Важкі часи?
Моліться до ікони
«Свята Трійця»

l СЕ ЛЯ ВІ

Фото із сайту viva.ua.

Цікава

с. 6

ГА З Е ТА

на вих ідні

+

17 червня 2021 року №24 (185) Ціна 6 грн

l ІСТОРІЯ НОМЕРА

Фото із сайту Суспільне. Кропивницький.

Усі хотіли дізнатися більше про їхню історію кохання,
а вона... раптово закінчилася.

Святослав Вакарчук:
«Шлюби укладаються не в рацсах,
а на небесах»… і руйнуються
навіть після 20 років
Лідер гурту «Океан Ельзи» днями заявив про розлучення
з дружиною Лялею Фонарьовою. Стилістка була єдиним його
коханням і музою, з якою він прожив понад 20 літ у цивільному
шлюбі, хоч свої стосунки пара намагалася максимально
приховувати
Юстина КОЛОМІЄЦЬ

ема особистого життя для
46–річного популярного
українського рокера завжди була табу. Відомо лише про те,
що серце співака — не вільне і що
він живе зі стилісткою Лялею Фонарьовою. А от чи був він з нею
одружений, невідомо донині. У
2015–му ходили чутки, що вони
уклали шлюб у скромному сімейному колі у Львові. Однак сам
Вакарчук не підтвердив такої інформації. Але й не спростував. На
запитання журналістів про особисте Вакарчук завжди відповідав
загальними фразами і казав, що

Т
Пекти хліб для нужденних навчилася найстарша донька Даша. Рецепт тіста, каже, простий,
але головний інгредієнт — любов.

Колишній рекетир,
який забирав останню копійку
в людей, нині роздає хліб
і доглядає чужих дітей
У родині Ніла та Ірини Плохових із Кіровоградщини 13 дітей.
Троє з них — біологічні, всі інші — прийомні. Втім, батьки нікого
не виділяють, однаково опікуються всіма. Завдяки цій парі
шанс на щастя отримали не лише оті десятеро, які свого часу
опинилися в складних життєвих умовах. Подружжя допомогло
багатьом знедоленим дітям знайти сенс життя і зробити вибір,
який потім відіграв чи не головну роль у долі
Закінчення на с. 5

“

Про особисте
Вакарчук завжди
відповідав
загальними
фразами і казав, що
не бажає говорити
про це публічно.

не бажає говорити про це публічно. В одному з інтерв’ю зізнався,
що не хоче «робити театральні
постановки на тему особистих
стосунків». Висловив думку, що
шлюби укладаються не в рацсах,
а на небесах.

Закінчення
е
на с. 10

l ШОК!

Школярка робила фото
ото
релила
для соцмереж і застрелила
хлопця
У місті Буча на Київщині 15-річна
5-річна
во вбила
випускниця 9-го класу випадково
ії
свого однокласника під час фотосесії
с. 5
НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Обіцянку Зеленського
про величезні зарплати вчителям
вдасться здійснити меру Львова?

Сталіна пережив,
а коронавірус не зміг:
помер Григорій Чапкіс
Знаменитий хореограф відійшов у засвіти
13 червня у віці 91 рік

Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Малюнок Юрія ЖУРАВЛЯ.

П

У місті Лева директори шкіл зароблятимуть
тисячу баксів!
ішення про доплати з міського бюджету 14 червня ухвалив виконавчий комітет. Більш ніж двократне
підвищення зарплат стосуватиметься
і сільських шкіл, які цього року увійшли до Львівської ТГ. Мер Львова Андрій
Садовий заявив, що рішення спрямоване на зміну ставлення до освіти. «Якщо
країна хоче мати майбутнє, то найвищий
рівень заробітної платні має бути у військових, медиків і освітян. Ми, на жаль,
не можемо кардинально вплинути
на систему освіти, адже це загальнодержавна політика, але, розуміючи важливість посади керівника, ми хочемо зробити їм зарплату не менш як 27 тисяч
гривень», — сказав Андрій Садовий.
Уточнимо, учителі та директори шкіл отримують базову зарплату за рахунок відповідної субвенції

Фото із сайту zn.ua

З вересня зарплати керівників
закладів загальної середньої
освіти у Львові зростуть із 10–15
до 27 тисяч гривень

Р

Жінку визнали
винною в аварії,
в якій загинули
її чоловік і діти
Відсидить за гратами 5 років
Херсонській області у Скадовську
суд виніс вирок у справі про резонансну ДТП. У зіткненні легковика і мікроавтобуса загинуло четверо
людей, троє з яких — діти. Винною визнали 45-літню жінку, яка була за кермом Volkswagen Golf. Інцидент стався
13 серпня 2020 року. Родина у легковому
авто прямувала на відпочинок на море.
В аварії обвинувачена втратила чоловіка
і двох синів 11 і 14 років. Загинув й 14-літній однокласник старшого сина жінки.
Водій вантажного мікроавтобуса також
постраждав і тривалий час лікувався.
Експерти встановили, що водійка була тверезою, але розігналася
до 104–114,9 км/год і на вигинистій ділянці вилетіла на зустрічну смугу. Там
вона зіткнулася з вантажівкою. Жінка
визнала свою провину. Проте зазначила, що на дорозі не було розмітки,
а швидкість була не вище 100 км/год.
Судді визнали її винною і засудили
на п’ять років.

У

У Львові цього року шукатимуть нових керівників для 44 шкіл. Претендентів явно не
бракуватиме!

з держбюджету, додаткові кошти для
підвищення зарплати керівникам
цих навчальних закладів передба-

чать з міського бюджету Львова, —
для цього виділили 15 мільйонів
гривень.

Перший у світі: Ізраїль заборонив
торгівлю натуральним хутром
Відповідний закон набуде чинності через 6 місяців
аборона поширюється на індустрію моди (ринок модного одягу), але не зачіпає наукові, освітні
та релігійні потреби. Щодо останніх
в Ізраїлі були гарячі суперечки через
традиційні головні убори хасидів.
Міністр охорони навколишнього
середовища Гіла Гамліель заявила, що
заборона захистить безліч лисиць,
норок та інших звірів. «Хутряна про-

З

мисловість є причиною загибелі сотень мільйонів тварин у всьому світі
і заподіює неймовірні страждання.
Шуби з хутра не можуть виправдати
індустрію жорстоких вбивств», — сказала вона.
Неурядова організація із захисту
прав тварин Animals Now і ряд інших
організацій назвали рішення країни
історичним.

Поцупили трубу, якою кисень
надходив у лікарню
Вінницька поліція зловила злодіїв-підлітків
икрадену трубу, по якій до апаратів ШВЛ постачався кисень
пацієнтам у палати, двоє хлопців,
13 та 16 років, продали і гроші витратили на «свої потреби». Про це підлітки
зізнались під час розмови з поліцейськими в присутності батьків. На щастя, епідемія коронавірусу йде на спад
і на час крадіжки труба не була під тис-

В

ком кисню, тож ні неповнолітні, ні пацієнти лікарні не постраждали.
До речі, за такий злочин передбачене покарання до п’яти років
позбавлення волі. Але, враховуючи те, що за крадіжку кримінальна
відповідальність настає з 14 років,
до молодшого підозрюваного «будуть вжиті виховні заходи».

ро смерть
батька повідомив
син Чапкіса Грег,
який живе і працює танцюристом
у США: «Спочивай
з миром, батьку.
Легенда ніколи
не помирає». «92й рік людині, все
почало відмовляти», — додав
він згодом. Як
відомо, останні
6 місяців хореограф лікувався від
ускладнень після
Covid-19. Григорій Чапкіс народився у 1930 році
в Кишиневі. Почав танцювати
в десятилітньому віці. Виступав
Фото із сайту glavcom.ua.
в ансамблі танцю
під керівництвом Павла Вірського. Був учасником заходів, які відвідували комуністичні лідери
різних країн — Йосип Сталін, Мао Цзедун, Хо Ши
Мін, а також світові знаменитості, зокрема Сальвадор Далі. Відкрив власну школу танців, був
членом журі різноманітних шоу. Автор книжки
«Любов і танець — секрети довголіття». У 2020-му
на 90-річний ювілей Володимир Зеленський нагородив Григорія Чапкіса орденом Ярослава Мудрого V ступеня. Хореограф був одружений чотири
рази та мав двох дітей.
Рівненський художник Юрій Журавель
зобразив легендарного українського танцюриста. «Григорій Миколайович Чапкіс, я думав, Ви безсмертний! Як же ж так? Сталіна
пережив, а коронавірус не зміг…» — написав
Журавель у дописі.

l ПРЯМА МОВА
Володимир АР’ЄВ, народний
депутат від фракції «Європейська
Солідарність», про бажання
Володимира Зеленського
встановити для викладачів
Президентського університету
майбутнього зарплату у 4 тисячі
доларів (університет ще мають
побудувати – за 7 мільярдів
гривень. – Ред.):
):
Вони знущаються.
ся. Тупо
знущаються. Тепер обіцяють 4 тисячі доларів
рів для
майбутніх викладачів
чів майбутнього Презеленського
нського
університету. А решті
шті
освітян, попри закон,
вже два роки не підвищують зарплатню.
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Фото із сайту eurosolidarity.org.

Я не буду вболівати за збірну
України з футболу
Бо не вболіваю за російськомовних малоросів з м’ячем між
ногами, замість тестикулів (себто, яєчок. — Ред.)
Ян ЧАРНЕЦЬКИЙ

ніби НАЦІОНАЛЬНІЙ
ЗБІРНІЙ українською
мовою володіє лише
Роман Яремчук. Всі інші тренери та спортсмени головної команди (футбол є найбільш
популярним різновидом спорту в світі) спілкуються виключно російською, слухають російські пісні, російською, англійською, португальською чи іспанською мовами ведуть
власні сторінки в соціальних мережах. Тобто, футболісти з українськими паспортами є
яскравими пропагандистами «рускава міра».
Себто, збірна України з футболу є лише лайтверсією російської збірної. Це відбувається
тоді, коли ми святкуємо 30-ліття відновлення
державності! Якщо дебілу мало 30 років, щоб
вивчити рідну мову його народу, медицина
опускає руки.
Головний тренер збірної Андрій Шевченко володіє італійською (бо інакше не заграєш
в футбольному клубі цієї країни) та англійською. Він постійно мешкає в Лондоні та грав
за «Челсі». В Британії всі тренери та спортсмени футбольних команд спілкуються виключно англійською. Інакше там неможливо отримати дозвіл на роботу. Тому українські футболісти, що грають в англійській прем’єр-лізі,
Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко
володіють англійською мовою.
Руслан Малиновський виступає в Італії.
Тому вивчив мову, якою там розмовляють.
Інакше в футбольному клубі тобі — не місце.
Андрій Лунін, граючи в Іспанії, вивчив іспанську мову. Власні твіти він пише нею. Португаломовний Марлос не вчить українську. Йому
потрібно знати саме російську, щоб спілкуватись з іншими гравцями.
Всі перераховані теперішні «лідери»
української збірної, як і потенційні футбольні
зірки з українськими паспортами знають, що
в Німеччині треба знати німецьку мову, в Англії — англійську, в Іспанії — іспанську, в Польщі — польську. Російськомовні лідери «Зорі»:
тренер Віктор Скрипник та капітан Владлен
Юрченко (колишній миколаївець) вільно
володіють німецькою, бо грали в німецьких
клубах. Але вперто ігнорують українську —

У
Петро Порошенко: «Геть від Москви» — це ключова умова розвитку України».

Річниця безвізу: його
доводилося «вичавлювати»
«Повернення України в родину європейських народів»
відбувалося з великими зусиллями та перешкодами з боку
Кремля
Василь КІТ

ро це у четверту річницю здобуття безвізового режиму з Євросоюзом (11 червня) згадав
п’ятий Президент Петро Порошенко. «У 2015–2016 роках під час самітів Україна-ЄС
я просто «вичавлював» з наших партнерів позицію —
дайте План дій щодо візової
лібералізації. Спочатку було
80 пунктів, потім 92. І я підійшов до великого друга
України Жан-Клода Юнкера
і великого друга України Дональда Туска і сказав: «Напишіть все, що ви вважаєте
за потрібне, починаючи від
безпеки паспортів і закінчуючи безпекою руху, починаючи від дотримання таємниці на передачу інформації
і закінчуючи верховенством
права і реформою громадянських прав і свобод. Запишіть,
але більше не збільшуйте».

П

Він також нагадав, що було
багато критики через терміни
безвізу, однак п’ятий Президент робив це свідомо. «Ці терміни дозволяли мені вимагати
в керівників ЄС, у лідерів держав-членів ЄС: «Я, президент
країни, вже пообіцяв на базі

“

сидіти — ні! Лоукости, квитки
по 20, 30, 40 євро туди і назад.
І Братислава чи Відень не стає
захмарною мрією, це є абсолютно реально. А коли українці
вже повернулися (з Європи. —
Ред.), їх не треба було агітувати
за ЄС, вони ставали українобо-

А коли українці вже повернулися з Європи, —
їх не треба було агітувати за ЄС, вони ставали
україноботами і європаботами.

домовленості з вами, не з повітря, що ми це отримаємо».
Порошенко також розповів, що Росія ще з 2010 року перешкоджала намаганням України домовитися про безвізовий
режим з ЄС. «І коли вони казали
«безвіз на хліб не намажеш»,
безвіз — це тільки для 5 тисяч заможних громадян, щоб
вони їздили, а ми будемо і далі

Білоруський спортивний сайт
Tribuna провів опитування
і виявив, що на Чемпіонаті
Європи з футболу, куди їхня
країна не пробилася, найбільше
білорусів – 45% – вболівають за
збірну України, ще 12%
– за Польщу, 16% –
ні за кого, 21% – за
інші країни, і лише
6% – за Росію.

тами і європаботами», — каже
Порошенко.
За його словами, тільки
недолугі люди можуть вважати, що програма реалізації
безвізу, чіткий план дій щодо
візової лібералізації, — це піаракція Порошенка. «Це — повернення України в родину
європейських народів», — резюмував п’ятий Президент.

в Хохляндії «і так сайдьот, можна і нужна гаваріць па рускі».
У контракти іноземних футболістів київського «Динамо», донецького «Шахтаря»
протягом 30-ти років вносять пункт про
обов’язок оволодіти російською (НЕ УКРАЇНСЬКОЮ!) мовою. Спортивна громадськість
мовчить. Позаяк їсть шашлики з рук власників футбольних клубів Ігоря Суркіса та Ріната
Ахметова, які вивчають англійську мову, але
зневажають українську.
Дружина Руслана Малиновського публічно заявляє, що її донька вивчає російську
та італійську мови. Українська для дитини є
шкідливою. Бо після закінчення футбольної
кар’єри чоловіка родина «Маліни» не буде
повертатися в непотрібну їм Україну. В Італії
краще. Футбольна громадськість знову промовчала.
І не треба слідом за експертами з телеканалів Ріната Ахметова брехати про «футбол
внє палітіки». Тобто у нас — війна з Росією.
А у них, «українських» футболістів в Англії,
Італії, Іспанії чи Бельгії — немає.
Не варто повторювати формулу ідіотів
про те, що люди в спортивній формі з тризубом захищають честь України. Насправді,
вони власною російською мовою захищають
безчестя України, російські мову, цінності
та імперію. Кремлівський садист сказав, що
всюди, де російська мова, там і є Росія. Ніхто
йому не заперечив. Бо це — правда. Чия мова,
того і влада. Запитайте у мешканців Криму…
Чекаю, коли український парламент заборонить виступати «за Україну» громадянам
держави, які не володіють українською мовою. Коли це станеться: до 50-річчя Незалежності чи до 100-літнього ювілею? А поки буду
вболівати за польських або німецьких футболістів. Вони на полі розмовляють мовою тієї
національності, яка утворила відповідні національні держави, сформувала НАЦІОНАЛЬНІ збірні та надала їм громадянство. Турки,
араби, афроамериканці здатні до вивчення
мов, а всі ці «гнучкошиєнки» з прізвищами, що
закінчуються на «ко», як люди другого сорту,
не здатні вивчити українську. Мову їхніх дідусів та матусь.
м. Івано-Франківськ.
Фото із сайту radiotrek.rv.ua.

l ЯКИЙ РАХУНОК?

Козаки програли
«тюльпанникам»
Євро-2020. Група С. Нідерланди —
Україна — 3:2 (1:0 — Жоржиньо Вейналдум, 53 хв.; 2:0 — Ваутер Вегхорст,
59; 2:1 — Андрій Ярмоленко, 75; 2:2 —
Роман Яремчук, 79; 3:2 — Дензел Дюмфріс, 85). В іншому матчі нашої групи
Австрія перемогла Північну Македонію — 3:1.

