«Убив ворога і зрозумів,
що... вбив людину»
Неймовірна історія з війни на Донбасі
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l НЕВІДОМЕ ПРО ВІДОМИХ
Фото «Укрінформ».
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«У Криму ще буде бійня».
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Чеченський
лідер передбачив
вторгнення Росії
в Україну

на вих ідні

«Жодна людина не згадує його ім ‘я вголос,
якщо не бажає собі зла. Як і не сміє критикувати
нинішнього Кадирова. Це ж диктатура. За це
можна поплатитися свободою», — так наші
заробітчани, які працюють на будівництві
у чеченських містах, відповідають на запитання
про Джохара Дудаєва (на фото)
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l СЕРЦЕ, ВІДДАНЕ ЛЮДЯМ
Оксана КОВАЛЕНКО

Він чомусь нагадує мені нашого В’ячеслава Чорновола. Виконуючи редакційне завдання,
дивилася інтерв’ю Джохара Дудаєва в інтернеті і ловила
себе на думці, що це саме той рідкісний тип особистості
— правдивого державного діяча, політика, який володіє тяжким даром
«вболівати за людей». Такі знають
Життя Дудаєва
ціну своїм слову
обірвалося
і ділу, не сприймають лицемірство
21 квітня 1996 року,
і злодійство. За це
йому було 52.
псевдополітики їх
бояться і ненавидять настільки, що готові піти навіть на вбивство. Життя
Дудаєва обірвалося 21 квітня 1996 року, йому було 52.

Фото із сайту odre.com.ua.
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Омелян Ковч на фоні концтабору «Майданек».

А це — його пам’ятник
у Перемишлянах на Львівщині.

Ув’язнений святий концтабору «Майданек»:

«Тут я бачу Бога, який єдиний
та однаковий для всіх...»
Священик Омелян Ковч не лише врятував тисячі людей,
а й був сповідальником в останні хвилини перед тим, як їх
відправлять в газову камеру
Мої перші закордонні враження
тісно пов’язані з нацистським
табором смерті «Майданеком».
Тоді, в кінці 1980-х років, мене,
недавню школярку і студентку,
просто шокувало побачене під час
екскурсії там, за кілька кілометрів
від польського міста Люблін
Алла ЛІСОВА

еякі історики твердять, що через
«Майданек» пройшло близько
300 000 в’язнів із 26 держав світу, серед яких — багато євреїв, поляків,
значну кількість також становили українці, росіяни і білоруси (переважно радянські військовополонені). Вважають,
що у таборі було вбито 80 000 осіб. Хоча
радянська історіографія подає інші цифри — півтора мільйона в’язнів, з яких

Д

аж 360 000 (!) жертв. Цей табір смерті
було розраховано на 50 000 в’язнів, але
згодом там перебувало їх у п’ять разів
більше. Винищення людей проводилося з використанням спеціального газу.
Колючий дріт, крематорій, гори різного
взуття, в тому числі зовсім маленького,
— це вражало до головного болю і сліз,
які важко було стримати…
І хоч радянська пропаганда не акцентувала особливу увагу на деяких

“

Отець Омелян
до останнього дня
життя робив велику
богоугодну справу —
сповідав та причащав
в’язнів концтабору.

фактах, проте саме тоді вперше почула
про те, що в «Майданеку» у крематорії
був спалений український греко-католицький священик Омелян Ковч, згодом за мужність причислений Папою
Іваном Павлом ІІ до лику блаженних.
Отець Омелян до останнього дня життя робив велику богоугодну справу —
сповідав та причащав в’язнів концтабору, про що навіть було знято в Польщі
фільм «Парох «Майданека».
Згадати про це спонукала телепередача про колишніх полонених фашистами з нагоди Міжнародного дня визвовизвволення в’язнів нацистських конц
нцтаборів,
табор
рів,
який відзначається в Україні 11 квітня.
квітня.
Поцікавилася, яке місце в новітній
тній
історії займає ім’я цього жертововного священика. Що знаємо ми
про Омеляна Ковча?

Закінчення на с. 4
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Джохар Дудаєв прийшов до влади у момент остаточного розвалу СРСР, проголосивши
незалежною Чеченську Республіку Ічкерія. Прийшов
завдяки колосальній народній підтримці. За даними Чечено-Інгуської центральної виборчої комісії, у голосуванні 27 вересня 1991 року взяли участь 72% громадян,
90,1% віддали перевагу саме Дудаєву.

Чеченці мають історію, схожу на українську. Повстання проти радянської влади у Чечено-Інгуській АРСР почалося взимку 1940 року. На
початку 1944-го Сталін узявся за розправу: наказав
вивезти всіх чеченців та інгушів до Казахстану. Назвали це операцією «Чечевиця». Близько півмільйона людей, старих, малих, молодих, везли насильно, вбивали
і морили… А опір у горах тривав до 1947 року… Тисячі озброєних солдатів і працівників НКВС упродовж
3 днів виганяли з домівок родини, серед яких були і Дудаєви (маленький Джохар народився 8 днів тому).

Закінчення на с. 3

»

Козак Гаврилюк
уже пересів
на «Мерседес»
Що
Щоправда, каже, що цей
позашлях
— волонтерська
позашляховик
маш
машина,
якою лишее іноді
користується
с. 5

»
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

В Україні виборюють єдину
церкву, а у Ватикані взялись
за… одержимих дияволом

Після телеефіру один
ляшківець зламав
іншому ніс
Двоє причетних до Радикальної
партії народних депутатів – Сергій
Мельничук і Дмитро Лінько – після зйомок на
одному з телеканалів вирішили суперечку за
допомогою кулаків

Фото president.gov.ua.

Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів
l ПРЯМА МОВА
Петро
ПОРОШЕНКО,
Президент України,
у вчорашньому
зверненні до
Верховної Ради:

«
Чи почує Петра Порошенка Вселенський Патріарх Варфоломій І ?

Єдина помісна — чи «пшик та піар»?
Президент України Петро Порошенко
звернувся з листом до Вселенського
Патріарха Варфоломія І з проханням
надати Томос про Єдину помісну
православну українську церкву
Абсолютна більшість експертів заявляють,
що це — вкрай важлива ініціатива, яку треба
було реалізувати ще 27 років тому. «Питання
помісної церкви — це не питання релігії. Це питання національної безпеки, — каже аналітик
Сергій Фурса. — Абсолютно ненормально, що
більшу частину релігійного ринку контролює
контора, яку очолює КДБешник (мова про патріарха Кіріла. — Ред.) і яка безпосередньо підпорядковується Кремлю. Здається, з цим ніхто
не сперечатиметься?.. Ви, як країна, не маєте
права допустити, щоб ключова релігійна організація тут працювала на вашого ворога. І була
не лояльною не тільки до влади України, а й до
самої держави Україна…».
В Українській православній церкві (Московського патріархату. — Ред.) висловились різко
негативно про президентський лист до Варфоломія. «Давати автокефалію УПЦ Київського патріархату — це те саме, що приймати «ДНР» та

«ЛНР» в ООН… Піджак до гудзика не пришивають, а навпаки — гудзик до піджака», — заявив
протоієрей Миколай Данилевич. Він впевнений, що історія з автокефалією закінчиться «великим пшиком». Із священнослужителем згоден і дипломат та політик від «УКРОПу» Богдан
Яременко. Президентські рухи в цьому питанні
він називає запізнілим передвиборчим піаром,
на який не купиться Вселенський Патріарх.
Водночас лунають заклики бути готовими
до сильного спротиву з боку російської держави, яка може вдатись до провокацій. «Для
їхнього прикриття організують «хресні ходи»,
«молебні» тощо. Напевне, знайдуться чергові
«патріоти», які атакуватимуть храми. Будуть
фейки та потоки брехні», — попереджає народний депутат та керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук.
Тим часом учора Верховна Рада України
підтримала звернення Петра Порошенка до
Вселенського Патріарха щодо створення єдиної помісної церкви. «За» проголосувало 268
депутатів. Проти — 36, з них 33 — представники
«Опозиційного блоку», 2 — «Відродження» та 1
— позафракційний. Усі депутати від Волині підтримали документ.

У Франції чоловік отримав «третє обличчя»
Жером Амон хворів
на рідкісне генетичне
захворювання, яке
спричинило появу
пухлин, що дуже
спотворили його
зовнішність
Уперше обличчя чоловікові
пересадили
2010 року. Але в 2016-му
воно почало відмирати,
і його довелося видалити. На два місяці француз
залишився без обличчя.
Весь цей час він не міг говорити, бачити і чути. Коли
знайшли донора, лице
пересадили вдруге. Воно

Я написав офіційне
звернення до Вселенського Патріарха
з проханням про Томос, про автокефалію
православної церкви
України. Грамоту про
незалежність Української православної
церкви, якщо говорити
світською мовою. Цей
довгоочікуваний Томос
стане не тільки торжеством православ’я,
а й актом відновлення
глибокої історичної
справедливості. Саме
з Цар-града пролилося
на нашу благословенну
землю світло християнської віри. І вже потім ми
поділилися цим світлом
з тим Заліссям, в якому
стародавні київські князі
дуже необачно
заснували
Москву.

»

Позафракційний Сергій Мельничук розповів
в ефірі про те, що «радикали» зробили копію його
депутатської картки, якою голосували, коли він був
відсутній. У відповідь колишній колега по фракції
Радикальної партії Лінько назвав
назв Мельничука «тушкою, яка продалася». Мельничук
Мельнич хотів розібратися з
противником,
вником, але в студії їм
дали
не да
али цього зробити.
зр
робити. І
вжее після ефіруу протистояння
стоя
яння продовжилопродо
овжилося. У підсумку в Лінька
розбитий
в
виявився
ро
озбитий
ніс, є підозра
підо
озра на
перелом..
Дмитро Лінько.

Сергій Мельничук.

Нашим світлофорам
хочуть заборонити
р
моргати жовтим
овтим
Щоправда, в ініціативи
ви
є й противники
Кабінет Міністрів Украаїни вивчає питання скакасування… жовтого сигналу
налу
світлофора на дорогах у зв’язку
з випадками ДТП через проїзд
роїзд на
нього. Зокрема, вранці 177 квітня
у Кривому Розі в результаті
аті зіткнення автомобіля «Маzdа»,
zdа»,
маршрутки і автобуса, що
перевозив співробітників
иків
одного з місцевих підприємств,
9 осіб загинули або померли потім у лікарні, 16 постраждалих госпіталізовано. Того ж дня поліція повідомила про підозру водію автомобіля «Маzdа», який
скоїв смертельне ДТП, поїхавши на жовте світло.
Скасування «попереджувального» сигналу світлофора на українських дорогах не знизить аварійності,
оскільки справжня її причина — у відсутності покарання за порушення правил дорожнього руху. Про це
заявив експерт з ДТП Олег Голубенко. «Миготливий
жовтий сигнал світлофора є такою ж забороною, як
і червоний. Лише потрібно на проблемних аварійних
ділянках поставити фотофіксацію проїзду на жовтий сигнал. От і все. Але не скасовувати сам сигнал»,
— сказав він. Голубенко додав, що на сьогодні у всіх
європейських країнах є режим миготіння жовтого
сигналу світлофора.

Що робити, коли вселився біс?
Священики з 50 країн зібралися
у папській столиці на щорічні курси
екзорцизму

прижилося,
гладеньке,
хоча ще не повністю відповідає контурам черепа,
очей і носа. Втім, сам Амон
результатом задоволений.

«Мені 43 роки. Донору
було 22. Так що я зараз знову 22-літній», — каже француз (на фото).

Перший такий семінар відбувся у Ватикані у 2005 році. З того часу кількість
священиків, які відвідують захід, збільшилася удвічі. За словами католицьких
священнослужителів з різних країн, про
ознаки одержимістю дияволом стали повідомляти все частіше, особливо в Італії.
Духівники пов’язують це з падінням інтересу до традиційних релігій і популярністю різних культів та шаманських практик.
У 1999 році католицька церква оновила правила, які стосуються екзорцизму.
Вперше з 1964-го вона визначила відмінності між одержимістю дияволом та
фізичними й психологічними недугами.
Саме тому отці працюють спільно з ко-

мандою лікарів, психологів та психіатрів
(усі практикуючі католики), аби в кожному конкретному випадку розібратися, що
саме є причиною проблеми. Лише впевнившись, що в людину дійсно вселився
біс, священик береться за його вигнання.
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Фото «Укрінформ».
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l ТОЧКА ЗОРУ

«Чому заборонили
ворожі фільми?»
Це наше природне право: не бути відкритими
до тих, хто приходить до нас зі зброєю і без
поваги до наших правил
Мустафа НАЙЄМ,
народний депутат («Блок Петра
Порошенка»), блог на сайті інтернетвидання «Українська правда»
Фото зроблене портативною камерою
наведення, вмонтованою в російську ракету,
котрою вбили генерал-майора.

Джохара Дудаєва називали символом свободи.

Чеченський лідер передбачив
вторгнення Росії в Україну

»

ПОВЧАЛЬНІ
ФАКТИ

Закінчення. Початок на с.1

Оксана КОВАЛЕНКО

ав шість літ, коли помер його батько. Попри все, ріс дуже кмітливим. Після смерті Сталіна, у
1957-му, його сім’я повертається в Грозний. Хлопець вступає на фізмат, але, закінчивши
перший курс, потайки від
мами їде в Тамбов у військове
авіаційне училище. Потім працює помічником командира
повітряного корабля. Вчиться
знову — закінчує командний
факультет Військово-повітряної академії.

М

Він стрімко просувається кар’єрною драбиною військового. Для
цього мало таланту — мусив стати комуністом. Обіймає керівні посади. Був час,
що служив у Полтаві. Брав
участь у війні в Афганістані.
Колеги згадують, що був запальним, емоційним і дуже
чесним та порядним. Завжди
турбувався про підлеглих. У
45 літ він отримує звання генерал-майора авіації! У 1990-му
його запрошують у політику
і на І Чеченському національному з’їзді обирають лідером
Загальнонаціонального конгресу чеченського народу.

1 листопада 1991 року
Дудаєв підписав перший
указ, яким проголосив
незалежність Чеченської
Республіки Ічкерія від
Російської
Федерації.
Через 6 днів Єльцин видасть
указ про надзвичайний стан
у Чечні. Росіяни говоритимуть
про сепаратизм і фінансуватимуть опозиційний до Джохара
рух усередині країни. Дудаєв запровадив воєнний стан,
створив боєздатні батальйони,
головний штаб з Асланом Масхадовим на чолі. Він вважав,
що зовнішню агресію можна
зупинити всенародним опором. Одночасно дуже хотів
відвернути війну: не раз намагався викликати Єльцина
на переговори. Та маленька
кавказька країна була ласим
шматком, адже її територією
пролягав єдиний нафтопровід, що сполучав Росію з Каспійським морем. Знайома

Він вірив, що зовнішню агресію зламає всенародний опір.

ситуація: на початку війни,
іменованої «конфліктом», Росія заперечувала, що її війська
є в Чечні, аж доки президент
і головнокомандувач невизнаної республіки пригрозив
розстріляти «нічийних» полонених… Російські журналісти,
які розслідували обставини
його смерті, дійшли висновку,
що наказ убити Дудаєва віддав
особисто верховний головнокомандувач, президент країни
Борис Єльцин.

джетники масово не отримували зарплати). Науковці взялися
виготовити пристрій, що перехоплював випромінювання супутникового телефону і передавав точні координати авіації.
Пристрій зробили за півціни.
Ракета з бомбардувальника на
випробуваннях знищувала ціль
розміром, як табуретка. Знайшла вона і людину, яка прагнула ще так багато зробити…

(Це було 1996 року, коли бю-

товим тероризмом.

Він хотів, щоб Чечня
стала світською держаПісля кількох без- вою. Та не судилося. Пісуспішних замахів його ля смерті Дудаєва у владних
позбавили життя спосо- структурах ЧРІ продовжився
бом, на який глава Крем- крен у релігію — і через кілька
ля не пошкодував міль- років рух за незалежність Ічкейон двісті тисяч доларів. рії поставили в один ряд зі сві-

l «Ви є нашою армією,
нашими танками, гарматами, літаками… і ми переможемо з допомогою Аллаха будь-якого ворога, який
захоче забрати нашу свободу», — це слова Дудаєва на
одному з багатотисячних
мітингів.
l В одному з інтерв’ю
1995 року Дудаєв говорив
про неминуче вторгнення
Москви у Крим: «У Криму
ще буде бійня. Україна ще
зіткнеться з Росією». Він
розповів, що російська влада планувала це зробити
одразу після закінчення першої воєнної кампанії в Чечні.
Називав Кремль рекетиром,
що ладен на все заради грошей.
l Алла Дудаєва, дружина політика, опублікувала
книгу спогадів «Мільйон
перший». У ній, зокрема, розповіла, що в архіві КДБ, який
бачив її чоловік, була вся
еліта Чеченської Республіки.
Дудаєв тоді знищив документи, щоб усі почали з чистого листа, однак еліта
хотіла грошей і влади.
l Наприкінці 1994 року чеченці створили живий ланцюг від Дагестану до кордону з Інгушетією, взявшись
за руки. Цим вони прагнули
привернути увагу світової
громадськості до своєї біди
— хотіли захисту від бомбардувань…
https://www.
krugozormagazine.com/
show/Dudaev.2587.h
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У Маріуполі зустрічалися зі студентами Приазовського державного технічного університету. Знайомий із керівництвом університету ще з часів запуску
патрульної поліції в Маріуполі, коли виш дуже виручив приміщеннями та комп’ютерами для тестування
кандидатів, і радий був побачитися знову. Спілкування зі студентами технічних спеціальностей завжди
жорсткіше і пряміше, ніж з гуманітаріями. Вони менш
довірливі, не схильні до пафосу і більш прагматичні.
Приємно здивував рівень відвертості. У бесідах про
стипендії та англійську мову розгорілася суперечка
з однією дуже наполегливою студенткою першого
курсу.
— А чому ви заборонили російські фільми?
— Ви живете за декілька кілометрів від фронту,
що вас в цьому дивує?
— Я розумію, — продовжувала дівчина, — але
фільми тут при чому?!
Після невеликої суперечки з’ясувалося, що за
бажанням стрічки російського виробництва можна
подивитися і в інтернеті, але студентці було незрозуміло, чому фільмів немає саме в офіційному прокаті.
Я сам закінчив технічний ВНЗ і знаю, що без чітких
і зрозумілих аргументів на одних тільки гаслах тут не
виїдеш. І, чесно кажучи, мені завжди трохи ніяково
говорити на такі, як здається, очевидні теми. Тому що
сама собою будь-яка війна абсурдна, але якщо тебе
в неї вже втягнули, тобі, крім суто прагматичних аргументів, рано чи пізно доводиться казати просту і гучну фразу: тому що це ваше, а це — наше, і відступати
нам нікуди.
Але цього разу змушений був пояснити. Протягом багатьох років вважалося, що Україна повинна
змиритися з будь-якими порушеннями її інтересів,
права на самовизначення і свій внутрішній розпорядок.
Два приклади. Якщо ви в’їжджаєте на територію
європейської країни і відкрито визнаєте, що раніше

“

Якщо хтось думає, що не потрібно
зважати на правила в нашому
домі, ми не будемо пускати його
до себе на поріг.

