20-річний
наречений
продав нирку, щоб
відсвяткувати
у и ве
есіллля
весілля
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Цікава

с. 5

ГА З Е ТА

на вих ідні

+

Ці кадри з «Тіней забутих предків» (1965) знають у всьому світі.
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l ЗОЛОТІ РУКИ
Фото із сайту kiev.segodnya.ua.

За три дні до смерті
Іван Миколайчук промовив:
«Тепер я знаю, як знімати кіно»
Цікаві факти про легенду українського кінематографа,
якому 15 червня виповнилося б 80 років
1. «Тіні забутих предків» занесені до Книги рекордів Гіннесса та входять у двадцятку найкращих фільмів світу. Стрічка здобула 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях (із них — 24 гран–прі) у 21 країні. Гарвардський університет вніс її до списку обов’язкових для перегляду
студентам, які вивчають кінематограф.

“

«Тіні забутих предків» занесені до Книги рекордів
Гіннесса та входять у двадцятку найкращих
фільмів світу.

2. Іван Миколайчук був четвертим із тринадцяти дітей у сім’ї, але
першим, хто народився в пологовому будинку. 22 червня почалася
війна, а маму з немовлям треба було забирати з лікарні. Батько позичив у сусіда запряжену конем фіру і під бомбардуванням привіз сина
з дружиною додому. Тому Іван двічі святкував день народження —
15 і 22 червня. Першим тостом 22–го було: «Ну, за Штімову кобилу, що
мене привезла додому».

Закінчення на с. 3

l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»
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Всю цю красу зробила одна людина — Володимир Чайка.

«Версаль» у під’їзді
київської багатоповерхівки
Завдяки пенсіонеру Володимирові Чайці звичайна
дев’ятиповерхівка на вулиці Райдужній, 11-а у Дніпровському
районі столиці стала однією з найвідоміших у місті. Сюди часто
приходять на екскурсію та фотосесію. Одні називають цей під’їзд
маленьким Лувром. Інші порівнюють з церквою, середньовічним
палацом або ж будинком Пшонки
Закінчення на с. 6

Юрій Погуляйко веде ділові перемовини і за тенісним столом?

Щоб оминути
політичний цугцванг*,
губернатор Волині
«рубається» у пінг-понг
с. 15
НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Росія сказилася через
футбольну форму українців

Фото із сайту pogliad.ua.

Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима журналістів «Цікавої газети»

На агресивного душпастиря-українофоба довелось
одягнути кайданки.

Істерика Москві не допомогла
и віримо, що силует
України додасть сил
гравцям, адже вони
битимуться за всю державу», — заявив президент Федерації футболу
України Андрій Павелко. Цей факт
викликав у Московії справжню істерію. Депутат Держдуми Росії Дмитро
Свищов закликав УЄФА заборонити
нашій збірній виступати в патріотичній формі, а речниця їхнього МЗС
Марія Захарова заявила, що «Слава
Україні!» — це нацистське вітання.
Проте налякати футбольних функціонерів Кремлю не вдалося. В УЄФА
заявили, що «форма національної
збірної України (і всіх інших команд)
на Євро-2020 затверджена відповідно до прийнятих правил щодо екіпіровки».
Іронія в тому, що вчити українців одягатись у правильну форму
взялась Росія, якій до 16 грудня
2022 року через постійні допінгові скандали дозволено виступати

Фото із сайту apostrophe.ua.

Українська національна збірна
виступатиме на Євро-2020 в
новій формі з написом «Слава
Україні!» – «Героям слава!» та
обрисом карти нашої держави
разом, звісно, із Кримом

«М

Хай казяться: головний тренер «синьо-жовтих» Андрій Шевченко закликав
не зважати на думку росіян про форму наших футболістів — головне, що вона
подобається українським уболівальникам! А футболіст Андрій Ярмоленко в новому
одязі вже забив два голи: Україна — Кіпр — 4:0.

на Олімпійських іграх та чемпіонатах світу тільки в нейтральному
статусі — без слів «Росія», прапора
та гімну (європейських турнірів це,
на жаль, не стосується). «Їхні спортсмени зараз виступають на міжнародних змаганнях без власного прапора

Епіфаній презентував Рукописну
Біблію, яку написали 32 тисячі
наших вірян
Проєкт було започатковано
у 2018 році
онад 30 тисяч наших
громадян — представників різних конфесій — упродовж двох років від
руки переписували Книгу книг.
Православні, вірні католицьких
і протестантських церков об’єдналися навколо Божого слова,
навколо однієї мети — створення
пам’ятної української Рукописної
Біблії. Вона стала матеріальним
втіленням спільного прагнення
розбудовувати на духовних засадах єдину Україну, яку дехто
намагається штучно розділити», — заявив предстоятель ПЦУ
Епіфаній.
Кожному учаснику випала
честь власноруч вивести у книзі
один із біблійних віршів. «І наз-

«П

вав Бог світло днем, темряву ніччю. І був вечір, і був ранок: день
перший» (Бут. 1: 5), — саме ці слова були вписані до Рукописної Біблії мною, — зазначив предстоятель Помісної церкви. — Вони ж
можуть стати орієнтиром для
людини, яка стоїть перед певним
вибором, сумнівається і шукає
підказок. Справді, наскільки важливо називати речі своїми іменами, відрізняти світло від темряви
та мати правильні орієнтири. Їх
завжди можна віднайти у Біблії».
Ініціатором проєкту стало
Українське біблійне товариство разом із Всеукраїнською
Радою Церков три роки тому.
Загалом до створення Рукописної Книги книг долучилися
32 тисячі учасників — стільки, скільки є віршів у Святому
Письмі.

й гімну. А їхні солдати гинуть на чужині без власних шевронів», — відрізало окупантам наше Міноборони.
Ну а Чемпіонат Європи з футболу розпочинається уже завтра,
11 червня. Тримаймо кулаки за наших хлопців у новій формі!

У Верховній Раді
хочуть
підвищити
пенсійний вік
Група народних депутатів із фракції «Слуга
народу» пропонує українцям виходити
на заслужений відпочинок із 61 року
екст відповідного законопроєкту
№ 5566 оприлюднено на сайті Верховної
Ради. Серед його авторів — голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав
ветеранів Галина Третьякова, а також нардепи
Ірина Верещук, Мар’яна Безугла, Ольга Василевська-Смаглюк та інші. Вони пропонують щорічно
підвищувати пенсійний вік на один місяць, починаючи з 1 січня 2023-го. Таким чином у 2035-му
він становитиме 61 рік.
Водночас законопроєкт передбачає, що
жінки, які народили дитину та виховали
її до шести літ, мають право на зменшення
пенсійного віку на шість місяців. Нагадаємо,
1 квітня цього року в Україні він зрівнявся
для жінок та чоловіків і тепер становить
60 літ.

Т

«Прийдуть румуни
і будуть ї**ти всіх
українців»
П’яний священник Російської православної
церкви в Україні кидався на поліцейських
а кермування у стані алкогольного сп’яніння
правоохоронці затримали настоятеля храму
святих Архангелів Михаїла та Гавриїла РПЦ
в Україні (УПЦ МП) в селі Балківці на Буковині Василя Савку. На одному з відео священник ледве
стоїть на ногах, визнає, що «употребляв без міри».
А потім агресивно заявляє, що «прийдуть румуни
і будуть ї**ти всіх українців». Вгамовували буйного
душпастиря щонайменше четверо поліцейських,
довелося навіть надягти на нього кайданки. «Сволочь бандеровская! Хахол! Завтра я тєбя на колєні
поставлю. Ти будеш у мєня по-руминскі розмовляти.
Єслі не будеш знати руминскій, я тєбє пулю в лоб
стрелю. Я румин, молдаван, ви не маєте права меня
зупиняти… Мнє ср*ть на Україну! Потому что Україна — ето зло», — заявляв п’яний служитель церкви.
Як кажуть, що в тверезого на умі, те в п’яного на язиці. На жаль, серед представників РПЦ
в Україні трапляються окремі священнослужителі, які чомусь не сприймають самого факту
незалежності України.

З

l ПРЯМА МОВА
Андрій ЛЮБКА, письменник, про
запитання, яке найбільше вразило
його під час зустрічі з дітьми в
одному з інтернатів:
…Уже за солодким столом, коли атмосфера нарешті стала вільною і діти пожвавилися, один хлопчик із геніальною дитячою
безпосередністю поставив мені запитання,
яке можна вважати символом нашого часу й
суспільства: «А ви вже були на заробітках у
Чехії?». Воно передбачало всього два варіанти відповіді, які здавалися малому абсолютно природними й гідними поваги: я вже був на
заробітках у Чехії, а якщо ні, то ще досягну
успіху в житті – і потраплю на заробітки в
майбутньому.
Як багато це питання розповідає про нас
самих! Про те, які рольові
ольові моделі формуються в наймолодшого
одшого покоління,
про мрії й горизонти
ти можливого. Коли дитина тягнеться
гнеться
за хорошими прикладами,
адами,
мріє бути порядною
ю й добре заробляти, але думає
не про розробку найкруайкрутішого комп’ютера,
ера,,
політ у космос чи Нообелівську премію,
а про заробітки в
Чехії.
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Його фільми – духовний код нашої нації.

Житіє Івана
Кожен народ має власні міфи. Без них немає культури,
немає нації. У щасливій і трагічній долі українського актора
і режисера Івана Миколайчука було все, щоб стати міфом
не лише національного, але й світового кінематографу
— якби жив він не в закритому суспільстві. Дитинство у
маленькому гуцульському селі у багатодітній селянській
сім’ї, раннє кохання, рання слава і рання смерть. А ще —
рідкісної краси обличчя, «останнє обличчя» патріархального,
напів’язичницького світу, що зникав на очах, рідкісна чоловіча
стать і унікальна пластичність. І при цьому — напружений
внутрішній світ, душа, яка з дитячою серйозністю й наївністю
філософа переймалася вічними проблемами буття

ле найвиразнішою ознакою обраності були майже
містичні Іванові стосунки з
кінематографом. Колись почув він
по радіо народну грузинську пісню «Суліко», кинув пасти корів та
подався до Чернівців «вчитися на
артиста». То був древній таємничий поклик долі, бо у короткому
тексті тієї пісні ніби концентрувався сюжет «Тіней забутих предків»
— класичної повісті Михайла Коцюбинського та фільму, зробленого за нею Сергієм Параджановим,
спадкоємцем трьох кавказьких
культур. Цей найбільш знаний
український фільм, що здобув
десятки міжнародних нагород,
назавжди ввів Івана у контекст
світової культури, але й відіграв

А
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у його житті фатальну роль: актор
цілковито розділив долю свого
першого героя, Івана Палійчука.
Багато в чому повторив він також
і драму свого другого героя — Тараса Шевченка («Сон») — навіть
помер, як і геніальний поет, на сорок сьомому році життя.
Розділив Іван і долю українського поетичного кіно в цілому,
кіно, що здійснило в середині
1960–х крутий поворот від офіційної ідеології до народної культурної традиції. Це був справжній
енергетичний вибух, що породив,
окрім параджановського шедевру, декілька блискучих картин Леоніда Осики та Юрія Іллєнка (зокрема «Білого птаха з чорною ознакою» — автобіографічну версію
Іванового дитинства на Буковині).
Вісім років карколомного успіху,

всезагальної любові та визнання,
а потім — заборона поетичного
кіно партійною постановою, напівзабуття, необхідність зніматися в посередніх, а то й слабих кінострічках. І відчайдушна, вперта
воля зберегти вірність собі.
Іван почав писати сценарії,
зняв як режисер два фільми, подарував у «Вавілоні–ХХ» національному кіно інтонацію вертепу
— старовинного українського
лялькового театру, що балансував
на грані між трагічною містерією
й дешевим балаганом. Іван рятувався іронією та самоіронією, гумором, яким був обдарований не
менше, ніж релігійним інстинктом.
Сміявся, щоби не плакати, лукаво
плутаючи бувальщини з небилицями, історію з міфологією — все
те, що можна назвати пам’яттю
роду, генетичною пам’яттю нації.
Іван пристрасно любив свою
землю, свою стару хату й матір,
захоплювався жіночою вродою,
любив дітей і коней. Та понад усе
на світі йому подобалося поринати у власні сни й фантазії, вслуховуватися у таємну музику світу й
перекладати все це мовою кіно.
Його безмежно вабили ці віртуальні ігри з привидами, з тінями
на полотні екрана, які він живив
власною кров’ю, власною справж-

“

Іван помер, коли
перестав чути музику
світу. Душа заболіла й
надломилася раніше,
ніж захворіло тіло.

ністю. Він мріяв зняти фільм про
Митця, його пристрасть і біль, про
найболісніше із рабств — рабство
духовне, на яке прирікає людину
талант. І — про внутрішню, таємну
свободу художника, котрої не вдається знищити до кінця жодному
найтоталітарнішому суспільству.
Іван помер, коли перестав
чути музику світу. Душа заболіла й
надломилася раніше, ніж захворіло тіло. Народжений дуже чистим,
природним, він був не захищений
від бруду й вульгарності нашого
штучного світу.
Але як митець Миколайчук
лишив нам свій Шлях, котрий він
збирав і складав із «тисячі снопів
вітру», з «поезії й правди», прагнучи розгадати знаки й сенс не лише
свого таланту, але й людської долі
загалом. А ще він лишив на целулоїдній плівці свої очі. За відомим
повір’ям, душа не просто відбивається в очах, вона дивиться крізь
них із глибин тілесної оболонки
чи з глибини іншого простору.
Душа світу пильно дивиться на
нас очима Івана Миколайчука…

ДО РЕЧІ

Іван Миколайчук прекрасно грав на багатьох музичних інструментах: сопілці, роялі,
цимбалах, скрипці, баяні, трубі, арфі. Саме з його подачі у фільмі «Пропала грамота»
вперше прозвучав «Козацький марш» Євгена Адамцевича.

За три дні до смерті
Іван Миколайчук промовив:
«Тепер я знаю,
як знімати кіно»

Фото із сайту uk.wikipedia.org.

Закінчення.
Початок на с. 1

3. Миколайчук змалечку
знав багато патріотичних пісень,
зокрема й стрілецьких. Але батько наказував, щоб не виконував
їх перед чужими людьми, бо за
таке можуть забрати до Сибіру.
Коли голодного 1947–го виходила заміж старша сестра Фрозина, заледве знайшли трошки
борошна на пироги. Гості поїли,
а тато каже до Івана: «Заспівай,
синку». Він заспівав одну пісню,
другу. І гості почали витягати з
кишень гроші: хто дав кілька копійок, хто і рубля не пошкодував. А як заспівав «Ще не вмерла Україна…», люди заплакали.
Коли батько порахував, скільки
Іван «наколядував», вийшло, що
заробив більше, ніж молодятам
«перепили».
4. Одного разу тато Марічки,
який був непростим чоловіком,
запросив Миколайчука до них
додому. Накрили розкішний
стіл. Іван уперше побачив апельсин. Узяв його і почав їсти, як
яблуко. А батько каже: «Апельсин буде смачніший, якщо його
почистити». — «Та не треба, —
відповів майбутній зять. — Я
звик так їсти».
5. Миколайчук був надзвичайно добрим. Він із дружиною
прожив 10 років в однокімнатній квартирі у Києві через те,
що кілька разів віддавав свою
чергу на отримання трикімнатної друзям. Колись на останні
гроші Іван купив 100–літрову
бочку пива і запросив усіх односельців. А ще у нього була мрія
— накрити столи від свого села
Чорториї до райцентру, а це 5 кілометрів. Актор хотів застелити
їх білими скатертинами і поставити наїдки, напої, щоб кожен,
хто йшов на базар чи назад, міг
пригощатися.
6. Сергій Параджанов говорив, що якби його воля — заборонив би Миколайчуку зніматися, «бо так зіграти можна тільки
раз». Він називав його своїм
учителем і навіть вивчав гру Івана, який «грав, наче жив». Параджанов казав: «Я не знаю більш
національного народного генія.
До нього то був Довженко».
7. Коли картину «Білий птах
з чорною ознакою» 1971–го на
кінофестивалі «Fest» у Белграді
побачив Ніл Армстронґ, він попросив про зустріч із Миколайчуком, потис йому руку і сказав:
«Іване, із тобою я готовий знову
летіти на Місяць!». А Жан–Поль
Бельмондо, дізнавшись, що Ми-

Фільм «Пропала грамота» (1972),
у якому Іван Миколайчук зіграв
козака Василя, був заборонений
на понад десять років.