Хлопці, коли ви підспівуєте «Ще не вмерла…», то це і про синьо-жовту футболку,
і про мову.
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Фото із сайту slovoidilo.ua.
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l ПОЛІТИКА

Порошенко про «плівки Бігуса»:
«Використовувати питання
полонених у політичній
боротьбі — це «скотство»
Наразі найбільше з досягнень – у «Великій балаканині»?

Більше половини
українців вважають
владу Зеленського
дилетантською
і непрофесійною
Такої думки дотримується 55,3%
наших співвітчизників, свідчать
результати соціологічного опитування,
проведеного Центром SOCIS
Коля ДОЛЯ

е 15% назвали владу
популістською. Компетентною команду Зеленського вважає лише
12,9% опитаних.
66,5% респондентів назва-

Щ

“

ський не виконав більшість
своїх обіцянок, які роздав
перед виборами у 2019 році.
33,2%, — що він виконав тільки деякі. 9,6% — що більшість
обіцянок виконані або у процесі виконання. 1,4% переко-

66,5% респондентів назвали передвиборчу
обіцянку Володимира Зеленського закінчити епоху
бідності повністю проваленою.

ли передвиборчу обіцянку Володимира Зеленського закінчити епоху бідності повністю
проваленою. 25,3% — виконаною частково, 1,2% — цілком
реалізованою.
Половина опитаних, або
50,1%, вважають, що Зелен-

нані, що Зеленський не давав
жодних обіцянок.
Дослідження проводилось 28 травня — 3 червня
2021 року. Загалом було опитано 2000 респондентів методом
телефонного інтерв’ю САТІ. Статистична похибка 2,4%.

l ПРЯМА МОВА

«

Віктор НЕБОЖЕНКО,
соціолог, про Володимира Зеленського:
Все, що пропонує зараз Президент Зеленський, – яскраво, несподіватичного експроекспро
но, блискуче, але носить характер політичного
ння. Але гірше
мту і не потребує ефективного втілення.
ної політичінше: в Офісу Президента нема системної
ної стратегії, що робити з Україною. Тому у нього
ть іншій, не
одна політична ініціатива протирічить
закінчивши однієї справи, вони сміливо беруться
рмою, Офіс
за іншу. Не впоравшись із судовою реформою,
алиПрезидента береться за продаж землі, залишаючи фермера сам на сам із спекулянтами, крадькуватою місцевою владою
та латифундистами.

»

«Я пишаюся тим, що ми витягли майже 3300 українців. І мені
дуже сумно, що з квітня 2020-го — вже більше року — додому
не повернувся жоден заручник»
Фото із сайту eurosolidarity.org.

Дарія КЛИЧ

МЕДВЕДЧУКА ЯК ПОСЕРЕДНИКА
ЗАПРОПОНУВАЛИ ПУТІН
ТА МЕРКЕЛЬ
Зомбування людей, яке не має
нічого спільного із журналістикою, — так оцінює п’ятий Президент, лідер партії «Європейська
Солідарність» Петро Порошенко
серіал псевдорозслідувань «Бігус.Інфо». Про це він розповів
в інтерв’ю журналісту Валерію
Калнишу, детально зупинившись
на тому, як відбувався процес
звільнення заручників, починаючи з 2014 року. «Жодна моя міжнародна зустріч не проходила без
конкретних переговорів, що ми
маємо зробити», — сказав Порошенко. Лідер «Євросолідарності»,
зокрема, розповів про переговори з Папою Франциском, з керівництвом США і тоді віцепрезидентом Джозефом Байденом, колишнім президентом Ізраїлю, нині
покійним Шимоном Пересом,
президентом Туреччини Ердоганом, представниками Єврокомісії
та Європарламенту.
«І я би звертався до будь-кого — включно з Медведчуком —
для того, щоб додому повернути
наших воїнів. Питання, що цим
має займатися Медведчук, —
це ж стенограма Нормандського
формату. Це було запропоновано
учасниками Нормандського формату. Ці пропозиції прозвучали
в тому числі і від Путіна. І я на це
погодився», — зазначає Порошенко.
П’ятий Президент наголосив, що використання теми заручників і полонених для політичної
дискредитації опонентів — це перетин «червоних ліній». «Абсолютне «скотство» — використовувати питання заручників, полонених у політичній боротьбі.
Але я готовий і до цього. Мене
вже нічим не здивуєш, — говорить Порошенко. — Я пишаюся
тим, що витягли майже 3300 українців. І мені дуже сумно, що з квітня 2020 року — вже більше року
в Україну не повернувся жоден
заручник».

Уже більше року влада не може домогтись обміну українських заручників
Кремля на російських бандитів, а лояльні до Зеленського телеканали
перемивають кісточки Порошенку, розповідаючи, як у час своєї каденції
він «неправильно» звільняв наших бранців.

ЯК ВИТЯГУВАЛИ З ПОЛОНУ
РАХМАНА
Петро Порошенко обурився
маніпуляціями у програмі Бігуса
щодо звільнення кіборга Рахмана
(нібито обмін штучно затримували

“

рішення щодо вироку: до 14 років майора засудити. Після цього
в нього залишається час на апеляцію, який мав займати три-чотири
місяці. Члени нашої команди, я так
м’яко сформулюю, переконали його

— Це була дилема. Ти маєш з одного боку долю
конкретного українця, який знаходиться в полоні,
а з іншого боку — долю 42 мільйонів українців,
і ти маєш захистити українську землю і українську
державу, — відверто говорить п’ятий Президент.

в інтересах Порошенка. — Ред.).
За його словами, росіяни вимагали
обміняти українця на російського майора Старкова. Відпустити
його без рішення суду — означало
позбавити Україну надзвичайно
важливих аргументів у суді проти
РФ, доказів злочинів Кремля, які
здійснювалися за наказом Путіна
і начальника російського Генштабу Герасимова. «Це була дилема. Ти
маєш з одного боку долю конкретного українця, який знаходиться
в полоні, а з іншого боку — долю
42 мільйонів українців, і ти маєш
захистити українську землю і українську державу», — відверто говорить п’ятий Президент.
«25 вересня суд виніс таке

апеляцію не подавати. Він зробив відеозвернення до Путіна і сказав, що
«я — майор збройних сил РФ, номер
такий-то, частина така-то, 19 років
служу у збройних силах РФ, приїхав
сюди за наказом свого командування на Україну, вбивати українців,
і прошу — витягніть мене звідси», —
нагадав Порошенко (після суду глава Української держави помилував
російського окупанта і його обміняли на Рахмана — кіборга Андрія
Гречанова, який пробув у застінках
загарбників 4 місяці. — Ред.).
Порошенко називає так звані
«плівки» політичною атакою на опозицію і розповсюдження теорії
«зради», яка чітко координується
з Кремля.
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l ШОК!
Фото і з сайту zbroya.info.

Колишній рекетир, який забирав
останню копійку в людей, нині
роздає хліб і доглядає чужих дітей
Фото і з сайту radiosvoboda.org.

Фахівці дивуються, як можна було смертельно поранити людину із пневматичної
зброї, адже це дуже рідкісний випадок.

Школярка робила фото
для соцмереж і застрелила хлопця
У місті Буча на Київщині 15-річна
випускниця 9-го класу випадково
вбила свого однокласника під час
фотосесії

ла, що дівчинку не затримували, оскільки вона є неповнолітньою. «Двоє дівчат
та хлопців вирушили до оселі одного
із товаришів. Пізніше один із хлопців пішов, другий лишився з дівчатами. Пристойні родини, порядні підлітки…», —
також зазначила вона.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про вбивство
через необережність, яка передбачає
обмеження волі на строк від трьох
до п’яти років. Правоохоронці закликали батьків обережніше ставитися
до зброї й не порушувати правила
безпеки її зберігання. Мер Бучі Анатолій Федорук дав доручення відділу
освіти звернути увагу на цей випадок
та провести роз’яснювальну роботу.
«Попереду у нас — канікули, під час
яких діти багато часу проводять разом
з однолітками. Цей період має бути для
всіх безпечним», — наголосив він.

Леонід ОЛІЙНИК

ісля складання ЗНО четверо школярів пішли
до приватного будинку
одного з товаришів, взяли пневматичну рушницю та вирішили робити з нею
фото для соцмереж, — розповіли у поліції. — Але в якийсь момент 15-річна
дівчина натиснула на спусковий гачок
та вистрілила у груди 16-річного хлопця. Юнак помер на місці».
За попередніми даними поліції,
батько вбитого мав подарувати йому
цю рушницю. Спікер поліції Київської
області Ірина Прянишникова уточни-

«П

Задля великої родини подружжя спеціально переїхало з Кропивницького, де мало будинок і бізнес,
до села Клинці неподалік міста, щоб створювати свою республіку для дітей.
Але тому передував тривалий шлях.

Тетяна МЕЛЬНИК

Закінчення. Початок на с. 1
початку Ніл та Ірина
із Кропивницького взяли
під опікунство вісьмох дітей з однієї сім’ї, які були за крок
до інтернату. Заради них переїхали із міста до села, де придбали невеличкий будинок
із великою територією навколо. Через рік взяли ще двох
хлопців — Данила і Микиту.
Згодом — Злату та Івана.

С

“

залишався живим. Коли почав усе аналізувати, то зрозумів — Бог має на нього плани.
«Інакше б мене вже давно
не було, господар позбувся б,
як неплідного дерева», —
проводить аналогію із однією
з біблійських притч чоловік.
Якось Ніл запитав у Бога:
куди йому рухатися далі. Відповідь знайшов у Біблії: «Всю
цю землю, яку бачиш, я її дам
навіки тобі та потомству твоєму».

Декілька разів у житті Ніла траплялося
так, що він дивом залишався живим. Коли
почав усе аналізувати, то зрозумів — Бог
має на нього плани.

Коли Ніл став християнином і прийшов до церкви, почав задумуватися, чому взагалі живе на цій землі. До того
в нього ставлення до віри
було скептичним. Наприкінці
1990-х років він із друзями займався бандитизмом — вимаганням грошей. Однак тодішні
жорстокі ідеали почали швидко руйнуватися, і виникло
запитання — що далі, у чому
сенс життя?
Крута життєва дорога
привела чоловіка до Бога.
Декілька разів у житті Ніла
траплялося так, що він дивом

Маючи будинок і землю
навколо, він зрозумів свою
місію. Зрозумів, що варто турбуватися не лише про власних
трьох дітей, а й про інших.
Взявши опіку над чадами із неблагополучних сімей, чоловік
почав шукати можливості для
роботи з молоддю, і дізнався
про всесвітній християнський
скаутський рух Royal Rangers.
Саме тут Ніл себе і знайшов.
Родина взялася допомагати
юнакам та дівчатам, які опинилися в складних умовах.
У старому будинку в селі
Клинці вони організували

таку собі комуну для підлітків.
Спочатку це була республіка
без офіційного статусу, але
під патронатом соціальних
служб. Там діти вчилися доглядати за тваринами, обробляти землю, вести домашнє
господарство — готувалися
до дорослого життя. Основою перевиховання була трудотерапія. Але крім неї, вони
отримували головне — увагу
дорослих, якої були позбавлені у своїх родинах.
Згодом під патронатом
Ніла Плохова там відкрили
дитячий будинок сімейного типу «Отчий дім». Робота
з дітьми назавжди змінила
життя Ніла та Ірини. Вони намагаються виховати підопічних добрими, співчутливими
людьми.
Нещодавно започаткували традицію ділитися свіжоспеченим хлібом з тими,
хто потребує допомоги.
До роботи з випічкою залучають кожного в родині. Рецепт
простий — вода, борошно,
дріжджі, сіль, цукор, трохи
олії, а головне — любов.
Голова сімейства радіє
з того, що діти зростають небайдужими. Зізнається, що він
не лише найщасливіший, а й
найбагатший батько у світі.
За матеріалами Суспільне Кропивницький, електронної газети «Перша»
і сайту «Радіо «Свобода».

l БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ!

У поїзді з верхньої полиці
впав пасажир і загинув
Він був напідпитку і відмовився
скористатися ременями безпеки

виявила тіло чоловіка без ознак життя
та викликала «швидку». Медики констатували смерть чоловіка», — кажуть залізничники. Ймовірно, тернополянин
вдарився потилицею під час падіння,
хоча слідів забоїв медики на його тілі
не виявили. За словами дружини, її чоловік був напідпитку, вони їхали на відпочинок.
Найприкріше, що полиця, з якої
впав пасажир, була облаштована ременями безпеки, якими він, на жаль,
не скористався.

Наталка ЧОВНИК

іда сталася у потязі «Рахів —
Київ». В Укрзалізниці повідомили, що 27-річний чоловік із Тернополя впав із полиці о третій годині
ночі, але дружині, яка їхала з ним, сказав, що почуває себе добре, і повернувся на спальне місце. «Вранці вона
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Представництво польської агенції оголошує набір
працівників на склади брендового одягу на околицях
м. Лодзі
PОбов’язки: комплектація замовлення, упаковка, сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
PЗаробітна плата – від 20 000 грн+премії.
PБезкоштовні обіди, чай, кава.
PЖитло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.
Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи, надалі
бажаючі можуть подаватися на карту побиту.
Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.

6

«ЦІКАВА
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Час передплачувати
Фото politrussia.

с. 3

Важкі часи? Моліться до ікони «Свята Трійця»

l ПРИМА СЦЕНИ
Фото zn.ua.

»

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

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

Ціна 6 грн

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

l CуперБОЄЦЬ

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

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

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

“

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

Марина ЛУГОВА

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

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

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

Закінчення на с. 7

»

Власта КРИМСЬКА

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

Фото з фейсбук-сторінки «Бойовий бюлетень».

Т

Закінчення на с. 6

»

Вони прожили у шлюбі 46 років.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9 9 0 7

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

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

n Пряма лінія
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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.
УРМАНЕНКА.

n Герої нашого часу

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

»

Фото із домашнього архіву родини ШУМИКІВ.
МИКІВ.

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

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

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

n Знай наших!

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

Фото valikhnovskimd.com.

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

»

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

»
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n Вітаємо!

Неймовірна Галино Іванівно!
Нехай у Вашому серці завжди буде чаруюча весна,
яка даруватиме крила любові найближчим людям
для з
ахисту, і д
ля п
на землі — і для
захисту,
для
польоту!
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ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ, ÀÄÅÍÎÌÀ, ²ÌÏÎÒÅÍÖ²ß?

Адже
А
дже ночі,
ноч
чі, щ
що
он
не
е сспали
пали
иВ
Ви,
и, — це є любов!
пісня,
що
Ви,
любов!
І пі
існя, щ
о сспівали
півали В
и, — л
юб
квіти,
що
посіяли
любов!
Ік
вііти, щ
оп
осіяли — л
юбов!!
очі
внуків
Ваших
любов!
Іо
чі в
ну
уків В
аши
их — це л
юб
бо
Щиро
Щ
Щи
ро з л
любов’ю друзі
з «Газети
Волинь»,
«Га
«
Ц
«Цікавої
газети
на вихідні»,
«Читанки
для всіх»,
«Так ніхто
не кохав»
і volyn.com.ua.

ÓÍ²ÊÀËÜÍÈÉ ÑÏÎÑ²Á ÂÈÐ²ØÅÍÍß
ÇÀÁÓÄÜ ÏÐÎ ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ ÍÀÇÀÂÆÄÈ —
ÏÎÇÁÓÄÜÑß ÕÂÎÐÎÁÈ ÇÀÐÀÇ!
Äîáðîãî äíÿ! Ìåíå çâóòü Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, ìåí³ 62 ðîêè. Äåê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó
ÿ ïðî÷èòàâ êíèãó «Äðóãå ñåðöå ÷îëîâ³êà».
Ìîæó ñêàçàòè ëèøå ñëîâà âåëè÷åçíî¿
âäÿ÷íîñò³ ¿¿ àâòîðàì – ë³êàðÿì ²ùóêó òà Ëîáàíîâó. Ñêîðèñòàâøèñü ðåêîìåíäàö³ÿìè ç
êíèãè, ÿ çà äâà ì³ñÿö³ ïîçáóâñÿ ïðîñòàòèòó,
íàáàãàòî ñïîê³éí³øå ñïëþ (ðàí³øå ïî 7-8
ðàç³â çà í³÷ á³ãàâ ó òóàëåò), çàáóâ ïðî áîë³
â ïðîìåæèí³ é â³ä÷óâ ñåáå ÷îëîâ³êîì – ïîòåíö³ÿ íèí³, ÿê ó ìîëîäîãî.
Êð³ì öüîãî, ïîì³òèâ, ùî ïåðåñòàâ õâîð³òè íà çàñòóäó, â ìåíå
ïîêðàùèâñÿ ³ìóí³òåò. Âèÿâëÿºòüñÿ, ìåòîä, çàïðîïîíîâàíèé ó êíèç³
«Äðóãå ñåðöå ÷îëîâ³êà», áóâ â³äîìèé á³ëüøå 2000 ðîê³â òîìó,
íèì óñï³øíî êîðèñòóâàëèñÿ íàø³ ïðåäêè, â³í ïîâí³ñòþ ïðèðîäíèé, à éîãî åôåêòèâí³ñòü ÿ ñïðîáóâàâ íà ñîá³.

