00 Містична Україна 07:00
Бандитський Київ 09:05 Правда життя
10:15, 01:40 Речовий доказ 11:25
Україна: забута історія 12:20 Теорія
Змови 13:15, 18:55 Боротьба за
виживання 14:15 Повітряні воїни 15:10,

19:55 Гучна справа 16:05, 20:50 Крізь
простір і час з Мораном Фріменом
16:55, 05:10 Дикі тварини 17:55 Дива
природи 21:45 Велика одіссея людства
22:45 Магiя океанiв 23:40 Вирішальні
битви II світової 00:40 Бойовий відлік
02:45 Страх у твоєму домі 03:30 Код
доступу

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Орел і Решка. Шопінг»
09.30 «Орел і Решка. Навколо світу»
11.15, 18.40 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13.10, 20.35 «Орел і Решка. Морський
сезон»
15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
23.25 Т/с «Грань» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.30 Т/с «Бібліотекарі-2» (16+)
08.20 Х/ф «ЕКСТРЕМАЛИ» (16+)
10.10 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦІЯ» (16+)
12.05 «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 «Брати по крові» (16+)
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Ман Сіті - Челсі. Фінал. Ліга
Чемпіонів УЄФА 08.10 Рома - Баварія
(2010 /11). Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00,
15.40, 21.45 Футбол NEWS 10.20 Англія
- Австрія. Контрольна гра 12.05 Металіст
- Ньюкасл. 1/16 фіналу (2012/13). Ліга
Європи УЄФА 13.55 Боснія і Герцеговина
- Чорногорія. Контрольна гра 16.00
Огляд ігрового дня. Контрольна гра
17.25 Німеччина - Данія. Контрольна гра
19.15 Журнал. УЄФА ЄВРО 2020 19.45
Топ-матч 20.00, 22.55 «Головна команда»
20.50 LIVE. Україна - Півн. Ірландія.
Контрольна гра 23.55 Нідерланди Шотландія. Контрольна гра

СУБОТА, 5 ЧЕРВНЯ
1+1
05.25, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06.05, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 18.30 «Світ навиворіт»
13.55, 15.00, 16.05, 17.10 Т/с
«Свати»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Вечірній квартал»
22.15 «Жіночий квартал»
23.20 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05:15 «Телемагазин»
05:45 «Мультфільм»
06:45 «Слово Предстоятеля»
06:50 Х/ф «ЯК ПРОГУЛЯТИ
ШКОЛУ З КОРИСТЮ»
09:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:00 «Позаочі»
12:00 Х/ф «ГУСАРСЬКА БАЛАДА»
14:00 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ В
МАЛИНІВЦІ»
16:00 Т/с «Не жіноча робота»
20:00, 02:15 «Подробиці»
20:30 «Місце зустрічі»
22:10 Т/с «Не було б щастя»
02:45 Х/ф «ПРИГОДИ
ЕЛЕКТРОНІКА»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.25 Реальна містика
08.30, 15.20, 21.00 Т/с «Жіночі
секрети» (16+)
20.00 Головна тема
23.45 Т/с «Виноград» (12+)

СТБ
05.25, 10.50 Т/с «Невірна» (12+)
07.55 «Неймовірна правда про
зірки»
17.00 «Хата на тата» (12+)
19.00 «МастерШеф
Професіонали» (12+)

22.35 «СуперМама» (12+)

ICTV
05.10 Не дай себе обдурити
05.55 Громадянська оборона
06.50 Антизомбі
07.45 Х/ф «СНАЙПЕР-2» (16+)
09.30 Х/ф «СНАЙПЕР-3» (16+)
11.05, 13.00 Х/ф «СНАЙПЕР-4:
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»
(16+)
12.45 Факти. День
13.10 Т/с «Пес» (16+)
16.30 Х/ф «ПРОФЕСІОНАЛ»
(16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
ПЕРЕГОНИ» (12+)
21.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
ПЕРЕГОНИ-3» (12+)
23.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
ПЕРЕГОНИ-2» (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Вар’яти» (12+)
08.20, 10.00 «Kids time»
08.25 М/ф «Лови хвилю 2:
Хвилеманія»
10.05 «Орел і решка. Земляни»
11.00 «Орел і решка. Чудеса світу»
12.00 «Орел і решка»
14.00 Х/ф «CУТІНКИ» (16+)
16.25 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
18.15 Х/ф «ПЕРШОМУ ГРАВЦЮ
ПРИГОТУВАТИСЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИНА-ПАВУК»
23.35 Х/ф «АРАХНОФОБІЯ» (16+)

МЕГА
06:00, 08:15, 01:45 Містична
Україна 07:00 Випадковий свідок
09:05, 02:35 Правда життя 10:15
Речовий доказ 11:25 Битва
цивілізацій 12:20 У пошуках істини
14:15 Бойові кораблі 15:10, 21:00
Таємниці Тихоокеанського Півдня
18:10 Дикі тварини 19:10 Магiя
океанiв 23:50 Гучна справа 00:45
Боротьба за виживання

1+1
05.30 «Світське життя. 2021»
06.20 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих людей
2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Одруження наосліп 7»
22.25 «#Гуднайтклаб 2021»
23.05 Х/ф «ХАЛК» (16+)