колайчук знімається в Болгарії,
прийшов до нього в гримерку
і запросив на кілька годин до
бару перед своїм відльотом.
Коли їм запропонували перекладача, Бельмондо сказав: «Якщо
двом таким акторам, щоб зрозуміти один одного, потрібен хтось
іще, то акторська справа взагалі
нічого не варта на цьому світі».
Вони провели вечір удвох, так і
не зронивши жодного слова.
8. Іван Миколайчук став
«хрещеним батьком» вокального тріо «Золоті ключі». Саме він
запросив Марічку Миколайчук
та її подруг Валентину Ковальську і Ніну Матвієнко заспівати
разом кілька народних пісень
для фільму «Пропала грамота».
Експеримент виявився настільки вдалим, що вони співали разом сорок літ.
9. Односельчани розповідали, що того року, як помер Іван
Миколайчук, до села Чорториї
прилітали лебеді, яких прозвали
Івановими.
10. Сільська віщунка напророкувала Іванові, що йому судилося прожити лише 25 літ. Число
25 справді стало для нього фатальним. У ніч після 25–ї річниці
шлюбу, в актора стався напад.
Абсолютно знесилений, він посеред ночі раптом сів на ліжку,
ліва рука тремтіла, він чітко вимовив: «Тепер я знаю, як знімати
кіно». Через три дні 46–річний
Іван Миколайчук помер.
11. На його честь назвали астероїд № 8244, відкритий
1975–го, а також — 49–й курінь
організації «Пласт».
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жорстко відповів, що його та інших
забути я можу, але тих голодних
змерзлих дітей у Дебальцевому —
ніколи, ніколи трупи вбитих людей
в автобусі на блокпосту «Бугас»,
ніколи трупи людей на вулицях
Маріуполя під час розстрілу мікрорайону Східний. Ніколи не забуду,

Василь КІТ

травня 2019 року, напередодні другого туру президентських виборів, в Україну повернувся одіозний соратник
Януковича, відомий україножер
та антимайданівець Андрій Портнов. В останні три роки він розгорнув тут бурхливу діяльність, деякі
ЗМІ стверджують, що у співпраці
з Офісом Зеленського.
А цими днями з Росії в Україну
прибув ще один втікач — колишній
народний депутат від Партії регіонів Микола Левченко, який відкрито виступав за знищення української мови («це мова фольклору,
і з наданням статусу державної
російській необхідність говорити українською просто відпаде»)
та проти незалежності України («всі
три східнослов’янські країни мають
возз’єднатися»).
«Саме Микола Левченко 28 лютого 2014 року допоміг Павлові Губарєву озвучити свій «ультиматум»
на сесії Донецької міської ради. Після цього в Донецьку почалися заворушення, які пізніше переросли
в бойові дії», — нагадує журналіст
Денис Казанський.
Повернення одіозного українофоба стало можливим через те, що
проти нього закрили в Україні усі
кримінальні справи. До речі, рік
назад, очевидно, вже знаючи про
своє можливе повернення, Левченко погрожував головному редактору українського видання НВ Віталію
Сичу, пообіцявши йому «использо-

19

“
Микола Левченко, Андрій Портнов та Максим Кіріндясов (зліва направо) не захотіли залишитись в любій їм Росії,
а везуть із собою «рускій мір» в Україну.

Чому в Україну повертаються
люди, які її ненавидять?
Усілякі українофоби, які після Майдану дременули в Росію,
потягнулись назад
вать ваш тупой собачий рот вместо
унитаза».
Тим часом ексзаступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін
звернув увагу на прибуття в Україну ще однієї неоднозначної особи:
«На сьомий рік війни з терористами РФ повернувся і поновився в поліції колишній начальник

міліції Донецька (Максим Кіріндясов. — Ред.), який після захоплення
міста терористами в найважчі часи
2014 року покинув тисячі своїх
підлеглих і звільнився, бо «тяжко
захворів»… Шкода тих тисяч загиблих, які полягли за країну, а ця й
інша нечисть на сьомий рік повертається назад, бо ми тоді, напевно,

Представник Зеленського
під час війни придбав
в Алушті 500 квадратних
метрів нерухомості
Троє депутатів Харківської міської ради показують у податковій
декларації нерухомість на південному березі окупованого Росією
українського Криму

ружина Ігоря Аріха з «Блоку
Кернеса» задекларувала приміщення площею 158 кв. м у Ялті,
інформує рух Чесно. Квартиру в Ялті
має і його однопартієць Володимир
Тупіцин — площею 25 кв. м.
«Адміністративну будівлю в Алушті площею 478 кв. м декларує депутат від «Слуги народу» та чоловік
голови Харківської обласної державної адміністрації Айни Тимчук
Андрій Тимчук. Рік набуття права
власності — 2018-й. Депутат, що представляє інтереси народу, під час війни
з агресором — Російською Федерацією — купує нерухомість у Криму», —
йдеться у повідомленні.
Раніше Андрій Тимчук входив

Д

як масово відмовлялися виконувати мої накази міліціанти з Донецька, бо завдяки таким, як їхній
колишній керівник, вони втратили
віру в керівництво, ніколи не забуду тисячі зламаних доль міліціонерів. Ні, не забуду».
За даними джерел видання
Цензор.НЕТ, полковника міліції,
колишнього начальника Донецького міського управління МВС
України Максима Кіріндясова поновили на посаді в управлінні карного розшуку ГУ НП у Донецькій
області.

l ПРЯМА МОВА

l КОМУ — ВІЙНА, А КОМУ…

Дарія КЛИЧ

належним чином не задокументували їхню злочинну діяльність», —
повідомив він.
В’ячеслав Аброськін також додав: «Кілька днів тому мій товариш
запропонував забути цього поновленого колишнього начальника міліції Донецька і йому подібних інших — «нехай живуть». Тоді я йому

Шкода тих тисяч
загиблих, які полягли
за країну, а ця й інша
нечисть на сьомий рік
повертається назад,
бо ми тоді, напевно,
належним чином
не задокументували
їхню злочинну
діяльність.

Ірина ГЕРАЩЕНКО, народний депутат від фракції «Європейська Солідарність»,
вважає, що Володимир Зеленський будує в Україні авторитарну систему і його
кумирами є Путін та Лукашенко:
26 років тому Лукашенко приходив до влади в Білорусі
русі на гаслах,
що він простий хлопець із села і йде в президенти зламати
мати систему і побороти корупцію. В результаті він винищив всю
сю опозицію
і побудував диктатуру. Ми бачимо сьогодні такогоо нью-Лукашенка в Україні, який живе, як на наркотику, аплодисментами
исментами
і бажанням збільшення рейтингів. І закидає дешеві опереточні
сценарії в суспільство. Коли у нас РНБО – замість суду
ду та
Антимонопольного комітету – буде вирішувати – хто
хт
хороший, хто поганий, хто олігарх, а хто просто багаа
та людина. Це є дуже небезпечним сценарієм.

«

до складу Партії регіонів. Від цієї політсили він був обраний депутатом
міської ради Харкова у 2010 році.

Р

ДО РЕЧІ
Елітною нерухомістю в Криму володіє і сім’я Володимира Зеленського. Трикімнатний пентхаус у житловому комплексі «Імператор» у передмісті Ялти записаний на дружину
глави держави Олену. Щоправда,
квартиру вона придбала ще до анексії, у 2013-му році, але переоформила
за російськими законами і справно
платить комунальні послуги.
Тим часом окупаційна влада
ще на початку 2015 року конфіскувала у тодішнього президента Петра Порошенка Севастопольськй морський
завод, який йому належав.

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

Е

К

Л

А

М

»

А

Представництво польської агенції
оголошує набір працівників на склади
брендового одягу на околицях м. Лодзі
PОбов’язки: комплектація замовлення, упаковка,
сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
PЗаробітна плата – від 20 000 грн+премії.
PБезкоштовні обіди, чай, кава.
PЖитло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.
Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи, надалі бажаючі можуть подаватися
на карту побиту.
Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.
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Фото із сайту rbc.ua.

20-річний наречений продав нирку,
щоб відсвяткувати весілля

Фото із сайту gx.net.ua.

На Львівщині юнак хотів
порадувати кохану шикарною
церемонією одруження.
Виїхав на заробітки, привіз
15 тисяч доларів. Весілля
справили, а через місяць
парубок помер. Лише тоді
рідні побачили на його тілі
шрам від видаленої нирки.
Кому й де юнак її продав,
встановити вже було
неможливо
Наталка ЧОВНИК
Для декого сесійна зала — як подіум.

ВІДДАВ ОРГАН —
КУПИВ ГОДИННИК
«У мене кредити були. Невеликі,
але роботи не мав. Ось і розмістив
оголошення», — розповідає інший
учасник незаконної трансплантації,
житель Запоріжжя Євген. Два роки
тому на одному із сайтів він дав
об’яву про те, що продасть нирку. На
пошук покупця пішло пів року. Після
того, як на нього вийшли трансплантологи–посередники, всі документи
й аналізи підготували за два місяці.
«Мені там зробили довідку, що
я родич того, кому нирку пересадили. Півтора року вже пройшло.
Обіцяли 3 млн рублів (1,1 млн грн.
— Ред.), а заплатили всього
900 тис. (335 тис. грн. — Ред.). Обіцяли оперувати в Москві, але потім
довелося за свій рахунок летіти до
Іркутська. Говорили, що буде реабілітація за їхній рахунок, що зможу перебувати в лікарні, але вже
наступного дня після операції сказали, що потрібно платити і за перебування в медзакладі», — скаржиться донор Євген.
Повернувшись у рідне Запоріжжя, чоловік звертатися до лікарів
побоявся. Адже як пояснити, чому
зникла нирка? Із заробленої суми
додому він привіз 290 тис. грн. Решту грошей витратив на ліки, транспорт. «Мені дуже хотілося купити

Більшість «продавців» свого тіла помирають або ж стають інвалідами.

годинник Maurice Lacroix. Це швейцарський. Дорогий дуже. У мого
дядька такий був…» — говорить він.

ДУМАЮТЬ, ЩО ЇХ ЗНАЙДУТЬ
СПРАВЖНІ ЛІКАРІ
І ОЗОЛОТЯТЬ
У соціальних мережах нині
можна побачити сотні оголошень
із заголовками «Продам нирку». У
них українці залишають свої номери телефонів із надією, що їх
знайдуть справжні лікарі, виріжуть
орган і виплатять чималу суму. Запобігати таким випадкам, визнають
у поліції, складно. Продавати свої

“

Операція проходить
за принципом: головне
— отримати орган,
а не подбати
про пацієнта.

органи українці їдуть до Еквадору,
Косова, Азербайджану, і це ускладнює розслідування. Та й, власне,
про операцію «торговці» майже

нікому не розказують, адже вони
отримують за це гроші: від 3–х до
15 тисяч доларів за нирку, частину
печінки чи кістковий мозок. Величезна для більшості «продавців»
сума — насправді лише десята частина реальної вартості нирки.
Майже два з половиною десятки українців щороку нелегально
продають власні органи. Більшість
таких «продавців» помирають або
ж стають інвалідами. Борги, бажання швидких грошей, моральні проблеми та звичайні лінощі — саме це
спонукає людей робити товар зі своїх органів. Але якщо легальна пересадка у хорошій клініці — це завжди майже 100–відсотковий успіх, то
нелегальна — прямий шлях донора
до лікарні. Операція ж проходить за
принципом: головне — отримати
орган, а не подбати про пацієнта.
«Не думаю, що донори проходять
повне обстеження і повний реабілітаційний курс», — зауважив директор координаційного центру трансплантації клітин і органів Руслан
Салютін.
За матеріалами
obozrevatel.com, gazeta.lviv.ua.

l РЕЗОНАНС

Університет Шевченка позбавив
Лукашенка звання почесного доктора
Таке рішення щодо білоруського авторитарного правителя
ухвалила вчена рада КНУ

гідрас Бразаускас (Литва), Вацлав
Гавел (Чехія), Міхеїл Саакашвілі (Грузія), Нурсултан Назарбаєв (Казахстан), Ільхам Алієв (Азербайджан),
Реджеп Ердоган (Туреччина), Емомалі Рахмон (Таджикистан).

ДО РЕЧІ
Микола ПАШКО

е звання він отримав ще за
президентства Віктора Ющенка. Київський національний
університет має понад 80 почесних докторів, і це перший випадок
позбавлення цього статусу в історії
столичного університету. Для цього
вчена рада КНУ внесла зміни у порядок його надання, оскільки досі
механізму не існувало. Це сталося
після того, як 23 травня білоруська
влада затримала опозиціонера Ро-

Ц

мана Протасевича та його подругу,
змусивши літак компанії Ryanair, у
якому вони летіли з Афін до Вільнюса, приземлитися через нібито
загрозу теракту. «Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання
почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні
дії суперечать цінностям нашого
університету», — писав у Facebook
ректор Володимир Бугров.
Зараз у списку київського ВНЗ
є ще кілька президентів, колишніх і
чинних — Білл Клінтон (США), Аль-

В історії українських вишів був
випадок, коли позбавляли звання почесного доктора. Це сталося
під час Помаранчевої революції у
2004 році. Києво–Могилянська
академія забрала звання в експрезидента Леоніда Кравчука.
Тодішній очільник НаУКМА В’ячеслав Брюховецький у січні 2005–го
сказав, що це сталося через те, що
Леонід Кравчук «чудово знав» про
фальсифікацію виборів на користь
Віктора Януковича, але не протистояв цьому.

Депутатка-«слуга»
прийшла в парламент
у сорочці за 28 тисяч
Блузка Burberry, яку народна обраниця з фракції Зеленського
Оксана Дмитрієва одягла на засідання Верховної Ради,
коштує 858 євро
Дарія КЛИЧ

а одяг парламентарія звернула увагу журналістка
Анна Стешенко. «Поки всі
колеги обговорюють законопроєкт Президента «про олігархів»,
можна пройтися рядами у блузці
Burberry з нової колекції майже за
1000 євро. Або майже 30000 грн.
При середній зарплаті нардепа
35—40 тисяч на місяць і пенсії
у 3500», — написала Стешенко.
Вона зазначила, що Дмитрієва
часто з’являється на засіданнях
парламенту в дорогому одязі. «І,
повірте, чхати вони хотіли на те,
що їх фотографують у дорогих
брендах. А ви це читаєте. Носили
і будуть носити», — вважає Стешенко.
Одягати на роботу брендові
речі полюбляє ще одна депутатка
з фракції «Слуга народу» — Елла
Рєпіна, яка нещодавно прийшла

Н

на засідання Верховної Ради із сумочкою за 62 тисячі гривень.
Українські можновладці загалом не страждають на скромність. Хизування дорогими речами та статками притаманне багатьом із них. І такі «понти» значна
частина суспільства сприймає
нормально. Це лише в кіно президент їздив на велосипеді і перед
виборами обіцяв віддати державні дачі дітям. А в реальності кількість машин у кортежах Володимира Зеленського не зменшується, а сам він спокійно перебрався
на держдачу.
На роботу на велосипеді регулярно їздить хіба мер Києва Віталій Кличко, який свої «кровні»
заробляв багаторічною важкою
працею у спорті. А от ті, хто раптом починає багатіти, як тільки
дістанеться владного крісла, чомусь про ровери потім швидко
забувають.

l НАРОДИЛАСЯ В СОРОЧЦІ

У Дніпрі з шостого поверху
випала 5-річна дівчинка
і залишилася цілою
Навіть не отримала жодного перелому!
едики припускають: дитину врятували мотузки для білизни, що були натягнуті на нижчих поверхах, і саме вони
уповільнили падіння. Усе сталося у спальному районі міста. Мати вийшла до ванної, дівчинка в цей момент прокинулася і
підійшла до відчиненого вікна. Швидку викликали свідки падіння
дитини. Нині мала у реанімації, втім лікарі запевняють: загрози для
її життя немає.
Дива трапляються!