порушували її закони, вас, найімовірніше, не пустять,
і це буде вважатися нормальним. Якщо те саме робить
Україна, відмовляючи у в’їзді на свою територію учасниці «Євробачення», що без дозволу прибула в Крим,
це чомусь викликає бурхливе обурення і осуд навіть
у наших близьких партнерів. Якщо якийсь телеканал
в ефірі спробує показати карту Великобританії без
Шотландії або США без Техасу, швидше за все, йому
відмовлять у трансляції та доведеться відповідати перед судом за порушення Конституції цих країн. Якщо
те саме робить Україна, коли її карту показують без
Криму, це вважається порушенням свободи слова.
Все це проблеми зростання — не тільки нас, а й
ставлення до нас як до суб’єкта. Так, ніхто не заперечує, що в нас багато проблем — починаючи з корупції, злодійства і закінчуючи побутовим маразмом,
але ні те, ні інше не дає комусь права на приниження.
І, повертаючись до фільмів, окрім банального факту
війни, окупації і анексії наших територій, є ще одна,
можливо, більш важлива причина, про яку потрібно
говорити і яка змушує нас відповідати на дії наших сусідів такими методами. Вона називається самоповага.
Якщо хтось думає, що не потрібно зважати на правила в нашому домі, ми не будемо пускати його до себе
на поріг. Якщо комусь здається, що ми не маємо права
на свій вибір, яким би правильним чи неправильним
він для когось не був, ми не станемо називати його
партнером. Якщо хтось вбиває наших близьких, рідних і друзів, ми маємо право відмовляти йому в доступі до будь-якого аспекту нашого життя — починаючи
з економіки, політики і закінчуючи інформацією.
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Блаженний священномученик Омелян Ковч.

Перед його світлим образом мимоволі хочеться схилити голову.

Ув’язнений святий концтабору «Майданек»:
«Тут я бачу Бога, який єдиний
та однаковий для всіх...»
Закінчення. Початок на с. 1
Алла ЛІСОВА

У багатьох джерелах відзначається, що Омелян Ковч
(1884—1944) — греко–католицький священик. Але в першу чергу
це Людина, яка служить взірцем
для усіх поколінь. Він був патріотом, відданим Богові, а його віра
залишалась незламною навіть у
найскладніших ситуаціях.
Омелян Ковч врятував тисячі
життів. Для нього національність
не мала значення. В останнє
десятиріччя гуманістам та філантропам вручають нагороду
імені Блаженного Омеляна Ковча
— послідовника митрополита
УГКЦ Андрея Шептицького. За
благодійність, героїчні вчинки,
міжнаціональну та міжрелігійну
злагоду.
Він народився 20 серпня
1884 року в сім’ї священика у
найбільшому гуцульському селі
Космач Косівського району, що
на Івано–Франківщині. Навчався
в Римській колегії святих Сергія
і Вакха. Після одруження з донькою буковинського священика
Марією–Анною Добрянською
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прийняв ієрейські свячення і
розпочав душпастирську працю
у Підволочиську. У 1912–му виїхав до Боснії, щоб служити серед
українських греко–католиків.

“

Отець Омелян Ковч доклав
чималих зусиль, аби допомогти
українцям самоідентифікуватися:
він залучив кошти на відбудову храму, за його ініціативою

Учора вони вбили тут 50 чоловік. Якщо я не буду тут,
то хто допоможе їм перейти ці страждання?..
Я дякую Богові за Його доброту до мене. Окрім
неба, це — єдине місце, де я хотів би перебувати.
Тут ми всі рівні — поляки, євреї, українці, росіяни,
латиші, естонці.

Під час Першої світової війни
отець Ковч повернувся в Галичину, а в 1919 році став капеланом
Української галицької армії. Після
об’єднання УГА з армією УНР під
час боїв він потрапив у більшовицький полон, з якого йому
вдалося втекти. Повернувшись в
Галичину, Ковч був арештований
поляками та відправлений до
концентраційного табору. Після
звільнення протягом 20 літ жив
і душпастирював у Перемишлянах. На той час це було містечко
трьох національностей — української, польської, єврейської.

споруджені читальня «Просвіти»
і кооператив у сусідньому селі.
Польській владі діяльність та
погляди українського священика
не подобалися, тому в його домі
часто відбувалися поліцейські
ревізії, на пароха накладали короткотривалі арешти та стягували штрафи.
Під час окупації Галичини
радянськими військами у
1939 році священик і надалі відкрито відстоював права людей.
Часто парафіяни не розуміли
свого пароха. Вважаючи, що
настав час помститися за кривди
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польського окупаційного режиму, вони робили спроби відібрати майно у поляків, проте отець
Ковч засуджував такі дії, що їх
заохочувала радянська влада.
Заарештований НКВС Омелян
Ковч дивом уникнув можливої
смерті — під час бомбардування
на початку війни йому вдалося втекти з–під арешту. Коли в
Перемишляни увійшли нацисти
й почали масове винищення
євреїв, отець Ковч звернувся із
закликом не співпрацювати з
новою владою і не брати участі в
антиєврейських акціях наперекір
нацистським постановам. Виявом
особистої мужності панотця
було укривання євреїв, особливо
дітей. Врятувати їх від неминучої
загибелі допомагали фальшиві
свідоцтва про хрещення, що присипляли пильність поліцаїв. Хоч
хрещення євреїв було небезпечним, усе ж отець Омелян свідомо
й відкрито це робив. Незважаючи
навіть на те, що багато було серед них таких, які йшли на обряд
без релігійних переконань, лише
в надії на порятунок.
30 грудня 1942 року Омеляна
Ковча арештувало гестапо. Допитували його у тюрмі на Лонцького у Львові. Від отця вимагали
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визнати свою вину й відмовитися
від подальшого хрещення євреїв,
а також припинити засудження
дій нацистської влади. Але він
залишився непохитним. Родина
та знайомі робили все можливе,
щоб звільнити його із в’язниці.
До справи долучився особисто
митрополит Андрей Шептицький.
Але клопотання про порятунок
були безуспішні. У в’язниці отець
правив літургію. В серпні
1943 року його перевезли до
«Майданека» біля Любліна, де він
отримав № 2399.
Перебування у концентраційному таборі Омелян Ковч
вважав своєрідним місіонерством. Тут мужній священик ніс
зневіреним віру, надію, любов,
ділився просфорою, сповідав,
причащав, хрестив. Як духовна
особа, він служив усім людям,
незалежно від їхнього походження та конфесійної приналежності.
Отець Омелян в одному із листів
до рідних писав: «Я розумію, що
стараєтеся про моє визволення.
Але я прошу вас не робити нічого
в цій справі. Учора вони вбили
тут 50 чоловік. Якщо я не буду
тут, то хто допоможе їм перейти
ці страждання?.. Я дякую Богові
за Його доброту до мене. Окрім
неба, це — єдине місце, де я хотів
би перебувати. Тут ми всі рівні —
поляки, євреї, українці, росіяни,
латиші, естонці. З усіх присутніх
я тут одинокий священик…
Тут я бачу Бога, який єдиний та
однаковий для всіх, незалежно
від релігійних відмінностей, що
існують між нами. Коли я відправляю Службу Божу, всі вони разом
моляться».
За офіційними даними, в’язень № 2399 помер 25 березня
1944 року від флегмони (гострого
гнійного запалення) правої ноги.
Про отця Омеляна Ковча світ
довідався, коли Папа Іван Павло
ІІ проголосив його блаженним
мучеником під час своєї подорожі в Україну у вересні 1999–го.
Єврейська Рада України присвоїла священику звання «Праведник
України», а 2009 року визнано
покровителем усіх священиків
УГКЦ.
Люди та церква про нього
не забувають: у музеї «Тюрма на
Лонцького» вшановують пам’ять
про ув’язненого святого, а на
Перемишлянщині малюють ікони
та готуються встановити пам’ятники. У 2006 році була видана
написана священиком більш як
сімдесят літ тому брошура «Чому
наші від нас утікають?» У ній небайдужий читач знайде чимало
цікавих міркувань про церкву. І
хоч на перший погляд багато з
цих аргументів можуть здатися
зараз неактуальними, проте деякі з тих проблем, на які вказував
автор, існують до сьогодні.
…Якщо вам доведеться
колись побувати в Любліні й проїжджати перехрестям, названим
на честь Омеляна Ковча, пам’ятайте, що в його грудях билося
серце великого, справжнього
українця.
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l Я ТАК ДУМАЮ!

l ГАРЯЧА ТОЧКА

Затоплення радіоактивної Козак Гаврилюк уже пересів
на «Мерседес»
шахти на Донбасі буде
другим Чорнобилем

Фотожаба depo.ua.

Тут у 1979 році стався ядерний вибух
і залишилися небезпечні для життя речовини
Фото antikor.com.ua.

Василь КІТ

ожливе затоплення
бойовиками шахти
«Юнком» («Юний
комунар») на Донбасі становить серйозну загрозу
для екологічної безпеки не
лише України, а й сусідніх
країн. Про це заявив міністр
екології і природних ресурсів Остап Семерак, виступаючи на засіданні Комітету
парламентської
асоціації
Україна — ЄС у Страсбурзі.
«Те, в що «бавляться»
бойовики, є нічим іншим, як
тероризмом та політичним
шантажем, який ставить під
загрозу найдорожче, що
є у людини, — її життя. Це
поза межами нормального людського сприйняття.
Наше спільне з міжнародною спільнотою завдання
— не допустити радіаційної
катастрофи», — наголосив
він.
Як відомо, окупанти на
Донбасі вирішили затопити
шахту «Юнком» під Донецьком. А це загрожує отруєнням питної води в регіоні
через радіацію, що залишилась у ній. Справа в тому,
що у 1979 році на цій шахті
провели божевільний експеримент — влаштували
підземний ядерний вибух.
У результаті утворився так
званий об’єкт «Кліваж» —
капсула з радіоактивними
речовинами. Саме тому,
після закриття шахти у
2002 році її не затопили
і продовжували відкачувати грунтові води. Не можна
було допустити розмиття
капсули.

М

Щоправда, каже, що
цей позашляховик —
волонтерська машина,
якою лише іноді
користується

Інна ПУКІШЮНКО,
журналіст
газети
«Високий
замок»
(wz.lviv.ua)

ардеп
Михайло
Гаврилюк недовго
у Верховній Раді «козакував», перебиваючись із
метро на «Жигулі». Цьогорічна е-декларація депутата така ж скромна, як і торік
(у ній — лише парламентська зарплата, квартирка
у Чернівцях і материнський
будинок на рідній Буковині). Нічого нового у ній не
з’явилося. Хоча насправді
некозацького
комфорту
у житті козака Гаврилюка
побільшало. Замість «чуда
радянського автопрому»
з’явився позашляховик.
Які сльозливі історії розповідав нардеп Гаврилюк,
запевняючи, що депутатський значок його скромні
капітали не примножив.
І про орендовані 29 «квадратів» у Боярці, куди після
обрання до парламенту
перебрався зі столиці. І про
«Жигулі», які друг у користування дав, щоб депутатові
було на чому зимові запаси
картоплі привезти.
«Яким був козаком,
— запевняв Гаврилюк, —
таким і залишився. Чуб на
місці, все на місці, форма
також».
Нині від показної скромності Гаврилюка навіть
оселедця з камуфляжем не
стало. Відчув козак, що таке
депутатський розмах. Ось
тільки порціями його освоює, щоб не передозувати.
Прогресує: від метро — до

Н
Не можна було допустити розмиття капсули на копальні
«Юний комунар».

Свою
стурбованість
уже висловив і Вашингтон.
Прес-секретар Держдепартаменту США Гезер Нойєрт
заявила: «Плани російських
бойовиків затопити закинуту вугільну шахту «Юнком»

“

А відомий донецький
блогер Денис Казанський,
що оприлюднив відео, на
якому місцеві жителі на окупованій території вийшли
на протест проти задумів
«патріотів Донбасу», зазна-

«Російські добровольці і визволителі»
у випадку чого поїдуть звідси,
а задурманені жителі Єнакієвого
залишаться у своїх зруйнованих,
розграбованих поселеннях із
радіоактивними колодязями.

— місце проведення ядерного випробування в СРСР
в 1979 році (підірвали бомбу
потужністю 0,3 кт. — Ред.)
— можуть загрожувати питній воді для тисяч українців
у східній Україні, що знаходиться під контролем Росії.
Ми наполегливо закликаємо
Росію і підконтрольні їй органи діяти відповідально».

чає: «Мавпи з гранатами догралися. Проблема тільки
в тому, що «російські добровольці і визволителі» у випадку чого поїдуть звідси
в свої Пензи і Барнаули. А задурманені жителі Єнакієвого
залишаться у зруйнованих,
розграбованих поселеннях
із радіоактивними колодязями. Спасибі, Росіє!»

l СУМНІ РЕАЛІЇ

Хіба не так?

«Жигулів», від «Жигулів» —
до «пацанячої тачки».
«Козацький» позашляховик розсекретив журналіст Василь Крутчак. Ось що
написав у пості на Facebook:
«Радію, що народний де-

“

путат Михайло Гаврилюк із
шаленою швидкістю розвивається. Вже дійшов до стадії жлобсько-мародерської
схеми. Відкрив благодійний
фонд, оформив на нього
автомобіль для передачі
у зону АТО, а сам уже більше
двох років возить на цьому
автомобілі свою дупу до
Верховної Ради. А щоб ніхто
не побачив, ховає авто на
закритій парковці на вул.
Банковій. Ну і людям розповідає історії, що добирається на роботу на «Жигулях»,
метро, маршрутці».
Щоб перевірити інформацію про «транспортну
еволюцію» козака Гаврилюка, знімальна група
«ТСН» вирушила на пошуки
«розсекреченого» колегою
«фондового» авто. Довго

Тел. 72-39-32 // E-mail: volyn10@i.ua

З Південної Кореї у Північну передають їжу,
одяг та новини… океанічними течіями
редставники гуманітарних груп
Південної Кореї навчилися використовувати океанічні течії, щоб
переправляти їжу, одяг та інформаційну контрабанду громадянам Північної
Кореї. У цьому їм допомагають звичайні
пластикові пляшки. Їх наповнюють рисом, медикаментами, листками з новинами, навіть американськими доларами (на
фото)…
Активісти південнокорейського острова Канхвадо у Жовтому морі ствер-

П

ОГОЛОШЕННЯ
ДЛЯ ВСІХ

Фото із express.co.uk.

Навіть наші контрабандисти
до такого не додумалися…
Василь КІТ

Яким був
козаком,
таким
і залишився.
Чуб на місці.

джують, що океанська течія донесе герметично закриті пляшки у міста і села
вздовж усього західного узбережжя Північної Кореї.
«Якщо запустити їх у правильний день
та час, вони стовідсотково потраплять
туди», — розповів «Голосу Америки» громадський активіст Парк Чженґох.
За один день представники гуманітарних груп можуть відправити понад
500 кг рису і 400 флешок із фільмами та
новинами з Південної Кореї, а також примірники Біблії, які також заборонені режимом Кім Чен Ина.

шукати не довелося, як і на
«наїзника» чекати. Нардеп
Гаврилюк, якого застали
біля позашляховика, спершу дав газу від журналістів
— на своїх двох. Дорогою
від запитань «відстрілювався»: багато, мовляв, знатимете — швидко постарієте.
Та, зрозумівши, що від пояснень не втечеш (раз вони
вже викрили «автосхованку»), пригальмував і взявся
розповідати свою версію
«біографії» позашляховика.
Автівка, каже, призначена
для збору провізії, яку потім
відправляють в АТО.
Коли ж позашляховик
не задіяний, не гріх і під
«депутатовоза» його пристосувати. «Ця машина у нас
є для того, щоб можна було
поїхати до людей: хто дає
картопельки, хто — грушки.
Уся провізія йде до наших
атовців. На сьогодні-завтра-післязавтра
машина
не буде потрібна. Я нею користуюсь, коли з’являється така необхідність. Вона
числиться на батальйоні,
в якому я раніше служив,
а не на мені. Якщо на ній
два-три рази проїхався, нічого страшного не сталось»,
— заявив Гаврилюк.
Якщо два-три рази, то
не гріх. А коли два роки, як
написав Василь Крутчак, тут
вже інші питання напрошуються.