ціну на книгу знижено в 2 рази.

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

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

Наталка ЧОВНИК

тижневик «Волинь-нова»
передплатні індекси:

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

Читанка
ДЛЯ ВСІХ

№1 (1)

Ціна 4 грн

(передплата – 3 грн)

Фото із сайту molytva.at.ua.

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

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

Закінчення на с.6

l ЗНАЙ НАШИХ!

Фото із сайту stalker.fandom.com.

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

Закінчення на с. 5

»

Тетяна зарізала
чоловіка і поїхала
в Єгипет до коханця

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

»

Історію з Рівного колись
відзніме Голлівуд

с. 3, 1
10

місячник «Читанка для всіх»
передплатні індекси:

Фото із сайту tsn.ua.

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

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

огмат про Пресвяту
Трійцю — основоположне і водночас
найбільш складне церковне вчення. Говорячи
про нього, мається на увазі, що Бог — один, але
в трьох особах: Отець, Син
і Святий Дух. Про те, що
це саме так, ми знаємо
тому, що Господь відкрив
нам цю істину. Якби не Він,
людина самотужки ніколи б не змогла додуматися
до цієї реальності, що перевершує здатність її розуму. У Новому Завіті є чимало місць, де більш-менш
явно йдеться про Трійцю.
Найвідоміше з них — кінець Євангелія від Матфея,

Д

30000, 60306, 60305, 86772
(для читачів Волинської області),
97847 (для читачів Рівненської області),

l ДИВА ВІРИ

Зелені свята,
як у народі
називають Трійцю,
після Великодня
та Різдва вважаються
одним із найбільших
християнських
празників.
Відзначаються
завжди у неділю
сьомого тижня
після Пасхи.
За переданням, цього
дня Господь уперше
проявився в усіх
своїх іпостасях —
як Бог Отець, Бог
Син і Бог Дух Святий.
У православних
церквах з цієї нагоди
відправляється одна
з найвеличніших
служб у році,
а на середину храмів
виносять ікону «Свята
трійця» — копію
образа Андрія
Рубльова, написаного
у ХV столітті

Увага! АКЦІЯ! До 14.05.2020 р.
40 грн

www.volyn.com.ua

l СИЛА ВІРИ

наші видання:
Чому Ірина Геращенко
не спростовувала
романи з президентами?

Газета НА ВИХІДНІ»

»

Фото із сайту sofija.ru.

Понад п’ять століть ікона Андрія Рубльова вважається найдостовірнішим зображенням
триєдиного Бога.

в якому Ісус каже апостолам: «Тож ідіть і навчіть
всі народи, христячи їх
в ім’я Отця і Сина і Святого
Духа».
Яскравий прик лад
ск ладності розуміння
Пресвятої Трійці наводить
один із отців церкви —
блаженний Августин. Він

“

її мушлею з моря. «Навіщо
ти це робиш?» — запитав
блаженний. «Хочу перенести море в ямку!» — відповів хлопчик. «Але це неможливо», — усміхнувся
Августин. «А як же ти своїм розумом хочеш збагнути невичерпну таємницю
Пресвятої Трійці?» — ска-

маючи досвід духовного
життя, кажуть святі отці.
Тим часом у Старому Заповіті є низка вказівок,
де Бог говорить про себе
у множині. У Новому найбільш чітко триєдиність
подається під час Хрещення Ісуса Христа в Йордані.
А вперше на сторінках Бі-

Вважається, що, довіряючи свої думки, гріхи і вчинки цій
святині, ви безпосередньо розмовляєте з Господом.

жив у IV столітті і багато
часу присвятив роздумам
над таємницею Триєдиного Бога. Августин довго
постив, молився, і одного
разу, йдучи берегом моря,
побачив хлопчика. Той викопав ямку в піску та носив туди воду, черпаючи

зала дитина і зникла…
Ямка в піску — наші
обмежені розумові можливості. Церква вчить, що
природу Бога не під силу
пізнати жодному створінню — ні людині, ні янголу.
Лише трохи більше наблизитися до цього можна,

блії Свята Трійця описана
у вигляді трьох ангелів, які
явилися Аврааму.
Книга книг розповідає, що праотець Авраам, родоначальник Богообраного народу, зустрів
біля діброви Мамре трьох
таємничих мандрівників.

Під час трапези в будинку
вони дали йому обітницю
про прийдешнє чудесне
народження сина Ісаака,
якого чекав багато років.
З волі Господа, від Авраама повинен був піти «народ великий і сильний»,
в якому «благословляться … всі народи землі».
Потім двоє із трьох осіб
відправилися покарати
Содом — місто, що прогнівило Бога численними гріхами його жителів,
а один залишився з Авраамом і далі розмовляв
із ним. У ХV столітті цю
зустріч зобразив преподобний Андрій Рубльов
на іконі «Свята Трійця», яка експонується
в Третьяковській галереї
у Москві і яку вважають
художнім еквівалентом
богословського поняття про єдиносутню животворну нероздільну
Трійцю.
У чому допомагає
ікона Святої Трійці?
За численними свідченнями вірян, вона очищає і підносить душу,
позбавляє від складних,
драматичних переживань, страхів і тривог,
дає змогу знайти радість
та надію. Вважається, що,
довіряючи свої думки,
гріхи і вчинки цій святині, ви безпосередньо
розмовляєте з Господом. Тому реліквія часто
використовується для
сповіді — молитва перед
нею сприяє каяттю, знищує будь-який негатив,
відганяє сумніви і спокуси. Крім того, образ
підказує вихід зі скрутних життєвих ситуацій,
наставляє на праведний
шлях та зміцнює у вірі.

97847 (для читачів Волинської області),
60313 (для читачів Рівненської області),
60780 (для читачів інших областей).
Фото 1plus1.ua.

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

ніхто

ТАК
не КОХАВ
Ціна 6,5 грн

Фото footboom.com.
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Фото xsport.ua.

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

«Відіб’є пенальті — ПОЦІЛУЮ!»
l ІСТОРІЯ НОМЕРА У футболіста Андрія Пятова із дружиною бартер:

вона присутня на його іграх, а він — під час пологів
с. 9—11

l ДОКОХАВСЯ…

38 дружин: помер голова «найбільшої родини у світі»
Фото із сайту ввс.com.

Зіона Чана (на фото), голова
релігійної секти з Індії,
що практикувала
багатоженство, помер
у неділю на 77-му році
життя. У нього було
38 дружин, 89 дітей
та 36 онуків

»

«І заявив матері коханої:

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

»

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

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

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

овину підтвердив
не хто-небудь, а головний міністр Мізорама
Зорамтханга, який висловив
свої співчуття «з важким сер-

Н

І хто тепер про них усіх дбатиме?

цем». Складно сказати, чи Чана
точно був головою найбільшої
у світі родини, оскільки є інші,

хто претендує на це звання.
У будь-якому разі, його родина є
своєрідною місцевою сенсацією,

яка приваблює туристів до села
на північному сході Індії. І життя
Чани за ці роки неодноразово
потрапляло до заголовків світових ЗМІ.
Величезна сім’я живе разом у чотириповерховому будинку на 100 кімнат. Його дружини мешкають у гуртожитку
біля спальні Чани. Зі своєю
найстаршою «половинкою»,
яка на три роки старша за нього, він познайомився у 17 років.
Сім’я належить до християнської секти, яка налічує близько
2000 послідовників. Секту, яка дозволяє багатоженство для чоловіків, заснував дід Чани в 1942 році.

«ЦІКАВА
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l НА ЩО СКАРЖИТЕСЯ?

l ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...

«Він — «шиз»! Про всяк випадок
тримайся подалі…»

Чорний грибок
давно «прописаний»
і в Україні

— Маю сусіда, який страждає від психічного захворювання
і допік уже всім жителям нашого під’їзду. Ні поліція, ні медики
не реагують. Невже і справді шизофренія є невиліковною і ніхто
нічим не може зарадити? — запитує наша читачка з Луцька.
Спробуємо розібратися

Неш став лауреатом Нобелівської
премії з економіки 1994 року. Він
зміг змиритися зі своєю хворобою і навчився не звертати уваги
на її прояви, що лікарі спочатку
вважали поліпшенням. Але насправді ціна успіху була неймовірно великою.

Фото із сайту idoctor.kz.

НЕ В ПЕТЛЮ,
А В ГРОМАДСЬКУ
ОРГАНІЗАЦІЮ

Оксана КРАВЧЕНКО

АГРЕСИВНИХ НЕ БІЛЬШЕ,
НІЖ СЕРЕД ЗДОРОВИХ
Хворих на шизофренію приблизно один-два відсотки від
усього населення. І майже у всіх
країнах цей показник однаковий.
Але не завжди люди з таким діагнозом мають змогу нормально
жити, працювати, лікуватися.
Контролювати недугу вдається
приблизно половині пацієнтів,
кажуть медики.
Слово «шизофренія» у перекладі з грецької означає «розколюю розум». Це достатньо серйозне психічне захворювання,
яке виникає в основному в молодому віці (16–30 років). Найпоширеніші симптоми — маячні ідеї,
галюцинації, надмірна підозрілість, людина думає, що сторонні
винні у всіх її нещастях. Малопомітні ознаки недуги — відсутність
ініціативи, апатія, нехтування гігієною.
Чому розвивається шизофренія, яка досі залишається найменш дослідженим психічним
захворюванням? Наразі вчені
говорять про генетичні фактори
ризику, травми мозку, інфекції,
наркотики, стреси. Але чіткої відповіді, як і однієї причини, не існує.
Згідно з чинним законодавством, якщо людина з шизофренією не є небезпечною, ніхто
не має права примусово її лікувати. Але сама вона часто не усвідомлює, що без кваліфікованої
допомоги хвороба буде прогресувати, стан погіршиться. Виходить замкнене коло.
Проблема ще й у тому, що
ефективні сучасні препарати є дороговартісними, вони
не по кишені більшості пацієнтів.
Спеціалісти кажуть, що важливо
не пропустити появу первинного психотичного епізоду. Коли
людина вперше пережила напад
шизофренії, слід розпочинати інтенсивну терапію. Необхідна вона
і в періоди загострення.
Після так званої оптимізації
психіатричної служби в Україні
чимало пацієнтів залишилося «за
бортом». У жодній розвиненій
країні психіатрія не фінансується
на 100%. Проте на Заході після
стаціонарного лікування хворим,

Безладність, незв’язність мислення, марення і галюцинації
отруюють життя хворих і тих, хто їх оточує.

які в ремісії, допомагають соціальні служби. Вони навчають їх
обслуговувати себе, давати раду
з побутом. В Україні ж такої практики немає. Ускладнює становище і негативне ставлення до людей із порушеннями психіки. Хоча
випадки агресивного поводження осіб із шизофренією, як свідчить статистика, трапляються
не частіше, ніж серед здорових.

ГЕНІАЛЬНІСТЬ І БОЖЕВІЛЛЯ
ЧАСТО ЙДУТЬ У ПАРІ
Всі великі відкриття світу беруть свій початок із неймовірних
ідей і теорій, які спочатку видаються маячнею. Платон називав
геніальність «маренням, що дарується богами».

“

порозумітися, настрій змінювався
буквально щогодини, в його голові постійно вирували дивні ідеї.
Щодо Фрідріха Вільгельма
Ніцше, то науковці сходяться
на думці, що відомий філософ мав
явні ознаки «ядерної мозаїчної
шизофренії», яку ще називають
одержимістю, а найяскравішим
її симптомом є манія величі, що й
послужило імпульсом до ідеї про
надлюдину.
Багато незвичайного було
у творчості і житті письменника
Миколи Гоголя. Кажуть, що він
переживав періодичні напади
психозу і клаустрофобії. Миколу
Васильовича часто турбували
звукові й зорові галюцинації, що
відчувається і в його творах. Апа-

Найпоширеніші симптоми — маячні ідеї,
галюцинації, надмірна підозрілість, людина
думає, що сторонні винні у всіх її нещастях.

Серед тих, кого відносять
до переліку геніальних шизофреніків, — нідерландський художник-постімпресіоніст Вінсент
Ван Гог. Вважається, що більшу
частину своїх знаменитих картин він створив у моменти загострення хвороби. В цей час він міг
не спати цілодобово і працював
дуже продуктивно. Частина дослідників стверджує, що й Ісаак
Ньютон страждав від шизофренії
та біполярного розладу. Він став
геніальним математиком і фізиком, але з ним було дуже складно

тія і депресія різко змінювалися
періодами надмірної активності
і натхнення. Стосується це й багатьох інших знаменитих письменників — Достоєвського, Булгакова, Гі де Мопассана…
Відомий фільм «Ігри розуму»,
який розповідає про життя Джона Форбса Неша — талановитого американського математика,
який працював у галузі теорії ігор
та диференціальної геометрії, є
наочною ілюстрацією того, як нелегко адаптуватися людям із шизофренією у суспільстві. Джон

Більше публікацій на медичну тему — на сайті

У цивілізованих країнах люди
поступово звикають до того, що
бути шизофреніком не соромно
і не страшно. Доводить це власним досвідом молода американка Сесілія МакГоф, яка здобула
освіту, зробила кар’єру й активно захищає права психічнохворих. Дівчина вивчає астрономію
та астрофізику в університеті
штату Пенсильванія, заснувала
віртуальну лабораторію та представляла США на Міжнародній
космічній олімпіаді.
Однак за лаштунками цього
успіху довгий час ховалася велика таємниця, якою Сесілія боялась
з кимось ділитися. Відомо, що
людей з діагнозом «шизофренія»
переслідують галюцинації. У дівчини вони були такими моторошними, що її життя нагадувало
постійний фільм жахів. Зрештою
дійшло до того, що Сесілія навіть
намагалася вчинити самогубство.
Не менш складним випробуванням після спроби суїциду стала розмова з мамою, яка запевняла, що в жодному разі не можна
нікому про це розповідати: «Вони
вважатимуть тебе божевільною,
і ти не зможеш отримати роботу
в майбутньому».
Але Сесілія МакГоф усе ж
якось зважилася й поділилася
своєю історією у блозі. І неочікувано отримала у відповідь колосальну підтримку. Вона стала
пацієнткою кваліфікованого психіатра, який призначив ефективні
ліки. Дівчина почала спілкуватися
з ровесниками, які були у схожій
ситуації. Відомо, що кожен десятий шизофренік закінчує життя
самогубством, а 4 з 10 принаймні
один раз робили спробу вкоротити собі віку. Іноді від людей з психічними розладами намагаються
дистанціюватися, тому що через
них відчувають дискомфорт.
Саме для того, аби змінити
сприйняття недуги та уявлення
про неї, Сесілія заснувала громадську організацію «Студенти
із шизофренією». Її члени відкрито говорять про свою хворобу,
підтримують тих, хто потребує
допомоги та доводять, що кожен
із них — сильна особистість, яка
відчайдушно бореться.
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Мукоромікоз охопив Індію і вийшов
за її межі, виникла серйозна загроза
швидкого поширення інфекції. Кадри
понівечених хворобою людських
облич, операції з видалення очей
і щелеп, велика кількість смертельних
випадків — усе це жахає. Але,
виявляється, страшна недуга не така
вже й нова для нас
Марія КАЩУК

к розповів в ефірі телеканалу
OBOZREVATEL лікар-інфекціоніст Віктор Петров, чорний грибок і раніше
фіксували в Україні, але таких випадків було
не більше ніж 5–10 на рік. Зараз частота цих
ускладнень може значно зрости. Ми до цього не готові. Мукоромікоз має дуже велику
летальність. Він лікується винятково в умовах стаціонару, в палатах інтенсивної терапії.
В Україні дуже обмежена кількість амфотерицину В — препарату, який використовується саме проти цього захворювання. Жодна з обласних лікарень його у достатній кількості наразі не має. Єдине, що рятує, — в нас
у довкіллі немає необхідних умов для того,
щоб збудник довго зберігав життєздатність.
На щастя, в Україні рівень вологості, ультрафіолетового випромінювання і загальний
рівень середньодобової температури не є
сприятливим середовищем для нього. Передача чорного грибка відбувається повітряно-крапельним шляхом; через повітря;
через поверхні.
До групи ризику зараження мукоромікозом належать:
¬хворі на COVID-19;
¬ті, хто переніс коронавірусну інфекцію
менше ніж 2 тижні тому;
¬люди з ослабленим імунітетом;
¬ВІЛ-інфіковані;
¬діабетики;
¬ті, хто приймали великі дози гормональних препаратів, зокрема дексаметазону.
Після COVID-19 імунна система практично на нульовому рівні, оскільки всі сили організму кинуті на боротьбу з вірусом. Тому
люди, які перехворіли, а особливо ті, які
перенесли недугу важко або отримували
великі дози гормональних препаратів, зокрема дексаметазону, є групою найбільшого
ризику щодо розвитку мукоромікозу. Захворювання не загрожує малим дітям або дорослим, які мають достатній рівень імунітету.
Чорний грибок уражає легені, верхні
дихальні шляхи, гайморові пазухи, очі. Про
зараження можуть свідчити симптоми, характерні для бронхіту, гаймориту; виділення
з бронхіальних шляхів, з носа.