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин»
05:30, 23:00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
10:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «ПРОБАЧ, ХОЧУ З ТОБОЮ
ОДРУЖИТИСЯ»
14:35, 00:45 «Вещдок»
16:30 «Вещдок. Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «007: КВАНТ
МИЛОСЕРДЯ»
02:30 «Жди меня. Україна»
03:35 «Орел і Решка. Дива світу»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.50 Т/с «Виноград» (12+)
14.40, 15.30 Т/с «Хіба можна мріяти
про більше» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Свобода слова Савіка Шустера

СТБ
05.20 Т/с «Тінь кохання» (12+)

09.00 «Холостяк» (12+)
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.15, 22.45 Т/с «Продається будинок
із собакою»

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10 Т/с «Смертельна зброя» (16+)
11.55, 13.15 Т/с «Пес» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Т/с «Таємні двері» (16+)
15.35, 16.15 Секретний фронт
16.55 Х/ф «СНАЙПЕР-7: ІДЕАЛЬНЕ
ВБИВСТВО» (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель-шоу (12+)
22.50 Скетч-шоу «На трьох-10» (16+)
23.55 Скетч-шоу «На трьох» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі - Шоу»
07.35 «Орел і решка»
09.30 «Хто проти блондинок?» (12+)
13.00 «Аферисти в сітях» (16+)
16.00 «Де логіка?» (12+)
17.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
(16+)
19.00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК: ЧАСТИНА 1»
(16+)
21.00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК: ЧАСТИНА 2»
(16+)
23.00 Х/ф «П’ЯТДЕСЯТ ВІДТІНКІВ
ТЕМРЯВИ» (18+)

МЕГА
06:00 Містична Україна 07:00
Бандитська Одеса 09:20, 03:30
Правда життя 10:30, 01:40 Речовий
доказ 11:40 Україна: забута історія
12:35 Теорія Змови 13:30 Боротьба
за виживання 14:30 Повітряні воїни
15:20, 19:55 Гучна справа 16:15,
20:50 Крізь простір і час з Мораном
Фріменом 17:00, 05:15 Дикі тварини
18:00 Дива природи 19:00, 22:45

Магiя океанiв 21:40 Велика одіссея
людства 23:40 Вирішальні битви II
світової 00:40 Бойовий відлік 02:45
Страх у твоєму домі

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Орел і Решка. Шопінг»
09.30, 12.10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
11.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13.10, 21.00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
18.40 Х/ф «БАНДИТИ»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.10 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ МАЙА»
08.05 Х/ф «ЛЕДІ ЯСТРУБ»
10.25 Х/ф «БАНДИТКИ»
12.15 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
(16+)
21.45 Х/ф «СПАДОК БОРНА» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 20.10 Топ-матч 06.10
Боснія і Герцеговина - Чорногорія.
Контрольна гра 08.10 Ман Сіті - Реал
(2012/13). Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.20
Бельгія - Греція. Контрольна гра
12.05 Динамо (К) - Рапід (2013/14).
Ліга Європи УЄФА 13.55 Німеччина
- Данія. Контрольна гра 16.00, 18.40
«Головна команда» 16.50 Україна Півн. Ірландія. Контрольна гра 19.40
Журнал Ліги Чемпіонів 20.20 LIVE.
Іспанія - Португалія. Контрольна гра
21.15 Yellow 22.50 Огляд ігрового дня.
Контрольна гра 23.40 Англія - Австрія.
Контрольна гра

НЕДІЛЯ, 6 ЧЕРВНЯ
К-1

1+1

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.45 «Орел і Решка. Шопінг»
10.35 Х/ф «ВЕСІЛЬНА ВЕЧІРКА»
12.20 Х/ф «БАНДИТИ»
14.40 «Орел і Решка. Навколо
світу»

05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45, 10.55 «Мандруй Україною з
Дмитром Комаровим»
12.05 «Світ навиворіт»
18.15 «Українські сенсації 2021»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «ПОЇЗДКА В АМЕРИКУ»
23.20 Х/ф «ПОМІНЯТИСЯ
МІСЦЯМИ»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2019»
08.00 «Джедаі 2020»
09.25 «Загублений світ»
13.25 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-1» (16+)
15.20 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-2» (16+)
17.20 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-3» (16+)
19.10 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-4» (16+)
21.00 Х/ф «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»
(16+)
23.20 Х/ф «ГРІМ У ТРОПІКАХ»
(16+)

ІНТЕР
06:05 Х/ф «БЕЛЛЬ І СЕБАСТЬЯН»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 12:00, 12:45 «Інше
життя»
13:30 «Вещдок. Опережая время»
18:00 Х/ф «007: КВАНТ
МИЛОСЕРДЯ»
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ В
МАЛИНІВЦІ»
23:55 Х/ф «ГУСАРСЬКА БАЛАДА»
01:50 «Вещдок»