“

Океанська течія донесе
герметично закриті
пляшки у міста і села
вздовж усього західного
узбережжя Північної
Кореї.

Повідомляємо читачам, що ціна приватного
оголошення у
«Цікавій газеті на вихідні» —
15 гривень за одне найменування
+ 5 гривень, якщо ви бажаєте
розмістити на нашому сайті www.
volyn.com.ua в рубриці «Господарські
секрети». Вартість оголошень про
купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж
три одиниці); с/г продукції; будівельних
матеріалів; меблів та ін. становить
40 гривень за один раз публікації +
15 грн (за сайт). Вартість оголошення
про послуги — 40 гривень + 15 (за сайт).
Оголошення, які виділені рамкою + 25 грн.
Вартість оголошення про згубу — 20
грн. Оплата у відділеннях ПриватБанку.
Розрахунковий рахунок є у кожному номері
газети.

РІЗНЕ

l

Продається молода тільна корова (с. Дачне Ківерцівського району).
Тел. 095 59 47 499.
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l ВИДАТНЕ ІМ’Я
Напередодні ще працював — робив записи у студії…
Поховали нашого знаменитого
земляка в Мілані (Італія) в сімейному склепі його тестя Артуро Тосканіні.

ПЕРЕЖИВ ЄДИНУ ДОНЬКУ

Легендарний піаніст мав у репертуарі 12 концертних програм, а тогочасні професіонали —
максимум 4.

Розповіддю про тріумф маестро у Москві авторитетний
журнал «Тайм» у 1986 році відкривав свій номер.

Всесвітньо відомий
Володимир ГОРОВИЦЬ: «Я з України,
і покажу тим англійцям…»
«Король королів піанізму всіх часів», який народився
у Києві, навіть на дев’ятому десятку свого життя (!)
примудрявся збирати такі великі зали, що йому могли б
позаздрити лідери поп- чи рок-музики. Якраз цими
квітневими днями у Києві проходить ХII Міжнародний
конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира
Горовиця, щоб знайти новий талант його рівня.
Але, кажуть, такі народжуються раз у тисячоліття

ЧОМУ ВІН ГЕНІЙ
Тому що навіть ті, хто говорив,
рив,
що він грає «неправильно», вихоиходили з його концертів у захопленленні. «Гіпнотизер», «геній комуніканікації», «ніколи публіка та виконавець
вець
не були настільки єдиними» — ось
вислови, якими нагороджували
вали
його критики. Унікальна техніка,
ніка,
постійна імпровізація та емоційна
ійна
напруга на його концертах були
такими сильними, що на одному
ому
з виступів Володимира Горовиовиця у Парижі довелось викликали
кали
жандармів, щоб заспокоїти публіубліку, яка в екстазі почала… ламати
мати
крісла. Ламати крісла на концерті
ерті
піаніста, а не рок-музиканта! Зрештою, відомий американський критик Герман Дервіс назвав киянина
«королем королів піанізму всіх часів», і наразі це звання ще ніхто не
підважив.

ОТРИМАВ НАГОРОДУ З РУК
РОНАЛЬДА РЕЙГАНА
Музикант народився в Києві
1 жовтня 1903 року у відомій та
заможній єврейській сім’ї. Його
батько Самуїл був авторитетним
інженером і представляв у місті інтереси провідних європейських фірм, таких, як «Сіменс». У

У знаменитих «Бітлз» – 7 нагород «Греммі», а у Горовиця – 25!

1920-му Володимир Горовиць закінчив Київське музичне училище
й одразу ж поїхав із гастролями
містами СРСР. Якщо перші концерти у Ленінграді проходили у майже
порожніх залах, то в кінці туру на
його виступи вже шукали «зайвий
квиточок», преса писала про надзвичайний успіх, а комуністичні
ідеологи називали талановитого
музиканта «дитиною революції».
У 20-х роках минулого століття
Радянський Союз ще відпускав за
кордон знаменитостей. У 1926-му
поїхати на «навчання» до Німеч-

РЕКОРД ТВОРЧОСТІ
20 квітня 1986 року, після
60-літньої перерви, Володимир
Горовиць приїхав із концертами
в СРСР, які організувало американське посольство. Та в Київ по-

“

Фото popsike.com.

Василь УЛІЦЬКИЙ

найвищу американську нагороду — медаль Свободи. А «Греммі»
(аналог «Оскара» в музиці) у нього вдома назбиралось аж 25. Але
найголовніше досягнення піаніста
в тому, що записи з його виступами в США й досі популярні, їх і далі
купують!

Унікальна техніка,
постійна
постій імпровізація
та емоційна
напруга
ем
на його концертах були
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Володимира
Горовиця
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у Парижі довелось
викликали
жандармів,
в
щоб
щ заспокоїти публіку,
яка
як в екстазі почала…
ламати
лам крісла. Ламати крісла
на концерті
піаніста, а не роккон
музиканта!
музик

чини пощастило і Горовцю. Назад
він уже не повернувся. Незабаром
перебрався у США, які стали його
другою батьківщиною.
Американці з вдячністю згадують, як у роки Другої світової війни
Володимир Горовиць давав благодійні концерти, щоб зібрати кошти
для армії. Лише один із виступів
приніс рекордну суму — майже
11 мільйонів доларів, що за купівельною спроможністю дорівнюють сучасним 100 мільйонам доларів! Наприкінці життя Горовиць
із рук Рональда Рейгана отримав

трапити йому не вдалося — виступив лише в Москві та Ленінграді.
Шкодував, що не зміг побувати
у рідному місті, бо ж саме стояла
«чорнобильська» весна… Тим часом московський концерт транслювали провідні телекомпанії
світу, а відеокасети ще довго не
сходили з прилавків «перебудовного» СРСР.
Останній великий концерт
маестро дав у Гамбурзі у 1987-му,
коли йому було 84. Помер Володимир Горовиць 5 листопада
1989 року від серцевого нападу.

Батько Володимира Горовиця
Самуїл та брат Григорій, як родичі
«ворога народу», загинули у сталінських застінках. Ще один брат, Яків,
був убитий під час Першої світової
війни. Сестра Регіна викладала
у Харківській консерваторії. Музикант усе життя переживав, що так
і не зміг урятувати свою сім’ю і витягнути її із Радянського Союзу…
Володимир Горовиць був одружений з донькою відомого диригента Артуро Тосканіні Вандою.
Якось журналіст Девід Дюбаль запитав піаніста, що він найбільше
любить? «Музику, парфуми та…
гроші», — відповів той. У цей момент поруч сиділа його дружина
Ванда. «Мене він не любить. Я йому
просто потрібна», — спокійно сказала вона. Ця жінка мала неабияку
силу волі, і всім у родині керувала
вона, крім творчості та кар’єри чоловіка. Вважала, що без неї Горовиць пропав би, тому забезпечувала йому надійний тил.
Єдина їхня дитина — донька Соня — загинула у 1975 році
у 40-літньому віці. За однією з версій, вона вчинила самогубство…

ДВІЧІ ВТІКАВ ВІД СВІТУ
У творчій кар’єрі Володимира
Горовиця були дві тривалі паузи,
коли він припиняв гастролі та спілкування з усіма. У 1953-му пропав
з публічної сфери на цілих 12 років
через несподіваний страх перед
сценою. Але яким тріумфальним
було його повернення! Коли оголосили, що маестро знову дасть
концерт, люди годинами в чергах
стояли за квитками — його не забули після стількох років мовчання.
І він виправдав сподівання — такого складного репертуару на той
час не було ні в кого.
Другий раз музикант закрився
від усіх на 5 літ, це сталось після
смерті доньки…

КАЖЕ СЕРЙОЗНО ЧИ ЖАРТУЄ?
Як це нерідко буває із непересічними людьми, Володимир
Горовиць багатьом здавався трохи дивакуватим. Оточуючі, наприклад, не завжди могли зрозуміти,
коли він жартує, а коли говорить
серйозно. Він міг ошелешити, розповідаючи про композиторів Ліста
та Шопена… немов про близьких
друзів, своїх сучасників. Або міг
дражнити інших, висолопивши
язика, — майже як знаменитий
Альберт Ейнштейн. Горовиць,
власне, й був Ейнштейном, але
в музиці.
Журналіст Девід Дюбаль, який
неодноразово спілкувався з Володимиром Горовицем, розповідав,
що маестро часто згадував Україну
та Київ, куди мріяв повернутись. За
словами Дюбаля, якось Горовиць
виступав з англійським оркестром
і йому не сподобалась повільна гра
музичного колективу. «Я з України,
і покажу тим англійцям, що таке
темп!» — завівся піаніст. Цією фразою він фактично визнав: у його
генії є і часточка землі, на якій він
народився.

До речі
Володимир Горовиць з’явився
на світ 1 жовтня, коли у світі
відзначають Міжнародний день
музики.
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l РЕЦЕПТИ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

l ВАЖЛИВО ЗНАТИ

Рятуємо, а не шкодимо
Фото fitoapteka.org.

10 відомих прийомів першої допомоги, які 90 відсотків
людей роблять неправильно!
Оксана КРАВЧЕНКО

1.

Промивання ран перекисом
водню, обробка йодом та медичним спиртом небезпечне. Така
процедура знищує клітини сполучної
тканини і рана довше заживає. Йод,
зеленка і спирт можуть викликати
больовий шок і опік. Як треба:
промити рану чистою питною або
кип’яченою водою, нанести мазь з антибіотиком. Пластир і бинт не потрібно накладати без необхідності.

А ще цю рослину називають сабельник.

2. Непрямий масаж серця призводить до перелому ребер, а зламані

3. Парацетамол може призвести до
проблем із печінкою. Цей препарат
складається з ацетамінофену. Він знімає біль, температуру і заспокоює запалення. Але передозування призводить
до відмови печінки, нирок. Як треба: для дорослих максимальна разова
доза становить 1 грам, максимальна
добова доза — 4 грами. Ацетамінофен
міститься в різних препаратах, тому
уважно читайте інструкції.

4. При кровотечі з носа не можна закидати голову назад і лягати на
спину, бо в такому випадку кров’яний
тиск в голові підвищується, кров може
потрапити в легені, спровокувати
блювоту. Як треба: тримати голову прямо, щоб прискорити зниження тиску. Прикласти щось холодне до
носа. За допомогою вказівного і великого пальців закривати по черзі ніздрі
на 15 хвилин кожну, дихати через рот.

5. Після ДТП потерпілого не потрібно
діставати з машини, перекладати
в більш зручну позу, адже найчастіше смерть після аварії настає через
травму шиї і хребта. Як треба:
якщо людина постраждала і є привід
побоюватися, що пошкоджені голова,
шия або хребет (наприклад, особа не
відчуває кінцівок, але без крововтрати), то потрібно викликати «швидку».

6. При серйозному отруєнні не можна
пити ліки, що викликають блювоту, оскільки вони можуть спричинити

Вовче тіло — щоби
наше не боліло!
Фото otipb.at.ua.

кістки можуть серйозно травмувати
легені та серце. Як треба: переконайтеся, що пульс відсутній, людина
не дихає і поруч немає лікаря. Правильний ритм — 100 компресій за хвилину.
Для маленьких дітей масаж робиться
за допомогою пальців в іншому ритмі.
Штучне дихання розпочинати, коли
серце запуститься. Інший варіант:
30 компресій і 2 вдихи, потім знову
30 компресій і 2 вдихи.

опік стравоходу і призвести до того,
що блювотні маси потраплять в легені. Як треба: при підозрі на отруєння необхідно викликати «швидку»

“

Парацетамол може
призвести до проблем
із печінкою. Цей
препарат складається
з ацетамінофену. Він
знімає біль, температуру
і заспокоює запалення.
Але передозування
призводить до відмови
печінки, нирок.

допомогу, описати симптоми. Важливо знати, що передозування ліків,
вітамінів або алкоголю може бути
cмертельним.

теча, при якій ризик померти вищий
від ризику ампутації кінцівки.

8. Не потрібно вставляти в рот ложку
або виймати язик людині, у якої
почався напад, адже вона може
проковтнути сторонній предмет або
задихнутися. Як треба: під час
нападу хворий може різко смикатися і навіть посиніти. Але організм не
здатний завдати собі серйозної шкоди. Найважливіше — подбати, щоб
людина не поранилася об щось, і стежити, щоб їй було зручно дихати.

9. При укусах змій, отруйних комах
і членистоногих категорично забороняється відсмоктувати отруту. Адже вона, змішана зі слиною,
потрапить у рот, створюючи ще один
осередок ураження. Це прискорить
отруєння організму. Як треба:
якщо йдеться про кінцівку, то слід
лягти так, щоб місце укусу було нижче, ніж серце. Викликати «швидку»
допомогу, описати ситуацію і пити
багато рідини.

7. Використання джгута для зупинки
кровотечі призводить до ампутації. Неправильне передавлювання

10. Неправильно робити укол в напружений м’яз, проникаючи в шкі-

кінцівок не зупиняє кровотечу, а припиняє циркуляцію крові, що веде до
некрозу тканин. Як треба: за допомогою великої кількості стерильної марлі або чистої тканини накласти пов’язку на рану і притискати
із силою. Цього достатньо, поки їде
«швидка». Виняток — сильна крово-

ру занадто глибоко або не до кінця,
а також у будь-яку частину м’яза. Як
треба: при уколі в сідницю подумки
розділити її на 4 частини. Швидким
рухом ввести 3/4 голки строго у верхню праву частину (щоб не зачепити
сідничний нерв).
За матеріалами інтернет-видань.

l ЛІКАР ІЗ ГРЯДКИ

Часник не тільки із салом добрий
Він допомагає людям із кардіологічними патологіями,
порушеннями серцево-судинної системи, використовується для
запобігання онкозахворювань, убиває хвороботворні бактерії,
має протизастудну дію
ЧАСНИКОВЕ МОЛОКО
Його застосовують для нормалізації артеріального тиску. До речі, дослідження довели, що термічна обробка
не зменшує цілющих властивостей
цього еліксиру здоров’я. На літр молока знадобиться п’ять головок часнику.
Зубочки не потрібно чистити, достатньо тільки помити. У ємність із молоком
кладемо часник і варимо 15–20 хвилин,

залишаємо, поки вистиггне, проціджуємо й п’ємо по півсклянки двічі на день. Курс лікування — 2–3 місяці.

ЧАСНИКОВА ОЛІЯ
Такий засіб зніме спазми судин головного мозку, зменшить задишку, його
використовують для профілактики

склер
склерозу. Розтовкти головку часнику середнього
ро
розміру. Перекласти цю
««кашку» у скляну тару,
ззалити склянкою нерафінованої соняшникоф
вої олії, перемішати й пово
ставити в нижнє відділення
стави
холодильника. Наступного
дня ліки вже готові: вичавлюємо 1 чайну ложку лимонного соку, додаємо до
нього чайну ложку часникової олії й
приймаємо тричі на день за 30 хвилин
до їди. Курс оздоровлення — від 1 до 3
місяців.

Ми не задумуємося, що наше здоров’я у повній
мірі залежить від стану сполучної тканини.
Нарікаємо на погане самопочуття, біль
у суглобах, кістках, страждаємо від артрозів,
артритів, але не дбаємо про профілактику
захворювань
Володимир ІВАНОВ

ародна медицина має потужний арсенал засобів для запобігання і лікування цих недуг.
Наприклад, дуже ефективною є настойка вовчого тіла (російською — сабельник): одна столова
ложка коренів цієї рослини на 0,5 літра горілки, настоювати 21 день. Приймати по столовій ложці за
30 хвилин до їжі. Лікування тривале, але поступово
будуть розсмоктуватися нарости на суглобах пальців
рук, зникатиме біль, стане більш гнучким хребет.

Н

“

Лікування тривале, але поступово
будуть розсмоктуватися нарости
на суглобах пальців рук, зникатиме
біль, стане більш гнучким хребет.

Поширеною є і методика очищення організму від
солей відваром із ялинових чи соснових шишок, а також рисом. Спочатку треба зробити клізму з двох літрів
теплої кип’яченої води. Наступного дня — повне голодування, пити тільки дистильовану або талу воду. Увечері в склянку з теплою кип’яченою водою покласти
ялинову або соснову шишку, а вранці на маленькому
вогні варити її у тій же воді впродовж 5 хвилин. Зцідити відвар, долити склянку до верху кип’яченою водою
і випити половину, решту залишити на вечір. Далі
взяти порцію рису (2 столові ложки), добре промити,
залити 500 мл води, поставити на вогонь, довести до
кипіння. Потім воду замінити. І так зробити три рази.
На четвертий — рис доварити, злити рідину. Не солити. З’їсти на сніданок. Після цього нічого не вживати
і не пити. В обід і увечері харчуватись як звичайно, але
бажано, щоб у меню переважали вегетаріанські страви. Отож, упродовж місяця вранці і ввечері необхідно
пити по 100 мл відвару шишок, їсти на сніданок відварений рис — і організм очиститься. Оскільки ви втрачатимете і дуже потрібні для роботи серця солі калію,
слід з 10-го дня лікування приймати мед — по чайній
ложці 3–4 рази на день, а також ввести у раціон пшоно,
курагу, печену картоплю, яблука, лимони.
Дуже ефективною є і мазь, яка поліпшує циркуляцію крові, підвищує тонус тканин м’язів, знімає
біль, відновлює структуру м’язів і хрящових тканин. Її готують так: 100 грамів жиру гусячого змішуємо зі столовою ложкою настойки вовчого тіла
(сабельника), чайною ложкою настойки червоного пекучого перцю, п’ятьма краплями вітаміну Е
та столовою ложкою меду. Мазь покласти у скляну
посудину, зберігати у холодильнику.
Від «шпор» на п’ятах допомагає селера — рослину разом із коренем змолоти, відтиснути сік, який
треба пити по дві столові ложки тричі на день до їжі.
А з одержаного «жому» робіть компреси. Через тиждень-два відчуєте поліпшення самопочуття.
с. Струмівка Луцького району
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Велика сторінка для Пані
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«У двадцять років жінка має обличчя, яке дала їй
природа, в тридцять — яке вона зробила собі сама,
в сорок — те, на яке вона заслуговує».
Коко ШАНЕЛЬ, французька модельєрка.

l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

l ТРЕБА ЗНАТИ

Барвистих братків схилені голівки
Мені завжди нагадують весну...