Я

l ФАКТ
ПОНАД 30% УКРАЇНЦІВ, ЯКИМ ЗАРАЗ
25 РОКІВ ТА БІЛЬШЕ, МАЮТЬ ВИСОКИЙ
РИЗИК УПРОДОВЖ ЖИТТЯ ЗАХВОРІТИ
НА ГОСТРИЙ ІНСУЛЬТ. За даними офіційної
статистики МОЗ України, щороку в нашій країні
трапляється близько 130 тисяч випадків цієї
недуги, до 40% пацієнтів помирають протягом першого місяця, близько 35% – люди
працездатного віку. Кожні 4 хвилини у когось
стається мозкова катастрофа, кожні 6 хвилин
від неї хтось гине.
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«Перша людина, про яку ти думаєш вранці, і остання,
про яку ти думаєш вночі, це або причина твого щастя,
або твого болю».
Еріх Марія РЕМАРК,
німецький письменник.
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l ЖИТТЯ, ЯК СЕРІАЛ

«А ти старіти не боїшся?»
Фото із сайту youtube.com.

Закінчення. Початок на с. 16

l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ

Ознаки нездорових стосунків у парі і що з цим робити
Фото із сайту bogoslov.org.

Взаємини не будуються самі по собі.
Вони потребують безперервної праці
як жінки, так і чоловіка. Що ж свідчить
про те, що на певному етапі хтось із
партнерів про це забуває і починає
перетягувати ковдру на себе?
«МЕНІ ВСЕ ОДНО»

«Я ТУТ ГОСПОДАР»

“

«Я ТУТ ГОСПОДИНЯ»
Нині дедалі частіше буває, що жінка пригнічує чоловіка і перетворює його на підкаблучника. Рішення приймаються лише з її згоди, вона
розпоряджається бюджетом, багато працює,
а ти — «почисти картоплю», «піди в магазин»,
«очі б мої тебе не бачили». Врятувати такі взаємини складно через відмінності темпераменту:
меланхоліків усе влаштовує, а ні — мусять змиритися або йти геть.
Це тонка матерія, і якщо порветься — відновити її неможливо: ні секс, ні гроші, ні вмовляння не врятують. Повага зникає не миттєво — це
тривалий рутинний шлях, який заводить у глухий кут. Чоловік прийшов з роботи засмучений,

Анна КОРОЛЬОВА

7 простих порад,
як організувати простір у шафі
1. Переберіть свій одяг
Якщо ви тричі здавали річ у хімчистку, а
пляма все одно не зникає, — пора викидати
таке вбрання. Не тримайте в гардеробі те, що
вам уже не підходить за розміром. Якщо ці
речі ще в хорошому стані, їх можна віддати
нужденним. Добре зважте, у чому ви насправді добре виглядаєте, а що вам не пасує, — і
позбудьтеся зайвого.
2. Впорядкуйте за категоріями
Взуття — до взуття, сумочки — до сумочок, сукні — до суконь.
3. Відсортуйте за кольором
«Я люблю складати одяг від світлого до
темного, зліва направо. Це мерчандайзинговий трюк, що допомагає оку слідкувати за своїми речами», — каже Мелані Чарльтон Фоулер.
4. Не забувайте про вішаки
Експертка радить використовувати од-

Попри симпатію і спільні інтереси багато хто
зловживає стереотипом, що в родині головний
— чоловік. Для таких — неважливо, що у дружини є власна думка, що вона має три вищі освіти
і працює на двох роботах. «Ти жінка — мовчи!».
На доказ переваги він перераховує свої «видатні» вчинки: «Я служив…», «Я бачив…», «Ти й не
уявляєш, що я пережив…», «Я, я, я…». У таких
нездорових стосунках жінці залишається або
терпіти, або не терпіти, але змінити чоловіка не
вдасться.

ВТРАТА ПОВАГИ

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

накові для всього одягу бажано світлого
тону, адже вони краще підкреслюють його
колір.
5. Окремі полички для взуття та сумочок
У такому випадку вони будуть одразу на
видноті.
6. Аксесуари для гардеробу
Органайзери для прикрас, додаткові шухляди, підставки для краваток та поясів допоможуть швидше за потреби одягнутися.
7. Використовуйте простір по максимуму
Якщо у вас полиці для взуття довгі, але
неглибокі, то поставте одну пару носками
вперед, іншу — п’ятами. Якщо вони, навпаки,
глибокі, але вузькі, то поставте попереду по
одному черевику з пари, а позаду — другий.
Джерело: zaxid.net.

«ЗАВОДИТИ ДІТЕЙ ЩЕ НАДТО РАНО»

Фундамент здорових
взаємин закладається
на початку сімейного життя,
і все, що ми маємо через
10 літ подружнього життя,
— це результат наших дій.

накричав без причини — що ж, у нього важкий
день. Він не встигає вранці черевики почистити
— вам не складно, зробите, йому ж важко рано
встати, він сова. А згодом усе це він сприймає
як ваш обов’язок і поступово займає позицію
пана — з вами не рахується, а ви ковтаєте його
зневагу. Далі буде лише гірше.

Якщо ви кілька років у шлюбі, а чоловік усе не
готовий до народження дітей, то це проблема, вирішити яку буде дедалі складніше. Звичайно, можна відкласти вагітність на певний період, але він
не має тривати вічно, якщо діти для вас важливі.
Коли він цього не розуміє, то, може, варто замислитися, що взагалі вас пов’язує з цією людиною.
Фундамент здорових взаємин закладається
на початку сімейного життя, і все, що ми маємо
через 10 літ подружнього життя, — це результат
наших дій. Тож важливо домовлятися про все
заздалегідь. Якщо чоловік переконаний, що ви
— персонал для його обслуговування (і ви з цим
погодилися), то так буде і у шлюбі. Інше питання,
чи влаштовує це вас. Коли ви згідні — нема проблем, коли ж ні — працюйте над цим до весілля,
а не вийде — добре подумайте, чи варто виходити заміж за цю людину.

l НА ЗАМІТКУ

Фрукти повернуть красу

В’єтнамки взувайте
не тільки на пляж
тилісти стверджують, що
мода циклічна. Те, що, здавалося б, уже забуте, через
ккілька років повертається. Правда, із деякими змінами. Скажімо,
влітку 2021–го у моді будуть
в’єтнамки, але вже з дутими ремінцями, а ще — з тонкими лямками, на платформі, каблуках, з
квадратним носом. І це далеко
не повний їх перелік.
Актуальні й із контрастним

С

поєднанням. Зокрема, босоніжоніжки–в’єтнамки, шльопанці з багатим декором. Словом, цього року
практичне, але, здавалося б, непоказепоказне взуття перетвориться на більш
льш
вишукане і елегантне.
Модні блогери на власномуу
прикладі демонструють, з чим
м
можна його комбінувати. Це
можуть бути ніжні сукні чи одяг
дяг
із деніму. Більше того, формаа
в’єтнамок перейшла і на деякі босоніжки, що одягаються
між пальцями.

літку якомога частіше наносьте подрібнену суміш з них
на обличчя. Бажано додавати до неї й інші інгредієнти:
молоко, мед, яйця, масло, які теж є корисними для шкіри.
Те саме стосується і соків. Їх можна використовувати як для
масок, так і для лосьйону. Спробуйте замість звичного косметичного засобу скористатися природним. Це і корисніше, і
ефективніше.
Літо – найкращий сезон для збагачення шкіри вітамінами, тому
не втрачайте жодної хвилини, їжте якомога більше овочів і фруктів
і про красу шкіри не забувайте.

В
Фото із сайту freepik.com.

ВВони знову у тренді

Здавна відомо, що найкориснішим для здоров’я шкіри є
не тільки споживання, а й використання свіжих овочів і
фруктів. Із них можна робити маски. Підійдуть для цього
яблука, полуниці, банани, ківі, грейпфрут, апельсин,
вишня, малина…

“

Має жінка і сина,
який з’явився в другому,
теж не вдалому, шлюбі.
Той син її кара.

Минули роки. Старенької не стало через два місяці після того дня. Донька і сама
уже ледь ходить, а її Марічка живе з сім’єю
далеко. Має жінка і сина, який з’явився в
другому, теж не вдалому, шлюбі. Той син її
кара. Ніяк не може ради йому дати. Тричі
одружувався, а все якось без толку. Нічого
свого не нажив, лиш її речі розносить, вимінюючи на оковиту. А нещодавно слізно
просив узяти величезний кредит або закласти квартиру, бо ж має космічні борги.
Заклала, він же її дитина.
— Марічко, доню, рятуй! Не маю де
голову прихилити, — телефонувала вже

«Я, мамо, з тобою так, як ти з бабусею, вчиню».

через два місяці. — Брат твій квартиру
мою за вітром пустив. Я на вулиці житиму.
Донька довго мовчала. Вона взагалі
рідко з нею говорила і неохоче, але ця пауза ставала нестерпною.

Р

Фото із сайту the-challenger.ru.

l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!

оли приїхали за старенькою, Марічку двоє тримали. Мала захищала
бабусю до останнього, але що може
дитина?
— А ти, — говорила мамі крізь сльози. — Ти старіти не боїшся? Бо я, мамо, з
тобою так, як ти з бабусею, вчиню. Тож запам’ятай. Зроблю те ж саме, мамо!

К

Напевно, кожній із нас іноді доводилося використовувати шафу, аби трохи приховати
безлад в оселі перед приходом гостей. Проте дослідження свідчать: чим більш
організованим є наше життя, тим щасливішими ми почуваємося. Експертка
з організації гардеробу Мелані Чарльтон Фоулер ділиться думками, як зробити свою
шафу зразком порядку

У розмові подружжя часто можна почути цю
суху фразу. Чоловікові однаково, як виглядає
дружина, жінці однаково, де був благовірний.
Спершу люди так маскують образу, але емоції і
слова слід контролювати. На жаль, взаємини, які
багаторазово підкріплюються байдужістю, рано
чи пізно руйнуються.
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Фото із сайту jvlife.com.
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— Ти пам’ятаєш адресу того закладу,
куди ти відправила бабусю. Їдь туди, мамо.
Я зараз зателефоную і про все домовлюсь,
все оплачу, але більше мене не турбуй, — і
вимкнула зв’язок.
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l СІМ «Я»

l СЕ ЛЯ ВІ

Я тебе «бачу»

Святослав Вакарчук:
«Шлюби укладаються не в рацсах,
а на небесах»… і руйнуються навіть
після 20 років

— Давай гратися
у віннібол.
— Може, баскетбол?
— Мамо, не перекручуй!
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

айменший
син постійними вигадками навчив мене
не вживати фраз на кшталт
«Насправді все не так» і «Так
не буває». Зрозуміла, що пояснювати щось дитині, яка
не потребує цього, а навпаки — пропонує зазирнути
у її світобачення, — передчасна справа та їй і не потрібна. Я знаю це, бо бачу
свого сина, як кажуть в народі, наскрізь. А це означає, що розумію хід його
думок та емоції. Дуже люблю спостерігати за ним
і розмовляти. В якийсь момент припустила, що кальку
з таких цікавезних і майже
ідеальних стосунків можна спробувати перенести
на більш складне спілкування зі старшими, і пробую це втілити. Дошколярик
нормально сприймає, що
зараз мама — з ним десь
на рівних, а за деякий час
дасть завдання. Підлітки ж
хочуть тільки першого. І хоч
радять деякі майстри із сімейного виховання триматися з дитиною на рівних,
та з практики видно, що
це неможливо. Іноді мусиш
виходити за рамки, а ще ж
мене, маму, таки мусять слухатися й підкорятися, коли
того потребують обставини.
Тож сприймаю своїх старшеньких як не рівних мені,
але інакших, з іншим світоглядом, мисленням, баченням себе і нас. Мої четверо
дітей такі різні за комбінацією генів, темпераменту,
характеру, певно, й тим, що
їм діставалися інші батьки

Відповіді
на cканворд із с. 15

Н

(бо ж ми з чоловіком змінювалися — з роками чогось
навчалися, впевненіше стояли на ногах), тож взаємодіяти з усіма однаково — нерозумна справа. Я це «бачу»,
бо спостерігаю за ними з їхнього народження: хтось
потребує, щоб мама реагувала словами, хтось — щоб
тільки слухала й кивала,
один почує прохання й виконає, іншому треба, щоб
обов’язково пролунало:
«Будь ласка, допоможи».
Мій винахід (або, як тепер
кажуть, лайфхак) у спілкуванні з дітьми-підлітками:
висловлювати свою думку
з якоїсь проблеми, що їх
турбує, не прямим чином,
а у запитаннях: «Ти не думаєш, що так було би ліпше?», «А якщо спробувати
ось так?». Помітила, що така
форма дітям до вподоби,
бо ніхто нічого не нав’язує,
навпаки — їхньою думкою
цікавляться. Так я бачу перспективи справжніх взаємин.
Що ж до запитань самому собі, то сподобалися ті,
які пропонує ставити педагог і керівник Інституту
неформальної освіти Діма
Зіцер у книзі «Свобода від
виховання»: «Як не обмежувати дитину, не принижувати, не ламати, берегти
і як не забувати про це у гострі моменти? От вони головні питання батьківства,
хіба ні?».
Якщо маєте, шановні
читачі, свої відкриття про
такий ск ладний сімейний світ, який психологи
дос лід ж ують с толіт тями 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».

Фото із сайту 24tv.

Закінчення. Початок на с. 1
Юстина КОЛОМІЄЦЬ

вятослав і Ляля познайомилися в 1990-х роках, коли
гурт «Океан Ельзи» підхопила
перша хвиля популярності. Тоді музиканти переїхали зі Львова до Києва й обрали іміджмейкеркою Лялю
Фонарьову. Перед тим вона закінчила лондонську школу стилістів
Toni&Guy і два роки пропрацювала
у Великій Британії. Вакарчука стилістка підкорила з першого погляду.
До роману з фронтменом «Океану
Ельзи» Ляля вже була заміжня. Її перший чоловік — львів’янин Володимир
Тарасюк — власник мережі перукарських салонів, один із найвідоміших
і найзаможніших українських стилістів,
який співпрацював із зірками першого
ешелону. Він створював сценічні образи Ірині Білик, Андрію Данилку, Валерію
Харчишину і навіть самому Святославу
Вакарчуку. У шлюбі з Тарасюком Ляля
Фонарьова народила доньку Діану. Дівчинка з’явилася на світ 1993 року.
Цивільна дружина Святослава Вакарчука певний час була фотографом
його гурту, а згодом стала арт-директоркою колективу. Коханій жінці артист
присвятив багато пісень, які стали хітами.
Ляля навіть знялася в проникливому кліпі на пісню «Холодно».
У пари не було спільних дітей. Проте
вони разом виховували доньку Лялі від
першого шлюбу Діану. Славко ставився
до неї, як до рідної. Дівчина отримала
найкращу освіту: закінчила престижну
гімназію імені Лесі Українки, що в Печерському районі Києва, Інститут міжнародних відносин Київського університету
імені Тараса Шевченка та Ноттінгемський університет у Великій Британії.
«Кажуть, що діти живуть всередині
нас, і Бог вирішує, коли вони повинні

С

Р Е К Л А М А

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

Ляля була єдиною жінкою Вакарчука, про яку знала публіка.