ФУТБОЛ-1

УКРАЇНА

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Бельгія - Греція. Контрольна гра
08.10 Мілан - МЮ. 1/8 фіналу
(2009 /10). Ліга Чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «AUTO ГОЛ!». Прем’єра
10.50 Італія - Чехія. Контрольна гра
12.40 Шахтар - Гент (2016 /17). Ліга
Європи УЄФА 14.30 Огляд ігрового
дня. Контрольна гра 16.00 Огляд
сезону. Чемпіонат Італії 16.55
Іспанія - Португалія. Контрольна
гра 18.45 Журнал Ліги Європи
19.40 Україна - Півн. Ірландія.
Контрольна гра 21.35 LIVE.
Швеція - Вірменія. Контрольна
гра 23.40 Огляд ігрового дня.
Контрольна гра. Прем’єра

05.50 Сьогодні
06.50 Реальна містика
09.20 Т/с «Повернення» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «Сукня з
маргариток» (16+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
23.00 Т/с «Жінки у коханні» (12+)

СТБ
05.20 «Невідома версія. Вірні друзі»
(12+)
05.50 «Невідома версія. За двома
зайцями» (12+)
06.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
08.15 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.00 «МастерШеф Професіонали»
(12+)
13.15 «Хата на тата» (12+)

15.10 «СуперМама» (12+)
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
20.00 «Один за всіх» (16+)
23.10 «Таємниці ДНК» (16+)

ICTV
05.15 Скарб нації
05.25 Еврика!
05.30 Факти
05.55 Не дай себе обдурити
07.45 Більше ніж правда
08.35, 11.20 Громадянська оборона
09.30 Антизомбі
10.25 Секретний фронт
12.10, 13.00 Х/ф «ПРОФЕСІОНАЛ»
(16+)
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
ПЕРЕГОНИ» (12+)
16.40 Х/ф «ЗЛОЧИНЕЦЬ» (16+)
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф «РОМАН З КАМЕНЕМ»
(16+)
22.45 Х/ф «БОГЕМНА РАПСОДІЯ»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Вар’яти» (12+)
06.25 «Таємний агент»
07.40, 09.20 «Kids time»
07.45 М/ф «Том і Джеррі»
09.25 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
НОВИЙ МІСЯЦЬ» (16+)
11.50 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
ЗАТЕМНЕННЯ» (16+)
14.10 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК: ЧАСТИНА
1» (16+)
16.20 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК: ЧАСТИНА
2» (16+)
18.20 Х/ф «ЛЮДИНА-ПАВУК 2»
21.00 Х/ф «ЛЮДИНА ПАВУК 3:
ВОРОГ У ВІДБИТТІ»
23.50 «Improv Live Show» (12+)

МЕГА
06:00 Випадковий свідок 08:50,
01:45, 05:20 Містична Україна

09:40, 12:45 У пошуках істини
10:40 Речовий доказ 11:50,
23:50 Гучна справа 13:40 Брама
часу 14:25 Бойові кораблі 15:20,
21:00 Таємниці Тихоокеанського
Півдня 18:10 Дикі тварини 19:10
Магiя океанiв 00:45 Боротьба за
виживання 02:30 Бандитська Одеса

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.35 «Орел і Решка. Шопінг»
10.30 Х/ф «ДЖУНГЛІ КЛИЧУТЬ! В
ПОШУКАХ МАРСУПІЛАМІ»
12.20 Х/ф «ВЕСІЛЬНА ВЕЧІРКА»
14.00 «Орел і Решка. Навколо світу»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2019»
09.00 «Джедаі 2020»
10.20 «Загублений світ»
13.20 Т/с «Бібліотекарі-2» (16+)
16.55 Х/ф «ЗАРУЧНИЦЯ-3» (16+)
19.00 Х/ф «ПОВІТРЯНИЙ
МАРШАЛ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН»
(16+)
23.15 Х/ф «СЛІДОПИТ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 15.35 Топ-матч 06.10
Ізраїль - Чорногорія. Контрольна
гра 08.10 Челсі - ПСЖ. 1/8 фіналу
(2015/16). Ліга Чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра 11.15 Україна - Півн.
Ірландія. Контрольна гра 13.05 Огляд
ігрового дня. Контрольна гра 13.45
Іспанія - Португалія. Контрольна гра
16.00 «AUTO ГОЛ!» 16.30 Швеція Вірменія. Контрольна гра 18.20 LIVE.
Австрія - Словаччина. Контрольна гра
19.15, 21.20 Yellow 20.25 Журнал
Ліги Чемпіонів 21.35 LIVE. Бельгія
- Хорватія. Контрольна гра 23.40
Огляд ігрового дня. Контрольна гра.
Прем’єра