М
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«Версаль»
у під’їзді київської
багатоповерхівки
Закінчення. Початок на с. 1
Ольга ВЕКЕРИК

правді, здогадатися, що
на фото не музей, а звичайний під’їзд, непросто: скрізь
ліпнина з «позолотою», скульптури,
колони та картини в товстелезних
рамках.
Володимир Васильович задоволено розповідає, що ще в дитинстві мріяв жити в музеї, поміж
середньовічної розкоші. Згодом,
уже дорослим, хотів вступити
на історичний факультет університету. Та, на жаль, доля склалася
інакше. Тож тепер вирішив хоч у такий спосіб втілити свої нездійснені
мрії. І дуже радіє, коли його творчість подобається людям. Згадує,
як чув, що одна дівчина казала подрузі: «Виставлю фото звідси у фейсбук і підпишу, що це я у Версалі».
«Коли в часи правління «Карабаса» Черновецького пішла «мода»
заварювати сміттєпроводи, я вирішив перетворити майданчик біля
нього на «хатинку тата Карло». Для
цього змайстрував тут стилізований старовинний камін, за яким
у казці про Буратіно мали бути двері, що відмикалися золотим ключиком. Місцевим дітлахам сподобалася моя затія, — розповідає пан
Чайка. — Коли вони підросли, я демонтував камін і зробив сміттєпровід у вигляді античної колони з атлантами, яка впирається в «небо»
з ангелами і сонцем, — із гордістю
показує майстер свій шедевр, біля
якого в горщиках ростуть троянди. — Сусіди навіть соромляться
викидати сюди відходи і виносять
їх на вулицю».
Стіни під’їзду пенсіонер прикрасив картинами французького
художника Нікола Ланкре «Танці

С

біля фонтана», роботами невідомого автора «Уроки зваблення»,
«Уроки танців», «Уроки музики»
та портретами відомих жінок
ХVII — ХVIII століть, адже він дуже
любить історію, мистецтво і літературу того періоду. Усі репродукції
панові Володимиру скачувала з інтернету й роздруковувала на принтері донька. Картини чоловік помістив у різьблені рамки, виготовлені
власноруч.
У роботі дизайнер-аматор використовує гіпс, декоративні фарби,
фотошпалери та фарфорові статуетки радянських часів.
«Я працював майстром у столичному метрополітені, потім
перейшов у депо на Оболоні й заГрошей за оформлення коридору пенсіонер із сусідів не бере.

жив клінічну смерть. З того часу
хотілося встигнути зробити щось
гарне, незвичайне для людей і для
себе. Дехто каже, що працюю у стилі бароко, але я не згоден — це про-

“
Стіни сходової клітки прикрашають репродукції полотен відомих
художників.

ймався ремонтом будівель. Там познайомився з чудовим маляром Віктором Чемерисом, який був фахівцем цієї справи і прикрасив не одне
приміщення. Саме він показав мені,

як робити різні фігури. Коли Віктор
вийшов на пенсію, то подарував
мені свої форми для відливання
ліпнини, — згадує Володимир Васильович. — А в 1997 році я пере-

А в 1997 році
я пережив клінічну
смерть. З того часу
хотілося встигнути
зробити щось гарне,
незвичайне для
людей і для себе.

сто мій стиль. Я часто переробляю,
коли щось не до душі. Наприклад,
стелю на сьомому поверсі — аж чотири рази, поки вона мені сподобалася».
Син Андрій, який інколи допомагає батькові, жартома називає
його стиль «райдужне бароко». Він
зізнався, що пан Володимир хотів

зробити щось подібне й у квартирі,
але на сімейній раді тата вдалося
відмовити від цієї затії. Не розділяє
творчого ентузіазму чоловіка й
дружина — через те, що всі матеріали він купує за власні кошти.
«Мені пропонували гроші
на фарби та гіпс, але я відмовляюсь їх
брати, бо то вже наче стаєш якимсь
ремісником, а я працюю для душі
і під настрій, — каже пенсіонер. —
Усе закуповую і роблю за власний
кошт, хоча зараз це стало важче,
бо ціни зросли, а пенсія невелика.
Та якщо Бог дасть здоров’я і натхнення, то, можливо, й далі прикрашатиму».
Однак поки що Володимир
Чайка оздобив так лише кілька поверхів під’їзду і був змушений все ж
припинити роботу. Адже не всім
мешканцям припав до душі ремонт
сусіда-дивака. Дехто називає його
«пшонка стайл» та порівнює під’їзд
із маєтком ексгенпрокурора України.
За матеріалами umoloda.
kiev.ua, shotam.info, his.ua.
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Секрети довголіття королеви
Великобританії Єлизавети II
У квітні цього року їй виповнилося 95 років, із них 68 — на престолі. День народження
монарха в Британії традиційно відзначають двічі — зазвичай офіційні урочистості проводять
у другу суботу червня. Однак через жалобу за герцогом Единбурзьким Філіпом, з яким чинна
королева прожила у шлюбі 73 роки, цьогоріч пишних святкувань не планується
Фото із сайту planeta.press

Оксана КРАВЧЕНКО

НАРЕЧЕНОМУ ПОСТАВИЛА УМОВУ:
ТРЕБА КИНУТИ КУРИТИ
Єлизавета II з юних літ мала твердий характер. Вона отримала домашню освіту, але
«тепличною» не була. Під час війни дівчина
вступила в «Допоміжну територіальну службу», де пройшла підготовку як водій-механік
і отримала звання лейтенанта. У 1947 році
майбутня королева вийшла заміж за Філіпа
Маунтбеттена з датського дому Глюксбургів,
який служив офіцером британського флоту.
Розповідають, що перед цим вона поставила
умову — наречений мав відмовитися від куріння. Принц дав слово і до кінця своїх днів
його не порушував. І, можливо, завдяки цьому він прожив майже 100 років (до круглої
дати забракло 2 місяці).
Цікаво, що в оточенні спадкоємиці престолу майже всі курили, тоді це було дуже
модно серед жінок. Рідна сестра Єлизавети принцеса Маргарет не розлучалася
з сигаретами. Їхній батько Георг VI теж був
завзятий курець, навіть після того, як йому
видалили уражену раком легеню, він не кинув цигарки і невдовзі у віці 56 років його не
стало. Дядько Едуард VIII палив із молодих
років і помер від злоякісної пухлини горла
у 77. Ці родинні трагедії стали серйозним
уроком: Єлизавета II ніколи не торкалася
сигарет і завжди була принциповою противницею нікотину.
2 червня 1953 року, через 16 місяців
по смерті Георга VI, у Вестмінстерському
палаці на британський престол було короновано його 27-літню дочку. Цій унікальній
жінці вдалося успішно поєднати служіння
нації й турботу про родинні цінності, вона
має чотирьох дітей, вісьмох онуків та десятеро правнуків. Відомо, що королева відвідала з офіційними візитами 129 країн світу.
В її колекції досягнень — понад 387 700 почесних нагород та премій. Життя Єлизавети ІІ багато в чому розписане процедурами
і протоколами, як того вимагають вікові монарші традиції і порядки. Дотримуватися їх
не завжди легко, тим більше, що за час правління королеви змінилося 12 прем’єр-міністрів Великобританії, 7 пап римських і 7 архієпископів Кентерберійських.
Задля пошанування монарха з нагоди
її дня народження у центрі Лондона у другу
суботу червня мав би бути військовий парад.
Цікаво, що початок традиції літніх торжеств
поклав король Георг II ще в 1748 році. Він
народився в листопаді, і погана британська
погода часто ставала на заваді урочистостям. Однак Єлизавета II пишних церемоній
не любить. Торік через пандемію коронавірусу святкування відбулося скромно й тривало
20 хвилин, адже сама королева знаходилася
на самоізоляції разом із чоловіком — 99-річним принцом Філіпом. Нині ж свої корективи
вніс траур у королівській родині.

Влітку, коли все довкола квітує, важко виявити
справжнього винуватця алергічної реакції.

«Від цієї маски
в мене вже
алергія…»
Такі припущення часто доводиться чути
у транспорті від пасажирів, які раптом
починають чхати або кашляти. Чи
виправдані їхні нарікання?
Марія КАЩУК

азвичай причиною виникнення сезонної алергії є реакція організму на пилок рослин. Носіння медичної маски навпаки може зменшити
неприємні симптоми, стверджують медики.
Ізраїльські дослідники провели експеримент
з участю 215 медсестер, які і на роботі, й на вулиці
постійно носили хірургічні засоби захисту. За його
результатами, 44 працівниці, які страждали від важких симптомів алергії, майже на 40% стали менше
чхати і скаржитися на закладеність носа. Однак
вони визнавали, що не позбулися свербіння в очах.
Чи може нанести шкоду маска на обличчі? Люди
з чутливою шкірою часом реагують на барвники
в деяких тканинних пов’язках. У них навіть може виникнути екзема. Недопустимо не змінювати маску,
носити її тривалий час, адже тоді вона не захищає,
а навпаки — стає розсадником інфекцій, на ній затримується пилок рослин, який викликає алергію.
Якщо багаторазову пов’язку постійно прати
та прасувати, на її поверхні з’являється специфічний тканевий пил. Він подразнює слизову оболонку, викликаючи надмірне вироблення слизу, що
провокує кашель.
Щоб зменшити симптоми сезонної алергії,
спробуйте носити на вулиці окуляри, аби запобігти
прямому потраплянню пилка до очей. Прийшовши
додому, переодягніться та прийміть душ. За можливості рідше виходьте на вулицю або відмовтесь від
прогулянок у парках, де багато квітучих рослин.

З
Королева любить елегантні капелюшки, але на багатьох фото вона — у хустині, що
робить її схожою на звичайну сільську бабусю.

ДОБРІ ГЕНИ ЦЕ ЩЕ НЕ ВСЕ…
Єлизаветі II було від кого успадкувати
гени довголіття. Її мати прожила 101 рік і найсерйознішою проблемою зі здоров’ям для
неї став перелом тазостегнового суглоба. Бабуся і прабабуся померли у віці 85 і 89 років.
Всього ж у королівській родині Великобританії 80-літній ювілей відсвяткували 27 осіб,
10 прожили 90 і більше, і двоє відзначили
сторіччя.

“

рослинна їжа», — поділився секретами екскухар королеви Даррен Мак Грейді.
Незважаючи на поважний вік, королева
гуляє в парку по 2 години на день, з юних літ
захоплюється верховою їздою. У 2020 році
її фото верхи на поні привернуло увагу й викликало захоплення підданих.
Сон має тривати не більше 7 годин
на добу. О 7.30 її величність будять, якщо
вона не прокинулася сама. Суворий режим

— Робота — це плата людини за право перебувати на землі, —
стверджує монархиня, і доводить це упродовж усього життя.

Генетики стверджують: коли ваші дідусі
подолали рубіж у 70 років, а бабусі дожили
до 80-ти, то у такому випадку ймовірність
довголіття різко збільшується. Але навіть
із хорошою спадковістю королева може
бути прикладом для кожного, хто мріє про
здорову старість.
«Робота — це плата людини за право перебувати на землі», — впевнена монархиня,
і доводить це упродовж усього життя. У своєму дуже поважному віці Єлизавета II і досі
бере участь в офіційних заходах, де нерідко
доводиться бути «на ногах» не одну годину.
Щоб перебувати у відмінній формі, необхідно вести здоровий спосіб життя. За розповідями колишніх персональних кухарів
королівського двору, Єлизавета дуже відповідально ставиться до свого харчування, є
досить аскетичною в смакових пристрастях,
любить прості страви і ніколи не переїдає,
хоча відвідує незліченну кількість офіційних
обідів і банкетів.
«Вона дуже дисциплінована. Її правило — харчування без крохмалю. Ніякої картоплі, рису або макаронів на обід. Із м’яса
віддає перевагу курці, у раціоні здебільшого

королева вважає обов’язковим для підтримки здоров’я.
Постійна розумова активність підтримує
когнітивні здібності довгожительки: як глава престолу Єлизавета кожен день читає
кореспонденцію, стежить за подіями у світі,
проводить аудієнції з найрізноманітнішими
людьми, включно з прем’єр-міністром Великобританії. Підрахували, що за час правління
вона відповіла на 3,5 млн листів підданих.
Звичайно, королева має певні привілеї
і змогу дбати про себе. У неї є штат лікарів,
які стежать за найменшими змінами її самопочуття, супроводжують у поїздках, завжди
маючи під руками мобільний дефібрилятор,
інше обладнання та запас крові на випадок
надзвичайної ситуації. Але насправді особлива пацієнтка не завдає великих клопотів
медикам.
Деякі експерти прогнозували, що найближчим часом Єлизавета II, яка править
довше, ніж будь-який живий монарх у світі,
і є королевою Великої Британії триваліший
час, ніж будь-хто з її попередників за минулі 1000 років, відмовиться від престолу. Але
поки що це лише припущення.

Протягом наступних 5−7 років
може виникнути новий вірус, більш
заразніший та небезпечніший,
ніж COVID-19, вважає провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров’я України Ольга Голубовська.
«Це процес циклічний. Пам’ятаєте, які
в середні віки були епідемії? Ми думаємо, що все це в минулому, але нічого
подібного. Зараз у природі домінують
вірусні інфекції, з якими ми не можемо
справлятися. Противірусних препаратів
зі строго специфічною дією немає навіть на горизонті», — констатує лікарка.
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Велика сторінка для Пані
l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

Фото із сайту bouw.ru.

Газета НА ВИХІДНІ»
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«Красиві молоді люди — це природна випадковість,
адкков
овіс
ість
ть,,
а красиві люди поважного віку — це витвори мистецтва».
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цтв
т а»
а».
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Франкліна Делано Рузвельта.
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та
та.
а

l СЕКРЕТИ КРАСИ

l КЛУМБА НА ПІДВІКОННІ

Аспірин для …квітів

Таки спосіб підживлення кімнатних рослин підійде тим,
Такий
хто не хоче застосовувати органічні добрива через мошок
ец
ецепт
дуже простий: 1 таблетка саліцилової кислоти
на 1 літр води — як для кореневого підживлення, так
ід
для оприскування.
Цей розчи
розчин застосовується:
¬ якщо оп
опадає листя;
¬ не утворюються нові бутони;
¬ якщо рослина в’яне, сохне;
¬ для протигрибкової обробки;
¬ для полегшення стресу, наприклад після пересадки.
Чим він корисний?
У людини в стресових ситуаціях відбувається викид адреналіну в кров, у рослин у таких
випадках виділяється саліцилова кислота, яка дає змогу сформувати свого роду імунітет
для боротьби з несприятливими факторами. Тому поливаючи або обприскуючи вазони
розчином аспірину, ви зміцнюєте їх природний захист.
Джерело: zidmarket.com.ua.

Р

МАСКА
Маски із полуниці допомагають розгладити зморшки, зробити шкіру гладенькою та сяючою. Розітріть декілька ягід із медом та йогуртом.
Нанесіть пахучу суміш на чисті обличчя та шию. Змийте маску через
20 хвилин.
ПІЛІНГ
Вітамін С та саліцилова кислота, які містяться в полуниці, здатні добре
очистити шкіру, живлять і тонізують її. Перетворіть декілька ягід полуниці
на пюре, додайте цукор та оливкову олію. Готову суміш нанесіть на ділянки тіла, де відчуваєте сухість. Зробіть легкий масаж та змийте пілінг через
15 хвилин.
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
Цей засіб добре зволожує шкіру. Ретельно перетерте пюре полуниці
нанесіть на уста, через 5 хвилин змийте його теплою водою.
ТОНІЗУЮЧІ СЛАЙСИ
Полуниця допоможе зменшити темні кола під очима. Наріжте добре

Фото із сайту skmarket.kiev.ua.

охолоджені ягоди на слайси та покладіть на ці ділянки шкіри. Через 7 хвию.
лин вмийтеся холодною водою.
Джерело: 1plus1.ua.

l КОРИСНІ ПОРАДИ

l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ

Сидіти
треба вміти
Це таке ж мистецтво, як і правильно ходити.