з’явитися на світ. Тому я терпляче чекаю
рішення Бога», — відповів якось музикант журналістам на запитання про власних дітей.
Хоч про стосунки Лялі і Святослава було відомо не багато, всі знали, що
у них — велике кохання, про яке пара
воліла мовчати, тихо насолоджуючись
своїм щастям.
Однак цьогоріч 12 червня лідер
гурту «Океан Ельзи» публічно повідомив, що розлучився з цивільною дружиною. Пара розбіглася після 20 років

“

ваюсь, що воно подарує кожному з нас
достатньо щасливих моментів», — написав Славко на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.
Розлучення Вакарчука і Фонарьової у фейсбуці прокоментував поет
Євген Рибчинський, до слова, друг
першого чоловіка Фонарьової. Він
зазначив, що знає Лялю і Славка з
1990-х років, і вирішив, що має що сказати із приводу їхнього розриву.
«20 літ по тому Славко вирішив йти
далі і просив не судити суворо. Та й

У пари не було спільних дітей. Проте вони разом
виховували доньку Лялі від першого шлюбу Діану.

подружнього життя. Звістка артиста шокувала багатьох. Лише у квітні він публікував спільні фото з Лялею і її донькою,
на яких разом вони були дуже щасливі.
Що стало причиною розлучення — невідомо. Це, як і свої стосунки, вони вирішили тримати в таємниці.
«Сталось так, що після більш
як 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись. Причини цього залишаються
нашою з Лялею особистою справою.
Ляля і я завжди були, є і будемо близькими людьми. Я безмежно вдячний їй
за понад двадцять років, що ми пройшли разом. За любов, за мудрість,
за опору. Вдячний за нашу доньку Діану.
Вдячний за все. Життя триває. Я споді-

ніхто не судить, розібратися б у своїх
пенатах. Просто все колись завершується: молодість, краса, популярність,
здоров’я, гроші, життя… Але завжди
слід залишатися Людиною. Просто хочеться висловити респект Лялі, яка доклала усіх зусиль, аби зробити зі Славка
зірку, віддала кращі роки життя, залишаючись вічно в тіні його «зоряності»,
і за 20 з лишком років не одружилася
та не спекулювала прізвищем чоловіка,
як багато інших. Упевнений, вона і зараз
залишиться в тіні. Бо у Лялі є гідність.
А у Вакарчука — все інше», — написав
поет.
За матеріалами 24 каналу, сайту
glavcom.ua та офіційної сторінки
Святослава Вакарчука у фейсбуці.

l ЦИФРА
Згідно з результатами опитування «Левада-центру», 22% жителів Росії заявили, що хотіли б
виїхати за кордон на постійне проживання.
А ще в 2017 році охочих назавжди покинути
батьківщину було суттєво менше — 15%.

www.volyn.com.ua
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l ЗНАЙ НАШИХ!
Фото із сайту adm.dp.gov.ua.

8-річний волинянин
через youtube-канал
вчить компостувати
сміття
Матвій Сергійчук — перший хлопчик в Україні,
який має власний відеоблог, на якому йдеться про
виробництво добрив із різних органічних відходів
для отримання екологічно чистої продукції
та покращення ґрунту
Завдяки лінійній структурі будівлі всі 6 дитячих груп розташовані уздовж
головного фасаду, орієнтованого на південь.

Архітектор Валентіров: «У нас горіли очі –
неймовірно хотіли спробувати створити
особливий комфортний простір для дітей!»

Справжнє «Велике будівництво»:
дитсадок на Дніпропетровщині потрапив
у рейтинг найінноваційніших у світі
Це перший в історії України випадок, коли об’єкт соціальної
інфраструктури, зведений за кошти держбюджету, ввійшов у перелік
дійсно крутих архітектурних проєктів
Фото із сайту adm.dp.gov.ua.

Олена КАЛЕНЮК

ЄДИНИЙ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
Дитячим садком у дніпропетровській
Обухівці, невеличкому селищі міського
типу з 8 тисячами людей, захоплюються
вже і за кордоном. Заклад для дошкільників урочисто відкрили два роки тому, а тепер експерти авторитетного архітектурного ресурсу ArchDaily включили його у список тих, що претендують на престижну
премію ЄС. (Загалом у переліку 449 об’єктів
із 41 країни). Український садочок вирізняється абсолютною «взаємодією з навколишнім середовищем». Так про нього каже
автор і керівник компанії архітекторів,
дніпровець Олексій Валентіров. Саме
до нього звернулися представники місцевої громади з пропозицією розробити
для їхніх дітей особливий проєкт. У чому ж
та взаємодія? Передусім — максимальному використанні світла й енергії сонця.
Для цього у садку замість частини стін —
величезні вікна до підлоги — вітражі. Всі
приміщення, де грається, спить і займається малеча, — з південного боку. При тому
сонячне світло не надокучливе: для цього
є захист у формі піддашків, балконів, різних
виступів фасаду. Інші кімнати, де працюють
дорослі, спроєктували на північній стороні
будівлі. Склопакети для приміщення брали досить товсті (56 мм), аби убезпечитися
від холоду взимку. Такі зараз активно використовують у скандинавських країнах.
На даху — сонячні панелі, стіни зведені
за сучасними технологіями, поруч — твердопаливна котельня. Використання енергії
світила покриває майже половину потреб
садка.
Усе (із майданчиком, меблями, іграшками, постіллю) обійшлося у майже 80 мільйонів держбюджетних гривень. Садок —
на площі 2000 кв. метрів. Розрахований
на 115 дітей. (Будівництво типового закладу в середньому в Україні вартує більше

Робили так, щоб діти хотіли сюди приходити.

15 млн з розрахунку 133 тисячі на кожну
дитину). Будували унікальну на цей день
споруду рік, зате відстоювали проєкт майже 6 місяців!

ЧИМ ЧИНОВНИКАМ НЕ ПОДОБАЛАСЯ
ПРОПОЗИЦІЯ АРХІТЕКТОРІВ?
Каменями спотикання стали великі

“

Ірина ПАСІЧНИК

2019 року у Боратинській громаді, що в Луцькому районі, впроваджують проєкт з компостування. За час
його реалізації контейнери для роздільного збору
сміття поставили у школах, садочках та в обійстях місцевих
мешканців. Учителька біології Мстишинської школи Ольга
Сергійчук і раніше із чоловіком облаштовувала компостні
ями, аби вирощувати на власних грядках екологічну продукцію. Коли ж розпочали проєкт, «Екогромада Волині»
активно долучилася до його реалізації. Разом із школярами пропагували ідею, що у компостуванні немає нічого
складного, а спалювати відходи набагато проблематичніше, та ще й шкідливо для довкілля.
А нещодавно разом із сином створили youtube-канал
«Компостування з Матвієм Сергійчуком». Одна з ідей його
створення було те, що цей процес настільки простий, що
під силу навіть дитині. І хоч мама знімає ролики на свій телефон, школяру знадобився час, щоб перестати боятися
камери. Згодом юний волинянин адаптувався і вже веде
свої блоги абсолютно упевнено. У відео Матвій розповідає, як побудувати компостер, що у нього можна складати,
де взяти хробаків і їх роль у тому, що відбувається з компостером у різні пори року та як його розвантажити.
Нещодавно Матвій ділився, як висаджувати помідори на компості. Під кожну рослину школяр додав ґумус
із власного компостера та насипав біочар — біовугілля, яке
не розкладається, а тримає поживні речовини, які потім
віддає рослині. В родині знають: з таким добривом і овочі
дадуть гарний врожай, і сім’я буде здоровою. Першим підписником відеоблогу був тато хлопчика. Наразі канал розширюється, і екоактивісти сподіваються, що їхнім досвідом
зацікавляться не тільки мешканці громади, а й усі українці.
Бо нація має бути здоровою.

З

Фото з фейсбук-сторінки «Екогромада Волині».

спробувати створити особливий комфортний простір для дітей.
Доводилося йти на хитрощі. Нормами
передбачено, що підвіконня повинно розміщуватися на висоті 0,6 метра від поверхні підлоги. Після цього робоча група довго
міркувала з юристами, як це оминути. І,
зрештою, написали таку відповідь: «Якщо

На даху — сонячні панелі, стіни зведені за сучасними
технологіями, поруч — твердопаливна котельня.

вітражі та малюнки на стінах. Державні
будівельні норми не передбачають вікон
до підлоги у будівлях для дітей. Олексій Валентіров відстоював позицію, що це застарілі вимоги радянських часів і що в сучасному світі давно діють інші, які дозволяють
використовувати нововідкриті технології.
Архітектор розповів в інтерв’ю, що проєкт
відвоювали завдяки тому, що замовник,
тобто представники обласної держадміністрації Дніпропетровщини, дуже активно
йому допомагав:
— Було багато «гарячих» нарад, на яких
доводилося дуже нервово захищатися. Але
у нас в усіх горіли очі — неймовірно хотіли

знайдете в нашому проєкті підвіконня,
то можете застосувати цю норму».
Інший суперечливий момент — контурні малюнки на стінах чорною фарбою.
За ідеєю, фантазувати й розфарбовувати
їх мають самі діти. Члени ж комісії вважали, що чорний колір травмує психіку.
Тепер же в Україні пишаються, що
успішно спробували вийти за межі типового й середньостатистичного. У підсумку
дніпропетровський дитсадок вразив ще й
маститих архітекторів світу!
За матеріалами focus.ua
dniprograd.org, hmarochos.kiev.ua,
adm.dp.gov.ua.

Матвій вирощує екологічно чисті помідори і пропагує,
як правильно використовувати відходи.

ПОНЕДІЛОК, 21 ЧЕРВНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

21 — 27 червня

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

l ЗІРКОВЕ ЖИТТЯ

20 тисяч баксів! Оля Полякова —
найдорожча співачка
Коронавірус відступає, і починається «жнивна пора»
для артистів, які через пандемію втратили заробітки.
Хто ж ті «любимчики», за виступ яких українці готові
викласти чималі суми?
Лія ЛІС
иявилось, що перше місце у рейтингу гонорарів займають Оля Полякова і Макс Барських.
Вони просять аж 20 тисяч доларів! Поп–зірка
й водночас дружина Потапа Настя Каменських, за
словами івент–менеджерів, хоче за виступ на весіллі
або корпоративі від 15 тисяч доларів. Приблизно за
таку ж суму для вас заспіває і Сергій Бабкін. На п’ять
тисяч менше «оцінюють» свій виступ учасники групи
KAZKA.

В

Фото із сайту tsn.ua.
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Дружина
Потапа Настя
Каменських
хоче
за виступ
на весіллі або
корпоративі
від 15 тисяч
доларів.

Сходинкою нижче у рейтингу гонорарів стоять співачка Злата Огнєвіч і реп–виконавиця Alyona Alyona. Вони готові розважати публіку і за сім тисяч доларів. Найменше з
корпоративу несуть додому Віктор Павлік і Світлана Тарабарова — «лише» по п’ять тисяч зелених.

ДО РЕЧІ
Депутат Рівненської міської ради Святослав Стельмащук у травні зіграв зі своєю дружиною грандіозне весілля.
На святі співала група The HARDKISS, а ведучим був Юрій
Горбунов. Ні гурт, ні тамада додаткового представлення,
як мовиться, не потребують. А вгадайте, скільки поверхів
мав весільний торт? Шість!

Оля Полякова: «Не боюся бути незрозумілою і смішною».
Ну, за такі гроші можна не тільки корону на голову
надягнути, а й кокошник.

ВІВТОРОК, 22 ЧЕРВНЯ
1+1
05:30, 09:25, 10:20 «Життя
відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:43 «Проспорт»
20:45 Х/ф «ЗЕЛЕНА МИЛЯ»

18.00, 01.00 Сіяя: з нами у
дику природу
19.00 Особливий загін
21.00 Підземна Одіссея:
стародавні міста Італії

05:45 Х/ф «ВІН, Я І ЙОГО
ДРУЗІ»
08:00 Т/с «Папаньки»
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
16:00, 18:05 Т/с «Слід»
20:15, 22:50 Т/с «Як довго я
на тебе чекала»

К-1

ICTV

05:35, 12:45, 18:45 Факти
07:40 Х/ф «НОЙ»
10:15, 13:00 Х/ф «КОД ДА
ВІНЧІ»
13:35 Х/ф «АНГЕЛИ І
ДЕМОНИ»
16:10 Х/ф «ІНФЕРНО»
19:10 Х/ф «ІЛЮЗІЯ
ІНТЕР
ОБМАНУ»
05.20, 22.05 «Слідство вели... 21:30 Х/ф «ІЛЮЗІЯ
ОБМАНУ-2»
з Леонідом Каневським»
06.55 «Речдок» 08.45, 18.00, 23:55 Х/ф «ОВЕРЛОРД»
03.40 Ток-шоу «Стосується
НОВИЙ КАНАЛ
кожного» 10.40 Х/ф
«КОХАННЯ БЕЗ КОРДОНІВ» 06:00, 07:50 «Kids time»
16.05 «Жди меня. Україна»
06:05 Мультфільми
17.40 Новини 20.00, 03.00
07:55 «Орел і решка»
«Подробиці» 21.00 «Речдок. 10:00 М/ф «Том і Джеррі:
Випереджуючи час» 23.50
Загублений дракон»
Т/с «Янголи війни» 01.40 Х/ф 11:05 Х/ф «КРАСУНЯ ТА
«ЗА ДВА КРОКИ ВІД «РАЮ»
ЧУДОВИСЬКО»
13:45 М/ф «Монстри на
УКРАЇНА
канікулах»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
15:20 М/ф «Монстри на
Україною
канікулах 2»
07:00, 08:00, 15:00, 21:00
17:05 М/ф «Монстри на
Сьогодні
канікулах 3»
09:00 Зірковий шлях
19:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСІЇ:
10:30 Т/с «Кільце з рубіном»
ПІСКИ ЧАСУ»
12:30 Агенти справедливості 21:10 Х/ф «ЦАРСТВО
16+
НЕБЕСНЕ»
14:30, 15:30 Історія одного
МЕГА
злочину 16+
18:50 Футбол. Чемпіонат
06.00 Випадковий свідок
Європи. Україна08.30, 02.00 Містична
Австрія
Україна
21:35 Європейський
09.20, 12.20 У пошуках істини
дайджест
10.10 Речовий доказ
21:50 Футбол. Чемпіонат
11.20, 00.00 Секретні
Європи. Фінляндіятериторії
Бельгія
14.20 Друга світова війна:
свідчення війни
СТБ
15.15 Розгадка таємниць
Біблії
05:20 Т/с «Коли ми вдома»

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:25, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
11:10, 18:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13:10 М/ф «Астробой»
14:50 Т/с «Беверлі-Хілс,
90210»
20:00 «Орел і Решка. На краю
світу»
23:45 Х/ф «БУДИНОК
ПРОКЛЯТИХ»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:10 Т/с «Карпатський
Рейнджер»
09:50 «Загублений світ»
14:45 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
ШПИГУН»
16:40 Х/ф «МІФ»
19:00 Т/с «Операція
«Дезертир»
23:15 Х/ф «ПЕКЛО»

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

СЕРЕДА,23 ЧЕРВНЯ

09:00 Зірковий шлях
10:40 Т/с «Кільце з рубіном»
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. Чехія-Англія

08:10 Х/ф «ВАЛЬХАЛЛА:
РАГНАРОК»
10:15 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНЕ»
13:10 Х/ф «ЧЕРВОНА
ШАПОЧКА»
15:15 Т/с «Надприродне»
16:55 Х/ф «ГОНЩИК»
19:10 Х/ф «КУЛЯ В ЛОБ»
21:00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
23:40 Х/ф «ТАЄМНИЙ АГЕНТ»

СТБ

МЕГА

06.00 Містична Україна
07.00 Бандитський Київ
09.00 Правда життя
ІНТЕР
10.10, 01.40 Речовий доказ
05.05 «Телемагазин» 05.35,
11.20 У пошуках істини
22.05 «Слідство вели... з
12.15 Війна всередині нас
Леонідом Каневським» 07.00
13.10 Друга світова війна:
«Марафон «Перший день війни»
свідчення війни
09.50 Х/ф «ЖІНКИ-АГЕНТИ»
15.00, 19.50 Секретні території
12.00, 17.40 Новини 12.25
16.00, 20.50 Крізь простір і час з
Х/ф «ДВАНАДЦЯТИЙ» 15.00
Мор аном Фріменом
ICTV
«Речдок» 16.30 «Речдок.
16.55, 21.45 Мегааеропорт
Особливий випадок» 18.00,
06:30 Ранок у великому місті
зсередини
19.00, 03.15 Ток-шоу «Стосується 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 17.50, 04.55 Особливий загін
кожного» 20.00 «Подробиці»
Факти
18.50 Сіяя: з нами у дику
21.00 «Речдок. Випереджуючи
09:15, 19:25 Надзвичайні новини природу
час» 23.50 Т/с «Янголи війни»
10:10, 20:20 Громадянська
22.40 Приховані
01.50 Х/ф «АЛЕГРО З
оборона
королівства
ВОГНЕМ»
11:00, 13:15, 21:30 Т/с «Пес»
23.40 Адольф Гітлер. Шлях
14:00 Х/ф «С.В.О.Т: В ОБЛОЗІ»
УКРАЇНА
К-1
16:20 Х/ф «НІЧНИЙ ВТІКАЧ»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
06:30 «TOP SHOP»
НОВИЙ КАНАЛ
Україною
08:00 М/с «Юху та його друзі»
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
06:00 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ
09:00, 12:30, 22:00 «Орел і
Сьогодні
РАГНАРОКА»
Решка. Навколо світу»
06:40 Т/с «Комісар Рекс»
10:35 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
16:00, 18:05 Т/с «Слід»
20:15, 22:50 Т/с «Як довго я на
тебе чекала»