Що в сріблі?

Ця невибаглива квіточка, відома як фіалка триколірна, віола (а в народі все-таки –
братки), має близько 500 видів і є однією з найпопулярніших рослин на планеті. Її яскраві
пелюстки, відтворені на полотні, стануть чудовим елементом декору вашої оселі

Як позбавитися пухирів на п’ятках
Усім відомо, яких незручностей
вони завдають. Пропонуємо кілька
засобів, що сприятимуть швидкому
загоєнню та полегшать больові
відчуття
1. СОЛОНА ВОДА

Зараз у продажу дуже багато виробів із цього металу. Причому
продавці рекламують, що срібло — справжнє. Але, на жаль,
це не завжди так. Як не купити підробку?
Перший показник, звичайно, — проба. Цифра «999» означає — чисте срібло, непридатне для ювелірних виробів. Щоб із ним можна було
працювати, додають інші метали. Проба «725», «755» і т д. вказує, скільки
срібла в прикрасі. Віднявши від «999», наприклад, «725», ви довідаєтеся,
який відсоток домішок у сріблі. До речі, «725» — цілком гарна проба.
Другий показник справжності металу — клеймо. У різних заводів-виробників воно інше. Зауважимо, що турецькі прикраси, як правило, йдуть
тільки з пробою і без клейма. Але зараз є багато ювелірних майстерень,
які зроблять експертизу за невелику плату. А от ціна виробу для визначення справжності срібла — неточний орієнтир. Вона залежить від роботи, конфігурації, ваги, обрамлення каміннями.
Є народний спосіб перевірки срібла на чистоту. Виріб поміщають
у житній хліб на деякий час: якщо почорнів — підробка. Втім, хіміки стверджують, що є кращий спосіб. Прикраси зі срібла темніють при контакті
з сіркою. Можете купити в аптеці сірчану мазь й намастити нею виріб.
Якщо потемнів — значить вас не обдурили. Повернути вашій каблучці колишній колір
можна,
прокип’ятивши
шматочками
лір мож
жна
н , прокип
ятивши її зі шм
маточками алюмінієвої фольги
із содою.

Щоб пухир краще загоювався, занурте стопу або уражену зону в теплу воду
з великою кількістю солі. Такі ванночки
знешкодять бактерії, які можуть спричинити розвиток інфекцій.

2. СОДА ХАРЧОВА
Візьміть 200 мл води, додайте
20 грамів харчової соди й 40 мл перекису
водню. Все добре перемішайте. За допомогою ватного диска наносьте розчин на
постраждалі ділянки, доки він не закінчиться. Якщо цю процедуру повторити
двічі, то наступного дня пухирів майже не
буде.

3. АЛОЕ
Завдяки своїй здатності пришвидшувати загоєння ран він є одним із натуральних засобів, які найчастіше рекомендують
використовувати. Потрібно розрізати листок алое вздовж і впоперек та нанести сік
безпосередньо на уражену зону.
Мазь календули або інші засоби, до

У магазинах зараз не бракує чудових засобів,
м
за допомогою яких можна легко позбутися плям
і неприємних запахів. Та іноді варто спробувати
скористатися методами наших бабусь
ОДЯГ ЯК НОВИЙ
Забруднилась шкіра ваших пальт, штанів? Не пооспішайте нести їх у хімчистку. Ватним тампоном,
м,
змоченим у нашатирному спирті з додаванням солі
лі
(склянка води, 3 ложки спирту, чайна ложка солі),
і),
протріть забруднені місця. Коли річ висохне, змастіть
ть
їх спеціальним кремом для такого типу виробів. Нааприклад, «Ківі». Цей препарат має властивість пом’яккшувати шкіру. Брудні комірці можемо відчистити
т
ти

м’якою щіточкою, зволоженою у підсоленій воді, дом’я
давши до неї кілька ложок оцту.
да

НЕ ПРИПАЛЮВАТИМЕТЬСЯ
Праска не буде приставати до накрохмаленої білизни, якщо протрете її дрібною сіллю. Груба для цього
ли
не підходить, бо може пошкодити дно.
Страви на сковороді не приставатимуть до неї,
якщо перед смаженням пательню добре прогріти. Таяк
ким чином можна позбутися і фабричного запаху. Наки
лийте кілька ложок олії, сильно розігрійте сковороду,
ли
а кколи з’явиться дим, відставте і вилийте жир. Як охолоне, посипте дно грубим шаром солі і протріть щіточло
кою. Після цього пательню промийте і висушіть.
ко

5. ВАЗЕЛІН
Якщо у вас з’явився пухир і ви маєте цей засіб удома, нанесіть його. Ви
неодмінно помітите покращення. Але
він липкий, тому ліпше використовувати його вночі, щоб уникнути незручностей.

6. КУКУРУДЗЯНЕ БОРОШНО
ТА МЕД
Візьміть по 1 столовій ложці борошна та меду і розітріть до консистенції
пасти. Після цього нанесіть суміш на
уражену зону. Це запобігатиме розвитку
інфекції.

7. ПАСТА З МОРКВИ
Завдяки своїм властивостям цей коренеплід дуже добре підходить для догляду за шкірою.
Натріть моркву. Після цього зробіть
із неї пасту та нанесіть на пухирі. Залиште засіб приблизно на 15 хвилин, а потім змийте.

“

Щоб запобігти натиранню,
треба наклеїти пластир
або підкласти ватний
диск.

ПРОФІЛАКТИКА
Рекомендують наклеїти пластир або
підкласти ватний диск, щоб запобігти
натиранню.

l СЕКРЕТИ КРАСИ

Зимовий одяг: правильно попрати
і до наступного сезону сховати

Із яєць, меду і дріжджів вийде
не тільки паска, а й маска

Хтось боїться довірити теплі речі машинці і віддає перевагу хімчистці, а інші не проти
експериментувати. На жаль, частенько це закінчується плачевно, адже не кожен пуховик
готовий до автоматичного прання. Тому перш ніж кинути такий одяг у барабан, варто
розібратися, як це правильно робити

Нема нічого кращого, ніж сіль

яких ця рослина входить як основний
компонент, чудово підходять для лікування пухирів.
Її також рекомендують використовувати для швидшого загоєння ран,
оскільки календула стимулює відновлення шкіри та сприяє виробленню
колагену.

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

Виберіть найделікатніший режим. Поставте
мінімальну температуру води.
Допустимий для прання пуховика максимум — 30 градусів.
Використовуйте тільки
рідкий миючий засіб. Чим
саме прати, теж має велике
значення. Багато хто радить
уникати порошку, бо на
темному одязі він залишає
розводи, погано розчиняється і не вимивається зі щільних
речей. Пуховики потрібно
прати рідкими засобами
спеціальних складів, щоправда, коштують вони дорого.
Замість них можна використовувати дешевші рідини для
виробів із вовни.
Виберіть мінімальну
швидкість віджиму і режим
додаткового ополіскування.
Після прання пуховик варто

“

Швидкість краще використовувати невисоку — 400–600
обертів.
Застебніть усі блискавки, ґудзики і кнопки. Зніміть
хутро, якщо це можливо. Досвідчені люди дають
ають слушну
пораду: прати пуховик зручно
з м’ячиками дляя великого
тенісу (зазвичай
й лимонного
кольору). Вони не дають речі пристати
ати
до стінок барабана
бана
машинки, а також
ож
наповнювачу — збитися всередині..
Будьте готові,
ові,
що пуховик виисохне не швидко.
дко.
Повісьте його
неподалік батареї
реї
або на сонці і періеріодично струшуйте,
йте,
щоб розпушити.
и.

Після прання пуховик варто прополоскати
ще два-три рази. Дехто радить
не віджимати такий одяг, але робити
це все-таки варто.

прополоскати ще два-три
рази. Дехто радить не віджимати такий одяг, але робити
це все-таки варто. Так виріб
висохне швидше, а наповнювач не встигне запріти. До
того ж без віджиму пух може
сильніше збитися грудками,
розпушити які буде непросто.

А ось те, чого
ого не
можна робити при
пранні пуховика:
ка:
* попередньо заамочувати виріб;
б;
* прати при
температурі вище
ще
40 °C;
* користуватисяя
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l КОРИСНІ ПОРАДИ

4. КАЛЕНДУЛА

l ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
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відбілювачем;
* сушити в розкладеному
вигляді на столі;
* загортати для висихання
в рушник;
* сушити виріб довше 2 діб.

Домашні рецепти для росту волосся
завжди простіші у використанні і дієвіші,
ніж магазинні. Такі процедури
не забирають багато часу і не вимагають
великих витрат
Та перш ніж спробувати будь-який домашній
косметичний засіб, необхідно:
v чітко дотримуватися обумовленого часу
застосування, інакше можна не тільки не досягти ефекту, а навпаки — нашкодити,

“

Комплексне використання
засобів принесе найкращі
результати.

v прислухатися до відчуттів і не допустити
алергічної реакції,
v процедуру повторювати неодноразово,
адже досягти бажаних результатів можна тільки
при постійному використанні масок,
v пам’ятати, що мед і яйця є алергенами,
тому їх треба застосовувати обережно,
v маски краще робити в порядку черговості. Не слід зациклюватися на одній. Комплексне використання засобів принесе найкращі
р щ
результати.

ПЕРЕВІРЕНІ РЕЦЕПТИ
ДЛЯ РОСТУ ВОЛОССЯ
ІЗ ЯЙЦЕМ
Інгредієнти: одне яйце, мед і рослинна олія
(для волосся середньої довжини по дві чайні
ложки кожного інгредієнта).
Складові ретельно перемішати
ти і нанести на
голову. Маску витримати від 20 хвилин
вилин до півгодини. Потім голову добре промити.
ти. Процедуру
можна повторювати два рази на десять днів.

ІЗ МЕДОМ
Інгредієнти: яєчний жовток, 1 ст. л.
меду, 1 ст. л. лимонного соку.
и і наВсі складові ретельно змішати

нести на попередньо вимите волосся. Загорнути
голову чимось теплим і походити так годину.
Волосся добре вимивається теплою водою. До
складу засобу можна додати настоянку перцю.
В цьому випадку ефект буде кращим, але може
попікати.

ІЗ ДРІЖДЖАМИ
Інгредієнти: сухі дріжджі (достатньо 1 ст. л.),
один яєчний білок.
Білок треба ретельно збити і додати в нього
сухі дріжджі. Отриману суміш нанести на голову
масажними рухами. Вкутати волосся для створення теплового ефекту і потримати протягом
години. Змити водою із шампунем.

ІЗ ХЛІБОМ
Інгредієнти: 1 літр кип’яченої води (можна
використовувати пиво), чверть буханки чорного
хліба.
Ця маска робиться на непомите волосся.
Попередньо необхідно розмочити в теплій воді
хліб (без скоринки). Залишити на годину, щоб він
віддав все корисне. Отриману рідину нанести
на корені. Добре втерти суміш, закутати голову,
створивши ефект лазні. Ходити з маскою 30
хвилин. У кого сухе волосся, можна додавати
різноманітні ефірні олії, у кого жирне — лимонний сік.
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l ХАТА–ЧИТАЛЬНЯ

l СІМ «Я»

Уся любов авторки
«Джейн Ейр» умістилася
в чотирьох листах
Фото Youtube.com.

Дві сотні років живе історія кохання
найвидатнішої романістки Великобританії
Шарлотти Бронте і її вчителя Костянтина Еже
Фото 24smi.ord.

Інна ПІЛЮК

учасним
сценаристам
фільмів про кохання ця
історія здалася б безсюжетною і банальною. Любить,
пише, а обранець ігнорує і рве
листи. А всім же цікава інтрига
і пристрасті. Та вона тим і цінна,
що справжня, щира і ненаграна.
А інтрига є: його дружина зробила неймовірну річ: склеїла
клаптики порваних листів і зберегла їх у скриньці з коштовностями.
Якби не цей факт, особисте життя Шарлотти Бронте
(21 квітня 1816 — 31 березня
1855) здавалось би скромним
і звичним для консервативної
країни: заміж вийшла пізно,
у 38 років. І хоч ніколи не могла
похизуватися особливою вродою, кавалерів мала вдосталь
і відверто ними перебирала.
Чоловікам подобалася ця крихітна (всього 145 см зросту!)
розумна панночка. На її адресу
неодноразово надходили пропозиції щодо заміжжя, але дівчина їх відхиляла. Несподівано
для всіх її обранцем став давній
залицяльник, пастор із парафії
батька. Жили разом недовго.
Шарлотта померла через рік
після заміжжя, будучи вагітною
первістком. Лікарям так і не вдалося встановити точну причину
її смерті (ЗМІ пишуть про нібито
швидкоплинні сухоти).
Та завдяки не зрозумілому
до кінця вчинку дружини вчителя збереглася історія невідомого, але справді найяскравішого
роману її життя. Нехай він існує
тепер лиш на клаптиках порваних листів, та з них можна відтво-

С

Хитра критика

Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

Діалог на підвищених тонах належить мені і доньці. Переглядаючи
її домашнє завдання, виконане явно
нашвидкуруч, я серджуся. Вона, слухаючи мене, скидається на дикобраза з підготовленими до бою голками.
Обурені ми обоє, а попереду в неї
— ще кілька уроків. Я мимоволі прикидаю, як повернути робочий настрій
і підвищити її вимоги до своєї писанини…
Вкотре думаю, як то непросто
бути доброзичливою і спокійною та
пам’ятати, що дитина хоч і мала, але
вивести з рівноваги вміє не гірше за
дорослого…
Великі і криві літери — це частковий наслідок експерименту з підвищення самостійності доньки.
Загалом він триває непогано. Але,
як кажуть, є нюанси. І їх важко виправляти, бо критику 9–літні дівчатка сприймають так само важко, як
і жінки. Правда, дорослі мають інший
рівень самосвідомості… Отож старі
тактики необхідно змінювати на дієві. Як вказати на помилки, не засмутивши дитини? Чи буває критика, що
не ранить?
Відповідь на це запитання
я знаю, але ж потрібне натхнення.
Підглядаю у «книгу рецептів», що останнім часом дуже активно перечитую, від Адель Фабер і Елейн Мазліш.
Ці експертки, як виявила, теж зіштовхувалися з такою проблемою. У серії
їхніх книг є бестселер із назвою «Як
розмовляти з дітьми, щоби вони навчалися». І одна з порад — перш ніж
критикувати, відзначте навіть найменше досягнення доньки чи сина.
«Не концентруйтеся на помилках
і недоліках, а спочатку похваліть
за досягнення». Причому зробити
це варто не загальною фразою на
кшталт «Бачу ти постарався, але виправ оце», а конкретною і обов’язково правдивою (діти так тонко відчувають найменші відтінки неправди).
Отож старанно шукаю у доньчиному
зошиті «плюси». «Бездоганно розв’язана задача, гарно справилася! Так
би хотілося, щоб ти ще й каліграфіч-

но її написала» — ось таке моє потенційне звернення до дитини може
спонукати її постаратися. Їй буде не
так боляче переробляти, якщо вона
знатиме, що має дуже багато хороших рис, які допоможуть справитися
з будь–чим.
Отож замість того, щоб роздратовано вказувати на недоліки, експерти радять батькам гарненько описати все «правильне», а тоді додати
кілька слів про те, що ще варто було
би зробити.
Ось типові «помилкові» і оптимальні зауваження: «Ти досі не вирішив ті два приклади! У такому
темпі ти ніколи не закінчиш!»
Думка дитини: «Та навіщо старатися — я безнадійний».
Альтернатива критиці: «О! Ти
зробив більшу частину завдання!

“

Отож замість того,
щоб роздратовано
вказувати на
недоліки, експерти
радять батькам
гарненько описати все
«правильне», а тоді
додати кілька слів про
те, що ще варто було
би зробити.

Три приклади вже вирішив! Лишилося тільки два».
Думка дитини: «Важкувато, але
я справлюсь».
Ще одна типова ситуація з одяганням: «Поглянь на себе: волосся,
як у відьмочки, туфлі ще мити!
У школу ж запізнишся!»
Думка дитини: «Я ніколи нічого
не роблю правильно».
Альтернатива критиці: «Ти майже одяглася. Гарна блузочка, спідничка охайна. Залишилося тільки
причесатися, протерти швиденько туфлі — і ти готова до школи».
Думка дитини: «Я миттю!»
Фабер і Мазліш наголошують:
«Дітей важливо заохочувати за те,
що вони намагаються зрозуміти світ
навколо себе і знайти своє місце
у ньому. А батьків — за те, що вони
щодня виконують дуже важливу роботу — виховують дітей».
Думками чи навіть історіями
про виховання можете ділитися,
користуючись електронною адресою: okovalenko74@gmail.com.

Фото wordpress.com.

— Ну як можна так жахливо
писати!?
— Зате я все правильно
вирішила, і це не так уже й
жахливо! Ти би
бачила, як деякі
пишуть!

Шарлотта Бронте і її чоловік, пастор Артур Ніколлс.

рити цілий внутрішній всесвіт
письменниці. З яких мотивів жінка зберегла ці докази, довгий час
залишалося невідомим. Навряд
чи вона розгледіла літературний

“

У строгій
вікторіанській
Великобританії
тих часів просто
не могло бути
забороненого
кохання.