Критика без
образ
Ідеальних не буває. Не секрет, що іноді
оді

Пам’ятаєте фільм «Службовий роман»? Героїня
давала урок своїй начальниці: ходити треба плавно,
від стегна. А оскільки багатьом із нас доводиться
чимало часу проводити за робочим столом, то сидіти
треба правильно та красиво. Від того і здоров’я
виграє

набагато легше побачити і засудити чуж
чужі
ужі
авітть самій собі.
недоліки, ніж зізнатися у власних. Навіть
зі наа недоліки —
Тому, якщо вирішили вказати подрузі
атися, — спочаткуу
у характері, поведінці, манері одягатися,
и, що
об не образити.
подумайте, у якій формі це піднести,
щоб
тикии
Отже, декілька золотих правил критики

Я

кщо ви маєте звичку вмоститися, розвівши коліна
або поклавши ногу на ногу, то позбудьтеся її. У такому положенні ускладнюється кровообіг. Перш ніж
сісти, станьте якнайближче до крісла і, відвівши одну ногу
назад та впираючись у сидіння, повільно і плавно опустіться
на нього. Сидіть спокійно, не випинаючи грудей та не задирайте голови. Ви виглядатимете неприродно, якщо нахилятиметеся так, — ніби приготувалися бідь-якої миті піднятися.
Негарно гойдати ногою, коли сидите.
вміти.
З крісла встати теж треба вміт
склаН спирайтеся на підлокітники, бо скл
Не
деться враження, що ви дуже нен
довго
зграбні. Якщо доводиться дов
сидіти,
вставайте
сидіти
ти,, то час від часу вставай
ти
допой потягуйтеся. Це доп
може
м
оже побороти втому.
правиль-Відомо, що правил
но
можна
н
о та гарно сидіти можн
а
кріслі..
тільки на твердому крісл
М’яке та диван годяться лише
лише
кабі-для відпочинку, хоча нині у каб
нетах
меблі..
н
етах можна побачити й м’які меб
складно,,
ГГарно
Га
рно сісти і встати з них складн
порадою::
а тому скористайтеся порадо
крає-сспершу
сп
ершу опустіться на кра
посунь-ччок,
чо
к, а потім посун
середини,,
ттеся
те
ся до середин
а піднімаючись —
навпаки.
н
на
впаки.

“

Фото із сайту i1.wp.com.

Якщо доводиться довго сидіти, то час
від часу вставайте й потягуйтеся.
Це допоможе побороти втому.

е дозволяйте собі критично висловлюватися,
ловллюватися, коли ви
кажуть, не в дусі.
схвильовані, роздратовані чи, як то кажуть,
Поставте себе на місце людини,
и, яку
яку ви критикуєте
і подумайте, чи вам би сподобалося зауваження
уваж
ження на кшалт:
«Я завжди підозрювала, що з твоїм характером
ктер
ром у тебе з ним
нічого не вийде!».
Ніколи не критикуйте близьку вам людину у присутності
сторонніх. Не підкріплюйте і без того образливе висловлювання узагальненнями: «Це
не тільки моя думка. Над тобою всі сміються».
Якщо вже й доводиться говорити про щось неприємне, намагайтеся об’єднати
критику з добрими побажаннями. Наприклад, замість того, щоб фиркнути: «Про що ти
думала, коли цю спідницю надягала? У таких п’ятикласниці ходять!», зробіть наголос
на «тобі це не личить», «у брюках тобі значно краще». Чи, приміром: «У тебе ж таке гарне
зробити стрижку?».
густе волосся, може, варто спробувати
спробув
І все-таки, якщо ви образили подругу
необдуманим зауваженням, зробіть перший
по
крок до примирення. Поясніть, що ляпнули, не подумавши і попросіть пробачення.

Н

Фото із сайту static.wikia.nocookie.net.

Колір стін, підлоги та стелі. Світлі тони
візуально збільшують простір. У трендах відтінки, максимально наближені до природи.
Темні кольори краще залишити для деталей:
дверних ручок, світильників, рамок тощо.
Візуально розширити кімнату допоможуть
дзеркала — приміром, у зоні узголів’я чи
в шафі. Але зважайте на те, що саме відбиватиметься у люстрі — щоб це було гармонійно та естетично.
Освітлення. За його допомогою можна вигідно зонувати приміщення. У спальні
має бути основне світло, також можна придбати додаткові лампи. Якщо кімната використовується лише для відпочинку, зробіть
світло приглушеним. Окремо встановлюють
приліжкові лампи для читання. Біля крісла,
якщо воно є у спальні, можна поставити
торшер.
Зберігання. Якщо приміщення планується з нуля, на
найоптимальніши
мальніший ва-

ріант — продумати вбудовану шафу, яка
буде візуально непомітною. Додатково
можна використовувати місце під ліжком
або узголів’я. Необхідно зважати на те, які
предмети плануєте зберігати. Якщо йдеться
про одяг, слід продумати, чи це речі, які потрібно вішати на вішаки чи можна скласти
на полиці, тобто варто враховувати особисті
потреби, спосіб та ритм життя.
Вікна. Вони можуть бути різними: стандартними, панорамними, маленькими, з радіатором, без радіатора, з глибоким підвіконням
або зовсім без нього. Але якщо є можливість
не закривати вікно гардинами, наприклад
залишити тонкий тюль і ролети або дерев’яні
жалюзі — це буде чудовим рішенням. Світло
з вікна, особливо якщо воно велике, візуально
зробить кімнату більшою. Також «витягнути»
приміщення можна за допомогою світлих однотонних штор. Важливо, аби віконний текстиль лежав на підлозі. Якщо він буде закоротким, це ніби «обрізатиме» кімнату.
Загалом дизайнери рекомендують при
икою пло
плануванні приміщення з невеликою
площею не перевантажувати його, уникати
р’єру, навізуально важких предметів інтер’єру,
томість обирати легкі матеріали і природні
текстури.
Джерело: zaxid.net.

l ЖИТТЯ, ЯК СЕРІАЛ

Побачивши зятя, Килина Сергіївна
зойкнула і сповзла по стіні…

Фото із сайту istockphoto.com.

Анна КОРОЛЬОВА

Ця ягода не лише смачна, а й неймовірно корисна для нашої
шкіри, тож тіште себе ароматними процедурами 2–3 рази
на тиждень

Невелику за площею кімнату
можна візуально розширити, якщо
продумати її функціонал заздалегідь.
Дизайнерка Олеся Мозгова при
плануванні простору радить звернути
увагу на кілька моментів
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Як використовувати полуницю в догляді за собою

Маленька спальня буде
комфортною і затишною
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l НА ЗАМІТКУ

Як їсти шоколад
і худнути
Хтось може обійтися без цього десерту, а хтось просто
не уявляє свого життя без нього. Однак зважайте
на те, що споживати можна не більше 28 г на день і це має бути
чорний шоколад
Також дієтологи радять дотримуватись таких правил:
Їжте його уважно. Тобто не за переглядом телевізора, а сидячи на кухні
і нікуди не поспішаючи.

Насолоджуйтесь чорним шоколадом із м’ятним чаєм. Перетворіть чаювання на ритуал.
Додайте свіжі ягоди. Це ідеальне поєднання.

ленка остовпіла. Обличчя одразу
стало білим, бо ж зрозуміла все, що
мама мала на увазі.
Років із двадцять тому, втомившись від
постійного безгрошів’я, її мама подалась
до Італії. Зараз заробітчанам легше, а колись пробирались без документів і віз. Позичила ненька чималу суму, бо потрібно
було віддати за дорогу і мати з собою, аби
на місці отримати роботу. Перестрічали
тоді наші буси спортивної статури «хлопці»,
і всі, хто їхали, мали їм заплатити. Але мамі
особливо не пощастило. Їх там залишили
без нічого абсолютно. Приїхавши до Італії,
мусила ще два роки жити безхатченком,
доки хтось не зглянувся і не відвіз жінку
до однієї з наших церков. Там уже українки

О

“

Першою ж справою,
яку зробила мама,
повернувшись додому, був
візит до місцевої чорної
ворожки. Ішла туди Килина
з єдиною метою: зробити так,
аби отой, хто їх тоді перестрів
і обібрав, пожалкував, що
на світ з’явився.

«Не людина він,
доню...»

допомогли з усім: влаштували на роботу,
одягли й нагодували. Ще два роки мама віддавала борги, бо гроші брала під проценти.
Весь той час Оленка жила у тітки, яка їй
кожен шмат хліба рахувала. З ранньої весни і до пізньої осені повинна була Оленка
родичці усі городи обробити, на полі буряки і соняшник сапати, бо «й так маю своїх
два роти, а Килина ще своє підкинула».
Але навіть не це найгірше. Знала Оленка, що першою ж справою, яку зробила
мама, повернувшись додому, був візит
до місцевої чорної ворожки. Ішла туди
Килина з єдиною метою: зробити так, аби
Р

Е

К

Л

А

М

А

отой, хто їх тоді перестрів і обібрав, пожалкував, що на світ з’явився. Аби і діти, й онуки його не мали спокою на цім світі.
Грошей Килина не шкодувала. Просила
стару зробити найчорніше, найсильніше.
Оленка поволі підвелась. Тримаючись
за стіну, вийшла з палати. Вони зі Славком
не просто так їхали до матері. Оленка була
при надії. У них буде двійня. Двійко дітей від
людини, яку вони з мамою згадували лише
лайкою. Двійко дітей, яким рідна бабуся
наврочила.
Оленка навіть плакати не могла. Як
же жити далі?
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l ДИВА ТРАПЛЯЮТЬСЯ

Коли дитина
грубіянить

Малюк із Тернопільщини виграв
у лотерею найдорожчі ліки у світі

У відповідь на зухвалість свого чада батьки часто
вигукують: «Як ти смієш зі мною так розмовляти?!».
Навзамін чуємо щось, що розпалює ще більше. Крапку
у таких ситуаціях можна ставити, але інакше
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

С

Відповіді
на cканворд із с. 15

варитися з дитиною, яка вважає себе
дорослою, — дуже
нервова справа. Але, хай
як би хотілося обійти гострі
кути, уникнути сутичок зовсім майже неможливо. Принаймні у мене з моїми чадами
більш чи менш бурхливі сварки були, зникали в міру підростання одного й народжувалися знову, коли у підлітковий
вік входила наступна дитина.
Якось так виходить, що навіть звичайна фраза «Зроби
те-то» може викликати непорозуміння. Пригадую, як син
обурився, що промовила
її наказовим тоном. О так,
я забула, що переді мною надчутлива істота з найкрихкішої
порцеляни у світі, або ж його
величність — підліток. Але
слово ж не горобець: реакція
на «наказ» — як вибух вулкана, й поки я розібралася
(сердито), у чому ж річ, ми
обоє трохи встигли наламати дров. (Це був один із тих
моментів, коли жодна з дуже
цінних порад для мам — «порахуй до 5», «опануй себе й
вийди з кімнати», «повернемось до цього, як заспокоїшся» — не встигла «увімкнутися»). Отож, що робити, коли,
як у білий день, ясно, що
дитина розлютилася й дуже
хоче насолити батькам, тож
з усіх можливих слів підбирає
найпекучіші? (Не забуваймо,
наші діти нас знають, як облуплених, і можуть бути жорстокими маніпуляторами).
Фахівці радять, що все,
промовлене ними не по суті
конфлікту, треба ігнорувати.
Хай як це важко. Тобто поширена реакція батьків, що, мовляв, ти не маєш права зі мною
таким тоном розмовляти, —
даремна, бо не дієва. Дитина

дає собі це право сама, і її ще
більше сердить, що у розпал
сварки молодшому вказують
на його місце, на якому вже
затісно. А наша ж мета —
не довести з’ясування стосунків до найвищої точки,
а зупинити це настільки раніше, наскільки це можливо.
Кетрін Перлман, американська психотерапевтка, яка зуби
з’їла на темі «правильне батьківське ігнорування», навчає
мам і тат використовувати
саме цей метод. Каже, що він
найшвидше «змушує» дитину
припинити діймати дорослого вибухами неконтрольованого гніву. «Ненавиджу
тебе!» — гукає підліток. При
цьому він так не думає —
«кричать» його емоції. Тож
Перлман у книзі «Ігноруйте»
радить у відповідь… мовчати.
А як дитина вгомониться, тоді
уже можна налагоджувати
з нею контакт, озвучуючи, що
вона відчуває: «Я бачу, що ти
дуже злишся».
Чи виходить це практикувати? Так, коли вдається спостерігати за усім наче збоку.
Ще один корисний прийом —
уявляти, що твоя дитина
на років 5 молодша, аніж насправді. Нас часто збиває, що
чадо зростом «уже маму переганяє» й має дорослі судження. Але зовнішня оболонка
різниться від «серединки»:
самоконтроль ще на стадії
формування… І це питання
фізіології, дозрівання мозку.
Якщо маєте, шановні
читачі, свої відкриття про
такий складний сімейний
світ, який психологи
досліджують століттями й
досі 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».

Півторарічний
Арсенко Борис
із містечка Скалата
хворіє на спінальну
м’язову атрофію,
для лікування якої
потрібен один
укол препаратом
Zolgensma вартістю
у 60 мільйонів
гривень
Леонід ОЛІЙНИК

і ліки вважаються найдорожчими у світі. Чотири місяці
тому батьки Арсена Бориса
та волонтери розпочали збір коштів, і за цей час їм вдалося зібрати
33 мільйони гривень. А 1 червня
щаслива мама Надія Борис повідомила, що сім’я виграла рятівний укол
у лотерею. «Це шок, велике диво,
на яке сподівалася уся наша родина, щоденно молилася за те, щоб
доля змилосердилася над нашою
дитиною. Хвороба почала прогресувати після рочку. У 6 місяців він
ще міг сидіти. Але у синочка тремтіли
ручки, згодом він не міг самостійно
сидіти, падав, потребував підтримки.
Дізналися, що від такої хвороби —
спінальної м’язової атрофії — є ліки,
але вони страшенно дорогі — більше 2,5 млн доларів. Кинулися збирати кошти, але водночас зареєструвалися для участі в лотереї, під час якої
щомісяця розподілялися ці препарати. І ось така новина. Препарат випав
для Арсенчика. Ніяк не можемо повірити, що доля змилостивилася над
нашою дитиною», — сказала жінка.

Ц

Фото із сайту i1.wp.com.

Коли батьки дізналися про СМА-хворобу сина, їх охопив шок, біль і розпач.

«Того, що відчуваєш у цей момент,
словами просто не описати! Ми хочемо подякувати всім! Вас тисячі —
тих, хто полюбив нашого Арсенка,
як свого, як рідного, і він своєю щирою дитячою любов’ю полюбив кожного з вас! Без вашої підтримки ми б
не змогли пройти цей шлях. Дякуємо!» — додала Надія Борис.

“

Ніяк не можемо
повірити, що доля
змилостивилася над
нашою дитиною.

Сім’я Арсена Бориса радіє, адже
зараз хлопчику півтора року, а для
того, аби цей укол подіяв, його потрібно ввести до дворічного віку. Родина та волонтери закрили збір коштів на лікування. «Зібрані гроші віддамо для дітей, що теж хворі на таку
хворобу, як в Арсенчика», — розповіла його мама і наголосила, що
в Тернополі є ще один хлопчик, який
потребує таких же медикаментів, —
це Максим Антонишин.
Додамо, що через високу вар-

тість ліків їхній швейцарський виробник Novartis AG вирішив проводити
лотерею для дітей, які потребують
лікування і не мають змоги оплатити
його. Раз на два тижні незалежна комісія тягне жереб із заявок, поданих
з усіх країн, де такі ліки не продаються.
Як ми повідомляли, одеському
активістові Євромайдану Віталію
Свічинському та його дружині Марії
цими днями вдалося зібрати 60 мільйонів гривень для порятунку свого
чотиримісячного сина Дмитрика,
який теж має діагноз спінальна м’язова атрофія. Якщо маленькому тернополянину укол зроблять у київському «Охматдиті», то хлопчика з Одеси
для лікування відвезуть у США.

ДОВІДКОВО
Спінальна м’язова атрофія (СМА)
є спадковим захворюванням, під час
якого відбувається порушення функції нервових клітин спинного мозку, що призводить до прогресивного розвитку слабкості м’язів і їхньої
атрофії. СМА є найпоширенішою
генетичною причиною смерті дітей
до двох років.

l ОТАКОЇ!