05:35, 06:30 «Життя відомих
людей»
09:00 «ТСН-Тиждень»
10:30 «Світ навиворіт»
12:50 Х/ф «ПІНГВІНИ
МІСТЕРА ПОППЕРА»
14:45 Х/ф «К-9: СОБАЧА
РОБОТА»
16:50 Х/ф «КІН СМЕН:
ТАЄМНА СЛУЖБА»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:13 «Проспорт»
20:15 Х/ф «КІН СМЕН:
ЗОЛОТЕ КІЛЬЦЕ»
23:10 Т/с «Анка з
Молдаванки»

11:35, 18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20:10 «Орел і Решка. На краю
світу»

2+2
06:00 Х/ф «ПЕКЛО»
08:05 Х/ф «МАРСІАНИН»
11:00 Х/ф «ВОРОТА ПІТЬМИ»
12:55 «Загублений світ»
17:55 «Секретні
матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Гроші 2021»
20:45 Т/с «Брати
по крові-2»
22:25 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:10 Росія - Данія. УЄФА ЄВРО
2020 08:10 Угорщина - Франція.
УЄФА ЄВРО 2020 10:00, 11:00,
15:00, 21:00, 22:45 Футбол
NEWS 10:10 «HIGHTLIGHT
SHOW» 11:10, 13:30 Огляд
ігрового дня. УЄФА ЄВРО 2020
Прем’єра 11:40 Півн. Македонія
- Нідерланди. УЄФА ЄВРО 2020
14:00, 20:00, 21:10 «EURO NON
STOP» 15:15 Д/с «Класика ЄВРО»
15:45 Фінляндія - Бельгія. УЄФА
ЄВРО 2020 17:40 «AUTO ГОЛ!»
18:10 Україна - Австрія. УЄФА
ЄВРО 2020 21:50 LIVE. Хорватія
- Шотландія. УЄФА ЄВРО 2020
23:55 «Великий футбол»

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»
20:43 «Проспорт»
20:45, 21:50 Т/с «Свати»
22:55 Т/с «Анка з Молдаванки»

ІНТЕР
05.05 «Телемагазин» 05.35,
22.05 «Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 12.25 Х/ф
«ФРАНЦУЗЬКИЙ ПОЦІЛУНОК»
14.35 «Речдок» 16.30 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00,
19.00, 03.00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Випереджуючи
час» 23.50 Т/с «Третього не дано»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:40 Т/с «Кільце з рубіном»

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.
Португалія - Франція

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:35 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 «Як довго я на
тебе чекала»

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, 13:15, 21:30 Т/с «Пес»
14:05 Т/с «Таємні двері»
15:05, 16:15 Х/ф «КОД ДА
ВІНЧІ»
20:20 Секретний фронт
22:50 Т/с «Закляті друзі»

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 «Абзац!»
06:00, 08:00 «Kids time»
06:05 М/c «Том і Джеррі»
08:05 «Орел і решка»

10:00 Т/с «Грімм»
11:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ТРОЛІВ»
13:05, 19:00, 20:00 «Аферисти в
сітях» 16+
15:15 Т/с «Надприродне»
17:00 «Хто зверху?» 12+
21:05 Х/ф «ПОГАНА КОМПАНІЯ»
23:35 Х/ф «КОНВОЇРИ»

МЕГА
06.00 Містична Україна
07.00 Бандитська Одеса
08.45 Правда життя
09.55, 01.35 Речовий доказ
11.05 Там, де нас нема
12.05 Війна всередині нас
13.05 Друга світова війна:
свідчення війни
15.05, 19.50 Секретні території
16.00, 20.50 Крізь простір і час з
Мораном Фріменом
16.55, 21.45 Мегааеропорт
зсередини
17.50, 05.05 Особливий загін
18.50 Сіяя: з нами у дику природу
22.40 Вижити в дикій природ
23.40 Апокаліпсис: Сталін

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»
11:35, 18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»

20:10 «Орел і Решка. На краю
світу»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:45 Х/ф «БЕНДЖАМІН
ФАЛЬК І ПРИМАРНИЙ
КИНДЖАЛ»
08:45 Х/ф «У ПОШУКАХ
СКАРБІВ НІБЕЛУНГІВ»
11:10 Х/ф «ГАЛАКТИКА
ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ»
12:50, 19:25 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
20:30 Т/с «Брати по крові-2»
22:15 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:10 Фінляндія - Бельгія. УЄФА
ЄВРО 2020 08:10 Україна Австрія. 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 Огляд ігрового дня. УЄФА
ЄВРО 2020 Прем’єра 11:40
Чехія - Англія. УЄФА ЄВРО 2020
14:00, 17:00, 18:10, 20:55, 21:25
«EURO NON STOP» 15:15 Огляд
ігрового дня. УЄФА ЄВРО 2020
15:55 Д/с «Офіційна історія УЄФА
ЄВРО» 16:50 Yellow 18:50 LIVE.
Словаччина - Іспанія. УЄФА ЄВРО
2020 21:50 LIVE. Німеччина Угорщина. УЄФА ЄВРО 2020
23:55 «Великий футбол»

П’ЯТНИЦЯ, 25 ЧЕРВНЯ

ЧЕТВЕР, 24 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 «Проспорт»
20:35 «Чистоnews 2021»
20:40 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу 2021»

ІНТЕР
05.05, 04.55 «Телемагазин» 05.35,
22.05 «Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 12.25 Х/ф
«100 РЕЧЕЙ І НІЧОГО ЗАЙВОГО»
14.35 «Речдок» 16.30 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00,
19.00, 03.00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Випереджуючи час» 23.50
Т/с «Третього не дано»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:40 Т/с «Кільце з рубіном»
12:40 Агенти справедливості 16+
14:40, 15:30 Історія одного
злочину 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00, 23:50 Т/с «Тінь минулого»
23:10 Слідами

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:55 Т/с «Комісар Рекс»
10:35 «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 «Як довго я на
тебе чекала»

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»
11:05, 13:15, 21:30 Т/с «Пес»
14:05 Т/с «Таємні двері»
15:30, 16:15 Х/ф «АНГЕЛИ І
ДЕМОНИ»
20:20 Антизомбі
22:50 Т/с «Закляті друзі»

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 «Абзац!»
06:00, 07:10 «Kids time»
06:05 М/c «Том і Джеррі»
07:15 «Орел і решка»
09:20 Т/с «Грімм»
11:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ТРОЛІВ: У
ПОШУКАХ ЗОЛОТОГО
ЗАМКУ»
13:00, 19:00 «Аферисти в сітях»
16+
15:15 Т/с «Надприродне»
17:00 «Хто зверху?» 12+
21:00 Х/ф «ГРОШІ ВИРІШУЮТЬ
ВСЕ»
22:50 Х/ф «МЕТРО»

МЕГА
06.00 Містична Україна
07.00 Бандитський Київ
09.15 Правда життя
10.15, 01.35 Речовий доказ
11.25 Там, де нас нема
12.25 Війна всередині нас
13.20 Друга світова війна:
свідчення війни
14.15 Бойовий відлік
15.10, 19.55 Секретні території
16.10, 20.55 Крізь простір і час з
Мораном Фріменом
17.00, 21.45 Мегааеропорт
зсередини

17.55, 04.55 Особливий загін
18.55 Сіяя: з нами у дику природу
22.40 Вижити в дикій природ
23.40 Апокаліпсис: Сталін

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Ух ти show»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
11:35, 18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20:10 «Орел і Решка. На краю світу»

2+2

1+1

ІНТЕР
05.00 «Телемагазин» 05.30 «Орел
і решка. Морський сезон» 06.20
«Мультфільм» 06.55 «Слово
Предстоятеля» 07.00 Х/ф «МІЙ
ДРУГ МІСТЕР ПЕРСИВАЛЬ»
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня» 10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «А ЗОРІ ТУТ ТИХІ...»
14.30 Х/ф «ЗАВТРА БУЛА ВІЙНА»
16.15 Х/ф «ОФІЦЕРИ» 18.10 Х/ф
«В БІЙ ІДУТЬ ТІЛЬКИ «СТАРИКИ»
20.00, 02.20 «Подробиці» 20.30
«Місце зустрічі. Бенефіс» 22.10
Т/с «Плата за порятунок» 02.50
Х/ф «ДАМА З ПАПУГОЮ» 04.20
Х/ф «МІЛЬЙОН У ШЛЮБНОМУ
КОШИКУ»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:25 Реальна містика
07:50 Т/с «Дружини на стежці
війни»
11:45, 15:20, 21:00 Т/с «Інше життя
Анни»
20:00 Головна тема
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. Чемпіонат Європи.
1/8 фіналу

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:35, 10:55 Т/с «Папаньки»
07:55 «Неймовірна правда про
зірок»

17:05 «СуперМама» 12+
21:00 «МастерШеф. CELEBRITY»
12+
23:10 «Звана вечеря» 12+

05:20 «Вар’яти» 12+
08:00, 10:00 «Kids time»
08:05 М/ф «Смурфики 2»
10:05 «Орел і Решка. Земляни»
11:10 «Орел і Решка. Чудеса світу»
12:10 «Орел і решка»
14:20 М/ф «Коко»
16:20 Х/ф «КРІСТОФЕР РОБІН»
18:35 Х/ф «ХАННА. ДОСКОНАЛА
ЗБРОЯ»
21:00 Х/ф «АННА»
23:10 Х/ф «ЧЕРВОНИЙ
ГОРОБЕЦЬ»

МЕГА
06.00, 08.50 Містична Україна
07.00 Випадковий свідок
09.40, 12.35 У пошуках істини
10.30 Речовий доказ
11.40, 23.00 Секретні території
14.25, 00.00 Друга світова війна:
свідчення війни
16.15 Підземна Одіссея:
стародавні міста Італії
17.10 Тваринна зброя
19.10 Таємниці королівських
вбивств
21.00 Ігри імператорів
01.50 Бойові кораблі
02.50 Містична Україна. Прокляті
скарби

НОВИЙ КАНАЛ

05.25, 23.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 12.25 Х/ф «ВІД
СІМ’Ї НЕ ВТЕЧЕШ» 14.35,
01.15 «Речдок» 16.25 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00 Токшоу «Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 Х/ф «007:
ЗОЛОТЕ ОКО» 02.45 «Жди меня.
Україна»

ФУТБОЛ-1

УКРАЇНА

МЕГА

08:00, 22:15 Yellow 08:10
Словаччина - Іспанія. УЄФА ЄВРО
2020 10:00, 11:00, 15:00, 22:00
Футбол NEWS 10:10 «HIGHTLIGHT
SHOW» 11:10, 13:30 Огляд ігрового
дня. УЄФА ЄВРО 2020 Прем’єра
11:40 Португалія - Франція. УЄФА
ЄВРО 2020 14:00, 21:00 «EURO
NON STOP» 15:15 Д/с «Класика
ЄВРО» 15:45 Україна - Австрія.
УЄФА ЄВРО 2020 17:40 Д/ф
«Особлива атмосфера» 18:35
Німеччина - Угорщина. УЄФА ЄВРО
2020 20:30 Огляд ігрового дня.
УЄФА ЄВРО 2020 22:25 Швеція Польща. УЄФА ЄВРО 2020

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:45 Т/с «Смак щастя»
14:40, 15:30 Т/с «Сімейний
портрет»
15:25, 23:10 Гра #1
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00, 23:15 Т/с «Вірна подруга»

06.00 Містична Україна
07.00 Бандитська Одеса
09.05 Правда життя
10.00, 01.35 Речовий доказ
11.10 Там, де нас нема
12.10 Війна всередині нас
13.05, 00.35 Бойові кораблі
14.55, 19.50 Секретні території
16.55, 21.45 Мегааеропорт
зсередини
17.50 Особливий загін
18.50 Сіяя: з нами у дику природу
20.50 Останній день Помпеї
22.40, 04.55 Вижити в дикій
природ
23.40 Апокаліпсис: Сталін

06:00 Х/ф «СОНЦЕ, ЩО
СХОДИТЬ»
08:45 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПОЛУДЕНЬ»
10:50 Х/ф «МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ
У ВЕГАСІ»
12:45 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Секретні матеріали»
(дайджест)
20:30 Т/с «Брати по крові-2»
22:10 Т/с «CSI: Місце злочину»

ІНТЕР

СТБ
05:25 Т/с «Один обман на двох»
09:30 Т/с «Життя прекрасне»
14:20, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»

08:45 Х/ф «КОД
ДОСТУПУ»КЕЙПТАУН»
11:00 Х/ф «ПАДІННЯ ЛОНДОНА»
12:55 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР. В
ПОШУКАХ СКАРБІВ
УГАРІТА»
21:20 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР.
ПРОКЛЯТТЯ ГРОБНИЦІ
ЕХНАТОНА»
23:20 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР.
НЕБЕСНА ЗІРКА»

ФУТБОЛ-1
06:10 Франція - Німеччина. УЄФА
ЄВРО 2020 08:00 Топ-матч 08:10
Італія - Вельс. УЄФА ЄВРО 2020
10:00, 11:00, 15:00, 22:00 Футбол
NEWS 10:10 «HIGHTLIGHT SHOW»
11:10, 13:30 Огляд ігрового дня.
УЄФА ЄВРО 2020 Прем’єра 11:40
Німеччина - Угорщина. УЄФА ЄВРО
2020 14:00, 21:00 «EURO NON
STOP» 15:15 Д/с «Класика ЄВРО»
15:45 Швейцарія - Туреччина.
УЄФА ЄВРО 2020 17:40 Д/с
«Офіційна історія УЄФА ЄВРО»
18:35 Словаччина - Іспанія. УЄФА
ЄВРО 2020 20:30 Огляд ігрового
дня. УЄФА ЄВРО 2020 22:15 Півн.
Македонія - Нідерланди. УЄФА
ЄВРО 2020

НЕДІЛЯ, 27 ЧЕРВНЯ
03.40 Місця сили. Софія Київська
04.25 Прокляття скіфських курганів

К-1

06:30 «TOP SHOP»
ICTV
08:00 М/с «Кротик і Панда»
06:40 Х/ф «ЗОРЯНИЙ ДЕСАНТ-3: 08:30 «Ух ти show»
09:15 «Орел і Решка.
МАРОДЕР»
Шопінг»
08:40 Х/ф «С.В.О.Т: В ОБЛОЗІ»
10:10 М/ф «Кіт Грім та зачарований
10:25, 13:00 Т/с «Нюхач»
дім»
12:45, 18:45 Факти
11:50 Х/ф «ЩУРЯЧІ ПЕРЕГОНИ»
19:10 Х/ф «ПЛАН ВТЕЧІ»
13:50 «Орел і Решка. Дива світу 2»
21:35 Х/ф «ПЛАН ВТЕЧІ-2»
23:00 «Орел і Решка. Дива Світу 2.
23:25 Х/ф «ПЛАН ВТЕЧІ-3:
Невидане»
ДИЯВОЛЬСЬКА
СТАНЦІЯ»

НОВИЙ КАНАЛ

14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
К-1
20:15, 22:50 Т/с «Коханка у
06:30 «TOP SHOP»
спадок»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
ICTV
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
06:30 Ранок у великому місті
09:50, 22:00 «Орел і Решка.
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
Навколо світу»
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
10:10, 20:10 Дизель-шоу 12+
18:10 Х/ф «ЩУРЯЧІ ПЕРЕГОНИ»
11:40, 13:15 Скетч-шоу «На
20:10 «Орел і Решка. На краю
трьох» 16+
світу»
13:30 Т/с «Пес»
14:40 Т/с «Таємні двері»
2+2
16:10 Х/ф «ІНФЕРНО»
06:00 «Джедаі 2019»
23:00 Скетч-шоу «На трьох-10» 16+ 06:40 Х/ф «БРАМА ВОЇНІВ»
05:00 «Абзац!»
06:00, 07:50 «Kids time»
06:05 М/c «Том і Джеррі»
07:55 «Орел і решка»
10:05 Т/с «Грімм»
11:00 «Хто проти блондинок?» 12+
13:00 «Аферисти в сітях» 16+
15:00 Х/ф «ПРИНЦ ВАЛІЄНТ»
16:50 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСІЇ:
ПІСКИ ЧАСУ»
19:00 Х/ф «ШАНХАЙСЬКІ
ЛИЦАРІ»
21:15 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПЕРЕВІЗНИК»
23:10 Х/ф «НОВІ МУТАНТИ»