Що віщують зорі
Гороскоп на 31 травня – 6 червня
ОВЕН. Вашим девізом може стати
«міра в усьому». Однак коли все правильно
та розмірено, може стати й нудно. Беріть
активну участь у вирішенні питань на роботі та вдома. Постарайтеся зберігати емоційну
рівновагу. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Ви будете здатні блискавично
вирішити більшість своїх проблем. Необхідно слухати свій внутрішній голос: зараз
він допоможе інтуїтивно обрати правильне
рішення. Важливо за будь-яку ціну уникати
конфліктів з партнером. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
БЛИЗНЮКИ. Вам варто проявити терпіння, не квапити подій, і все складеться
для вас найкращим чином. На вас чекає
удача в справах. Проблеми, які турбували,
зникнуть самі собою. Ви будете відчувати любов і радість. Сприятливий день — середа, несприятливий — субота.
РАК. Не варто хапатися відразу за все,
набагато краще буде володіти ситуацією,
залишаючись у тіні. Можливо, настав час
звільнити місце для нового у своєму житті.
Не затягуйте з вирішенням своїх проблем.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий —
п’ятниця.
ЛЕВ. Незважаючи на вашу активність
і працездатність, до вас може підкрастися
нудьга. Постарайтеся знизити обсяг роботи, вона нікуди від вас не подінеться. У вихідні зробіть собі щось приємне, що підніме
ваш настрій. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
ДІВА. Успішно пройдуть зустрічі й ділові
переговори. Вам необхідно розібратися
у своєму емоційному стані й навчитися
контролювати свої почуття. Краще докласти зусиль, ніж просто плисти за течією.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Ви знову, схоже, здивуєте своє
оточення, постарайтеся тільки, щоб подив
його був в захопленні, а не в обуренні. У вас
з’явиться шанс підвищити свій авторитет
і знайти спільну мову з усіма. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — середа.
СКОРПІОН. У вас з’явиться можливість
проявити свої найкращі якості. На роботі
все складається просто відмінно, чекайте
прибутку і вигідних контрактів. Постарайтеся швидше завершити всі справи та приділити більше часу особистому життю. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Вас охопить непереборне бажання
проникнути в суть речей. Ви багато чого побачите з нової точки зору, але не захоплюйтеся аналізом. Важливо не спізнюватися,
вас будуть оцінювати за пунктуальністю
та відповідальністю. Сприятливий день —
середа, несприятливий — понеділок.
КОЗЕРІГ. Період може виявитися активним і плідним за умови, що ви проявите
терпіння та дипломатичність. Вам просто
необхідно вловити загальний настрій на роботі, це розширить ваші можливості. Гарний
час для кар’єрного росту. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ВОДОЛІЙ. Важливо почувати себе
впевнено. Будьте активніші, не настільки
важливим виявиться результат, як саме
ваша рішучість. Постарайтеся не сперечатися з начальством, це може призвести
до серйозного конфлікту. Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
РИБИ. Ситуація на роботі досить складна,
тому доведеться докласти чимало зусиль, щоб
виконати поставлені завдання. Нові приємні
обставини посприяють вашому оптимістичному настрою. Багато справ вирішаться без особливих зусиль. У вихідні емоції будуть вирувати. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
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Лапатий, але не лопух, кислий, та не щавель...
Ревінь родом із південного сходу Азії, особливо популярний у Монголії
та Китаї, дикорослі рослини в Гімалаях сягають двох метрів у висоту. А от
британці понад двісті літ вирощували його лише для прикраси парків і
заміських садиб, вважаючи суто декоративною рослиною. І тільки в XIX
столітті ніжно-рожеві стебла румбамбару стали використовувати для
приготування десертів. Нині ревінь активно розводять в багатьох країнах.
В Україні також його можна побачити практично на будь-якій дачній
ділянці чи сільській садибі. Ці пишні яскраво-зелені кущі полюбилися всім
за невибагливість і вміст корисних речовин та вітамінів. А ще – за те, що з
нього можна приготувати безліч смачних страв

САЛАТ ІЗ РЕВЕНЮ
ТА РЕДИСКИ
Румбамбар чудово доповнює весняні
вітамінні салати, додаючи їм кислинки
та соковитості. Дуже добре поєднується з молодою капустою, редискою, огірком, зеленню
Інгредієнти: 2–3 стебла ревеню, 200 г
редиски, 3 курячі яйця (або 10 перепелиних),
пучок кропу, сметана чи олія для заправки, сіль
до смаку.
Приготування. Ревінь почистити від шкірки, нарізати тоненькими шматочками. Редиску покраяти кружальцями, яйця – довільно

ВІДКРИТИЙ ПІСОЧНИЙ
ПИРІГ ЗІ СМЕТАННОЮ
ЗАЛИВКОЮ

Фото із сайту tveda.net.

(кубиками чи скибочками). Додати дрібно
посічений кріп, посолити та заправити салат
олією або сметаною.

ШАРЛОТКА «ВЕСНЯНА»
Зазвичай ця випічка асоціюється з
яблуками, адже саме з ними вона особливо смачна. Але навесні чи на початку літа їх можна успішно замінити
ревенем – шарлотка вийде анітрохи
не гіршою!
Інгредієнти: 1 скл. борошна, 1 скл.
цукру, 4 яйця, 1 ч. л. розпушувача (або 0,5
ч. л. соди), щіпка солі, 3 стебла ревеню,
150 г малини, ванілін, вершкове масло
для змащування форми.
Приготування. Відокремити жовтки від білків. Всипати половину цукру
до білків і збити міксером в однорідну
густу масу білого кольору. Другу половину цукру збити з жовтками до однорідної
консистенції світло-кремового кольору.
Ложку цукру залишити для начинки.
Влити жовткову масу до збитих білків.
Додати розпушувач або соду, щіпку солі,
ванілін на кінчику ножа або пакетик ванільного цукру (його можна замінити й
на корицю – також буде чудовий смак і

Фото із сайту bestrecept.pp.ua.