Мільярдер Безос
ос вирішив гайнути з братом у космос
Найбагатша людина планети
ти
полетить до зірок першим
я,
рейсом космічного корабля,
ією
розробленого його компанією
Blue Origin
Микола РИМАР

оліт
запланований
на 20 липня. Він відбудеться
еться
за 15 днів після того, якк Безос
(на фото) подасть у відставкуу з посади
генерального директора всесвітньо
вітньо відомої компанії Amazon. Молодший
дший брат мільярдера Марк Безос також приєднається
до польоту. «З п’яти років я мріяв
ріяв вируши-

П

ти в космос, — повідомив 57-річний Безос. — 20 липня я здійсню цю подорож зі своїм братом. Найбільша
пригода з найкращим другом».
Якщо план вдасться втілити в життя, Безос стане першим мільярдером, який на собі випробує
космічні технології, пише ВВС. Поки що про наміри полетіти в космос не оголошував навіть
Ілон Маск, власник SpaceX. Очікують, що космічний корабель New Shepard відправить перших пасажирів у 11-хвилинний космічний політ.
Скільки
С ільки коштуватимуть квитки, ще не оголоСк
шували, але один компанія Blue Origin
розігрує на аукціоні, й ставки станом
на 7 червня вже перевищили
2,8 млн доларів!
Фото із сайту tech.24tv.ua.
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Фото Оксани КОВАЛЕНКО.

У Купичівському ліцеї діє музей,
якому немає рівних в Україні
Насправді в навчальному закладі села в Ковельському районі
Волині аж три музейні установи! Тут дійсно вміють цінувати
історію, й життєві історії зокрема
Фото з архіву Олександра ГОНЧАРУКА.

Директор, який знає все і про навчання, і про основи соломоплетіння.

фото Михайла Чернявки. Він знайшов
у нас могилу свого батька, радянського солдата, і з 1985 по 2005 рік, поки
був живий, кожного року приїжджав
сюди на День Перемоги.

У СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ —
СОЛОМ’ЯНІ ВИТВОРИ МАЙСТРІВ
ЗІ СВІТОВИМ ІМ’ЯМ

Вчителі у цьому закладі, як ніде інде, виховні десятихвилинки проводять у «своїх» музеях.
Фото Оксани КОВАЛЕНКО.

Є в Купичівському ліцеї дуже
запашна кімната. Вона має багато
вікон і наповнена солом’яним дивом. Олександр Гончарук запрошує
до унікального в Україні музею фразою: «А тепер у житечко сходимо».
Насправді це запрошення помилуватися витворами із соломки. Тут
і павуки, і солом’яний бичок, і вінки,

“
Фотозон тут не бракує: світлину на згадку про школу можна зробити в музеї соломкарства, а можна й на фоні
модного нині напису.

Оксана КОВАЛЕНКО

«У НАС НІЧОГО НЕ ВИКИДАЮТЬ»
Село Купичів, у якому мешкає
близько тисячі людей, розташоване
неподалік Турійська. Славиться воно
особливим ліцеєм, у якому не тільки
навчають, а й плекають музейну справу. У колективі — 281 учень та 34 вчителі. Кожен з них на запитання про
школу обов’язково згадає три кімнати,
наповнені дорогими спогадами.
Директор закладу Олександр Гончарук бере ключі й анонсує похід у музеї історії села та розвитку школи, а також у музей «Солом’яне диво». Спершу
йдемо у той, що про Купичів. Чорно-білі фото, пожовтілі документи українською, польською, чеською мовами,
план села ще за часів переселення
чехів… Пан Олександр з усмішкою сипле фактами, цифрами та приправляє
їх оповідками. Думаю, здорово, що директор усе це розповідає сам та ще й
з таким смаком! Час від часу він вказує
на якийсь експонат і промовляє фразу:
«І тут така цікава історія». А тоді ділить-

ся, наприклад, про колиску:
— Я її випадково в сусідів маминих
за хлівом побачив, де, вибачте, гній викидають. Тож попросив маму запитати, чи не віддадуть у музей… А потім
деякі наші вчительки її впізнали: «Я ж
свого малого в ній колисала!». Бо ж
знаєте, як тут у нас, — виростять дитя
і передають ту колиску наступному.
Музейні експонати із селянських
хат розбурхують уяву однією ж лиш
назвою — «старожитності». Олександр Гончарук задоволено кидає
оком на усе те добро й багатозначно
додає, що у них у селі нічого не викидають. Ловлю себе на думці, що, певно,
якщо хтось і злегковажить раритетом,
то тут же з’являються такі, як він, із уявними «історичними» терезами, бо ж
музейна справа спонукає дивитися
на світ інакше.
Між тим директор пояснює,
як у Купичеві народився й підтримується вогник цікавості до малої батьківщини:
— Музей створений у 2004 році після того, як вийшла книга місцевих краєз-

навців — подружжя Михайла і Юлії Купчинських «Купичів: минуле й сучасне».
Михайло Макарович працював 50 років
агрономом у селі і все своє життя вів
щоденник. Кожного дня, який би втомлений додому не повертався, записував
усе. Таких зошитів мав понад 50!
Фото шанованого, на жаль, уже
покійного Михайла Купчинського,
та його дружини Юлії, яка недавно
приймала вітання з 90-річчям, —
на чільному місці. Є в школі й сумна
історія про знищений музей 274-ї Ярцівської дивізії ім. Суворова, яка визволяла село від фашистів. Олександр
Гончарук зітхає й вказує на збережене:
— У 1991 році, коли здобули незалежність, пішла хвиля, що радянські воїни – окупанти. І музей був
знищений, повиносили документи,
речі в якусь із кімнат гуртожитку. Отут
все, що вдалося врятувати… А передувало ж тому дуже багато роботи —
переписка з архівом Міноборони Радянського Союзу, з ветеранами, вони
пересилали фото, листи. Навіть зустрілися в нашому селі у 1983 році. Ось

Тут зберігаються
роботи майстрів,
знаних у всьому світі!
У невеличкій сільській
школі!

кошики й картини, постаті людей…
Казково золотяться під сонячним
промінням. Тут зберігаються роботи
майстрів, знаних у всьому світі! У невеличкій сільській школі! Лунає ім’я
заслуженого майстра народної творчості України Марії Кравчук: для неї
плетіння із соломки — справа серця,
якою вона хоче й уміє ділитися, відтак
опікується в ліцеї студією «Житечко».
Директор закладу пояснює:
— Це перший і єдиний в Україні
музей солом’яного мистецтва, відкритий у 2008 році, коли тут працювала всеукраїнська лабораторія
майстрів «Солом’яний бичок». Були
й іноземці. А в 2011 році відбувся
уже міжнародний фестиваль «Сніп».
З яких тільки країн не було учасників!
Навіть із Непалу приїздили! Працювали в Луцьку, а один день — в Купичеві
і за умовою участі кожен подарував
одну роботу нашому музею. От тризуб — подарунок американця Моргана Овенса Келлі. На жаль, покійного. Його знали як лідера соломкарів
світу!
Олександр Гончарук описує подароване, а тоді показує робочу кімнату
студії Марії Кравчук. Він достеменно
знає, як готувати соломинки до плетіння, бо теж є учнем майстрині. Проводить вивіреним рухом по стеблу,
а я думаю, чи є ще десь директор
школи, який уміє плести із соломки?

Він наче почув ту думку, бо розповідає, як іноземні майстри висловлювали заздрість, що таким красивим
мистецтвом на Волині займається
молодь. Мовляв, за кордоном в основному це справа людей похилого
віку, тобто майбутнього вона не має.
В Купичівському же ліцеї студія «Житечко» працює три рази на тиждень.
Є такі гуртки й в інших навчальних
закладах краю, де займаються найталановитіші учениці Марії Кравчук.

«ДО ФОТО ВИПУСКНИКІВ 1947-ГО
ДОДАМО ЩЕ Й ВИПУСК-2021»
Поки йдемо до кімнати, присвяченій історії розвитку школи, мій погляд
блукає стінами з Петриківським розписом та вишиваними картинами. Те, що
в інших селах пилиться й занепадає
на горищах, у купичівській школі «нашіптує» дітям, як воно жилося до епохи смартфонів. Тут навіть у коридорах,
наповнених дитячим гармидером, —
неабиякий музейний простір. І нехай
тут немає крутих стель з яскравими
люстрами та ідеально рівних стін, зате
панує дух краси.
Олександр Гончарук тим часом
відчиняє музей навчального закладу
й коментує:
— У 2014-му було 140 років першої
писемної згадки про школу. То Юлія
Тимофіївна Купчинська, вчителька й
авторка книги «Наша рідна школа»,
наполягла, що треба зробити отакий
музей замість окремої стіни. Ми загорілися цією ідеєю і за рік до дати урочисто його відкрили.
Описати найяскравіші віхи й експонати з цієї кімнати, як і з музею історії села, важко, бо їх дійсно багато,
й кожен відгукується по-своєму. Буває, що якась учениця знайде малюнок, зображений її мамою-школяркою… Є, наприклад, книжка-збірка
фотографій випускників навчального
закладу. Перша у ній — з 1947-го, коли
школа була ще семирічною! Цього
року в ній з’явиться новенька світлина-2021, а на музейній стіні — ще один
рушник, данина відносно молодій традиції. З 2004-го випускники дарують
рідному закладу вишите власними
руками. Навчались недаремно — засвоїли, що такі символи пам’яті тут
мають шану…
Олександр Гончарук розказує про
це й про те, що ще планує змінити
в будівлі, аби дітям хотілося і в музей
зазирнути, і пробігтися шкільним коридором, і згодом привести сюди свою
малечу…

ПОНЕДІЛОК, 14 ЧЕРВНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

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»
20:43 «ПроCпорт»
20:45, 21:50 Т/с «Свати»
22:55 Т/с «Між нами,
дівчатами»

14 — 20 червня

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

l СЕ ЛЯ ВІ

«Щоб не виносили ногами вперед»:
Поплавський планує піти на пенсію

ІНТЕР

Фото із сайту voi.com.ua.

71-літній Михайло Поплавський,
який нещодавно відсвяткував
28-річчя на посаді ректора
Київського університету культури
та мистецтв, зізнався, що
збирається подати у відставку
Лія ЛІС
ро це «співаючий ректор» сказав в інтерв’ю програмі «Світське життя». «Я хочу передати
повноваження молодому керівнику і
бути головою наглядової ради, допо-

П

“

У мене моторчик в одному
місці не зупиняється.
Під лежачий камінь
коньяк не тече,
треба рухатися.

магати. У мене моторчик в одному місці не зупиняється. Під лежачий камінь
коньяк не тече, треба рухатися. Але
артист повинен своєчасно піти зі сцени під оплески, а не щоб його виносили
ногами вперед. Іду у відставку. Завжди
має бути межа й почуття міри», — про-

УКРАЇНА
Якось на звинувачення у сексизмі ректор зухвало відповів: «Говоріть про мене
що хочете, лише прізвище Поплавського не переплутайте».

коментував артист своє рішення.

На посаді ректора Київського національного університету культури і мистецтв
Михайло Поплавський був з 1993–го по
2015 рік. Зараз формально він є президентом цього навчального закладу.

ки, помідорчики. Я люблю сам вирощувати», — сказав співак.

ДО РЕЧІ
Якщо слова пана Поплавського про
відставку є правдивими, то провести пенсію епатажний ректор матиме де — він якраз будує новий особняк. Про це теж згадав
в інтерв’ю: «Невеликий будинок на 260 квадратних метрів, дві спальні. Поплавський
— це ж одна скромність. Кілька гектарів
землі, щоб були редиска, картопля, огіроч-

ЦИТАТА
«Юний Орел» про те, чи мав романи зі студентками:
«Багаті чоловіки старими не бувають.
Ви запитайте студенток, вони вам розкажуть, тому що я просто всіх обожнюю, я
їх люблю і ціную. Ірина Білик казала: «Михайло Михайлович такий пустун»… Можна кинути пити — і почати знову, можна
кинути курити — і почати. А секс, якщо
закинути, дуже важко почати. Я всім чоловікам бажаю: не закидайте секс, тому
що це — життя».

ВІВТОРОК, 15 ЧЕРВНЯ
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»
20:43 «ПроCпорт»
20:45, 21:50 Т/с «Свати»
22:55 Т/с «Між нами, дівчатами»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.00, 11.00 «Корисна
програма» 12.25 Х/ф «ПРОСТО
ЩОБ ВПЕВНИТИСЬ» 14.30,
15.30 «Вещдок» 16.25 «Вещдок.
Особый случай» 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?»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях

10:35 Місія: краса
12:40 Агенти справедливості 16+
14:40, 15:30 Історія одного
злочину 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. Чемпіонат Європи.
Франція- Німеччина

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:35 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06:35 Т/с «Комісар Рекс»
10:20 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:55, 18:05 Т/с «Слід»
20:15, 22:50 Т/с «Мій чоловік моя
жінка»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:05 Т/с «Смертельна зброя»
11:55, 13:15, 21:30 Т/с «Пес»
13:40 Т/с «Таємні двері»
16:15 Х/ф «ВІКІНГИ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ»
20:20 Громадянська оборона
22:35 Т/с «Закляті друзі»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»

05.00, 04.55 «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, 03.55 Ток-шоу
«Стосується кожного» 12.25
Х/ф «ПІД ОДНИМ ДАХОМ»
14.15 Х/ф «ПОЗА ТРАСОЮ»
16.05 «Жди меня. Україна»
20.00, 03.10 «Подробиці»
21.00 «Вещдок. Опережая
время» 23.50 Т/с «Що робить
твоя дружина?»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:35 Місія: краса
12:40 Агенти справедливості
16+
14:40, 15:30 Історія одного
злочину 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:35 Європейський
дайджест
21:50 Футбол. Чемпіонат
Європи. Іспанія Швеція

СТБ
05:25 Т/с «Коли ми вдома»
05:45 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»

00.40 Божевільний світ

06:45 Т/с «Комісар Рекс»
10:30 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:55, 18:05 Т/с «Слід»
20:15, 22:50 Т/с «Мій чоловік
моя жінка»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50, 21:50 «Орел і Решка.
Навколо світу»
11:50 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
12:40 Х/ф «ПРОСТАЧКА»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс,
90210»
18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
20:00 «Орел і Решка. На краю
світу»
23:30 Х/ф «СХОВИЩЕ»

ICTV
06:30, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:10 Факти
09:10, 19:25 Надзвичайні
новини
10:10 Х/ф «АНТУРАЖ»
12:25, 13:15 Х/ф «НА
ОДНОГО МЕНШЕ»
15:25, 16:15 Х/ф
«БЕЗОДНЯ»
20:10, 21:30 Х/ф
«ЗАХОПЛЕННЯ
ПІДЗЕМКИ 123»
22:50 Свобода слова

2+2

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35 «Орел і решка»
09:30 Х/ф «НОВА ЛЮДИНАПАВУК»
12:20 Х/ф «НОВА ЛЮДИНАПАВУК: ВИСОКА
НАПРУГА»
15:15 Т/с «Надприродне»
17:00 «Хто зверху?» 12+
19:00 «Аферисти в сітях» 16+
21:00 Х/ф «ЗЛАМ ЧАСУ»
23:10 Х/ф «ТЕМНЕ
ДЗЕРКАЛО»

06:00 «Джедаі 2019»
06:20 Т/с «Карпатський
рейнджер»
10:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА»
12:05 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА-2:
ВТОРГНЕННЯ
СРІБНОГО
СЕРФЕРА»
13:55 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Гроші 2020»
20:25 Т/с «Брати по крові»
22:35 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1

МЕГА

06:00 Yellow 06:10 Англія Хорватія. УЄФА ЄВРО 2020
06.00 Бандитська Одеса
08:00 Топ-матч 08:10 Австрія
08.40 Правда життя
- Півн. Македонія. УЄФА
10.15, 01.40 Речовий доказ
ЄВРО 2020 10:00, 11:00,
11.25 Історія українських
земель
15:00, 18:20, 19:45, 21:20,
12.15 Війна всередині нас
22:45 Футбол NEWS 10:10
13.10, 18.50 Суперчуття
«HIGHTLIGHT SHOW» 11:10,
14.10 Повітряні воїни
13:30 Д/с «Класика ЄВРО»
15.05, 19.50 Секретні
11:40 Нідерланди - Україна.
території
УЄФА ЄВРО 2020 14:00,
16.05, 20.50 Крізь простір і час 15:05, 17:55, 18:25, 20:55, 21:25
з Мораном Фріменом
«EURO NON STOP» 15:50 LIVE.
16.55, 21.45 Створення
Шотландія - Чехія. УЄФА ЄВРО
бренду
2020 г. 18:50 LIVE. Польща 17.50, 04.55 Світ дикої
Словаччина. УЄФА ЄВРО 2020
природи
21:50 LIVE. Іспанія - Швеція.
22.40 Ніл
УЄФА ЄВРО 2020 23:55
23.35 Апокаліпсис. Перша
«Великий футбол»
світова війна