СУБОТА, 26 ЧЕРВНЯ
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»
16:10, 17:20 Т/с «Свати»
20:10 «Чистоnews 2021»
20:15 «Вечірній квартал»
22:10 «Жіночий квартал»
23:20 «Світське життя. 2021»

1+1
05:15 «Світське життя. 2021»
06:05, 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 «Проспорт»
20:15 «Чистоnews 2021»
20:20 «Одруження наосліп 7»
22:20 Х/ф «КІН СМЕН: ЗОЛОТЕ
КІЛЬЦЕ»

2+2

06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2019»
08:00 «Джедаі 2020»
09:40 «Загублений світ»
12:45 Х/ф «РОБІНЗОН КРУЗО»
14:20 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ»
16:30 Х/ф «ПО СЛІДУ»
18:40 Х/ф «3 ДНІ НА ВБИВСТВО»
21:00 Х/ф «КІНЕЦЬ СВІТУ»
23:20 Х/ф «СЕКРЕТНІ
МАТЕРІАЛИ. БОРОТЬБА
ЗА МАЙБУТНЄ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 16:20 Топ-матч 06:10
Швейцарія - Туреччина. УЄФА ЄВРО
2020 08:10 Швеція - Польща.
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 Огляд ігрового
дня. УЄФА ЄВРО 2020 Прем’єра
11:40 Україна - Австрія. УЄФА
ЄВРО 2020 14:00, 17:00, 18:10,
20:55, 21:25 «EURO NON STOP»
15:15 Yellow 15:25 Д/с «Офіційна
історія УЄФА ЄВРО» 16:30 Огляд
ігрового дня. УЄФА ЄВРО 2020
18:50 LIVE. Матч 1. 1/8 фіналу.
УЄФА ЄВРО 2020 21:50 LIVE. Матч
2. 1/8 фіналу. УЄФА ЄВРО 2020
23:55 «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 «Світ навиворіт»
18:30 «Світське життя. 2021»
21:00 Х/ф «ШПИГУНКА»
23:20 Х/ф «УПІЙМАЙ
ШАХРАЙКУ, ЯКЩО
ЗМОЖЕШ»

ІНТЕР
05.50 «Мультфільм» 06.15 Х/ф
«МІЙ ДРУГ ДЕЛЬФІН ЕХО»
08.00 «уДачний проект» 09.00
«Готуємо разом» 10.00, 11.00,
12.00 «Інше життя» 13.00 «Речдок.
Випереджуючи час» 17.30 Х/ф
«007: ЗОЛОТЕ ОКО» 20.00
«Подробиці тижня» 22.00 Х/ф «В
БІЙ ІДУТЬ ТІЛЬКИ «СТАРИКИ»
23.55 Х/ф «ОФІЦЕРИ»

УКРАЇНА

07:10 Більше ніж правда
08:00 Антизомбі
09:00 Секретний фронт
10:00 Громадянська оборона
11:00, 13:00 Х/ф «НОЙ»
12:45, 18:45 Факти
14:00 Х/ф «ІЛЮЗІЯ ОБМАНУ»
16:10 Х/ф «ІЛЮЗІЯ ОБМАНУ-2»
20:35 Х/ф «ТЕРМІНАТОР-5:
ЕНЕЗА»
23:10 Х/ф «ТЕРМІНАТОР-3:
ПОВСТАННЯ МАШИН»

НОВИЙ КАНАЛ
05:55 «Вар’яти» 12+
06:20 «Таємний агент» 12+
07:40, 09:10 «Kids time»
07:45 М/c «Том і Джеррі»
08:05 М/ф «Том і Джеррі:
Загублений дракон»
09:15 М/ф «Коко»
11:20 М/ф «Монстри на
канікулах»
13:00 М/ф «Монстри на канікулах
2»
14:45 М/ф «Монстри на канікулах
3»
16:40 Х/ф «АННА»
19:00 Х/ф «АГЕНТ ЄВА»
21:00 Х/ф «ПАДІННЯ ОЛІМПУ»
23:30 «Improv Live Show» 12+

05:50 Сьогодні
06:50 Реальна містика
10:30 Т/с «Бабка»
15:00, 21:00 Т/с «Шукаю тебе»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
21:35 Європейський дайджест
МЕГА
21:50 Футбол. Чемпіонат Європи.
06.00 Прокляття відьом
1/8 фіналу
07.00 Випадковий свідок
08.40, 02.50 Містична Україна
СТБ
09.30, 12.35 У пошуках істини
05:30 Т/с «Папаньки»
10.25, 05.15 Речовий доказ
12:50 «МастерШеф. CELEBRITY»
11.35, 23.00 Секретні території
12+
14.25, 00.00 Друга світова війна:
15:00 «СуперМама» 12+
свідчення війни
19:00 «Слідство ведуть
16.15 Бойовий відлік
екстрасенси» 16+
17.10 Тваринна зброя
20:00 «Один за всіх» 16+
19.10 Таємниці королівських
23:55 «Я соромлюсь свого
вбивств
тіла» 16+
21.00 Ігри імператорів
01.50 Бойові кораблі
ICTV
03.40 Таємниці кримінального
світу
05:20 Не дай себе обдурити

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
10:35 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА»
12:25 М/ф «Кіт Грім та
зачарований дім»
14:00 «Орел і Решка. Дива світу 2»
23:15 «Орел і Решка. Дива Світу 2.
Невидане»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2019»
08:00 «Джедаі 2020»
08:55 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «СПИС ДОЛІ»
16:10 Х/ф «ВОЛОДАР МОРІВ:
НА КРАЮ СВІТУ»
18:55 Х/ф «ТРИНАДЦЯТИЙ
ВОЇН»
20:55 Х/ф «РОБІН ГУД»
23:00 Х/ф «СЕКРЕТНІ
МАТЕРІАЛИ: ХОЧУ
ВІРИТИ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 15:45 Топ-матч 06:10
Півн. Македонія - Нідерланди.
УЄФА ЄВРО 2020 08:00, 16:50
Yellow 08:10 Чехія - Англія. 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 Огляд ігрового дня.
УЄФА ЄВРО 2020 Прем’єра 11:40
Матч 3. 1/8 фіналу. УЄФА ЄВРО
2020 14:00, 17:00, 18:10, 20:55,
21:25 «EURO NON STOP» 15:15
Огляд ігрового дня. УЄФА ЄВРО
2020 15:55 Д/с «Офіційна історія
УЄФА ЄВРО» 18:50 LIVE. Матч
3. 1/8 фіналу. УЄФА ЄВРО 2020
21:50 LIVE. Матч 4. 1/8 фіналу.
УЄФА ЄВРО 2020 23:55 «Великий
футбол»

Що віщують зорі
Гороскоп на 21 — 27 червня
ОВЕН. Причиною невдач може стати
ваша зайва довірливість. Інформацію варто
перевіряти. Ви занадто довго поводилися
добре, настав час дати вихід внутрішньому
напруженню, але зробити це треба так, щоб
ніхто із близьких не постраждав. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — четвер.
ТЕЛЕЦЬ. Одним з важливих питань стане узгодження з керівництвом обсягу робіт.
Пора б вам задуматися про майбутній відпочинок. Час може бути наповнений дрібними
справами, повідомленнями, листами. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
БЛИЗНЮКИ. Схоже, настав момент, коли
варто поміняти дріб’язкове на щось важливе
й істотне. Прислухайтеся до голосу інтуїції й
остаточно вирішуйте, в якому напрямку і з
ким ви прагнете йти по життю далі. Сприятливий день — середа, несприятливий — субота.
РАК. Ви можете виявити в себе нові здібності. Будьте терплячі, навіть якщо вас будуть
провокувати на конфлікт. У ці дні ситуацією,
схоже, будуть управляти інші, тож не варто
завзято відстоювати свої права. Але ваші інтереси будуть враховані. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — четвер.
ЛЕВ. На вас може очікувати дратівлива
кількість непотрібних контактів. Будьте обачніші у висловлюваннях, бо оточуючі можуть
виявитися занадто сприйнятливі до ваших
слів. До вихідних суєта вляжеться. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — понеділок.
ДІВА. Ви зараз у центрі уваги, грамотний
підхід до справи та впевненість у своїх силах
забезпечать вам успіх. Пам’ятайте: хто не
рухається вперед, той котиться назад. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона підкаже вірне
рішення в особистому житті. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
ТЕРЕЗИ. Вам залишилося докласти для
досягнення ваших цілей зовсім небагато
зусиль, і результат принесе очікувані плоди.
Настав час здійснити найсміливіші задуми.
Під тиском обставин ваша точка зору може
змінитися, і нехай вас не бентежить, що хтось буде через
це потерпати. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
СКОРПІОН. Поступово зростає ваш авторитет у професійній сфері, у вас з’явиться
постійне джерело доходу, причому солідне,
тож добробут забезпечений. Але постарайтеся не звалювати на свої плечі чужих проблем,
особливо якщо ці люди викликають у вас не найніжніші
почуття. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Можливий прекрасний,
яскравий, насичений тиждень. У вас буде
практично все виходити. Ви зможете добре
заробити. Багато ваших ідей, на які у вас ніколи не вистачало часу, можуть нарешті втілитися
в життя. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
КОЗЕРІГ. Цей тиждень, швидше за все,
доведеться присвятити лише роботі. Вам багато потрібно буде зробити, щоб думати про
відпочинок. Утримайтеся від суєти й балакучості, краще розумно знизити обсяг виконуваної роботи. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — четвер.
ВОДОЛІЙ. Необдумані дії категорично
неприпустимі. Навіть в сущих дрібницях у тих
випадках, коли ви чините за звичкою. Ідеї, що
відвідали вас, нехай і не реалізовані на даний
момент, варті того, щоб скористатися ними в
майбутньому. Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
РИБИ. Ви будете схильні намагатися догодити всім відразу. Прагнення гарне, похвальне,
але нереальне, чиїмись інтересами все-таки доведеться пожертвувати, і добре б, щоб не вашими власними. Не варто погоджуватися на занадто
привабливі пропозиції, у них буде подвійне дно. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

«Трійця стукає
у двері запашним
клечанням...»
Зелені свята цьогоріч православні християни відзначатимуть 20 червня. До Трійці
українці прикрашають оселю лепехою, гілками дерев, травами, польовими квітами.
А ще обов’язково готують смачні наїдки. Окрім звичних котлет, кручеників, печені,
не обходиться застілля без млинців та рулетів з різноманітними начинками, цікавих
салатів, закусок, у яких використовують якнайбільше зелені: листя салату, огірки,
капусту, шпинат, руколу тощо. Сподіваємося, згодяться в записники господинь і
рецепти з нашої добірки
«СМАРАГДОВИЙ»
Інгредієнти: 400 г
курячого філе, 2–3 ківі,
100 г твердого сиру,
2 яйця, 1 цибулина, 2 помідори, сіль, майонез,
перець чорний мелений.
Приготування. Салат
викладають на пласке
блюдо чи тарілку пластаФото із сайту souspark.ru.
ми. Кожен наступний шар
має бути трохи меншого діаметру, ніж попередній.
Куряче філе зварити до готовності в підсоленій воді,
остудити, покраяти невеличкими шматочками. Розподілити рівномірно на блюді. Цибулю порізати дрібними кубиками, викласти на м’ясо, присолити і вкрити
сіточкою з майонезу. Далі — натертий на грубій тертці
сир, покраяні кубиками помідори. Яйця зварити накруто, охолодити, почистити і потерти на крупній тертці. Викласти на помідори і вкрити майонезною сіточкою. Зверху посипати нарізаними кубиками ківі. Боки
салату обмазати майонезом і прикрасити шматочками
ківі. Поставити в холодильник на 1,5–2 години.

«ГРИБНА ГАЛЯВИНА»
Інгредієнти: 1 банка (400 мл)
опеньків,
300 г відвареного курячого
філе, 2 свіжі
огірки, 3 яйця,
200 г сиру,
Фото із сайту lovecook.
пучок зелені,
майонез, 3 картоплини в мундирі, сіль, перець – до смаку.
Приготування. Салат викладають
пластами, промащуючи кожен із них майонезом. На дно пласкої тарілки розподілити потерту на крупну тертку картоплю,
потім – нарізане невеличкими кубиками
м’ясо, далі – дрібно посічені яйця, свіжий
огірок. Останній шар – сир. Верх і боки салату обмазати майонезом, щедро посипати посіченою зеленню, а на неї викласти
«шапку» з опеньків.

ЯЙЦЯ З КРЕВЕТКОВИМ САЛАТОМ
Інгредієнти: 10 яєць, 100 г чищених відварених креветок, 50 мл майонезу, 1 ч.л. оцту
(9%), 1 ч.л. діжонської гірчиці (можна замінити будь-якою злегка пікантною), 1 ч.л. свіжого тертого хрону, кілька гілочок кропу, сіль,
20 креветок для прикрашання.
Приготування. Яйця зварити накруто, охолодити, почистити й розрізати навпіл, зрізати
основу так, щоб половинки не переверталися
Фото із сайту picantecooking.com.
на тарілці. У невеликій мисці змішати дрібно
порізані креветки, обрізки та жовтки яєць, кріп, майонез, хрін, гірчицю, оцет
і сіль до смаку. Добре перемішати. Розкласти отриманий салат у половинки
білка. Прикрасити цілими креветками й одразу подавати на стіл.

ТОРТ-СУФЛЕ «БЕЛІСІМО»
Інгредієнти: 4 яйця, 100 г шоколаду,
300 г сиру.
Приготування. Розтопіть шоколад і залиште, щоб схолонув. Збийте яєчні жовтки з
сиром до однорідної консистенції, змішайте
з шоколадом. Білки збийте до стійких піків
і обережно додайте до сирно-шоколадної
Фото із сайту onwaves.
маси, перемішуючи силіконовою лопаткою
знизу вгору. Викладіть суміш у круглу форму діаметром близько 20 см,
попередньо застеливши дно пергаментом. Помістіть форму в глибоке
деко з водою так, щоб рідина покривала її до половини. Випікайте в духовці 50–55 хвилин за температури 180 градусів. Залиште суфле трохи
охолонути, потім перекладіть його з форми й остудіть повністю, посипте
цукровою пудрою чи шоколадною стружкою. Подавайте, нарізавши порційними шматочками.

Фото із сайту povar.com.

«ЦВІТ САКУРИ»
Інгредієнти: 0,5 кг курячого філе, 1 банка
консервованих ананасів шматочками, 1 банка
консервованої кукурудзи, 4 яйця, 1 цибулина,
70 г твердого сиру, 150 г майонезу, 2 зубчики
часнику.
Приготування. Курятину і яйця зваріть і остудіть. Для приготування «квітів» скористайтеся маленьким ножем: вставте його в білок і пройдіться
Фото із сайту smak.ua.
дрібними кроками по спіралі. Чистим пензликом
для малювання розфарбуйте «пелюстки» буряковим соком. Решту яєць дрібно поріжте. Курятину розділіть на волокна. Цибулю покрайте невеликою соломкою і залийте на кілька хвилин окропом, а тоді відцідіть. У велику миску
складіть м’ясо, яйця, цибулю, ананаси і кукурудзу без рідини, все заправте
майонезом. Додайте часник, пропущений через прес, вимішайте. Перекладіть
у салатник, зверху натріть сир тонкою стружкою. Для оздоблення покладіть
купками «квіти», «гілочки» зробіть з тоненьких смужок солоного огірка.

РУЛЕТ «МІМОЗА»
Інгредієнти:
3 листки
тонкого лаваша, 1 банка сардини
в олії, 4 яйця
(зварених
накруто),
Фото із сайту cookpad.com.
200 г сиру
(твердого чи плавленого), улюблена
зелень (зелена цибуля, кріп, петрушка
тощо), майонез до смаку.
Приготування. Один лист лаваша
змастити майонезом, зверху рівномірно розподілити розім’яту виделкою
сардину й посипати зеленню. Щільно
скрутити рулетом. Другий лаваш намазати майонезом, посипати дрібно натертими вареними яйцями і зеленню.
На один край покласти рулет із сардиною і разом згорнути в рулет. Третій
лаваш змазати майонезом, посипати
потертим на середню тертку сиром
і зеленню. На край положити рулет із
сардиною та яйцем і згорнути все разом. Отриманий рулет тісно обгорнути
харчовою плівкою і покласти в холодильник на 4–6 годин (можна на ніч),
щоб добре просочився. Перед подачею
зняти плівку й нарізати скибочками.