аромат). Просіяти борошно і поступово
всипати його в тісто, вимішуючи, щоб не
залишилося грудочок. Ревінь промити,
почистити від шкірки, порізати невеликими тонкими шматочками. Малину
перебрати, мити не обов’язково, особливо якщо вона зі своєї дачної ділянки
чи городу. Змішати ягоди з нарізаними
шматочками румбамбару і присипати
столовою ложкою цукру. Форму змастити вершковим маслом, вилити в неї половину тіста, викласти начинку і залити
рештою тіста. Заздалегідь розігріти до
180 градусів духовку й випікати шарлотку 25–30 хвилин.

РИСОВИЙ ПУДИНГ
ІЗ РУМБАМБАРОМ
Цю просту, але водночас витончену
страву подавати можна одразу або ж
поставити в холодильник на кілька годин і їсти охолодженою
Інгредієнти: для компоту – 4–5 стебел
ревеню, 2 ст. л. цукру, пів палички кориці,
1 л води; для пудингу – 0,5 скл. круглого
рису, 2 ст. л. цукру, 100 мл вершків (33–38%
жирності).
Приготування. Ревінь нарізати шматочками завдовжки 3 см, засипати цукром,
покласти корицю і залити окропом. Довести до кипіння і потримати на слабкому
вогні 2–3 хвилини. Зняти з плити, охолодити, процідити. Рис промити, всипати в
каструлю, додати ложку цукру. Залити 150
мл компоту і варити на невеликому вогні

Фото із сайту te.20minut.ua.

до м’якості, охолодити. Ревінь із компоту
покраяти шматочками в 1 см, викласти в
каструлю, всипати ще ложку цукру, влити
50 мл компоту. Довести до кипіння і томити
на слабкому вогні 5 хвилин. Збити вершки,
легенько змішати з рисом. У креманки або
склянки викласти, чергуючи пласти, рис із
вершками та припущений ревінь.

Подібну випічку можна приготувати,
змінивши начинку, наприклад додавши
ягід чи фруктів. Чи варто говорити, що
в будь-якому варіанті пиріг виходить неймовірно смачним
Інгредієнти: для тіста — 2–2,5 скл. борошна, 100–120 г вершкового масла (82%), 0,5 скл.
цукру, 1 яйце, 1 ч. л. розпушувача; для начинки — 3–4 стебла ревеню, 4 ст. л. цукру (+ 1–2 ст.
л. для посипання), 1 пакетик ванільного цукру,
250 мл сметани, 1 яйце, 1 ст. л. крохмалю.
Приготування. Вершкове масло заздалегідь дістати з холодильника, щоб розм’якло.
Всипати до нього цукор і збити все міксером
в однорідну масу. Додати сметану і яйце, перемішати — вийде досить густа світла тягуча маса. Борошно з розпушувачем просіяти
в рідку суміш і замісити. Присипати тісто
мукою і залишити на столі на 10–15 хвилин,
поки готуватимете начинку. Викласти в миску сметану, цукор і ванільний цукор (можна й
корицю, якщо любите), перемішати. Додати
збите яйце і знову перемішати до однорідних
консистенції та кольору. Повинна вийти світла
негуста маса. Додати в неї крохмаль (завдяки
йому пиріг добре підніметься і буде пишним,
повітряним) і знову перемішати. Стебла реве-

Фото із сайту bestrecept.pp.ua.

ню помити, зняти шкірку, нарізати невеликими
шматочками завтовшки 1–1,5 см. Тісто розкачати в пласт, покласти в змащену вершковим маслом роз’ємну форму діаметром 23–25 см. Щоб
тісто було легше перекласти, можна згорнути
його на качалку і, перенісши таким чином, розгорнути і розправити у формі. Або ж спочатку
злегка розкачати качалкою, потім перекласти
у форму і розпластати основу руками, сформувавши бортики (пиріг вийде високим, тому
їх висота має бути не менше 4–5 см. Вилити
на тісто начинку і зверху розкласти шматочки
нарізаного ревеню, зверху присипати його цукром (найкраще — коричневим). Духовку прогріти до 180 градусів і випікати 35–45 хвилин
до утворення легкої золотистої скоринки. Час
залежить від особливостей і режиму духовки.
У готового пирога сметанна начинка має вийти
досить щільною, якщо потрясти — вона не повинна бути як желе. Готовий пиріг дістати, знявши бічні стінки, і перекласти на блюдо.

ТЕРІН ІЗ РЕВЕНЕМ
ТА ЗЕЛЕНИМ ГОРОШКОМ
Цікавий варіант несолодкого наїдку з
румбамбару – закусочний терін, неймовірно ефектний на вигляд. У французькій кухні
теріном називають холодну страву із м’ясних продуктів, що застигає в прямокутній
формі. Вона дещо схожа на паштет, але робиться із січених, а не мелених продуктів.
Спершу їх готували переважно із м’яса та
печінки, нині ж є багато цікавих версій із
овочами або сиром
Інгредієнти: 6–8 стебел ревеню, 200 мл
води, 2 ч. л. цукру, бутон гвоздики, кілька зерен коріандру, смужка лимонної цедри (лише
жовтий шар), 350 г зеленого горошку (морожений), кілька гілочок свіжої м’яти, 100 мл
вершків (10–15% жирності), 100 г вершкового
сиру, сіль, перець до смаку, 15 г желатину.
Приготування. Нарізати ревінь шматочками по 4 см завдовжки, скласти в каструлю
і залити водою. Додати цукор, гвоздику, коріандр і цедру, закип’ятити, варити 4 хвилини
(ревінь має залишитися цілим, але бути досить
м’яким). Злити відвар в іншу ємність, всипати
туди половину желатину і, постійно помішуючи, розпустити на невеличкому вогні. Прямо-