талант суперниці і таким чином
рятувала його крихту від забуття, адже Шарлотта стала відомою
тільки через три роки після того,
як закінчила навчання у пансіоні, де викладав французьку
мсьє Еже. Таємницю нетипового
вчинку вже після смерті матері розкрили її діти, які знайшли
у скриньці з родинними коштовНайвідоміші романи
Шарлотти Бронте
(псевдонім Каррер
Белл): «Джейн Ейр»
(1847), «Ширлі» (1849),
«Вільєтт» (1853),
«Учитель» (1857).

Мініатюрна письменниця не була красунею,
але подобалася багатьом.

ностями і самі листи, і пояснення. Виявляється, якщо раптом
закоханість дівчини в учителя
стала би предметом суспільного
осуду, то таким чином жінка намагалася б захистити репутацію
чоловіка.
Листи ж для цього підходили
ідеально: вони не залишали ані
найменшого сумніву, що Костянтин не мав абсолютно ніяких
взаємних почуттів. «Я чекаю ваших листів як манни небесної,
— писала Шарлотта, — і повинна
терпляче чекати, поки ви самі не
захочете їх мені відправити. Не
прошу писати вас швидше, бо
боюся здатися настирною. Якби
я отримала відповідь і відчула,
що вона написана із жалю до
мене, то дуже б засмутилася».
Відповідей дівчина чекала по
півроку і абсолютно не нарікала
на їх відсутність. Писала знову
і знову, переживала, що незабаром почнеться новий навчальний рік і вчителю доведеться
просиджувати уроки в задушливих класах, передавала вітання
від батька і сестер, цікавилася
справами його дружини… Іноді
насмілювалася зізнатися, що їй
аж фізично боляче від мовчання, і знову терпляче чекала. Не
освідчувалася відкрито йому
у коханні, тільки один раз несміливо натякнула, що дуже сумно
від того, що пише лиш вона одна.
Тому, зрештою, й біографи письменниці стали дотримувалися
думки, що потрібно тлумачити
ці листи винятково як літературний витвір. У строгій вікторіанській Великобританії тих часів
просто не могло бути забороненого кохання, і високоморальні
читачі через таку слабинку авторки не сприймали б її творів.
Учитель Костянтин помер незабаром після цих подій, не прожила довго і Шарлотта, а пам’ять
про те, що коханню підвладні
люди різних поколінь і соціального статусу, досі живе.
Нещасливій любові Шарлотта присвятила свій останній роман «Учитель».
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Фото napensii.ua.

«Палаючий чоловік» —
найкращий знімок 2017 року
Роби, як я!

Знаєте свою дозу алкоголю
і не знаєте сучасних хітів?
Та до вас… прийшла старість!
Компанія «Future You», що виробляє медикаменти і БАДи, провела
дослідження серед понад 2 тисяч респондентів, щоб визначити
найхарактерніші ознаки людини літнього віку
Фото Рональдо ШЕМІДТА.

Фото youtube.com.

Це так нагадує наш Майдан 2013—2014.

Перемогу в одному
з найпрестижніших фотоконкурсів
«World Press Photo» здобув
венесуелець Рональдо Шемідт за
світлину людини, охопленої вогнем
під час протестів у Каракасі

смертниці, але їй вдалося втекти;
постраждалі пішоходи після тарану смертником натовпу на Вестмінстерському мості у Лондоні
та два знімки про битву за Мосул
в Північному Іраку.
У номінації «Загальні новини» перемогла світлина з тілами
біженців із М’янми, котра, як ми
згадували, також номінувалася на
головний приз. Човен, на якому
було близько 100 осіб, переки-

Престижну премію цього року
вручили вже в 61-й раз.
Світлина була знята 3 травня
2017-го під час протестів проти
венесуельського президента Ніколаса Мадуро, який напередодні
оголосив про плани перегляду демократичної системи країни.
Герой фото 28-річний Хосе
Віктор Саласар Бальза загорівся
під час зіткнень із поліцією, коли
поряд з ним підірвався бензобак
мотоцикла. Хлопець отримав опіки першого та другого ступенів.
Ця світлина також отримала
головну премію в номінації «Точкові новини».
Рональдо Шемідт є штатним
фотографом мексиканського офісу «Agence France Presse». З агенцією він співпрацює з 2004-го.
Знімає спорт, соціальні конфлікти
та розслідування щодо торгівлі
наркотиками.
На головну премію також номінувалися світлини, на яких були
зображені тіла біженців із М’янми,
що не змогли дістатися на човні

такою
ю є зараз
ня
середня
ітзаробітата
на плата
аїні.
в Україні.

1. Людині складно пригадати імена
знайомих.

2. У неї випадає волосся.
3. З’являються прояви жорстокості
або почуття жорстокості.

4. Постійні розмови про біль у суглобах або інші захворювання.

5. Стогін під час нахилу.
6. Якщо людина не знає і не чула жодної пісні з десятки найпопулярніших сьогоднішніх хітів.
7. Проблеми з пам’яттю щодо того,
куди поклав сумку, окуляри, ключі від машини і т. д.
8. Підвищена волосистість на тілі,
включаючи брови, вуха і ніс.
9. Якщо людина не може підняти важкі речі через проблеми зі спиною.
10. Коли співрозмовник говорить
«в наші дні», розповідаючи про
минуле.
11. Не може схрестити ноги в сидячому положенні.

Кожен не проти закурити у сто!

15. Коли відзначає, що вчитель, поліцейський або лікар замолодий для
своєї професії/посади.
16. Відчуває сильний біль при найменшому падінні.
17. Говорить: «Усе було інакше в моїй
молодості».
18. Якщо людина часто скаржиться.
19. Має звичку спати вдень.
20. Відчуває втому вранці, коли ще навіть не встала з ліжка.
21. Має складнощі з використанням сучасних технологій.
22. Якщо говорить «молоді люди».
23. Коли в оточенні людини є колеги,
які не знають, що таке «аудіокасета».
24. Якщо не використовує сучасні технології (такі, як планшет і т. д.) в повсякденному житті.
25. Скаржиться на те, що нема чого подивитися по телебаченню.
26. Обговорює зі своїми знайомими
травми, хвороби і т. д.
27. Якщо друзі людини стали хворіти
частіше.
28. Має проблеми із запам’ятовуван-

“

Біль М’янми — наш біль…

“

до Бангладеш; 14-річна дівчина
з Нігерії, якій була уготована доля
Е

К

«Офіційна
старість»
починається
в 57 років,
однак процеси
старіння
запускаються
вже в 41.

нувся за вісім кілометрів від Бангладеш. Лише 17 людей вижило.
Дивитися спокійно на це фото не
можна…
Джерело:
http://life.pravda.com.ua/
culture/2018/04/13/230273/

Дивитися спокійно
на це фото не
можна…
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ТОЖ ТОП-30 КЛЮЧОВИХ
ХАРАКТЕРИСТИК, ЩО СВІДЧАТЬ
ПРО СТАРІННЯ:

Фото AFP.

Лія ЛІС

оно показало, що «офіційна старість» починається в
57 років, однак процеси старіння запускаються вже в 41. Адже
47 відсотків респондентів зазначили, що з цього віку починаються
серйозні проблеми з пам’яттю. До
речі, кожен п’ятий опитаний зізнався, що з літами відчуває занепокоєння через красу, яка «в’яне». І до
списку найхарактерніших ознак
зовсім не потрапило питання сексу.
«Віагра» робить свою справу чи коханню всі віки підвладні?!
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А вам слабо,
онученьки?!

—
Фото napensii.ua.

12. Якщо людина уникає галасливих
пабів.
13. Вибір одягу та взуття для комфорту,
а не для стилю.
14. Якщо людина засинає під час перегляду ТБ.

ням назв популярних музичних
груп або артистів.
29. Мріє вирушити в подорож без дітей.
30. Якщо людина чітко знає свою максимальну дозу алкоголю.
Джерело: nv.ua.

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 23 КВІТНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

23 — 29 квітня

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

ІНТЕР

l ЗІРКОВЕ ЖИТТЯ

05.45 Мультфільм
06.10, 22.35 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 Х/ф «Танго кохання»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Попелюшка «80»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
20.40 Т/с «Заради кохання я все зможу!»

Ось вона — найчарівніша
жінка світу
Популярний американський журнал «People»
щорічно випускає спецномер «Найкрасивіші»
2018-му найвродливішою жінкою у світі
стала 38-літня співачка
Пінк (P!nk). Разом зі своїми
дітьми — шестирічною донькою Віллоу Сейдж та однорічним сином Джеймсоном
Муном — вона прикрасила
обкладинку видання і дала
невелике інтерв’ю.
Однією зі своїх кращих
якостей Пінк вважає відмінне почуття гумору. Також
співачка зазначає, що «зараз
люди стали оцінювати інших
за те, ким вони є, а не як вони
виглядають зовні — і це прекрасно». «Мені подобається,
що наше сприйняття краси
перевернулося догори дриґом, — говорить Пінк. — Красивим можна бути і зовні,
і внутрішньо, з різними відтінками. Краса — вона в тому,
якою ви її бачите для себе».
Також в інтерв’ю жінка
розповіла про те, що значить
бути батьками: «Проблема
виховання дітей полягає
в тому, що ви ніколи не можете передбачити: спрацює
те, що ви робите, чи ні. Часом
мене повністю вибиває з колії
ситуація, коли в моїй голові
вирішення проблеми вигля-

У

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Одруження
наосліп»
12.40, 13.55, 15.20 «Міняю
жінку»
17.10 Т/с «Кохання Мер’єм»
(12+)
20.15, 21.15 Т/с «Кохана
вчителька» (16+)
22.15 «Поверніть мені красу - 3»
23.40 Х/ф «Рубі Спаркс» (16+)

“

Зараз люди
стали оцінювати
інших за те, ким
вони є, а не як
вони виглядають
зовні – і це
прекрасно.

працювали, а свій час вона
проводила переважно з братом. Тож, ставши матір’ю,
акторка намагається виробити іншу модель спілкування батьків із дітьми — бути
більш прив’язаними одне до
одного. Пінк вважає, що найголовніше у вихованні — аби
діти завжди знали, що можуть
на вас розраховувати, коли
це необхідно.

До речі. Американ-

Мені подобається, що наше сприйняття краси перевернулося
догори дриґом.

дає ідеально, але донька дивиться на мене з подивом».
Незважаючи на те, що

Пінк вважає власне дитинство щасливим, усе ж зізнається, що її батьки постійно

11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти
справедливості-5 (12+)
16.00 Історія одного злочину -2
(16+)
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
(12+)
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Доглядальниця»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
(16+)

ській співачці, авторці
пісень і акторці Pink
(недавно псевдонім
стилізовано під P!nk,
справжнє ім’я – Аліша
Бет Мур) – 38 років.
Вона стала популярною
на початку 2000-го
після випуску альбому
«Cant’t Take Me Номе».
Вегетаріанка.

НОВИЙ КАНАЛ
05.59, 07.19 Kids Time
06.00 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних»
07.20 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
11.40 Х/ф «Ейс Вентура: Детектив з
розшуку домашніх тварин»
(16+)
13.10 Х/ф «Ейс Вентура: Поклик
природи» (16+)
15.00 Х/ф «Син Маски»
17.00 Х/ф «Пікселі» (12+)
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. Пост-шоу

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 07:40, 13:10
Правда життя 08:40, 22:30 Цікаво.com
09:30, 17:10 Найдивовижніші тварини
10:20 Дикі острови 11:20 Там, де нас
нема 12:20 Прихована реальність
14:10, 00:10 Речовий доказ 15:20,
21:40 Битва рибалок 16:10, 20:50
Шалена подорож 18:10 Скептик 19:00
Фантастичні історії 23:20 Повітряні
воїни 01:40 Містична Україна 03:20
Брама часу

К1

УКРАЇНА

06.30 «TOP SHOP»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною 07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Красуні»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
09.00 «Карамболь»
23.00 Сьогодні
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
09.30 Зірковий шлях
11.45 «Орел і Решка. На краю світу»
10.30 Місія: краса
12.35 «Орел і Решка. Невидане»
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедливості-5 14.30, 20.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
(12+)
18.10 «Орел і Решка. Ювілейний сезон»
16.00 Історія одного злочину -2 (16+)
21.00
«Орел
і Решка. Рай та пекло»
18.00 Т/с «Обручка з рубіном» (12+)
22.00 «Вірю не Вірю»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Х/ф «Прикинься моїм
21.00 Т/с «Доглядальниця»
чоловіком» (16+)
23.30 Х/ф «Напад на 13%ту дільницю»
(16+)
2+2

СТБ

06.20, 15.55 «Все буде добре!»
07.50 «Все буде смачно!»
08.50 «Світами за скарбами» (12+)
11.15 Х/ф «Знак долі»
13.30 «Битва екстрасенсів 18» (16+)
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія»
19.55, 22.40 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
23.35 «Один за всіх» (16+)

06.00 Мультфільми
08.00 «Він, вона та телевізор»
10.15 Х/ф «Сім хвилин» (16+)
11.50, 19.25, 20.25 Т/с «Опер за
викликом 2» (16+)
14.45 Х/ф «Кікбоксер» (16+)
16.30 Х/ф «Кікбоксер%2: Дорога
назад» (16+)
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
21.30, 23.05 Т/с «Кістки 10» (16+)

ICTV

ZIK

05.00 Служба розшуку дітей
05.05 Т/с «Відділ 44» (16+)
05.50, 19.20 Надзвичайні новини
06.40 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.15 Спорт
09.20 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05, 13.20 Секретний фронт.
Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Х/ф «Інтереси держави»
(16+)
16.45 Х/ф «Термінатор%3: Повстання
машин» (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.20 Т/с «Пес-3» (16+)

07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:15 Дитяча програма
«МультZIK» 08:00, 09:00, 11:00
Перші про головне. Ранок. Новини
08:15, 09:10 Д/ф «Дзеркало історії»
09:25 Спецпроект «Битий шлях»
09:50, 11:10, 13:10, 16:10, 17:10,
18:10 Перші про головне. Коментарі
12:00 Докаz 13:00, 15:00 Перші про
головне. День. Новини 15:10 Сім
чудес України 15:35 Громадська
прокуратура 16:00 Перші про
головне. День. Дайджест 17:00,
19:00 Перші про головне. Вечір.
Новини 18:00 Перші про головне.
Вечір. Дайджест 19:15 VOX POPULI
20:00 HARD з Влащенко 21:00 Перші
про головне. Підсумки 21:35 Гра з
вогнем 22:30 Гра в класику з Сергієм
Рахманіним

ÑÅÐÅÄÀ , 25 КВІТНЯ

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 24 КВІТНЯ
1+1

22.30 Свобода слова

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з
1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Одруження наосліп»
12.40, 13.55, 15.20 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Кохання Мер’єм» (12+)
20.15, 21.15 Т/с «Кохана вчителька»
(16+)
22.15 «Гроші 2018»
23.35 «Голос країни 8»

пекло»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
23.30 Х/ф «Інтереси держави» 22.00 «Вірю не Вірю»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ

2+2

06.00 Мультфільми
05.59, 07.49 Kids Time
08.00 «Він, вона та телевізор»
06.00 М/с «Дракони. Перегони 09.35, 18.15 «Спецкор»
безстрашних»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
07.50 Т/с «Шлях чарівника»
10.55, 17.20 «Загублений світ»
09.30 Т/с «Друзі»
12.55 «Нове Шалене відео по12.00 Т/с «Діагноз: Майже не
українськи»
закохані» (12+)
13.25 «ДжеДАІ. Дайджест»
16.50, 19.00 Заробітчани
14.30 «102. Поліція»
СТБ
21.00 Аферисти в мережах (16+) 15.20 Х/ф «Кікбоксер%3:
06.10, 15.55 «Все буде добре!» 22.10 Від пацанки до панянки
Мистецтво війни» (16+)
(16+)
07.45 «Все буде смачно!»
19.25, 20.25 Т/с «Опер за
08.45 «Все буде смачно!» (12+)
викликом 2» (16+)
МЕГА
09.50 «МастерШеф - 7» (12+)
06:00 Бандитський Київ 07:40, 21.30, 23.05 Т/с «Кістки 10»
13.20 «Хата на тата» (12+)
(16+)
13:10 Правда життя 08:40,
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
ІНТЕР
Цікаво.com 09:30, 17:10
ZIK
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 22:30
Найдивовижніші тварини 10:20
05.45 Мультфільм
історія»
Дикі острови 11:20 Там, де нас 07:00 Перші про головне.
06.10, 22.35 «Слідство вели... з 19.55 «Слідство ведуть
Ранок. Дайджест 07:15 Дитяча
нема 12:20 Прихована
Леонідом Каневським»
екстрасенси» (16+)
програма «МультZIK» 08:00,
реальність 14:10, 00:10
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
22.45 «Давай поговоримо про
09:00,
11:00 Перші про
Речовий доказ 15:20, 21:40
Новини
головне. Ранок. Новини 08:15,
Битва рибалок 16:10, 20:50
секс» (16+)
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Шалена подорож 18:10 Скептик 09:10, 22:30 Д/ф «Дзеркало
ICTV
19:00 Фантастичні історії 23:20 історії» 09:25 Добрий ZIK
Інтером»
Повітряні воїни 01:40 Україна:
09:50, 11:10, 16:10, 17:10,
10.20, 12.25, 20.40 Т/с «Заради 05.40, 20.20 Громадянська
забута історія
18:10 Перші про головне.
кохання я все зможу!»
оборона
Коментарі 12:00 FACE 2 FACE з
12.00 «Новини»
06.30 Ранок у великому місті
К1
Тетяною Даниленко 13:00,
13.00 Х/ф «Дайте книгу скарг» 08.45 Факти. Ранок
15:00 Перші про головне. День.
06.30 «TOP SHOP»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
09.20, 19.20 Надзвичайні
Новини 13:10 Перші про
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
18.00, 19.00 Ток-шоу
новини
головне. День. Коментарі 15:10
08.20 «Красуні»
«Стосується кожного»
10.05 Більше ніж правда
Сім чудес України 15:35
20.00 «Подробиці»
11.00, 17.35, 21.20 Т/с «Пес-3» 09.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-Хілс, Стежками війни 16:00 Перші
(16+)
про головне. День. Дайджест
УКРАЇНА
90210»
12.00, 13.20 Т/с «У полі зору»
17:00, 19:00 Перші про
11.45
«Орел
і
Решка.
На
краю
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
головне. Вечір. Новини 18:00
(16+)
світу»
Україною
Перші про головне. Вечір.
12.45, 15.45 Факти. День
12.40,
18.10
«Орел
і
Решка.
Дайджест 19:15 VOX POPULI
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
15.05, 16.20 Скетч-шоу «На
Ювілейний
сезон»
20:00 Хард-ток-шоу «DROZDOV»
19.00, 23.00 Сьогодні
трьох» (16+)
20.10
«Орел
і
Решка.
21:00 Перші про головне.
09.30 Зірковий шлях
16.40, 22.25 Т/с «Копи на
Перезавантаження»
Підсумки 21:35 Джокери 22:00
10.30 Місія: краса
роботі» (12+)
Вижити в Україні
21.00 «Орел і Решка. Рай та