СЕРЕДА, 16 ЧЕРВНЯ
07:35 «Орел і решка»
09:50 Т/с «Грімм»
10:45 Х/ф «ТРОН. СПАДОК»
13:20, 19:00 «Аферисти в сітях»
16+
15:15 Т/с «Надприродне»
17:05 «Хто зверху?» 12+
20:50 Х/ф «АЛІСА В КРАЇНІ
ЧУДЕС»
23:10 Х/ф « РЕТЕЛЬ І ГЕНЗЕЛЬ»

МЕГА
06.00 Містична Україна
07.00 Бандитський Київ
08.35 Правда життя
09.45, 01.40 Речовий доказ
10.55 Історія українських земель
12.15 Війна всередині нас
13.10, 18.50 Суперчуття
14.10 Друга світова війна:
свідчення війни
15.05, 19.50 Секретні території
16.05, 20.50 Крізь простір і час з
Мораном Фріменом
16.55, 21.45 Створення бренду
17.50, 05.00 Світ дикої природи
22.40 Ніл
23.40 Апокаліпсис. Перша світова
війна
00.40 Бойові кораблі

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50, 21:50 «Орел і Решка.
Навколо світу»
11:40, 18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

13:30 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20:00 «Орел і Решка. На краю
світу»
23:35 Т/с «Грань»

2+2
06:00 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ»
08:20 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ-2»
10:15 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ-3»
12:00 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Джедаі 2020»
20:25 Т/с «Брати по крові»
22:35 Т/с «CSI: Місце
злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Шотландія - Чехія. УЄФА ЄВРО
2020 08:10 Нідерланди - Україна.
УЄФА ЄВРО 2020 10:00, 11:00,
15:00, 18:00, 19:45, 21:20, 22:45
Футбол NEWS 10:10 «HIGHTLIGHT
SHOW» 11:10, 13:30 Д/с «Класика
ЄВРО» 11:40 Іспанія - Швеція.
УЄФА ЄВРО 2020 14:00, 15:05,
17:00, 18:05, 20:55, 21:25 «EURO
NON STOP» 15:30 Журнал. УЄФА
ЄВРО 2020 15:55 Д/с «Офіційна
історія УЄФА ЄВРО» 16:50 Yellow
18:50 LIVE. Угорщина - Португалія.
УЄФА ЄВРО 2020 г. 21:50 LIVE.
Франція - Німеччина. УЄФА ЄВРО
2020 23:55 «Великий футбол»

1+1
05:35, 10:20 «Життя відомих
людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25 «Життя відомих людей
2021»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:43 «ПроCпорт»
20:45, 21:50 Т/с «Свати»
22:55 Т/с «Між нами, дівчатами»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.00, 11.00 «Корисна
програма» 12.25 Х/ф «ЗВЕДЕНІ
СЕСТРИ» 14.35, 15.30 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый случай»
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?»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях

10:35 Місія: краса
12:40 Агенти справедливості 16+
14:40, 15:30 Історія одного
злочину 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. Чемпіонат Європи.
Італія - Швейцарія

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06:50 Т/с «Комісар Рекс»
10:35 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:55, 18:05 Т/с «Слід»
20:15, 22:50 Т/с «Мій чоловік моя
жінка»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Т/с «Смертельна зброя»
11:05, 21:30 Т/с «Пес»
12:15, 13:15 Т/с «Таємні двері»
15:15, 16:15 Х/ф «ЯНГОЛОХОРОНЕЦЬ»
20:20 Секретний фронт
22:55 Т/с «Закляті друзі»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»

07:35 «Орел і решка»
09:20 Т/с «Грімм»
11:10 Х/ф «АКСЕЛЬ»
13:10, 19:00 «Аферисти в сітях»
16+
15:15 Т/с «Надприродне»
17:00 «Хто зверху?» 12+
21:00 Х/ф «АЛІСА В
ЗАДЗЕРКАЛЛІ»
23:20 Х/ф «КАЗКА КАЗОК»

МЕГА
06.00 Містична Україна
07.00 Бандитська Одеса
08.40, 03.30 Правда життя
09.45, 01.40 Речовий доказ
10.55 Історія українських земель
12.20 Війна всередині нас
13.15 Суперчуття
14.15 Друга світова війна:
свідчення війни
15.10, 19.50 Секретні території
16.05, 20.50 Крізь простір і час з
Мораном Фріменом
16.55, 21.45 Створення бренду
17.50, 05.10 Світ дикої природи
18.50 Сіяя: з нами у дику природу
22.40 Ніл
23.40 Апокаліпсис. Перша світова
війна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50, 21:50 «Орел і Решка.
Навколо світу»
11:40, 18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

13:30 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20:00 «Орел і Решка. На краю
світу»
23:35 Т/с «Грань»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:20 Х/ф «ВТРАЧЕНИЙ СКАРБ»
08:10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ЕЙС
ВЕНТУРА»
10:00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ЕЙС
ВЕНТУРА-2: КОЛИ
ПРИРОДА КЛИЧЕ»
11:50, 19:25 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
20:25 Т/с «Брати по крові»
22:35 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00 Топ-матч 06:10 Польща
- Словаччина. УЄФА ЄВРО
2020 08:00 Yellow 08:10 Іспанія
- Швеція. УЄФА ЄВРО 2020
10:00, 11:00, 15:00, 18:20, 19:45,
21:20, 22:45 Футбол NEWS 10:10
«HIGHTLIGHT SHOW» 11:10,
13:30 Д/с «Класика ЄВРО» 11:40
Франція - Німеччина. УЄФА
ЄВРО 2020 14:00, 15:05, 17:55,
18:25, 20:55, 21:25 «EURO NON
STOP» 15:50 LIVE. Фінляндія Росія. УЄФА ЄВРО 2020 18:50
LIVE. Туреччина - Вельс. УЄФА
ЄВРО 2020 21:50 LIVE. Італія
- Швейцарія. УЄФА ЄВРО 2020
23:55 «Великий футбол»

П’ЯТНИЦЯ, 18 ЧЕРВНЯ

ЧЕТВЕР, 17 ЧЕРВНЯ
1+1
05:35, 09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 14:00,
16:45, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:33 «ПроCпорт»
20:35 «Чистоnews 2021»
20:40 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу
2021»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» 10.00,
11.00 «Корисна програма» 12.25
Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 14.30, 15.30
«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 Х/ф «ЧИЗКЕЙК»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:30 Місія: краса
12:30, 15:30 Агенти справедливості
16+
15:50 Футбол. Чемпіонат Європи.
Україна - Північна Македонія
18:00 Гучна справа. Чому плаче
епатажний бабій?
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. Чемпіонат Європи.
Нідерланди - Австрія

СТБ
05:20 Т/с «Коли ми вдома»
05:50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

06:50 Т/с «Комісар Рекс»
10:30 «Слідство ведуть екстрасенси»
16+
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
16:00, 18:05 Т/с «Слід»
20:15, 22:50 Т/с «Мій чоловік моя
жінка»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Т/с «Смертельна зброя»
12:00, 13:15, 21:30 Т/с «Пес»
14:00, 16:15 Т/с «Таємні двері»
16:30 Х/ф «КУЛЕНЕПРОБИВНИЙ»
20:20 Антизомбі
22:50 Т/с «Закляті друзі»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35 «Орел і решка»
09:50 Т/с «Грімм»
10:50 Х/ф «ЗЛАМ ЧАСУ»
13:00, 19:00 «Аферисти в сітях» 16+
15:15 Т/с «Надприродне»
17:00 «Хто зверху?» 12+
21:00 Х/ф «ДЖЕК - ВБИВЦЯ
ВЕЛЕТНІВ»
23:20 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ РАГНАРОКА»

МЕГА
06.00 Містична Україна
07.00 Бандитський Київ
08.40 Правда життя
09.40, 01.40 Речовий доказ
10.50 Історія українських земель
12.15 Війна всередині нас
13.10 Сіяя: з нами у дику природу
14.10 Друга світова війна: свідчення
війни
15.05, 19.50 Секретні території
16.05, 20.50 Крізь простір і час з
Мораном Фріменом
16.55, 21.45 Створення бренду
17.50 Світ дикої природи
18.50 Ніл
22.40 Приховані королівства

23.40 Апокаліпсис. Перша світова
війна
00.40 Бойові кораблі
02.45 Страх у твоєму домі

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50, 21:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
11:40, 18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13:30 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20:00 «Орел і Решка. На краю світу»
23:35 Т/с «Грань»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ПРО МАСКУ»
08:40 Х/ф «ВАЖКА МІШЕНЬ»
10:40 Х/ф «ДЖЕК-СТРИБУНЕЦЬ»
12:45 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Гроші 2020»
20:30 Т/с «Брати по крові»
22:45 Т/с «CSI: Місце
злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00 Yellow 06:10 Фінляндія - Росія.
УЄФА ЄВРО 2020 08:00 Топ-матч
08:10 Угорщина - Португалія. УЄФА
ЄВРО 2020 10:00, 11:00, 15:00, 18:20,
19:45, 21:20, 22:45 Футбол NEWS 10:10
«HIGHTLIGHT SHOW» 11:10, 13:30
Д/с «Класика ЄВРО» 11:40 Італія Швейцарія. УЄФА ЄВРО 2020 14:00,
15:05, 17:55, 18:25, 20:55, 21:25 «EURO
NON STOP» 15:50 LIVE. Україна - Півн.
Македонія. УЄФА ЄВРО 2020 18:50
LIVE. Данія - Бельгія. УЄФА ЄВРО 2020
21:50 LIVE. Нідерланди - Австрія. УЄФА
ЄВРО 2020 23:55 «Великий футбол»

СУБОТА, 19 ЧЕРВНЯ
1+1
05:20, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 18:30 «Світ навиворіт»
14:00, 15:05, 16:10, 17:10 Т/с
«Свати»
20:10 «Чистоnews 2021»
20:15 «Вечірній квартал»
22:10 «Жіночий квартал»
23:20 «Світське життя. 2021»

07:55 «Неймовірна правда про
зірок»
17:00 «СуперМама» 12+
21:00 «МастерШеф. CELEBRITY»
12+
23:15 «Звана вечеря» 12+

ICTV

1+1
05:10 «Світське життя. 2021»
06:00, 09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:13 «ПроCпорт»
20:15 «Чистоnews 2021»
20:20 «Одруження наосліп-7»
22:20 Х/ф «ПРАВДИВА БРЕХНЯ»

ІНТЕР
05.25, 23.50 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.00, 11.00 «Корисна
програма» 12.25 Х/ф «МІСЬКІ
ДІВЧАТА» 14.10, 15.30, 01.30
«Вещдок» 16.30 «Вещдок. Особый
случай» 18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці» 21.00
Х/ф «007: СПЕКТР» 03.05 «Жди
меня. Україна»

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 «Рік собаки»
14:40, 15:30 Т/с «Переклад не
потрібен»
15:25 Гра #1
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. Чемпіонат Європи.
Англія - Шотландія

СТБ
05:15 Т/с «Рецепт кохання»
09:05 Т/с «Відпустка у сосновому
лісі»

13:05, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
23.40 Апокаліпсис. Перша світова
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини» війна
20:15, 22:50 Т/с «Життя прекрасне»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10, 20:10 Дизель-шоу 12+
11:45, 13:15 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
13:30, 16:15 Т/с «Перший парубок
на селі»
23:00 Скетч-шоу «На трьох-10» 16+

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35 «Орел і решка»
10:00 Т/с «Грімм»
10:50 «Хто проти блондинок?» 12+
12:50 «Аферисти в сітях» 16+
14:50 Х/ф «ЛЮДИНА-ПАВУК:
ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ»
17:20 Х/ф «ЛЮДИНА-ПАВУК:
ДАЛЕКО ВІД ДОМУ»
20:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ТРОЛІВ»
22:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ТРОЛІВ: У
ПОШУКАХ ЗОЛОТОГО
ЗАМКУ»

МЕГА
06.00 Містична Україна
07.00 Бандитська Одеса
08.30 Правда життя
09.30, 01.40 Речовий доказ
10.40 Історія українських земель
12.15 Війна всередині нас
13.10 Сіяя: з нами у дику природу
14.10 Друга світова війна:
свідчення війни
15.05, 19.50 Секретні
території
16.05, 20.50 Крізь простір і час з
Мораном Фріменом
16.55, 21.45 Створення бренду
17.50, 05.30 Особливий загін
18.50 Ніл
22.40 Приховані королівства

К-1

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
11:40 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13:30 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
17:40 Х/ф «БАНДИТИ»
20:00 «Орел і Решка. На краю світу»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:10 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
08:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ПЕРЕПОЛОХ У МАЛОМУ
КИТАЇ»
10:00 Х/ф «ІКАР»
11:50 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Х/ф «ПЕКЛО»
21:25 Х/ф «МАРСІАНИН»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Нідерланди - Австрія. УЄФА ЄВРО
2020 08:10 Туреччина - Вельс.
УЄФА ЄВРО 2020 10:00, 11:00,
15:00, 18:20, 19:45, 21:20, 22:45
Футбол NEWS 10:10 «HIGHTLIGHT
SHOW» 11:10, 13:30 Д/с «Класика
ЄВРО» 11:40 Україна - Півн.
Македонія. УЄФА ЄВРО 2020
14:00, 15:05, 17:55, 18:25, 20:55,
21:25 «EURO NON STOP» 15:50
LIVE. Швеція - Словаччина. УЄФА
ЄВРО 2020 18:50 LIVE. Хорватія Чехія. УЄФА ЄВРО 2020 21:50 LIVE.
Англія - Шотландія. УЄФА ЄВРО
2020 23:55 «Великий футбол»

НЕДІЛЯ, 20 ЧЕРВНЯ
20.00 Приховані королівства
21.00 Пекін: серце Китайської
імперії
02.50 Таємниці дефіциту
05.15 Полювання на НЛО

К-1

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
05:35 Антизомбі
08:40 «Ух ти show»
05:40 Громадянська оборона
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
07:35 Х/ф «КУЛЕНЕПРОБИВНИЙ»
09:50 Х/ф «ТАНЦЮЙ ЗВІДСИ!»
09:40 Х/ф «ЗАХОПЛЕННЯ
11:40 Х/ф «БАНДИТИ»
ПІДЗЕМКИ 123»
14:00 «Орел і Решка. Дива світу»
11:45, 13:00 Т/с «Нюхач»
12:45,
18:45
Факти
ІНТЕР
2+2
19:10 Х/ф «ОСТАННІЙ РУБІЖ»
05.25 «Орел і решка. Морський
06:00
«Шалені
перегони 2018»
сезон» 06.20 «Мультфільм» 07.15 21:10 Х/ф «ВИКРАДЕНА-2»
07:00 «Джедаі 2019»
23:00 Х/ф «РЕМБО-5: ОСТАННЯ
«Слово Предстоятеля» 07.25 Х/ф
08:00 «Джедаі 2020»
КРОВ»
«ЖАРТИ ТОТО» 09.00 «Готуємо
09:30 «Загублений світ»
разом. Домашня кухня» 10.00
12:30 Т/с «Бібліотекарі-3»
НОВИЙ
КАНАЛ
«Корисна програма» 11.00 Х/ф
14:20 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
06:00 «Вар’яти» 12+
«ПРИГОДИ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
ЧЕТВІРКА»
І ДОКТОРА ВАТСОНА» 14.55 Х/ф 08:00, 10:00 «Kids time»
16:20 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
«ПРИГОДИ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
08:05 М/ф «Смурфики»
ЧЕТВІРКА-2:
ТА ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 10:05 «Орел і решка. Земляни»
ВТОРГНЕННЯ СРІБНОГО
БАСКЕРВИЛІВ» 17.55, 20.30
11:00 «Орел і решка. Чудеса світу»
СЕРФЕРА»
Х/ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА
12:00 «Орел і решка»
18:10 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
ХОЛМСА ТА ДОКТОРА ВАТСОНА. 14:00 М/ф «Історія іграшок 4»
ШПИГУН»
ДВАДЦЯТИЙ ВІК ПОЧИНАЄТЬСЯ» 16:00 Х/ф «МЕРІ ПОППІНС
20:00 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
20.00 «Подробиці» 21.30 «Місце
ПОВЕРТАЄТЬСЯ»
ПОЛУДЕНЬ»
зустрічі. Бенефіс» 23.05 Т/с
18:50 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА»
22:05 Х/ф «МІФ»
«Хрещена» 02.30 Х/ф «ІГРИ
21:00 Х/ф «КРАСУНЯ ТА
ДОРОСЛИХ ДІВЧАТ» 04.30 Х/ф
ЧУДОВИСЬКО»
ФУТБОЛ-1
«ЗАЙЧИК»
23:40 Х/ф «СТРАШНІ ІСТОРІЇ ДЛЯ
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10 Швеція
РОЗПОВІДІ У ТЕМРЯВІ»
УКРАЇНА
- Словаччина. УЄФА ЄВРО 2020
08:10 Україна - Півн. Македонія.
МЕГА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
УЄФА ЄВРО 2020 10:00, 11:00,
07:25 Реальна містика
06.00, 08.15, 02.00 Містична
15:00, 18:20, 19:45, 21:20, 22:45
11:00, 15:20, 21:00 Т/с «Балерина» Україна
Футбол NEWS 10:10 «HIGHTLIGHT
07.10 Випадковий свідок
20:00 Головна тема
SHOW» 11:10, 13:30 Д/с «Класика
09.05, 12.15 У пошуках істини
21:35 Європейський дайджест
ЄВРО» 11:40 Англія - Шотландія.
21:50 Футбол. Чемпіонат Європи. 10.10 Речовий доказ
11.20, 00.00 Секретні території
УЄФА ЄВРО 2020 14:00, 15:05,
Іспанія - Польща
14.05 Друга світова війна:
17:55, 18:25, 20:55, 21:25 «EURO
свідчення війни
NON STOP» 15:50 LIVE. Угорщина
СТБ
15.00 Підземна Одіссея: стародавні - Франція. УЄФА ЄВРО 2020 18:50
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
міста Італії
LIVE. Португалія - Німеччина. УЄФА
05:35 Т/с «Коли ми вдома. Нова
18.00, 01.00 Сіяя: з нами у дику
ЄВРО 2020 21:50 LIVE. Іспанія природу
історія»
Польща. УЄФА ЄВРО 2020 23:55
19.00
Ніл
06:25, 10:55 Т/с «Папаньки»
«Великий футбол»