Фото із сайту bbc.com

кутну форму встелити харчовою плівкою, на
неї щільно викласти відварений ревінь, залити
желе і поставити в холодильник застигати. У
каструлі закип’ятити воду, присолити, всипати
туди горошок і варити до м’якості. Зцідити й
потовкти горошок товкачем до консистенції
не зовсім однорідної маси. Залити другу половину желатину вершками, дати постояти, а
потім, помішуючи, розпустити на невеличкому
вогні. Коли схолоне, вимішати в мисці горошок, вершки з желатином, вершковий сир,
посічене листя м’яти, поперчити і посолити,
за бажанням додати трохи лимонної цедри.
Викласти цю масу поверх застиглого ревеневого желе і повернути в холодильник на кілька
годин.
Для подачі перевернути форму на тарілку,
обережно зняти плівку, прикрасити терін листям м’яти або зеленню фенхеля.
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«Навіть у страшному сні мені б
не примарилося, що їх можна їсти!»
Фото із сайту depositphotos.com.

І мені теж, до речі. Хоч не раз по-земляцьки і запрошували на цю трапезу
пезуу до себе
«люди-йожики» — так називають на любомльському Поліссі тих, хто вважає
за делікатес ці милі «колючки» і тому полює на них. І це при тому, що
до вегетаріанців я, звісно, не належу. Колеги навіть відзняли про цей факт
колоритний відеорепортаж, який ви можете переглянути на нашому
Youtube-каналі: https://www.youtube.com/watch?v=Xi4KSBhyT_8&t=7s.
s.
І при цьому, запевняю, жодна тваринка не постраждала
за близько 2,5 тисячі
кілометрів від нинішнього Києва теж полювали на цю тварину, але
не з метою поживи. А щоб виготови-ти 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?
«Насамперед хочу написати, що я з тієї меншості, для якої
ця тварина із завдання з погодою
була ну ніяк не пов’язана. По-друге, навіть у страшному сні мені б

Грицько ГАРБУЗ

ле насамперед маю повторити запитання, частину
відповіді на яке я вже почав
озвучувати.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
19 (2021)
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

У Столинських Смолярах так
і кажуть: «Французи жаб їдять,
а ми — йожиків».
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Свердловинний
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не примарилося, що їх можна їсти!
І наостанок, ніколи не знала, що
в них такий цілющий жир. Тож нові
знання, розв’язуючи завдання, я таки
отримала, дякую вам, — розпочала
свою історію пошуку правильної
відповіді уродженка славного черкаського Гуляйполя Тетяна Репетило (хоча одразу ставимо пані
Тетяні риторичне запитання про
погоду: «А як же відомий з дитинства мультфільм «Їжак у тумані»
(1975)?»). — Тепер про все по черзі. Прочитала завдання й одразу ж
зрозуміла, що мова йде про V століття до н. е. Потім у голові надійно
оселилися такі тварини як бабак
і борсук, тому що я знаю: їхній жир
вважається цілющим і плюс-мінус
до погоди вони якийсь стосунок таки
мають. Прикинула відстань 2500 км
від Києва в різні сторони, і понесло
мене в степи Азії, оскільки вищезгадані тварини вважаються степовими
мешканцями. Тут і скіфи, які в V ст.
до н. е. там жили, з’явилися. Ну і давай я з ними шастати тими степами,
полювати — і луком, і мечем, і капкани ставити, на кам’яні баби дивитися, чи на бабака схожі?.. І при тому
я думала: «Ну що в тих тваринах (бабак, борсук) такого є, чого не мають
інші? І як це можна використати для
прикрашання звірів, на мою думку,
свійських?» Тварини, яких обходжували, внаслідок аналізу підказок
із завдання та українських приказок
у мене були такі: вівця або осел. Історія зі скіфами все більше і більше
не подобалася, щось видалося мені
неправильним. Кинула я їх. Вирушила в інший бік — до Древнього Риму.
Тут і з’явився їжак, тому що за його
поведінкою римляни визначали по-

Засновник: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Газета «Волинь»
Головний редактор і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович
Зареєстрована 6 листопада 2017 року.
Набрана і зверстана в комп’ютерному центрі
ТзОВ «Газета «Волинь»
Адреса редакції і видавця:
43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13