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Одруження
наосліп»
12.40, 13.55, 15.20 «Міняю
жінку»
17.10 Т/с «Кохання Мер’єм»
(12+)
20.15, 21.15 Т/с «Кохана
вчителька» (16+)
22.15 «Одруження наосліп 4»

10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти
справедливості-5 (12+)
16.00 Історія одного злочину 2 (16+)
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
(12+)
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Доглядальниця»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
(16+)

СТБ

06.00, 15.55 «Все буде
добре!»
07.25 «МастерШеф - 7» (12+)
11.40 «Хата на тата» (12+)
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
ІНТЕР
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
05.40 Мультфільм
Нова історія»
06.10, 22.35 «Слідство вели... 20.00, 22.40 «МастерШеф.
з Леонідом
Кулінарний випускний»
Каневським»
(12+)
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
ICTV
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 05.40, 10.05 Громадянська
Інтером»
оборона
10.20, 12.25, 20.40 Т/с
06.30 Ранок у великому місті
«Заради кохання я все 08.45 Факти. Ранок
09.20, 19.20 Надзвичайні
зможу!»
новини
13.00 Х/ф «Ідучи — іди»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок» 11.00, 17.40, 21.20 Т/с «Пес3» (16+)
18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 12.00, 13.20 Т/с «У полі зору»
(16+)
20.00 «Подробиці»
12.45, 15.45 Факти. День
УКРАЇНА
15.05, 16.20 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
16.40, 22.25 Т/с «Копи на
Україною
роботі» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні 18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
09.30 Зірковий шлях

23.25 Х/ф «Принц» (16+)

Перезавантаження»

і Решка. Рай та
НОВИЙ КАНАЛ 21.00 «Орел
пекло»
05.39, 07.59 Kids Time
05.40 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних»
08.00 Т/с «Шлях чарівника»
09.40 Т/с «Друзі»
11.40 Т/с «Діагноз: Майже не
закохані» (12+)
17.00, 19.00 Від пацанки до
панянки (16+)
21.00 Аферисти в мережах
(16+)
22.00 Суперінтуїція
23.50 Х/ф «Непереможний»

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
07:40, 13:10 Правда життя
08:40, 22:30 Цікаво.com
09:30, 17:10 Найдивовижніші
тварини 10:20 Дикі острови
11:20 Там, де нас нема 12:20
Прихована реальність 14:10,
00:10 Речовий доказ 15:20,
21:40 Битва рибалок 16:10,
20:50 Шалена подорож 18:10
Скептик 19:00 Фантастичні
історії 23:20 Повітряні воїни
01:40 Містична Україна 03:20
Бандитський Київ

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Красуні»
09.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «БеверліХілс, 90210»
11.45 «Орел і Решка. На краю
світу»
12.35, 18.10 «Орел і Решка.
Ювілейний сезон»
20.10 «Орел і Решка.

22.00 «Вірю не Вірю»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 «Він, вона та телевізор»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений
світ»
13.05 «ДжеДАІ. Дайджест»
14.05 «102. Поліція»
15.00 Х/ф «Той, що біжить
лабіринтом» (16+)
19.25, 20.25 Т/с «Опер за
викликом 2» (16+)
21.30 Т/с «Кістки 11» (16+)
23.05 Т/с «Кістки 10» (16+)

ZIK
07:00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07:15
Дитяча програма «МультZIK»
08:00, 09:00, 11:00 Перші
про головне. Ранок. Новини
08:15, 09:10 Д/ф «Дзеркало
історії» 09:25 Добрий ZIK
09:50, 11:10, 13:10, 16:10,
17:10, 18:10 Перші про
головне. Коментарі 12:00,
20:00 HARD з Влащенко
13:00, 15:00 Перші про
головне. День. Новини 15:10
Сім чудес України 15:35
Джокери 16:00 Перші про
головне. День. Дайджест
17:00, 19:00 Перші про
головне. Вечір. Новини 18:00
Перші про головне. Вечір.
Дайджест 19:15 VOX POPULI
21:00 Перші про головне.
Підсумки 21:35 Гра Z вогнем
22:30 Перші другі

×ÅÒÂÅÐ , 26 КВІТНЯ
1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.30, 10.55, 12.20
«Одруження наосліп»
12.55, 14.10, 15.30 «Міняю
жінку»
17.10 Т/с «Кохання Мер’єм»
(12+)
20.15, 21.15 Т/с «Кохана
вчителька» (16+)
22.15 «Міняю жінку  13»
23.15 «Право на владу 2018»

09.15 «МастерШеф  7» (12+)
13.15 Х/ф «Знахар»
17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
18.00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
20.00, 22.40 «Я соромлюсь
свого тіла 5» (16+)
23.00 «Я соромлюсь свого тіла
5» (18+)

ICTV

05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.20, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05 Секретний фронт
11.00, 17.40, 21.20 Т/с «Пес
3» (16+)
ІНТЕР
12.00 Т/с «У полі зору» (16+)
05.40 Мультфільм
12.45, 15.45 Факти. День
06.10, 22.35 «Слідство вели... 13.25, 16.20 Т/с «Полювання
з Леонідом Каневським»
на вервольфа» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.45, 21.00 Факти. Вечір
17.40 Новини
20.20 Інсайдер
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 23.25 Д/ф «Чорнобиль та
Інтером»
Фукусіма: Уроки»
10.10, 12.25, 20.40 Т/с
НОВИЙ КАНАЛ
«Заради кохання я все
зможу!»
05.30 М/с «Лунтик і його
12.45 Х/ф «Білоруський
друзі»
вокзал»
06.40 Т/с «Шлях чарівника»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок» 08.30 Т/с «Секретні
18.00, 19.00 Токшоу
матеріали» (16+)
«Стосується кожного» 13.45 Х/ф «Район 9» (16+)
20.00 «Подробиці»
16.00 Х/ф «Стартрек» (16+)
18.20 Х/ф «Стартрек:
УКРАЇНА
Відплата» (16+)
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 21.00 Аферисти в мережах
Україною
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 22.00 Від пацанки до панянки
19.00, 23.00 Сьогодні
(16+)
09.30 Зірковий шлях
МЕГА
10.30 Місія: краса
06:00 Бандитський Київ
11.30 Реальна містика
07:40, 13:10 Правда життя
13.30, 15.30 Агенти
справедливості5 (12+) 08:40, 22:30 Цікаво.com
16.00 Історія одного злочину 2 09:30, 17:10
Найдивовижніші тварини
(16+)
10:20 Дикі острови 11:20
18.00 Т/с «Обручка з рубіном» Там, де нас нема 12:20
(12+)
Брама часу 14:10, 00:10
19.45 Токшоу «Говорить
Речовий доказ 15:20, 21:40
Україна»
Битва рибалок 16:10, 20:50
Шалена подорож 18:10
21.00 Т/с «Доглядальниця»
Скептик 19:00 Фантастичні
23.20 Контролер
історії 23:20 Повітряні воїни
СТБ
01:40 Гордість України
06.55, 15.55 «Все буде
К1
добре!»
06.30 «TOP SHOP»
08.25 «Все буде смачно!»

Ï’ßÒÍÈÖß, 27 КВІТНЯ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.00 «Орел і Решка»
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі
Хілс, 90210»
11.40 «Орел і Решка. На краю
світу»
12.35 «Орел і Решка.
Ювілейний сезон»
13.30, 18.10 «Орел і Решка.
Незвідана Європа»
15.30, 21.00 «Орел і Решка.
Рай та пекло»
20.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
22.00 «Орел і Решка.
Ювілейний 2»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 «Помста природи»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.20 «Загублений
світ»
13.10 «ДжеДАІ. Дайджест»
14.10 «102. Поліція»
15.05 Х/ф «Загін
спеціального
призначення» (16+)
19.25, 20.25 «Опер за
викликом 2» (16+)
21.30 Т/с «Кістки 11» (16+)
23.05 Т/с «Кістки 10» (16+)

ZIK
07:00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07:15
Дитяча програма «МультZIK»
08:00, 09:00, 11:00 Перші
про головне. Ранок. Новини
08:15, 09:10 Д/ф
«Звичайний Чорнобиль»
09:55, 11:10, 13:10,
16:10, 17:10, 18:10 Перші
про головне. Коментарі
12:00 Хардтокшоу «DROZ
DOV» 13:00, 15:00 Перші
про головне. День. Новини
15:10 Сім чудес України
15:35 Вижити в Україні
16:00 Перші про головне.
День. Дайджест 17:00,
19:00 Перші про головне.
Вечір. Новини 18:00 Перші
про головне. Вечір. Дайджест
19:15 VOX POPULI 20:00
Докаz 21:00 Перші про
головне. Підсумки 21:35
Прямим текстом з Остапом
Дроздовим

ÑÓÁÎÒÀ, 28 КВІТНЯ
17.10 Х/ф «Джентльмени
удачі»
06.00, 19.30 ТСН:
21.55 «Вечір з Наталею
«Телевізійна служба
Гаріповою. Дмитро
новин»
Шуров» (12+)
06.45 «Гроші 2018»
23.10 «Світами за
08.00 «Сніданок. Вихідний»
скарбами» (12+)
10.00 «Світське життя 2018»
ICTV
11.00 «Голос країни 8»
14.05 «Ліга сміху»
05.30 Скарб нації
16.30, 21.15 «Вечірній
05.35 Еврика!
квартал»
05.45 Факти
18.30 «Розсміши коміка.
06.10 Більше ніж правда
Діти 2018»
07.45 Я зняв!
20.15 «Українські сенсації» 09.30 Дизельшоу (12+)
23.20 «Світське життя»
10.50, 11.50 Особливості
національної роботи
ІНТЕР
12.45 Факти. День
06.00 Мультфільм
13.00 Т/с «Копи на роботі»
06.25 «Чекай мене»
(12+)
08.00 Х/ф «Людина
17.00 Х/ф «Примарний
нізвідки»
патруль» (16+)
09.40 Д/п «Юрій Яковлев. 18.45 Факти. Вечір
Смішний. Серйозний. 19.20 Надзвичайні новини.
Справжній»
Підсумки
10.25 Х/ф «Ідеальний
20.05 Х/ф «Термінатор&4:
чоловік»
Нехай прийде
12.15 Х/ф «Гусарська
спаситель» (16+)
балада»
22.05 Х/ф «Термінатор&5:
14.15 Х/ф «Іван
Ґенеза» (16+)
Васильович змінює
НОВИЙ КАНАЛ
професію»
16.10, 20.30 Т/с «Східні
05.14, 07.50 Kids Time
солодощі» (12+)
05.15 М/с «Лунтик і його
20.00 «Подробиці»
друзі»
22.30 Х/ф «Любов із
07.00 М/с «Дракони.
перешкодами» (16+)
Перегони
безстрашних»
УКРАЇНА
08.00 Ревізор. Крамниці
07.00, 15.00, 19.00
09.50 Таємний агент
Сьогодні
11.10 Таємний агент. Пост
07.15 Зірковий шлях
шоу
09.20, 15.20 Т/с
13.00 Т/с «Бібліотекарі»
«Доглядальниця»
(16+)
17.15, 19.40 Т/с «Чорна
17.20 М/ф «Мадагаскар 2»
квітка» (12+)
19.00 Х/ф «Черепашки
22.00 Т/с «Білий налив»
ніндзя» (16+)
(16+)
21.00 Х/ф
«Трансформери»
СТБ

1+1

05.20 «Караоке на Майдані»
06.20, 19.00 «Хата на тата»
(12+)
09.00 «Все буде смачно!»
10.30 «МастерШеф.
Кулінарний
випускний» (12+)
14.05 «Холостяк  8» (12+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ
07:20 Містична Україна
09:10, 18:20 У пошуках
істини 10:50 Мисливці на
нацистів 11:40 Повітряні
воїни 12:30 Код
неандертальця 14:30
Найбільша печера Землі

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.00, 14.10, 15.30 «Міняю
жінку»
17.10 Т/с «Кохання Мер’єм»
(12+)
20.15, 23.00 «Ліга сміху»
22.22 «# Гуднайтшоу Валерія
Жидкова»

07.45 «Моя правда. Джамала»
08.45 Х/ф «Тато напрокат»
(16+)
10.45 Т/с «Коли його зовсім не
чекаєш»
17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
20.00, 23.05 «Холостяк  8»
(12+)
22.40 «Небачене Євробачення
2018»

ICTV

05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
ІНТЕР
09.15, 19.20 Надзвичайні
05.40 Мультфільм
новини
06.10, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 10.00 Інсайдер
10.55, 16.45 Т/с «Пес3» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
11.55, 13.20 Т/с «У полі зору»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
(16+)
Інтером»
12.45, 15.45 Факти. День
10.15, 12.25 Т/с «Заради
15.05, 16.20 Скетчшоу «На
кохання я все зможу!»
трьох» (16+)
13.00 Х/ф «Мільйон у
18.45, 21.00 Факти. Вечір
шлюбному кошику»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок» 20.20 Антизомбі
21.20 Дизельшоу (12+)
18.00 Токшоу «Стосується
23.50 Х/ф «Анаконда» (16+)
кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
НОВИЙ КАНАЛ
23.50 Х/ф «Райський проект»
(16+)
05.39, 08.09 Kids Time
05.40 М/с «Дракони. Перегони
УКРАЇНА
безстрашних»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
08.10 Т/с «Шлях чарівника»
Україною
10.00 Т/с «Друзі»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні 11.50 Т/с «Діагноз: Майже не
закохані» (12+)
09.30 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
17.00, 19.00 Суперінтуїція
13.20, 15.30 Агенти
20.50 Аферисти в мережах (16+)
справедливості5 (12+) 22.00 Хто зверху (12+)
15.50 Х/ф «Доктор щастя»
МЕГА
(12+)
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
06:00 Бандитська Одеса 07:40,
(12+)
13:10 Правда життя 08:40,
19.45 Токшоу «Говорить
22:30 Цікаво.com 09:30, 17:10
Україна»
Найдивовижніші тварини 10:20
21.00 Т/с «Відчайдушний
Дикі острови 11:20 Там, де нас
домогосподар»
нема 12:20 Брама часу 14:10
23.20 Слідами
Речовий доказ 15:20, 21:40
Битва рибалок 16:10, 20:50
СТБ
Шалена подорож 18:10 Чорна
06.50 «Моя правда. Надія
піхота 19:00 Фантастичні історії
Матвєєва. Одна у полі  23:20 Мисливці на нацистів
01:10 Скептик
воїн!»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Красуні»
09.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «БеверліХілс,
90210»
11.45 «Орел і Решка. На краю
світу»
12.35, 18.10 «Орел і Решка.
Ювілейний сезон»
20.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
22.00 «Вірю не Вірю»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 «Він, вона та телевізор»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.20 «Загублений світ»
12.55 «Відеобімба»
13.50 «ДжеДАІ. Дайджест»
14.50 «102. Поліція»
15.40 Х/ф «Потоп» (16+)
19.25 Х/ф «Самоволка&72»
(16+)
21.00 Х/ф «Мічений» (16+)
23.00 «Змішані єдиноборства.
Нові зірки UFC 2017»

ZIK
07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:15 Дитяча
програма «МультZIK» 08:00,
09:00, 11:00 Перші про головне.
Ранок. Новини 08:15, 09:10,
15:35 Д/ф «Дзеркало історії»
09:25 Добрий ZIK 09:50, 11:10,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10
Перші про головне. Коментарі
12:00 HARD з Влащенко 13:00,
15:00 Перші про головне. День.
Новини 15:10 Сім чудес України
16:00 Перші про головне. День.
Дайджест 17:00, 19:00 Перші
про головне. Вечір. Новини 18:00
Перші про головне. Вечір.
Дайджест 19:15 НАТО
телемарафон 20:00 FACE 2 FACE
з Тетяною Даниленко 21:00
Перші про головне. Підсумки
21:35 Спецпроект з Н. Влащенко
23:30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

ÍÅÄ²Ëß, 29 КВІТНЯ

15:30 Дикі острови 16:30
Дика природа Африки 17:30
Шалена подорож 21:00
Фантастичні історії 21:40
Подорож на край Всесвіту
23:40 За межами Землі
00:40 Код доступу