1+1
05:00, 19:30 «ТСН-Тиждень»
07:00 «Життя відомих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 «Мандруй Україною з Д.
Комаровим»
10:55 «Світ навиворіт»
18:15 «Українські сенсації 2021»
21:00 Х/ф «КІНГСМЕН: ТАЄМНА
СЛУЖБА»
23:40 Х/ф «НОЖІ НАГОЛО»

ІНТЕР
05.55 «Мультфільм» 06.25 Х/ф
«ЕЙБ» 08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом» 10.00,
11.00, 11.50 «Інше життя» 12.50
«Вещдок. Опережая время»
17.10 Х/ф «007: СПЕКТР» 20.00
«Подробиці тижня» 22.00 Х/ф
«ПРИГОДИ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
ТА ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛІВ» 01.00 «Вещдок»

УКРАЇНА
05:50 Сьогодні
06:50 Реальна містика
09:20 Т/с «Дівчатка мої»
13:10 Т/с «Стань моєю тінню»
17:00, 21:00 Т/с «Сімейний
портрет»
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
23:00 Українська пісня року

СТБ
05:15 Т/с «Папаньки»
12:50 «МастерШеф. CELEBRITY»
12+
15:00 «СуперМама» 12+
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:00 «Один за всіх» 16+

ICTV
06:15 Більше ніж правда

07:05 Антизомбі
08:05 Секретний фронт
09:05 Громадянська
оборона
10:00 Х/ф «ЯНГОЛОХОРОНЕЦЬ»
12:45, 18:45 Факти
13:00 Х/ф «РЕМБО-5: ОСТАННЯ
КРОВ»
14:55 Х/ф «ВИКРАДЕНА-2»
16:45 Х/ф «ОСТАННІЙ РУБІЖ»
20:35 Х/ф «НІЧНИЙ ВТІКАЧ»
23:05 Х/ф «ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ
ГРОМАДЯНИН»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 «Таємний агент» 12+
06:50 М/ф «Том і Джері. Чарівна
каблучка»
08:00, 10:00 «Kids time»
08:05 М/ф «Історія іграшок 4»
10:05 Х/ф «АЛІСА В КРАЇНІ
ЧУДЕС»
12:10 Х/ф «АЛІСА В
ЗАДЗЕРКАЛЛІ»
14:40 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА»
16:50 Х/ф «ДЖЕК - ВБИВЦЯ
ВЕЛЕТНІВ»
19:00 Х/ф «БІЛОСНІЖКА:
ПОМСТА ГНОМІВ»
21:00 Х/ф «ЧЕРВОНА
ШАПОЧКА»
23:10 «Improv Live Show» 12+

МЕГА
06.50 Випадковий свідок
08.30, 01.30 Містична Україна
09.20, 12.25 У пошуках істини
10.15 Речовий доказ
11.25, 23.30 Секретні території
14.05 Друга світова війна:
свідчення війни
15.00 Пекін: серце Китайської
імперії
18.00, 00.30 Сіяя: з нами у дику
природу
19.00 Приховані королівства

21.00 Розгадка таємниць Біблії
02.20 Телеформат

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:45 «Орел і Решка. Шопінг»
10:40 М/ф «Астробой»
12:15 Х/ф «ТАНЦЮЙ
ЗВІДСИ!»
14:00 «Орел і Решка.
Дива світу»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2019»
08:00 «Джедаі 2020»
08:55 «Загублений світ»
13:55 Х/ф «У ПОШУКАХ СКАРБІВ
НІБЕЛУНГІВ»
16:15 Х/ф «СОНЦЕ, ЩО
СХОДИТЬ»
19:00 Х/ф «КОД ДОСТУПУ
«КЕЙПТАУН»
21:15 Х/ф «ПАДІННЯ ЛОНДОНА»
23:10 Х/ф «ВОРОТА ПІТЬМИ»

ФУТБОЛ-1
06:00 Топ-матч 06:10 Данія Бельгія. УЄФА ЄВРО 2020 08:00,
16:50, 22:25 Yellow 08:10 Угорщина
- Франція. УЄФА ЄВРО 2020 10:00,
11:00, 15:00, 18:00, 19:45, 22:15
Футбол NEWS 10:10 «HIGHTLIGHT
SHOW» 11:10, 13:30 Д/с «Класика
ЄВРО» 11:40 Португалія Німеччина. УЄФА ЄВРО 2020
14:00, 15:05, 17:00, 18:05 «EURO
NON STOP» 15:30 Журнал. УЄФА
ЄВРО 2020 15:55 Д/с «Офіційна
історія УЄФА ЄВРО» 18:50 LIVE.
Італія - Вельс. УЄФА ЄВРО 2020
20:55 «Великий футбол» 22:35
Д/ф «Особлива атмосфера» 23:30
Україна - Півн. Македонія. УЄФА
ЄВРО 2020

Що віщують зорі
Гороскоп на 14 — 20 червня
ОВЕН. З’явиться можливість підвищити
професійний рівень. Перед вами відкриються
нові обрії, тільки менше балакайте та більше
робіть. У вихідні рідні нагадають про себе,
постарайтеся надати їм необхідну допомогу.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
ТЕЛЕЦЬ. Ви будете одержувати задоволення від ділових зустрічей і контактів.
На роботі постарайтеся не проявляти свій
бурхливий темперамент, не відхиляйтеся від
наміченої стратегії. У вихідні не варто йти на
конфлікт. Сприятливий день — четвер, несприятливий
— субота.
БЛИЗНЮКИ. Перед вами відкриті всі
шляхи. Буде гарна погода, тепле море, мальовничі гори і приємна компанія. Чекайте
дорогих подарунків й сюрпризів від коханої
людини. Ви зараз близькі до виконання ваших
найзаповітніших бажань. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
РАК. Доля може подарувати вам приємні
знайомства, кар’єрний ріст та успіх в особистому житті. Але будьте обережні при прийнятті рішень, самообман здатний зіграти з
вами злий жарт. Навколо вас можуть кипіти
справжні пристрасті, залишайтеся розсудливими. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
ЛЕВ. Доля може надати вам кілька шансів, саме час щось змінити у звичному житті,
щоб досягти нових висот. Але вашим таємним
ворогом може стати зайва самовпевненість.
Постарайтеся тверезо оцінити свої таланти та
можливості. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
ДІВА. Постарайтеся не гнатися за чимось
більшим, інакше ви ризикуєте втратити те, що
вже маєте. Не варто квапитися з остаточним
рішенням, тому що геніальна, на перший погляд, ідея може не завершитись практичним
втіленням. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
ТЕРЕЗИ. Може надійти цікава ділова пропозиція, яка відкриває перед вами нові можливості. Попередні заслуги дадуть змогу вам
почати досить перспективну справу. Імовірні
нетривалі поїздки або відрядження. Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
СКОРПІОН. Вдалий тиждень для демонстрації своїх численних талантів. Вас буде
супроводжувати удача в справах, чекайте солідний прибуток. Порадують новини і в особистому житті. У випадку виникнення спірних ситуацій замість завзятості пустіть в хід усю вашу чарівність,
тоді результат перевершить усі очікування. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Життя відкриє перед вами нові
перспективи в роботі і в особистій сфері. У
розмовах із друзями шукайте компроміс. У
вихідні близькі люди будуть особливо потребувати вашої допомоги. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — середа.
КОЗЕРІГ. Вам буде багато чого вдаватися,
особливо якщо ви станете працювати не поодинці, а в співробітництві з іншими. Правда,
для цього доведеться час від часу прикушувати собі язичка, щоб не розполохати партнерів
надто критичними зауваженнями. Сприятливий день —
середа, несприятливий — п’ятниця.
ВОДОЛІЙ. Варто зайнятися налагодженням більш тісних контактів з колегами, це
допоможе в розвитку вашої кар’єри. Але реальність внесе свої поправки у ваші повітряні
замки. Розраховуйте тільки на себе, тому що інші
можуть помилятися із не залежних від них обставин. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
РИБИ. Ви повинні бути відкриті для пропозицій і вони швидко почнуть надходити. У
вирішенні ділових питань більше покладайтеся на інтуїцію, логіка навряд чи приведе вас
до бажаних результатів. Виявляться вдалими
ділові поїздки та переговори. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
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Фото із сайту netishyn.sity.

«Під землею народилась, для обіду пригодилась...»
На часі – молода картопелька. Навіть дієтологи, які радять уникати страв із
бульби, вважаючи її «важкою їжею», погоджуються з тим, що все ж молода,
як і інші овочі, таки корисна і жодним чином не відображається на фігурі
(якщо, звісно, знати міру J). Рання картопля містить вітамін С, вітаміни
групи В, калій (важливий для серця, зменшує набряки, виводить зайву воду
з організму), а також фосфор і залізо. Вона сприяє поліпшенню роботи
шлунково-кишкового тракту, стимулює мозкову діяльність, нормалізує
обмін речовин, покращує настрій. А рецепти її приготування настільки
швидкі й легкі, що справиться навіть початківець

ВАРЕНА З МАСЛОМ І КРОПОМ
Інгредієнти: 1,5 кг молодої картоплі,
120–150 г вершкового масла, сіль до смаку,
1 пучок кропу, 2–3 зубчики часнику.
Приготування. За допомогою металевої губки чи ножа очистіть бульбу від
шкірки, вимийте і зваріть у підсоленій
воді. Тим часом помийте і посічіть кріп,
дрібно наріжте почищені зубчики часнику. Коли картопля буде готова, відцідіть її,
додайте масло, всипте подрібнені часник і
кріп. Накрийте каструлю кришкою і добре
потрясіть її. Залиште страву під кришкою
на 5 хвилин, щоб просочилася ароматами.

…В РУКАВІ

Фото із сайту znaj.ua.

Для подачі викладіть картоплю в глибоку
ємність і полийте маслом.

ЗАПЕЧЕНА
Інгредієнти: 1 кг молодої картоплі,
5 зубчиків часнику, гілочка розмарину,
1 пучок кропу, 100 г вершкового масла,
сіль та чорний мелений перець – до смаку.
Приготування. Очистіть картоплю від
шкірки, розріжте бульби навпіл і відваріть
у киплячій підсоленій воді до напівготовності (протягом 10 хвилин). Потому злийте
з каструлі воду й обсушіть бульби. Викладіть їх у форму для запікання, додайте
потовчений або пропущений через прес
часник, посоліть і поперчіть. Вершкове
масло наріжте невеликими кубиками
і розкладіть по картоплі, посипте по-

Фото із сайту patee.ru.

Поставте форму в розігріту до 200 градусів
духовку і готуйте, поки сир розплавиться і
підрум’яниться. Подавайте, притрусивши
зеленню.

...З ГРИБАМИ
Інгредієнти: 700 г молодої картоплі,
300 г печериць, 2 цибулини, зелень петрушки, 3 ст. л. олії, чорний мелений перець і сіль – до смаку.
Приготування. Цибулю і гриби порізати, підсмажити на олії, посолити, поперчити, додати подрібнену зелень. Молоду
картоплю почистити, нарізати на довільні
шматки й трохи обсмажити в олії. Потім

Фото із сайту ukr.media.

бульба покрилась отриманою заправкою.
Підготуйте рукав для запікання і викладіть
туди картоплю із зеленню. Зав’яжіть з обох
боків, щоб у ньому залишалося якомога
більше повітря. Зробіть у рукаві 2–3 проколи. Помістіть пакунок у розігріту духовку (на решітку або на деко) і запікайте
приблизно 50–60 хвилин — залежно від
розміру картоплі. Готову страву можна
подати, додатково посипавши посіченою
зеленню (цікавого аромату додасть кінза)
та поливши оливковою олією.

Фото із сайту cesmak.info.

дрібненим розмарином. Поставте форму
в розігріту до 180 градусів духовку на
40 хвилин. Періодично перемішуйте картоплю. Перед подачею притрусіть страву
посіченим кропом.

...ІЗ СУЛУГУНІ
Інгредієнти: 1 кг дрібної молодої картоплі, 3–5 зубчиків часнику, 2 ст. л. вершкового
масла, 200 г сулугуні, сіль та зелень до смаку.
Приготування. Очистіть картоплю від
шкірки, вкиньте в киплячу підсолену воду
і проваріть 15–20 хвилин, тоді злийте з каструлі воду й обсушіть бульбу. Часник пропустіть через прес або розтовчіть у ступці.
У розігрітій сковорідці розтопіть вершкове
масло, додайте часник, потримайте на вогні 20 секунд, щоб набуло аромату і зніміть
пательню з плити. Зварену картоплю викладіть у форму для запікання, полийте розтопленим маслом. Наріжте сулугуні тонкими
скибочками і накрийте ними картоплю.

Інгредієнти: 1 кг молодої картоплі,
3 зубчики часнику, пучок петрушки та кропу (можна брати й іншу зелень за власними вподобаннями), 3 ст. л. оливкової олії,
сіль, чорний перець, кінза — за смаком.
Приготування. При такому способі
запікання продукт зберігає більше поживних речовин, страва має чудовий
запах і смак, адже інгредієнти взаємно
насичуються ароматами і соками. А крім
того, як би банально це не звучало, —
не треба мити деко J). Духовку розігрійте до 200 °C. Картоплю ретельно вимийте, за необхідності потріть щіточкою,
зберігаючи шкірку. Якщо бульба велика,
попроколюйте кожну виделкою в кількох
місцях. Зубочки часнику почистіть і подрібніть у ступці. Зелень посічіть ножем.
У глибоку миску влийте оливкову олію,
додайте часник, сіль, перець і зелень,
вимішайте. Потім покладіть картоплю
і ще раз усе ретельно перемішайте, щоб

Фото із сайту fayni-recepty.com.ua.

додати цибульно-грибну засмажку, посолити, поперчити, накрити кришкою і тушкувати до готовності.

«СИТНА ВЕЧЕРЯ»
Інгредієнти: 500 г молодої картоплі, 200 г зеленої квасолі-шпарагівки,
200 г мисливських ковбасок, жменя оливок без кісточок, сік половини лимона,
1 ст. л. оливкової олії, сіль та чорний мелений перець, зелень – за смаком.
Приготування. Молода бульба завдяки низькому вмісту крохмалю ідеально
підходить для використання в салатах, бо
при нарізанні не злипається. Ретельно
вимийте її і зваріть до готовності. Після
охолодження наріжте чималими кубиками. Відварену квасолю також покрайте
невеликими шматочками. Ковбаски по-

Фото із сайту russianfood.com.