году і святкували 2 лютого День їжака. Тепер уже стало зрозуміло, що
в нього є голки — те, чого не мають
майже всі інші тварини. Тобто, інструмент для прикрашання — це,
мо
можливо,
якийсь гребінь і твари-ни — напевно, вівці, адже їх можнаа
роз
розчісувати.
І дійсно, овець у Древ-ньо Римі розчісували висушени-ньому
ми шкірками їжаків. Їх натягували
на дощечки, в такому вигляді висушу
шували
й отримували чудові гребені
для вичісування шерсті. Цей процес
був настільки важливим і популярним
ним, що шкірки їжаків навіть підробля
бляли. Залишилося перевірити, чи
нас
насправді є таке село на Волинському Поліссі, в якому їдять їжаків. Запит
питала у дядька Гугла — і знайшла.
Так
Таки є! Таки їдять! У селі Столинські
См
Смоляри Ковельського (донедавна
Любомльського) району на Волині
з давніх-давен споживають їжаків та лікуються їхнім жиром. Такої
дивакуватої кулінарної традиції
немає більш ніде: тушкована їжачатина — тут найвишуканіший делікатес на весіллях, хрестинах тощо.
А у престольний празник, у день
Володимира, 28 липня, на столі
обов’язково мав бути тушкований
голкастий. І не один, тому що важать
ці тваринки не багато — від 300 г
до 1,5 кг, одного на всю сім’ю не вистачить. А за чудодійним жиром,
який лікує практично всі хвороби,
до села приїздили звідусіль, навіть
з інших країн. Зараз звичка ловити
і їсти їжаків поступово зникає. Чому
полюють незаконно? А тому, що наразі ці тварини занесені до Червоної книги і знищувати їх заборонено.
До речі, полюють жителі села на їжаків у полі з допомогою собак».
Тут ми, пані Тетяно, ставимо крапку у вашому листі і кажемо: «Браво!»
Ви перемогли в конкурсі історій пошуку правильної відповіді і заслужено отримуєте 150 гривень призових
і заліковий бал у конкурсі гравців.
Також по одному очку ми сьогодні зарахували ще 4 нашим учасникам,
які були найближчими до правильної
«їжакової» відповіді: «Гребінь, гребінець, гребінка». Але володарями
100 гривень можуть бути, за умовами вікторини, лише двоє наших
учасників. Тому цього разу завдяки
чарівній, загадковій і ліричній Ші
Мур купюри із зображенням Тараса
Шевченка дістануться двом волинянкам: Тетяні Потаповій із Ковеля і Віті Бобко із села Затурці Володимир-Волинського (донедавна
Локачинського) району.
Переможців назвали — час шукати нових чемпіонів, тому ми оголошуємо нове запитання.

E-mail: tsikava.gazeta@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com
Телефонуйте: у приймальню – (0332) 72-38-94,
з питань реклами – (0332)77-07-70,
приватних оголошень – (0332)72-39-32,
розповсюдження – (0332)72-38-94.
ТзОВ «Газета «Волинь» п/р 26008055520122
КБ «ПриватБанк», МФО 303440 ЄДРПОУ 02471695
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Ну і давай
я зі скіфами шастати
тими степами,
полювати — і луком,
і мечем, і капкани
ставити, на кам’яні
баби дивитися, чи
на бабака схожі?..

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
21 (2021)
Цього разу загадка більше на інтуїцію. У гарбузі ми заховали улюблений спортивний снаряд Грицька
Гарбуза (звісно, після футбольного
м’яча). Десь, колись, в якійсь компанії він почув, що ця гра допомагає чи
не найшвидше спалювати зайві калорії. Тож «підсадив» на неї багатьох
своїх колег, і навіть шефа. Хоча шефу
він, як і всі, змушений піддаватись…
Побачив цей «зоряний» вид спорту один із керівників області —
і теж тепер «рубається» у цю гру
з підлеглими. Тим паче, що під час
«двобою» легко можна дотримуватись коронавірусної дистанції. Хоча
тут інколи буває й не тільки «двобій»…
Цікаво, захопливо, швидко. Головне — не мати ноги, як у слона,
щоб не знищити один із основних
снарядів цієї гри.
Що за предмет знаходиться
у гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати до 6 червня тільки у вигляді sms-повідомлення на номери:
0501354776 і 0672829775 (наприклад: «Око», «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.
Будьте здорові!
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l А ВИ ЗНАЛИ?

Фото із сайту pixabay.com.

Крокодилів розводять
на… Вінниччині
Щоправда, на єдиній в Україні фермі такого роду рептилій
вирощують не для продажу
Фото із сайту vn.20minut.ua.

Євгенія ЖУРАВСЬКА

им тільки не займаються
вінницькі фермери! Один
із них — Олександр Джига — в рідному селі Васильківка, що у Тиврівському районі,
крім традиційних овочів і фруктів,
вирощує ще й трюфелі. Смак цих
цінних грибів, за які б’ються елітні ресторани, він знає змалечку.
Правда, у роки Олександрового
дитинства їх називали волове
серце. З ними зазвичай готували
вареники. Тепер Джига вирощує
трюфелі на продаж. За кіло просить 200 євро.
А ось Світлана і Дмитро Бичковські з Вінниці мають справжню крокодилячу ферму. Наразі
вольєри для них орендують
у приміщенні торгового центру.
Продавці та відвідувачі до такого сусідства звикли, а діти, звісно
ж, у захопленні від хижаків. Вони
охоче спостерігають за годівлею
та поведінкою тварин. Для них
похід у торговий центр — велика
радість.
На фермі, окрім 30 зубасти-

Ч
Шалено–прекрасні, наївні й звабливі… Скільки тих очей він намалював?!