К1
06.30
07.40
08.20
09.00
11.10

«TOP SHOP»
«Чи знаєте ви, що...»
Мультфільми
«Ух ти show»
М/ф «Всі пси
потрапляють в рай»
12.50 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
22.00 «Бєдняков+1»
23.00 Х/ф «Заміж на 2
дні» (16+)

2+2
06.00
08.00
09.30
12.25

Мультфільми
«Цілком таємно»
«Загублений світ»
Т/с «Опер за
викликом 2» (16+)
16.35 Х/ф «Той, що біжить
лабіринтом» (16+)
18.45 Х/ф «Конан &
руйнівник»
20.45 Х/ф «Стукач» (16+)
22.50 Х/ф «Фейкові копи»
(18+)

ZIK
07:00, 09:00 Перші про
головне. Ранок. Дайджест
07:15 Дитяча програма
«МультZIK» 08:00 Вижити в
Україні 08:30 Громадська
прокуратура 09:10 НАТО
телемарафон 10:00,
22:30, 02:55 Гараж 10:30,
23:00 Перша передача
11:00 Злий дім 12:00,
03:25 Художній фільм
13:30 HARD з Влащенко
14:30 FACE 2 FACE з
Тетяною Даниленко 15:30
Хардтокшоу «DROZDOV»
16:30, 17:15, 19:15
Спецпроект з Н. Влащенко
17:00, 19:00 Перші про
головне. Вечір. Новини
18:45 Сім чудес України
20:00 Докаz 21:00 Перші
про головне. Деталі 22:00
Джокери

09.00 «Все буде смачно!»
10.15 «Караоке на Майдані»
06.10 ТСН: «Телевізійна служба 11.20 «Хата на тата» (12+)
новин»
15.10 Х/ф «Джентльмени
07.05 «Українські сенсації»
удачі»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
17.00, 23.35 «Я соромлюсь
09.00 «Лотозабава»
свого тіла 5» (16+)
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
19.00 «Битва екстрасенсів 18»
09.50 «Поверніть мені красу»
(16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 21.20 «Один за всіх» (16+)
15.30, 16.40 «Світ
22.35 «Слідство ведуть
навиворіт  8»
екстрасенси» (16+)
17.45 Х/ф «8 перших
23.50 «Я соромлюсь свого тіла
побачень»
5» (18+)
19.30 «ТСНТиждень»
ICTV
21.00 «Голос країни 8»
05.05 Факти
ІНТЕР
05.30 Інсайдер
06.00 Мультфільм
07.15 Т/с «Код Костянтина»
06.40 «Великий бокс. Айзек
(16+)
Догбо  Джессі
09.05 Т/с «Відділ 44» (16+)
Магдалено»
12.45 Факти. День
08.00 «Удачний проект»
13.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
09.00 «Готуємо разом»
14.20 Х/ф «Термінатор&4:
10.00 «Орел і Решка. Морський
Нехай прийде
сезон»
спаситель» (16+)
11.00 «Орел і Решка.
16.20 Х/ф «Термінатор&5:
Перезавантаження.
Ґенеза» (16+)
Америка»
18.45 Факти тижня. 100
12.10 Х/ф «Неуважний» (16+)
хвилин
13.50 Х/ф «Близнюк» (16+)
20.30 Х/ф «Примарний
16.00 Х/ф «Іван Васильович
патруль» (16+)
змінює професію»
22.15 Х/ф «Призначення»
18.00 «Крутіше всіх. Новий
(16+)
сезон»
НОВИЙ КАНАЛ
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Східні солодощі»
05.00 Стендапшоу
(12+)
05.49, 07.09 Kids Time
22.35 Х/ф «Татусі без
05.50 М/с «Дракони. Перегони
шкідливих звичок»
безстрашних»
(16+)
07.10 М/ф «Мадагаскар 2»
08.50 Х/ф «Стартрек» (16+)
УКРАЇНА
11.10 Х/ф «Стартрек:
06.50 Сьогодні
Відплата» (16+)
07.45 Зірковий шлях
14.00 Х/ф «Черепашки
08.50 Т/с «Інша я» (12+)
ніндзя» (16+)
12.50 Т/с «Відчайдушний
16.00 Х/ф «Автомонстри»
домогосподар»
18.00 Х/ф «Трансформери»
17.00, 21.00 Т/с «Замкнене
21.00 Х/ф «Трансформери:
коло»
Помста занепалих»
19.00 Події тижня з Олегом
(16+)
Панютою
МЕГА
20.00 Головна тема
23.00 Т/с «Найщасливіша»
06:00 Бандитська Одеса
07:20 Містична Україна 09:10,
СТБ
18:20 У пошуках істини 10:50
Мисливці на нацистів 11:40
05.50 Т/с «Коли ми вдома.
Повітряні воїни 12:30
Нова історія»
07.50 «Як вийти заміж» (12+) Дослідження часу 14:30

1+1

Долоня: код майбутнього
15:30 Дикі острови 16:30
Дика природа Африки 17:30
Шалена подорож 21:00
Фантастичні історії 21:40
Небезпечна планета 23:40
Знамення у небі 00:40
Підроблена історія

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.00 «Ух ти show»
10.10 М/ф «Всі пси
потрапляють в рай»
11.50 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
22.00 «Бєдняков+1»
23.50 Х/ф «Ім’я» (16+)

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 «Бушидо»
10.00 «Він, вона та телевізор»
12.10 Х/ф «Самоволка&72»
(16+)
13.50 29 тур ЧУ з футболу
«Зоря»  «Верес»
16.00 Х/ф «Мічений» (16+)
18.00 Х/ф «Останній бій»
(16+)
19.45 Х/ф «На межі» (16+)
21.45 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 «Змішані єдиноборства.
Нові зірки UFC 2017»

ZIK
07:00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07:15 Дитяча
програма «МультZIK» 08:00
Перші другі 09:00, 22:30
Гараж 09:30 Джокери 10:00
Перші про головне. Деталі
11:00 Злий дім 12:00, 03:40
Художній фільм 13:25
Спецпроект «Битий шлях»
13:50 Стежками війни 14:15
Спецпроект з Н. Влащенко
16:05 Громадська
прокуратура 16:30, 23:30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 17:00, 19:00, 21:00
Перші про головне. Вечір.
Новини 17:15 НАТО
телемарафон 18:00, 19:15
Прямим текстом з Остапом
Дроздовим 20:00, 21:15 Гра
Z вогнем 22:00 Вижити в
Україні

Що віщують
зорі
Гороскоп на 23 — 29 квітня
Овен. Ви можете з головою поринути в сімейні або ділові справи, а для своїх будете з труднощами знаходити час,
що породить роздратування та конфліктні ситуації. Сприятливий день — середа,
несприятливий — понеділок.
Телець. Будьте особливо обережні з
інформацією, втримуйтеся від злослів’я
та пліток. На лояльність людей, яких ви
не занадто добре знаєте, розраховувати
не варто. Сприятливий день — четвер, несприятливий — п’ятниця.
Близнюки. Гарний час для побудови нових планів, які досить швидко
реалізуються та принесуть прибуток.
Прислухайтеся до порад коханої людини, вона буде говорити щиро, від душі.
Відкрийте в собі нові таланти. Сприятливий день
— вівторок, несприятливий — четвер.
Рак. У вас з’явиться шанс для успішної самореалізації на роботі. Вам зроблять вигідну пропозицію. Повне взаєморозуміння буде у вас із близькими
людьми. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — середа.
Лев. Досить напружений період, але й
багатообіцяючий. На вашому шляху можуть
постати колишні страхи або почуття провини. Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
Діва. Варто переглянути систему пріоритетів. Деякі не найважливіші обов’язки ви безболісно можете перекласти на
плечі інших, щоб звільнити необхідні вам
час і сили. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — п’ятниця.
Терези. Обсяг роботи може збільшитися, настає спекотна пора. Постарайтеся стежити за своєю мовою й добре обмірковуйте те, що маєте сказати.
Сприятливий день — середа, несприятливий — субота.
Скорпіон. Кар’єра та світське життя будуть блискучими, як ніколи. Тягар
непотрібних зобов’язань спаде з ваших
плечей. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — п’ятниця.
Стрілець. На вас очікуватиме
розчарування в діловій сфері, але ви
зможете розраховувати на моральну
підтримку друзів. Сприятливий день
— п’ятниця, несприятливий — середа.
Козеріг. На роботі знадобиться все
ваше самовладання, щоб зберігати
спокій і не боятися змін. Від вас будуть
чекати ініціативи й дій. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий —
середа.
Водолій. Нехай ваша скромність
обмежиться тим, що ви не будете занадто багато говорити про свої досягнення. Вірте своїм почуттям — не
настільки важливим виявиться результат, як ваше бажання досягти мети.
Сприятливий день — четвер, несприятливий
— вівторок.
Риби. Робота загрожує поглинути більшу частину вашого часу. Вам
доведеться розриватися між професійними обов’язками й домашніми
проблемами. Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Сьогодні у нас —
зелене меню

«ВІТАМІННЕ ТРІО»
Такий борщик не тільки смачний і ситний, а ще й корисний

Фото gobio.big

Інгредієнти: 300 г м’яса (свинина, яловичина), 7–8 картоплин,
чималий пучок кропиви і щавлю,
2–3 гілочки медунки, сіль та перець – за смаком, кріп, зелена цибуля, сметана.
Приготування. М’ясо промити, залити водою, довести до
кипіння, зібрати шумовиння, посолити і зварити бульйон. Всипати нарізану кубиками картоплю й
варити до готовності. Дрібненько
посікти молоді листочки медунки, кропиви і щавлю і додати в

Ми звикли вважати цю рослину бур’яном, який слід виполювати, знищувати,
викорінювати. І, мабуть, багато хто навіть не здогадується, що з кропиви можна
готувати найрізноманітніші смачні і надзвичайно корисні страви. Її цілющі
ю:
властивості люди оцінили ще в давнину, підтверджені вони і сучасною науко
вона
вітаміну С у кропиві в 4 рази більше, ніж у лимонах, а за вмістом каротину
значно перевершує моркву. А ще – вітаміни В1, В2, В3, К, аскорбінова кислота,
не
крохмаль, дубильні речовини, органічні кислоти, магній, кальцій тощо. Тож
і
бійтеся обпекти руки, беріть рукавички й кошик – і гайда по кропиву! Молод
страв
листочки цієї рослини — одні з найкорисніших інгредієнтів для

Фото Picantecooking.com

Інгредієнти:
300 г молодої кроФото zhaolianbj.com
пиви, 50 г зеленої
цибулі (або 1 ріпчаста цибулина), 2 ст. л. олії, борошно,
вода, вершкове масло, сіль та перець – за смаком.
Приготування. Замісити тісто як зазвичай
для пельменів. Дати йому полежати приблизно
30–40 хвилин, потім розкатати у пласт завтовшки
1,5–2 мм. 300 г дрібно нарізаних листочків молодої
кропиви і 50 г посіченої ріпчастої цибулі змішати і
підсмажити на 1–2 ст. л. олії. Зліпити пельмені і зварити їх у киплячій підсоленій воді. Подавати з маслом.

НАПІЙ ОБЛІПИХОВИЙ З КРОПИВОЮ
Якщо ви не ризикуєте скуштувати страв із кропиви, можливо,
захочете поповнити запас вітамінів принаймні напоями з цієї
рослини
Інгредієнти: 1 л води, 200 г
ягід обліпихи, 50 г листя кропиви
сушеної, цукор за смаком.
Приготування. Ягоди обліпихи розім’яти, змішавши з цукром,
заварити окропом разом із сушеним листям кропиви, остудити.
Додати цукор чи мед за смаком.

КОКТЕЙЛЬ
ІЗ СОКОМ КРОПИВИ
Перемішати 80 г кропив’яного,
160 г морквяного і 10 г лимонного
соків. Подавати холодним.

ВІТАМІННИЙ ЧАЙ
3 частини сушених плодів
шипшини, 1 частина сушених
плодів чорної смородини, 3 ча-

СУП ВЕРШКОВИЙ
Ніжна й ароматна перша
страва неодмінно вам
сподобається
Інгредієнти: (на 6–8 порцій) пучок листя кропиви,
1 морквина, 1 середня цибулина, пучок петрушки, 3–4 ст. л.
вершкового масла, 0,5 скл.
вершків, сіль та чорний перець – за смаком.
Приготування. Проваріть
листочки кропиви у трохи підсоленій воді 3 хвилини. Виловіть їх із каструлі шумівкою,
пропустіть через м’ясорубку
і трохи потушкуйте з вершковим маслом. Окремо обсмажте на маслі потерту морквину,
подрібнену цибулю і петрушку.

Фото cookbook.in.ua

Усі підготовлені інгредієнти
додайте в бульйон із кропиви.
Приправте страву спеціями за
смаком, влийте в неї вершки і
проваріть близько 20–25 хвилин.

ПЛОВ «ВЕСНЯНИЙ»
Додайте звичній страві особливих ноток!

Ця страва
дагестанської
кухні, мабуть,
буде до
вподоби
не лише
вегетаріанцям

Інгредієнти: 2 жмені зелені (кульбаби, кропиви, м’яти,
щавлю, кропу, петрушки, зеленої цибулі тощо), 3
варені яйця, 1 цибулина, кисле молоко або сметана, сіль та перець – за смаком.
Приготування. Зелень перебрати, помити,
дрібно посікти, додати порізані яйця та тонко нашатковану цибулину. Для заправки змішати кисле
молоко чи сметану з перцем і сіллю. Все добре вимішати, прикрасити салат шматочками яйця.

борщ. Почекати 1–2 хвилини,
коли закипить, зняти з вогню. Подавати зі сметаною, посипавши
кропом та зеленою цибулею.

ПЕЛЬМЕНІ З КРОПИВОЮ

ФРАНКФУРТСЬКИЙ САЛАТ
Саме час
додати у
свій раціон
зелені –
навесні
організм,
як ніколи,
потребує
вітамінів

Фото womanonly.com.ua

Фото zdorovia.net.ua

стини листя кропиви і 3 частини
сушеного морквяного бадилля
перемішати і використовувати
для заварки.

БИТОЧКИ
З КРОПИВИ
Їх готують із
чого завгодно:
м’яса, риби,
грибів,
картоплі...
Пропонуємо ще
один варіант

Інгредієнти: 400 г рису,
2–3 морквини, 2 цибулини,
100 г родзинок, 150 г вершкового масла, пучок молодої кропиви, сіль, спеції.
Приготування. Очищену
моркву нарізати соломкою
або натерти на тертку з великими отворами, цибулю
покраяти півкільцями, пасерувати овочі на вершковому маслі до напівготовності.
Перекласти їх у товстостінну
каструлю. Рис, промитий і заздалегідь замочений у холодній воді, промиті та перебрані
родзинки, дрібно посічену

Фото uk.rowland98

Інгредієнти:
пучок
молодої
кропиви (приблизно 100 г), 200–250 г густої пшеничної каші, 1 ст. л.
смальцю, панірувальні сухарі, олія для смаження,
сіль та спеції – за смаком.
Приготування. Помиту і перебрану кропиву ошпарити окропом і потримати в гарячій воді
2–3 хвилини, після чого відкинути на друшляк, подрібнити й перемішати з густою пшеничною кашею,
посмачити смальцем, посолити, поперчити, сформувати з отриманої маси биточки й обсмажити їх в
олії.

Фото mypovar.com

кропиву додати до цибулі з
морквою, посолити, поперчити, перемішати, залити окропом і тушкувати під кришкою
до готовності.

ЗЕЛЕНИЙ ОМЛЕТ
Прекрасний варіант сніданку для
тих, хто хоче отримати заряд
енергії, сили і бадьорості
Інгредієнти: кропива, яйця, молоко,
вершкове масло, сіль.
Приготування. Обдати кропиву окропом, дрібно нарізати, залити збитими з
молоком яйцями, підсолити і перемішати.
На сковороді розтопити вершкове масло,
вилити яєчно-кропив’яну масу і тушкувати
під кришкою до готовності. Такий омлет з
кропивою дуже корисний.
Фото primaledgehealth.com
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ЧАЙНВОРД
«Гуморист»

Українська фішка –
«Повітря Майдану»!
13-й тур нашої інтелектуальної вікторини виявився тотально
нещасливим для читачів. Усіх, крім Ольги Векерик із села Новий Двір
Турійського району! І справа не в щасті, а в… наполегливості
Грицько ГАРБУЗ

Але насамперед нагадаємо цее каверзне, «чортоводюжинне» запитання.
ан
ння.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» – 13 (2018)
0118)

Фото Оле

ксандра

ДУРМАН
ЕНКА

.