ріжте кружальцями завтовшки 5–7 мм,
оливки – на четвертинки. Змішайте всі
інгредієнти в салатнику, додайте сіль,
перець, лимонний сік, оливкову олію, добре все вимішайте, залиште настоятися на
15 хвилин і подавайте до столу, прикрасивши зеленню.

…ПІД СИРНИМ КРЕМОМ
Інгредієнти: 1 кг картоплі, для крему — 1,5 скл. молока, по 1 ч. л. борошна й
картопляного крохмалю, 200 г вершкового масла, 200 г гострого плавленого сиру,
2 ст. л. дрібно нарізаної шинки (за бажанням), сіль і перець — до смаку.
Приготування. Почищену молоду картоплю зварити до готовності, відцідити й
перед подачею полити сирним кремом.
Для нього змішати борошно й картопляний
крохмаль, поступово додавати, безперервно перемішуючи, щоб не було грудочок,
трохи холодного молока. Суміш вилити
в каструльку з рештою молока, розмішати й, не припиняючи помішувати, довести
до кипіння, потримати на вогні 2–3 хвили-

Фото із сайту przyslijprzepis.pl.

ни. Зняти з плити. Плавлений сир добре
розтерти з маслом кімнатної температури,
поступово додавати до нього по 1 ложці
молочно-борошняної маси і весь час розмішувати до однорідної консистенції. Крем
посолити, поперчити за смаком. За бажанням можна додати дрібно нарізану шинку.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

Щоб оминути політичний цугцванг*,
губернатор Волині «рубається» у пінг-понг
Фотоколаж volyn.com.ua.

Принаймні, після свого призначення
до Луцька, побачивши у нашій редакції
стіл для настільного тенісу, голова
облдержадміністрації Юрій Погуляйко
захоплено вигукнув: «Класна штука!»
А незабаром, подейкують, в коридорі
ОДА поставив такий же

“

Пінг–понг: коли кулька
вдарялася об ракетку,
то було чути звук — «пінг»,
а коли об стіл — «понг».

Грицько ГАРБУЗ

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» – 21 (2021)

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 23 (2021)
Невже Володимир Олександрович Зеленський прищепив любов до цього виду спорту?

Черкаської області Тетяна Репетило (хоча колишніх директорів і не буває, тим паче, які круті слова
про пані Тетяну нам не раз говорила її колега–землячка Тамара Бершадська). — І, звичайно, пригадала
обурення гравців, коли кулька падала на підлогу і хтось
з глядачів незграбно ставав на неї та роздавлював. Ці
«м’ячики» завжди були в дефіциті. То ж і пан Гарбуз, і
його колеги з шефом, та й керівник області, на мою думку, «рубаються» саме в настільний теніс.
У пінг–понг можна грати як двом гравцям, так і
двом парам, що називається в «чотири руки». А оскільки довжина тенісного стола 2,74 метра, то і соціальна
дистанція, звичайно ж, витримується. ☺
До речі, вчені довели, що під час такої гри спалюється більше калорій, ніж при занятті великим тенісом
чи баскетболом. Тому що тоді гравець пробігає до 7 кілометрів. Настільний теніс за популярністю займає друге

Cклав пан Андрій.

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?
А далі не будемо тягнути кота за хвоста, а одразу
надаємо слово переможниці конкурсу листів.
«Переглянула завдання — і перше, що згадалося, — це безмежна любов у школі учнів та вчителів до
гри у пінг–понг (настільний теніс) у дні, коли погода не
давала можливості проводити вільний час на стадіоні,
ганяючи м’яча, — написала нам колишня директорка
школи із села Гуляйполе Звенигородського району

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

Тижневик
«Цікава газета на вихідні»
www.volyn.com.ua

дати фору
фор
оруу в пінг-понзі»)
пінг
пі
інг-пон
понзізі»і») і Ользі
Ользіі Си
Ольз
Сидо
Сидорук
дору
до
рукк із ссела
ру
елаа Кр
ел
Кро
Крооки Ковельського району («Мені чогось одразу
пивники
ався художній фільм 1985 року «Найчарівніша і
пригадався
найпривабливіша» (рос. «Самая обаятельная и привлекательная»), в якому головна героїня — інженер Надя
Клюєва полюбляла грати в настільний теніс у парі зі
своїм знайомим Геною… Ну і з підказок Грицька можна
припустити, що полюбляє гру голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко, у приймальні якого
після ремонту теж з’явився тенісний стіл»).
Переможців назвали — час оголошувати нове
завдання.

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

місце в світі, оскільки не потребує багато місця і ним може
почати займатися будь–яка людина, незалежно від віку.
А потім, за звичкою, зайшла в інтернет, прочитала
дуже багато інформації про настільний теніс і деякою
поділюся з вами.
Спочатку ця гра мала різні назви (віф–ваф, флім–
флам), а потім її охрестили пінг–понг. Вважалося, що
коли кулька вдарялася об ракетку, то було чути звук —
«пінг», а коли об стіл — «понг». Цю назву запатентував
у 1901 році американець Джон Джаквес.
На зорі виникнення настільного тенісу не існувало
стандартів ракеток і м’ячів, так що використовували
найрізноманітніші, навіть замість кульки — пробку
від шампанського. Але у 1891 році відомий тенісист
Джеймс Гібс вирішив спробувати пограти дитячими
порожнистими кульками з целулоїду — і ця ідея припала йому до вподоби. Незабаром вони стали єдиними
для гри у пінг–понг. Швидкість польоту тенісного м’яча
може досягати 170 км за год.
Перше офіційне змагання з настільного тенісу було
проведене 1900 року у Великобританії. З 1988–го він
офіційно входить до програми літніх Олімпійських ігор.
Найдовший розіграш очка був зафіксований на
чемпіонаті світу у Празі в 1936 році. Тоді два тенісисти
перекидали кульку один одному майже 2 години. А
найдовша турнірна гра відбулася в 1983 році і тривала
143 год. 46 хв! Про настільний теніс можна ще написати
багато цікавинок, але буду закінчувати лист. В гарбузі —
кулька для гри в настільний теніс (пінг–понг). Блискучих
звитяг бажаю пану Гарбузу та всій вашій редакції. Спорт
— це здоров’я!!!»
Згода, пані Тетяно. Ви знову стаєте володаркою 150
гривень призових за найкращу історію пошуку правильної відповіді, хоча цього разу вікторію вибороли у дуже
непростій боротьбі. Разом із вами по заліковому балу
ми зарахували ще 7 нашим учасникам. Але володарями 100 гривень можуть бути, за умовами вікторини,
лише двоє з них. Тому знову тягнули жереб. І завдяки
неймовірній пані — начальниці поштового відділення села Корост Сарненського району Рівненщини
Марії Тарасівні Кикі — купюри із зображенням Тараса
Шевченка дістануться двом волинянам: Святославу
Забуському із села Лобачівка, що на Горохівщині («З
дитинства люблю настільний теніс, тож це завдання
розгадав інтуїтивно. Я і сьогодні ще можу багато кому

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

Якщо ви розгадаєте це судоку (необхідно заповнити вільні клітинки з цифрами від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, в кожному стовпці і в кожному малому квадраті 3х3, кожна цифра зустрічалася лише один раз),
і виділені в ньому кружечком цифри додасте, а потім
отриману суму розділите на два, то потрапите у час
шалених почуттів. Полунично–льодяний період насолоди любов’ю. Де, за Юрієм Іздриком, «будь хоч димом,
хоч дивом, хоч птахом, хоч рибою» — «все одно ти моя».
Назву якої книжки, яку майстерно втілили у
фільм–вибух, ми заховали в гарбузі?
Слово–відповідь треба надіслати до 20 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.
P. S. Сподіваюсь, ви вже передплатили «Цікаву
газету на вихідні» на ІІ півріччя. І її сестер — місячники «Так ніхто не кохав» і «Читанку для всіх» (а жителі історичної Волині і волиняни по духу планети
Земля — ще й «Волинь–нову») ☺ Принаймні, маєте
для цього ще кілька днів. Повірте, з нами і веселіше,
і цікавіше, і розумніше!
*Цугцванг — становище у шахах, коли будь–який
хід гравця веде до погіршення його позиції.
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l ЖИТТЯ, ЯК СЕРІАЛ
Фото зі сайту «Рівне 1».

Побачивши зятя, Килина Сергіївна
зойкнула і сповзла по стіні…
Славко кинувся підіймати майбутню тещу, але та,
дивлячись каламутними очима, повторювала: «Це ж ти.
Це ж через тебе я тоді...»
Договорити не змогла, довелось викликати «швидку»…

“

Анна КОРОЛЬОВА

Рівнянин знає,
як спіймати зірку на небі
Олексій Семещук у власній квартирі облаштував обсерваторію.
Чи не щовечора спостерігає за рухом астрономічних тіл і знімає
дивовижні космічні явища на камеру
Ірина ПАСІЧНИК

олітолог, який працює програмістом,
веде зйомки нічного неба із власного помешкання на сьомому поверсі.
30- літній Олексій Семещук
своє «робоче» місце називає
«астробалконом». Він уже
декілька років через телескоп фотографує зірки, планети й інші космічні об’єкти,
спостерігає за рухом небесних тіл ближнього та далекого космосу. Викладає знімки
в інтернет і популяризує через соцмережі астрономію.
Захоплення нічним небом з’явилося ще у дитинстві.
— Я народився
і до 12 років ріс у селі. Там
було дуже чисте небо,
я частенько дивився на зорі,
захоплювався астрономією,
купував енциклопедії, читав
книжки. А потім познайомився з людьми, які у центрі
міста виставляли телескоп
для огляду віддалених світил. Тоді й придбав власний
апарат для спостереження за космічними тілами,
а за трохи ще й докупив
камеру. Облаштування балкона обійшлося приблизно
у 4 тисячі доларів.
Через його телескопи можна побачити галактики, які знаходяться
за 100 мільйонів світлових
років. У камеру на балконі
потрапляли і комети, зокрема Neowise, що пролітає
над Землею, і, напевно, є
найбільш фотографованою

П

в історії людства, й метеоритний потік, і «Парад
планет» — коли Меркурій,
Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун
вишиковуються в ряд на одній стороні Сонця. Олексій
навіть зазнімкував незвичне
атмосферне явище — сріблясті хмари. Побачити їх
можна виключно в глибоких
сутінках, крізь них найчастіше проглядають зірки через
незначну щільність.
— Рідкісні атмосферні явища, подібні до хмар,
розташовані в мезосфері
на висотах між 76-м та 85-м
км. Видимі в глибоких сутінках. Складаються з водяної
криги. Зазвичай спостерігаються влітку, між 50° та 70°
північної та південної широти, — розповів пан Семещук.
До речі, раніше це досить
молоде і досі не вивчене метеорологічне явище можна
було спостерігати виключно
у полярних регіонах. А нині
багато хто вважає появу сріблястих хмар ознакою глобального потепління.
Рівненчанин ніде не навчався астрономії, всі свої
навики він здобув завдяки
наполегливій праці, методом власних проб і помилок. Однак навіть у творчому
хобі аматор-астроном разом
із товаришами реалізували
себе як науковці — відкрили декілька космічних
тіл. Два астероїди — під
внутрішніми кодами
UKR0203 (код MPC2017 RP7)
та
UKR0204
(код
MPC2017 RN7) є новими,

до цього невідомими, і виявити їх пощастило саме
Олексію.
— Ми брали участь
у програмі пошуку космічних об’єктів від закордонних університетів. Нам надсилали дані, ми їх обробляли
і шукали об’єкти, які рухаються. Знайдені астероїди
мають каталожний номер,
один з них починається
з букв РВ, що символізують
Рівне.
Олексій уже понад
10 років захоплюється музикою, з першого класу
писав вірші. Ще у 2013му рок-виконавець гурту
«FarInHate» прокоментував
кліп на пісню «Час» так:
«Ніхто не ідеальний, але ж
можна постаратися бути
трішки кращим». Тоді вокаліст, автор пісень і диригент семплів хотів донести
ідею, що світ можна зробити
ліпшим, а починати треба
із себе. Тож, працюючи над
собою, дотепер цю думку
гордо несе в світ. Разом
із однодумцями створили
невеликий гурток Street
Аstronomy UA, де популяризують астрономію:
показують власні знімки
з астробалкона, виносять
телескопи на вулицю, щоб
провести усім охочим екскурсію у міжзоряний простір і продемонструвати
безмежність нашого Всесвіту. У майбутньому Олексій
Семещук планує створити
власну справжню обсерваторію, в якій і надалі буде
вивчати космос.

О

Фото із сайту istockphoto.com.

Аматор–астроном із власного астробалкона відкрив два досі незнаних астероїди.

Знала жінка, що донька

ленка бігала від палати до професора.
в місті зустріла дуже і дуже
Під вікнами районки вже чекала махорошого парубка. Та й
шина, аби перевезти недужу Килину
Сергіївну у приватну і дуже дорогу клініку
який парубок, мужик уже
з найкращими спеціалістами, а її мама не по— сорок із гаком має.
годжувалась, хоч плач. Ледь говорити могла,
а зрозумівши, що саме зять буде все оплачувати, два рази з каталки намагалась втекти. лю, аби були ви в парі. Не людина він, доню.
Ніби і доросла людина, а поводить себе мов Багато кому лиха наробив, а найбільше
дитя.
мені, — жінка перевела подих. Доньці в очі
Поговорити і дізнатись, чого при погля- старалась не дивитись, бо ж зараз буде руйнуді на Славка тій стало аж так недобре, теж вати її життя. — Ти пам’ятаєш, я розповідала,
не можна — плаче і край. Професор просив як наш бус із такими ж, як я, нелегалами десь
не турбувати, бо дуже вже сильне у неї по- у горах спинила машина і обібрали нас тоді
трясіння. Три дні знадобилось, аби Килина до нитки. Так ось. Головним у них твій Славко
Сергіївна прийшла до тями і нарешті змогла був, донечко. Це через нього я оте усе перебез сліз хоч слово мовити.
жила.
Закінчення на с. 9
Знала жінка, що донька в місті зустріла
шого парубка. Та й який
дуже і дуже хорошого
парубок, мужик ужее — сорок із гаком має.
Її донька все кар’єруу будувала, не до створенолодик теж бізнес свій
ня сім’ї їй було, а молодик
о було Килині, що при
розкручував. Відомо
гарних грошах зять, і раділа за свою дочй, як Килині колись,
ку. Не доведеться їй,
итину перешивати,
свої колготки на дитину
ені на два розміри
та вставляти у куплені
ики вату, аби та два
більші доччині туфлики
роки могла ходити, бо й не знала, чи заробить ще.
тя не везла знайомиУсе її Оленка зятя
тись. Уже зібрались,, уже й виїхали, а тут
ього на фірмі, чи у неї
якась халепа, чи в нього
аз у неділю таки приїхана роботі. А оце якраз
дження. Хотіли сюрприз
ли, хоч і без попередження.
Килині зробити. Ну що ж, зробили! Але
ніхто з того не радів..
ого нас так
— Мамо, ну ти чого
че Оленлякаєш? — щебече
ахотіла
ка. — І чого не захотіла
ціалісдо найкращих спеціалісадок,
тів їхати? Дитячий садок,
чесне слово. Від тебе
такого не чекала.
ю,
— Сядь, доню,
й
і слухай. Твій оцей
Славко… Не дозво«Це ж ти. Це ж через тебе я тоді...»

Усміхніться!
:):):)
Єврей приходить у паспортний стіл:
— Я хотів би поміняти прізвище на честь
першого космонавта Гагаріна.
— О, це похвально! А яке зараз у вас?
— Кац…
— А яке би ви хотіли?
— Кацманавт!
:):):)
Чоловік прийшов додому пізно вночі
і крадеться, щоб нікого не розбудити.
– Степан, котра година?

– Десять годин, люба.
– А я чула, що годинник пробив один
раз.
– І що? Ти хочеш, щоб він тобі ще й нуль
пробив?
:):):)
Жінка жаліється сусідці по комуналці:
— Якби ви знали, що за людина цей Рабінович! Плюнув мені прямо в око!
— Ой, та ви що? І як же він зумів так попасти?
— Як, як? А через замкову щілину…