У полоні зрадливих очей
Його картини споглядали світ фантастичними очима незнайомки.
Великі, гарні, кольору волошок і неба. Ці очі — минуле, яке уже
ніколи не дасть йому волі.
Очі коханої він виводив на палітрі небес. Вони дивилися крізь
вимоклі осінні вікна. Ховалися поміж заквітчаних весняних дерев.
Усміхалися танцюючому вітру. У них сумувало смеркання. Ними
радів світ… Він малював їх із великою любов’ю…
Ольга ЧОРНА

вичайнісінький сільський
хлопчина любив фарби та
олівці. Дитяча рука творила
сюжети, гідні подиву. Микола й
сам інколи не розумів змісту свого
малюнка. Просто душа щось хотіла повідати світові й людям. Сусід,
який був у церкві дяком, казав:
— Твоєю рукою, сину, ангел водить.
Кожному малюнку хлопець
придумував неймовірні назви: «Ніч,
яку моя мама гріє казкою», «Упійманий сон», «Срібні коні дитинства»,
«Дзвінкий вітер»…
Після школи Микола вступив
до художнього училища. Педагоги
пророкувати простакуватому сором’язливому студентові майбутнє
великого майстра.
У дев’ятнадцять він зустрів,
як гадав, свою Музу. Кохання для
юного художника виявилося таким непростим й фатальним, як і
несумісне поєднання барв на його
картинах, яке насправді творило
дивовижну гармонію.
Миколине життя і творчість
були тепер сповнені очима коханої. Веселі, заплакані, сполохані…

З

Визирають то з дощу, то з туману.
То просто притихли на білій палітрі світу. Шалено–прекрасні, наївні
й звабливі… Скільки тих очей він
намалював?!
Одного дня Муза відвернулася від нього. Ким був хлопець для
випещеної міської панночки? Простим сільським парубком. Чи кохала його? Почуттів не мала, лише
порожні слова, у які він щиро вірив.
Їй подобалось, що він — кращий студент — приділяє їй увагу.
Що пише її портрети. Що фантастично малює її очі. Їй заздрили друзі та одногрупники. Для неї ж це
була чергова забаганка.
Згодом Миколине кохання
дівчині набридло. А він хотів познайомити її зі своїми батьками.
Показати село, в якому народився
й виріс. Яке любив. Її ж дратували
його розповіді про річечку, яку чомусь називали Маруська, про ліс,
що навесні пахне первоцвітами й
медунками, а влітку — суницями…
— Наївний, ми з тобою дуже різні, — сказала вона. — І мені зовсім
не цікаве твоє село. Зрештою, я зустріла іншого. Забула тобі сказати.
Тому — па–па…
Закінчення на с. 9

Ус м і х н і т ь с я !
:)):)):))
Покупець заходить у магазин
і кричить:
— Сірники!
— Hе кричіть, — відповідає
продавець, — я не глуха. Вам з
фільтром чи без?
:)):)):))
— Лiкарю, мій чоловік випадково проковтнув нурофен. Що
робити?

— Зробіть йому таки тепер
головний біль — не пропадати ж
пiгулцi.
:)):)):))
— Коханий, пам’ятаєш, коли ми
з тобою познайомилися, яка гроза
була?! Безперервно гримів грім і
блискавки перетворили ніч у день!
— Пам’ятаю, але я, дурень, так
і не зрозумів попереджень природи!

“

Крокодил Аркаша любить знімкуватися з відвідувачами ферми.

Подружжя
хоче створити
крокодилячий
заповідник
і випускати тварин
у водойму. Місце для
нього вже набачили
на Одещині.

ків 10 видів, мешкають ще й кайманові черепахи і змії. Годують
крокодилів їхньою улюбленою
їжею — рибою, бичачим серцем,
печінкою. Рептиліями подружжя зайнялося випадково. Якось
один із пересувних цирків, у якому працював клоуном Дмитро,
попросив їх прихистити маленького каймана. Певне, тоді й виникла думка зайнятись екзотичним
бізнесом.
Рептилії, а деякі з них можуть
сягти 4 метрів завдовжки, на фермі з’являються різними шляхами.
Найчастіше їх викуповують у мандрівних цирків, зоопарків, де тваринам не можуть забезпечити
належний догляд. Кожен із мешканців ферми має власне ім’я.
Продавати тварин ресторанам
для приготування страв подружжя не планує. Світлана та Дмитро

Найбільший крокодил на фермі зветься Геля.

купують зубастиків, аби зберегти
їм життя.
— У нас ферма не для того, аби
вирощувати крокодилів на м’ясо,
а для розмноження і збереження
всіх їх видів, — каже Дмитро. —
Це ніби маленький інтернат або
будинок малятка.
Подруж ж я хоче с творити крокодилячий заповідник

і випускати тварин у водойму.
Місце для нього вже набачили
на Одещині. До речі, Бичковські
навчилися вирощувати молодняк із яєць, які відкладають їхні
вихованці. Тож ферма постійно
поповнюється.
За матеріалами
«Сегодня», «Agro News»,
«Сільські вісті».