СМЕТАННО-ЛОСОСЕВИЙ МУС
Інгредієнти: 100 г лосося холодного копчення,
100 г малосольного лосося,
150 г домашньої сметани (можна замінити вершками 30%),
125 г вершкового сиру (Філадельфія, Альметте), сіль до
смаку, 1 ст. л. желатину, кілька
гілочок кропу, цедра 1 лимона.
Фото із сайту dvagusya.com.
Приготування. Желатин
замочіть у невеликій кількості води на 15–20 хвилин – доки
добре набухне. У невеликий сотейник влийте сметану і на
повільному вогні доведіть майже до кипіння, але не кип’ятіть, зніміть з вогню, введіть желатин і вершковий сир. Вимішайте до однорідності, трохи остудіть і додайте порізаний
маленькими кубиками лосось, сіль за смаком, дрібно посічений кріп і натерту цедру лимона. Ретельно перемішайте.
Форму застеліть харчовою плівкою, викладіть сметанну
масу, розрівняйте і кілька разів легенько струсніть або стукніть формою по столу, щоб утрамбувалося.
Поставте в холодильник на 6–8 годин до повного застигання. За допомогою плівки вийміть мус із форми, поріжте
порційними шматочками, прикрасьте кропом і подавайте
на стіл.

ДО РЕЧІ
® Вказаної кількості продуктів вистачає для середнього
сімейного застілля. Якщо гостей очікується багато, краще
подвоїти інгредієнти.
® Можна викласти масу у святкову форму (скажімо,
ялинку чи серце), підійде і силіконова, але застеляти харчовою плівкою все одно потрібно.

«ЦІКАВА

www.volyn.com.ua

Газета НА ВИХІДНІ»

17
7 червня 2021 Че
Четвер
етв
вер
ер

15

l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

«Напевне, і в дядька Гугла голова паморочилася
від моїх запитань, але вирішила — не здамся…»
Переконаний: лист переможниці
конкурсу історій пошуку правильної
відповіді надихне і вас на перемоги
в житті
Грицько ГАРБУЗ

ле спочатку повторю запитання, яке,
хоч і з другої спроби, але не просто підкорилось нашим читачам, а й викликало у них захоплення.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 22 (2021)

вітер; є в людини — руки; пора доби — ніч;
кущ — ожина; улюблене дерево росіян — берізка; найдорожча людина — матуся. Тепер,
власне, і сама пісня:

«ОЖИНИ»

Cклав пан Андрій.

Іменник, споріднений прикметнику із приказки про Варвару; шлях; огорожа; невеликий
листяний ліс; населений пункт; колючка; допоможе вазелін; вид спорту; природна стихія;
є в людини; пора доби; кущ; улюблене дерево
росіян; найдорожча людина.
Що за слово, яке в одному музичному
творі об’єднало всі попередні, ми заховали?
А тепер я маю всі підстави надати слово
красному письму уродженки сонячної Черкащини Тетяні Репетило.
«Пане Гарбуз, ви зуміли разом із паном
Черчиллем мене добряче змотивувати, тож я
вирішила розгадати це завдання за будь–яку
ціну і, думаю, що змогла, бо не з тих людей, що
легко здаються і не намагаються перебороти
труднощі, — у цих словах так і промальовується через далі і «континенти» усмішка
пані Тетяни. Потім сміявся вже Грицько Гарбуз. — Хоча я одразу зробила помилку, бо подумала, що кущ — це калина або терен. Вони
найчастіше зустрічаються в українських піснях.

І з цих кущів вирішила розпочати пошуки. Яких
тільки пісень про калину і про терен я в інтернеті не начиталася! Навіть не уявляла, що їх так
багато. Але з калиною та терном не пішло…
Потім були пісні про берізки та горобину
— улюблені дерева росіян та символи їхньої
країни. І про перелази та стежки, чортополох
(колючка) та маму… Перечитала навіть пісні
тих груп, які згадував пан Гарбуз у домашніх
завданнях. Все не те і не так. У жодній пісні я
не зустріла всіх необхідних слів, якщо є «кущ,
гай і мама», то немає «дерева»; якщо є «дерево, кущ і село», то немає «спорту і колючки»… Кожну вільну хвилинку шукала і читала. Вже такі питання задавала дядьку Гуглу,
що в нього, мабуть, у голові паморочилося
і він мав намір від мене відмовитися. :) Але
все-таки думаю — не відступлюся і знайду
відповідь! І ось, при черговому пошуковому
запиті, Гугл не витримав мого натиску і видав
пісню відомого волинського поета, письменника, сценариста, журналіста і просто світлої
людини Петра Маха «Ожини», яку виконує
волинський гурт «Награш band». Ніколи не
думала, що є пісня про ожину. Тепер, дякуючи
вам, знаю, є. І вона чудова!
Отож про слова із завдання: іменник,
споріднений прикметнику із приказки про
Варвару — цікавість («Цікавій Варварі на базарі носа відірвали»); шлях — дорога; огорожа — ворота; невеликий листяний ліс — гай;
населений пункт — село; колючка — ожина;
допоможе вазелін — губи обвітрила («Скільки всього новенького про вазелін дізналася…
але, на мою думку, знання зайвими не бувають»); вид спорту — біг; природна стихія —
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Слова Петра МАХА, музика Віктора
ГЕРАСИМЧУКА, виконує гурт «Награш»
Де берізки відбігли від гаю,
Де за вільхами вітер приліг,
Ми з тобою ожин назбираєм
Дивних ягід моєї землі.
У село повернемося пізно,
Вслід нам гляне цікавість з воріт,
І шумітиме спогадом ліс нам
У роздоллі росистих доріг.
Не шукайте ви люди провини
І не будьте, матусю, сумні.
Наші руки скололи ожини,
Ну а губи обвітрила ніч.
Ця пісня популярна на Волині ще з 60–х
років минулого століття і до сьогодні. Але я,
на жаль, не з тих країв і її ніколи не чула. Тому
і витратила на пошуки досить багато часу, але
знайшла і завдання відгадала, чим безмежно
горджуся.
А як ми гордимося вами, пані Тетяно, що
не здалися і за наполегливість отримали у подарунок чудову пісню. А також ваші щирі емоції оцінено у 150 гривень призових! Більше за
вас одержить лише Андрій Куява із Ковеля,
коронування якого ми перенесли трохи в
часі. Оскільки пан Андрій тиждень «просачкував», бо єдиним із першої спроби дав правильну відповідь на запитання про ожини,
і, відповідно, не мав нового завдання, то ми
йому нараховуємо і 200 гривень призових,
і бонусно 2 очки у загальний залік конкурсу
знавців. Круто!
Нині ж збагатилися на «гарбузовий» бал
ще 5 наших учасників, які з другого разу таки
«розкусили» це завдання. Проте і серед них
призові, за правилами, дістануться лише
двом. Такий вердикт нашого редакційного
кроля–мольфара (ви, до речі, дивитеся його
прогнози матчів футбольного Євро-2020 на
сайті volyn.com.ua або Youtube–каналі «Газета Волинь»?), який вибрав для нагороди двох
землячок–волинянок — Ольгу Сидорук із
села Кропивники Ковельського району
(«Отримала шалену насолоду від прослуховування пісні «Ожини» у виконанні волинського
гурту «Награш band»… Знаю, що деякий час
Петро Мах працював у вашій газеті «Радянська Волинь» («Волині–новій» — матері «Цікавої газети на вихідні». — Г. Г.) і Віту Бобко
із села Затурці Володимир–Волинського
району, яке почало боротись, щоб належати до Луцького району («Ожини» Петра
Маха і Віктора Герасимчука я ставлю в один
ряд із гімном Волині — піснею «Волинь моя»
Степана Кривенького, бо вважаю, що вони гідно представляють нашу малу батьківщину
в Україні»).

E-mail: tsikava.gazeta@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com
Телефонуйте: у приймальню – (0332) 72-38-94,
з питань реклами – (0332)77-07-70,
приватних оголошень – (0332)72-39-32,
розповсюдження – (0332)72-38-94.
ТзОВ «Газета «Волинь» п/р 26008055520122
КБ «ПриватБанк», МФО 303440 ЄДРПОУ 02471695
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Ви, до речі, дивитеся прогнози
матчів футбольного Євро-2020
від нашого кроля на сайті
volyn.com.ua або Youtube-каналі
«Газета Волинь»?

Переможцям — віват! А нам час оголошувати нове завдання.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 24 (2021)
Розпочнемо з малювання… «внука». Тому
беремо в руки фарби. Зображуємо видовжене
прямокутно червоне серце із напівовалами
на кінцях. А потім спробуємо прилаштувати
до нього кілька смужок за допомогою фарб —
жовтої, зеленої, блакитної, чорної чи синьої,
бо підійдуть з них тільки дві…
Сьогодні більшість із вас з цим «онуком»
стикається якщо не вдома, то на роботі.
А от двісті років тому його «пращур»
задумувався у вигляді майданчика для нинішнього спорту №1, хоча про цей вид змагань
в той час ще ніхто й не говорив. Саме тоді
був не вигаданий, а уніфікований, адже протягом усієї історії людства дуже необхідний
у всьому світі. Навіть сьогодні вони — «внук»
і «пращур» — паралельно служать людям, бо
в них «і сміх, і сльози, і любов»… Тому й намагаються трепетно зберігати їх. Або навпаки — якнайшвидше позбуватись. Бо бувають
небезпечні.
Отож, «правнука» — намалювали, а «прадіда» — заховали.
Що знаходиться у гарбузі?
Слово–відповідь треба надіслати до 27
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 (зразок: «Футбол (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 зробили патріотичний крок і проголосували гривнею за
нас, тобто передплатили «Цікаву газету на
вихідні» на ІІ півріччя. А також 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 буде
і веселіше, і цікавіше, і розумніше!

Друк офсетний. Обсяг – 4 друковані аркуші
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Реєстраційний номер
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Фото із сайту capecodtimes.com.

«А ти старіти не боїшся?»

Фото із сайту olx.ua.

— Скажіть, скільки я повинна платити щомісяця,
і забирайте її швидше, — волала мама на всю
квартиру. — Я більше не можу цього терпіти, навіть
заходити до неї не хочу. У мене дитина, власне
життя… А тут вона лежить.
Марічка, скрутившись клубочком, слухала мамине
голосіння і міцно обіймала бабусю.
— Я тебе нікому не віддам, — шепотіла, ковтаючи
сльози, дитина. — Хай мама що хоче планує, а я тебе
не відпущу
Анна КОРОЛЬОВА

Аквалангіст вижив після того,
як його проковтнув…
15-метровий кит
Коли 56-річний ловець лобстерів Майкл Паккард із США
зрозумів, що його поглинув велетенський ссавець, він уже
розпрощався з життям. Але, на щастя, все сталося майже
як у казці Еріха Распе «Пригоди барона Мюнхаузена» — кит
виплюнув його назовні
Лія ЛІС

нцидент стався вранці 11 червня біля узбережжя Атлантичного
океану в районі міста Провінстаун. У цьому місці лобстерів ловлять пірнальники з аквалангом, які
опускаються на дно. Це було друге
за день занурення Паккарда, коли
раптово він відчув потужний поштовх і навколо стало темно.
«Я був уже зовсім всередині
у нього в пащі, — згадує аквалангіст. — І усвідомив: усе, звідси мені
вже не вибратися. Це кінець, зараз
помру. Я тільки думав про своїх синів — 12 і 15 років».
Спочатку Паккард вирішив, що
його проковтнула біла акула, але
швидко зрозумів, що не постраждав, а навколо немає зубів. Значить — це кит. Побачивши, що ссавцю завдає дискомфорт його спорядження для підводного плавання,
американець почав чинити опір.
Через 30–40 секунд 15-метро-

І

вий кит виплюнув водолаза. Той
відбувся лише вивихнутим коліном.
Напарник Паккарда зрозумів, що щось відбувається, й уважно

“

— Я був уже зовсім
всередині у нього
в пащі, — згадує
аквалангіст. —
І подумав: усе,
звідси мені вже
не вибратися.
Це кінець, зараз
помру.

дивився на воду. Побачивши колегу, він витягнув його на човен, а потім доставив на берег.
Майкла Паккарда госпіталізували, у лікарні до нього вишикувалася
черга журналістів. Пірнальник по-

відомив їм, що дружина давно просить змінити небезпечну професію,
якій віддав уже 40 років життя, але
він поки не збирається цього робити.
Горбаті кити зазвичай їдять,
широко відкриваючи пащу та захоплюючи так рибу і планктон. Учені
кажуть, що їм практично невідомі
випадки нападу цих ссавців на людей.
Очевидно, кит проковтнув водолаза випадково, як у знаменитій
книзі про барона Мюнхаузена.

о обличчю старенької збігали сльози, але витерти
вона їх не могла. Уже три місяці лежить нерухомо.
Лиш оця маленька дівчинка з її справжньою і відданою любов’ю і тримає на цім світі. Чи думала колись, що
життя скінчиться отак? Ростила донечку-сонечко, вчила, раділа і плакала разом із нею. Рік тому вона попросилась жити
до неї. Розлучилась із чоловіком і не мала куди подітись із дитям. Погодилась з радістю, лиш потім зрозуміла — дарма.
Чи була донька така, а вона не помічала, а може, невдале
заміжжя її так озлобило? З першого ж дня у материному домі
почала наводити свої порядки. А якщо щось не по її виходило, перетворювалась на фурію. Боронь Боже до такого дожити, але не раз мама від доньки отримувала. Терпіла, бо сором
було комусь пожалітись. А потім одного ранку не змогла підвестись — і все. Ще спочатку, доки оформлювала всі документи, донька її сяк-так гляділа, а потім… А тепер вона і сама
рада, аби її від неї забрали. Лиш Марічку шкода.
Закінчення на с. 9

П

Фото із сайту google.com.ua.

У череві кита, який проковтнув водолаза подібно до барона Мюнхаузена, секунди перетворювалися на вічність,
але Майкл мав кисень із акваланга, тож міг дихати.

ЩО КАЖЕ ВІКІПЕДІЯ:
Горбатий кит (Горбач) свою
назву отримав через спинний плавець, що надає тілу горбатої форми, та від звички при плаванні сильно вигинати спину. Дорослі самці
в середньому завдовжки 13–14 метрів, а самиці — 15–16, вага становить від 25 до 30 тонн. Ці ссавці
інстинктивно захищають інших
морських істот та людей від акул.

«Не раз мама від доньки отримувала...»

Усміхніться!
:):):)
Сидить чоловік у коридорі школи, чекає
доньку. Мимо проходить учителька і запитує:
— Ви дитину чекаєте?
— Ні, це в мене такий живіт від пива.
:):):)
— Тату, якщо я знайду на вулиці тисячу
гривень, що мені з ними робити?
— Синку, ти повинен негайно віднести
їх до поліції, і люди скажуть, що ти чесна людина.
— А якщо я знайду мільйон?

— Якомога швидше принеси його додому і заховай. Якщо в тебе буде мільйон, тобі
буде все одно, що скажуть люди.
:):):)
— Як у тебе зараз iз фінансами?
— Рвані шкарпетки поки що викидаю.
:):):)
— Рабиновичу, навіщо в їдальні ви замовляєте дві половинки борщу, а потім їх зливаєте в одну тарілку. Чи не простіше робити
як усі — замовляти повний борщ?
— Сьомо, ви не розумієте. Так у мене ви-

ходить одна порція борщу з двома порціями
сметани.
:):):)
— Синку, запам’ятай! Справжнього чоловіка повинні насторожувати тільки дві речі:
незрозумілий шум у двигуні й тиха добра
дружина!
:):):)
Із кожним роком мої потреби зростають:
колись у мене не було грошей навіть на велосипед, а тепер уже грошей немає на віллу
та яхту.

:):):)
Бувають моменти, коли я хочу заміж. Тоді
я надягаю халат, капцi й iду варити борщ. Через годину мене відпускає.
:):):)
В одеському готелi клiєнт звертається
до чергової:
— У моєму лiжку клопи, ви можете щось
зробити?
Чергова уважно подивилася й вiдповiла:
— А ви що, за таку цiну хотiли мати в лiжку Джулiю Робертс?