«Врємя і Стєкло»… Підлітки тепер
пеер під
них шаленіють. Коли перший сплинув,
линув,
друге вирішили замінити на цей предмет,
реедмет,
при виготовленні його насамперед
ед
д була
думка про людей, пов’язана з тваринами
ри
инами
або рослинами. Уявляємо, що тепер
пеер думає на тому світі чоловік, котрий запатенап
патентував цей винахід трохи більше двохсот
дввохсот
років тому: «Який додатковий прибуток
ри
ибуток
міг би мати, коли б знав, що у нього
го
о можна це помістити?»…
Он мудрі і багаті швейцарці зараз
ар
раз перетворили його на модну ходову штучку.
ш
Адже чим по–особливому славиться
тьься ця
країна? Отож бо й воно. Найбільш
ш охоче
гребе цей товар Китай із його багатомільато
омільйонними містами у «тумані»…
Але китайці, росіяни чи англійці
ці навіть
не можуть уявити, як завдяки йому
муу у ХХІ
столітті і мільйони українців пережили
режили
ежили
неймовірні відчуття, пов’язані з тим,
тим що Путін такої зброї боїться, як чорт ладану.
міститься всередині цього предмета. Іноземці ж так не любили, так не зачаровувались і їхню душу не кидали «просто так»…
Коли прочитала перше речення
Так. Цей предмет з’явився у нас у час завдання – промайнула думка про скляні
небувалого, але доволі короткого тріумфу пляшки, які замінили на пластикові. Одтих, на кому катаються без коліс. Хоча про нак, як то кажуть, «чим далі в ліс, тим
«колеса» у їхніх прихильників стільки на- більше дров».
говорила Людмила Саничівна! Вона на дух
Чим відома Швейцарія? Банки, гоне сприймала тих, чиїй тусовці щиро заз- динники, шоколад, сир, армійські ножі…
дрили найпалкіші фани Рууда Гулліта, Руда Але навіщо їх забороняли б у СРСР? Тож я
ван Ністельройя чи Едвіна ван дер Сара. А вирішила «погуглити» винаходи початякби сприйняла, може, все пішло б по–ін- ку ХІХ століття. Ткацький верстат…
шому. Тому нас цікавить, щоб ви вказали Електрична батарея… Паровий локомоне так сам предмет, котрий ми заховали, тив…Дугова лампа…І от нарешті – коняк те, що знаходиться всередині нього.
Цікаво, як би повели себе автори і
герої книжки «Троє в човні, не рахуючи
Дуже вже боїться володар
собаки» чи фільму «Спортлото-82», коли б
Кремля, щоб не дай
знали, що вміст буває ще й такий… Але,
гадаємо, в СРСР такі сценарії просто б заБоже російський народ
боронили.

“

ЩО МІСТИТЬСЯ ВСЕРЕДИНІ
ПРЕДМЕТА, ЯКИЙ МИ ЗАХОВАЛИ
В ГАРБУЗІ?
Ну а далі називаємо прізвище тріумфаторки цього туру (до речі, вже кількаразової в нашому конкурсі!) – це Ольга
Векерик із села Новий Двір Турійського району, яка ЄДИНА дала і правильну
відповідь на запитання, і написала історію про розгадування загадки, за що й отримає від редакції 350 гривень призових
(200 за sms +150 за розповідь). Браво! І
– слово переможниці (подаємо дуже скорочено):
«Гарбуз із секретом» – це перше, що я
читаю, коли приходить нова «Цікава газета на вихідні». Дуже дякую Вам за те,
що створили цю неймовірно пізнавальну
вікторину!
А тепер про завдання 13. Найлегше
було відгадати Людмилу Олександрівну Янукович та «наколоті апельсини» у
прихильників Помаранчевої революції. На
чому катаються без коліс?…На ґринджолах! Це низькі і широкі сани без спинки та
сидіння, з боками, що розходяться від передка у різні боки. Хоч спочатку чомусь
подумала про Віктора Ющенка. Але тоді
згадала гурт «Ґринджоли» з їхнім «Разом
нас багато».

не вдихнув той досі
невідомий заморський
«запах свободи»!

сервна банка. Справді, першу бляшанку
створив британець Пітер Дюранд. 25
серпня 1810–го він отримав патент на
збереження їжі з допомогою жерстяних
банок, які могли замінити скляні…
Через два роки Дюранд продав патент Брайану Донкину та Джону Холлу
за 1000 фунтів. 1813–го вони побудували в
лондонському районі Бермондсі фабрику,
яка почала постачати консервні продукти до британської армії та флоту. Уже до
1820–го консерви були відомі на всю Британію і Францію. А через два роки схожий
успіх чекав їх у США.
Щоправда, відкрити бляшанку було
не так і просто – для цього використовували молотки та сокири. Лише через 48
років після винаходу бляшаної банки було
запатентовано перший ключ, яким користувалися солдати під час Громадянської
війни у США. Герої книги «Троє у човні, не
рахуючи собаки» та фільму «Спортлото
-82» не мали відкривачки, тож і не змогли
поласувати консервами.
У наш час модною штукою у всьому
світі стали «бляшанки з повітрям».

Пітер Дюранд навіть уявити не міг,
П
яякк ббудуть використовувати його винахідд у ХХІ столітті. І не повірив би нікоххі
ли,
лли
и що законсервувати можна не лише
и,
їжу,
їж
жу, а й …повітря. Мабуть, якби хтось
ж
таке
та
т
ак сказав 200 років тому, його б точноо вважали
би дотепним жартівником
в
або
аббоо ж божевільним. Однак тепер саме
такі
тааккі незвичайні сувеніри користуються
величезною
популярністю у всьому світі.
веллли
Туристи
охоче купують на згадку баночТур
ри
ку з повітрям,
наприклад Праги, Берліна,
п
Рейк’явіка,
Токіо чи альпійське зі ШвейцаРеййк
рії…
ріїї…
…
Підхопили
цей модний тренд й украП
їнські
їнссььк підприємці (найперше – в Одесі ще
у 1980–х
роках). А після Помаранчевої
19
революції
у Києві на Андріївському узвозі
рево
почали
продавати «повітря Майдану».
поочча
Купували
такі сувеніри переважно іноземКууп
пу
ці. Баночку
з написом «Повітря Майдану
ББа
– повітря
свободи» та зображенням стапоов
п
туї
на Майдані продавали
тууїї Незалежності
Н
не менш
ме ніж за 10 доларів.
м
Думаю,
саме такий вміст консервної
Д
банки
баан
анк заборонили б не тільки в СРСР, а й у
сучасній
сучас Росії. Мабуть, з таким сувеніром
суч
вас не пропустить тамтешня митниця.
А якщо ж провезете цю небезпечну «контрабанду» до Білокам’яної, то вам точно буде непереливки. Можливо, навіть у
в’язницю запроторять і оголосять терористом. Бо дуже вже боїться володар
Кремля, щоб не дай Боже російський народ не вдихнув той досі невідомий заморський «запах свободи»! От відкриє хтось
ненароком таку заборонену баночку і наповнить Російську імперію революційним
повітрям…»
Тож зрозуміли, що ми заховали у гарбузі?! Повітря Майдану! Проте не треба
посипати голову попелом – час розгадувати нове завдання.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» – 16 (2018)
Цей предмет, як правило, є там, де… й
ми є. Хоча з’являється він у нас не одразу.
Проте його поява – це ніби заманлива акція від якогось супермаркету. Бо першого
разу предмет, захований у гарбузі, дається нам просто так. І другого разу «надурняк». Зате третього – і всі наступні – маємо за нього платити (і це не безкоштовні
газетки наших олігархів). Платити, якщо,
звісно, не володіємо якимись особливими преференціями.
Зате за «пеньондзи» можемо дозволити широченний вибір: від найпростіших
– до вироблених з того, що вручають чемпіонам, чи навіть інкрустованих діамантами.
То що ми заховали у гарбузі?
Слово–відповідь треба надіслати до
2 травня тільки у вигляді sms–повідомлення на номери: 0501354776 і
0672829775 (наприклад: «Відро», «Три
яблука»).
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 (43 025, Луцьк, просп. Волі, 13) чи
електронну (tsikava.gazeta@gmail.com)
найяскравіше опише, як шукав чи шукали
правильну відповідь.
До зустрічі!

1-2. Невеликий твір про смішну пригоду.
2-3. Коротка жартівлива розповідь. 3-4. Псевдонім актора-гумориста УРСР Юрія Тимошенка. 4-5. Команда-лідер з кінця. 5-6. Як щипне, то
буде знак. 6-7. Прізвище Юрія, «найдрібнішого» учасника «95-го кварталу». 7-8. Гуморист
Жидков – Тамбовський ..?... 8-9. Ім’я артистки естради, гумористки Новікової. 9-10. Він
вискочив голий з ванни із вигуком «Еврика!».
10-11. Бородато-вусатий антигламурний співак. 11-12. Ім’я письменника-гумориста Вишні. 12-13. «Наукове» звання президента-втікача Януковича. 13-14. Аркадій, актор-гуморист
часів СРСР. 14-15. Вислів « ..?.. на фазу».

Склав Ярослав РОЙКО,
м. Луцьк.
Відповіді – у наступному номері

ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД ВІД 13 КВІТНЯ
1-2. Шпак. 2-3. Конвалія. 3-4. Яблуня.
4-5. Яр. 5-6. Рівнодення. 6-7. Ярина. 7-8.
Альгін. 8-9. Нарцис. 9-10. Сік. 10-11. Квіт.
11-12. Трава. 12-13. Абрикос. 13-14. Сад.
14-15.Дуб.15-16.Благовіщення.16-17.Ярило.
17-18.
Оазис.
18-19.
Соловей.
19-20.
Йошта.
20-21.
Агрофон.
21-22. Нектар. 22-23. Рев. 23-24. Веснянка.

Усміхніться!
:)) :)) :))
— Де працює ваш чоловік?
— Уже третій місяць на лікеро–горілчаному заводі.
— І йому там подобається?
— Не знаю. Він iще не приходив додому.
:)) :)) :))
— Офіціанте, ваш шніцель на смак нагадує старi домашнi капцi, натертi цибулею!
— Боже, що вам доводилося їсти у вашому житті.
:)) :)) :))
Фотограф — фотографу:
— У тебе на знімках немає жодної
людини iз заплющеними очима. Як тобі
таке вдається?
— Коли я наставляю на клієнтів об’єктив, то несподiвано викрикую: «Кожен
знімок коштує сто баксів».
:)) :)) :))
Митник, заглядаючи у валізу пасажира, який щойно прибув.
— Отже, шановний, давайте відразу
визначимося, де тут ваші речі, а де мої.
:)) :)) :))
— Чоловiче, в банк не можна заходити
оголеним!
— Та я тільки за іпотеку заплатити.
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l ОГОЛЕНА РАНА

l ЖІНОЧИЙ ПОГЛЯД

Нічний метелик
… Гей, дивіться, мій нічний метелик ожив! Яке
щастячко! О, присів на полуницю. Та-а-к, збирати на
городі лінечки, ми ж такі ніжні, ми себе пошкодуємо, ми
себе отут готовеньким з тарілочки погодуємо… Знаю
я цю паразитичну натуру!
Що, не зрозуміли? Хто метелик? Та чоловік мій
благовірний! А чому нічний?
Любов ДОЛИК,
інтернет–
видання
«Поетичні
майстерні»

«Віддав його — чужого — нашій землі. Чи не гріх?»

Я не знаю, що їм скажу…

Ні, ну ще й питаєте. А як же
його інакше сприймати? Нічні
метелики активні коли? Вночі!
От! І мій так само… Чого, чого,
а я розумію — чого? Бо лінивий!

Дивне це відчуття, командире, коли торкаєшся рукою
неголеної чоловічої щоки. Раніше я ніколи такого не робив.
Того разу це було вперше. Коли знімав вартового…
Борис ГУМЕНЮК,
український поет, прозаїк,
доброволець батальйону «ОУН»,
псевдо Кармелюк

підкрався до нього непомітно, лівою рукою затиснув
рота, а правою — одним вивіреним рухом — полоснув ножем
по горлу.
Ти собі не можеш уявити, командире, яке то щастя, коли тебе
помітив ворог, — а вартовий із
перерізаним горлом виявляється
одного з тобою зросту, і ти можеш
прикриватися ним, як щитом.
Ти тягнеш його за собою, ховаєшся за нього — ще живого, — і він
приймає на себе кулі, які адресувалися тобі. Коли ми падали, то падали
обоє, і він лежав на мені зверху, його
кров заливала моє обличчя, стікала
по мені, наче це була моя власна.
Години зо дві я волочив його за
собою, грів свої закоцюблі від холоду руки об нього, вже не живого, але
ще теплого; він віддавав мені своє
останнє тепло. Спершу я намагався
ухилитися від того потоку крові, але
в мене нічого не виходило.
Я просто-таки купався в крові
ворога — незнайомого чоловіка,
я чув голос його крові; уперше в
житті чув, як говорить кров.
А потім нас дістали з підствольника. І він урятував мені життя. Прийняв на себе всі смертоносні осколки. І два — піймала моя ліва нога.
Рація працювала. Я повідомив
нашим про своє місцезнаходження.
Вони обіцяли прислати групу й витягнути мене. Як тільки буде змога.
А далі ті двоє взялися за нас.
За нього — мертвого. І за мене —
живого. Які двоє? Холод і Час, командире. Холод і Час. Коли йдеш у
розвідку, нічого зайвого не береш
із собою. Навіть товста білизна заважає рухатися. З досвіду знаєш:
замість важенного бронежилета
краще взяти додатковий БеКа.
Лежу. Втискаюся в землю. Вона
піді мною вигнулась, як жінка після
тримісячної розлуки, впустила мене,
грішного, всередину, послухалася. З
одного боку земля прикриває мене
своїм рельєфом, з іншого — він.
Лежали довго. Хотілося курити.
Останнє бажання. Як перед смер-

Я

тю. Мої сигарети в нагрудній кишені намокли від його крові; його ж
цигарки виявилися сухими. У його
кишенях не було чогось незвичного. Приблизно те саме, що й у
моїх. Якби не ворог, то можна було
б сказати, що це був такий самий,
як я, чоловік. Запальничка, зв’язка ключів, портмоне, гарбузове
насіння, печиво «Марія», скріпка,
якесь сміття. Зв’язка ключів могла
свідчити про те, що він загинув недалеко від дому, що, можливо, ще
минулої ночі він ночував удома й

“

Щоб зігріти руки,
я зробив ножем
надрізи на його
бушлаті й просунув
їх всередину. Грів
руки його тілом.
Я склав власні руки
на його животі.

наступного ранку теж сподівався
повернутись туди. Ні. Уже ні.
У портмоне виявилися дрібні
гроші, посвідчення на ім’я Гончаренка Вадима Петровича, 1974 р.н.,
і родинне фото «Залізний Порт
2012 року», як можна було зробити
висновок із напису на звороті.
На фото — на березі моря, під
парасолькою — усміхнені чоловік,
жінка і двоє хлопчаків.

У мене теж є схожий знімок.
«Залізний Порт 2010 року». На фото
ми з дружиною. На пляжі, під парасолькою. У мене дві доньки. Відмінниці. Їх тоді не було з нами. Вони
відпочивали в «Артеку», в Криму.
Холод робив свою справу. Він
вирішив відгризти мої руки. Для
солдата на війні вони — головне.
Своїх рук я не міг йому віддати.
Ніг і спини я вже не чув. Щоб зігріти руки, зробив ножем надрізи на
його бушлаті й просунув їх всередину. Я грів свої руки до його тіла.
Склав власні руки на його животі.
Коли мене знайшли наші розвідники, ми з ним зрослися, зріднилися, нам разом було тепло, ми
були наче свої. Після всього цього
я не зміг покинути його, холодного, самого в полі тієї холодної ночі,
тож забрав із собою. Викопав йому
могилу і поховав. Я віддав його —
чужого — нашій землі. Чи не гріх?
Я не знаю, що було б, якби не ця
війна, якби все склалося інакше.
Колись знайду його родину,
дружину, хлопчаків — коли все
це закінчиться, по війні. Передам
його речі; я не знаю, що їм скажу.
Наразі я позначив його могилу
на карті хрестиком. І не лише на
карті. В душі.
Щовечора відкриваю портмоне і дивлюся на своїх — дружину і
доньок. Хвилину дивлюся — і знову ховаю до кишені.
Мені ніколи. Треба гострити
ножа. Війна. За годину знову бій.

l НА ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ

«Убив ворога і зрозумів,
що… вбив людину»
З інтерв’ю Бориса ГУМЕНЮКА
журналу «Оксамит»
… — Продовжіть: найщасливіше 2014 року почувався, коли…
— … зрозумів, що влучив. Але це була мить. А потім мені стало холодно від того. Тобто це був найщасливіший і найнещадніший момент. З одного боку, я зрозумів, що вбив ворога, який уже не
зможе вбити мене і моїх пацанів, а з іншого — що вбив людину…
— Отже, найприкріше ви почувалися, коли…
— … зрозумів, що вбив людину й вона перестала бути ворогом, а стала чиїмось чоловіком, сином чи, можливо, батьком. Це справді була мить.

www.volyn.com.ua

Фото reddit.com.

Прийде з роботи — їсти. А
далі що робиться? Пам’ятаєте,
як ми в дитинстві розважалися?
Дзвонили по телефону кому-небудь — отак, навмання набирали номер — і говорили: «Мийте
ноги, лягайте спати!» І реготали
— аж покотом влягалися на підлозі.
Мабуть, маю покару за ті
давні дитячі пустощі — напевно,
своєму чоловікові майбутньому
колись і подзвонила. От і «розхльобую» все життя. Бо він так і
робить — миє ноги і лягає спати.
Ну і що, що тільки сьома вечора.
Спить. Ще й так міцно і солодко!
У-у-ух! Взяти б мокру шматину
і прибити гада, так шкода, рідненьке ж таки, своє… Ох, та жіноча жалість.
От чого ти його шкодуєш,
жінко?
Ти ото наробишся за вечір,
накрутишся, аж ноги гудуть, як
високовольтні лінії. І тільки рушиш до ліжка — прилягти б,
нарешті ніженьки випростати,
спиночку на рівне покласти, бо
вже ниє…
Ага, партизанським методом
не вдалося! Він тебе розшифрував! І — скік на ноги, як той
коник–стрибунець, голі колінка
вперед, і давай по хаті стрибати!
Виспався, зараза!
І що, думаєте, перш за все
його цікавить? Хапає пульт — і
давай по всіх каналах шпарити,
де гучніше стріляють, крові більше і стогони жахливіші… Війну
він любить, «войнушку», не награвся у дитинстві. Ох, я тобі зараз влаштую «войнушку»! Чекай,
чекай, сонце моє безхмарне, тобі
зараз зорі засвітять!
Перепалка, зазвичай, коротка. Я жінка сумирна і терпляча,

але коли мені штрикнути під
ребра — о-о-ой, як я вмію відпалити! Ніякі аргументи не діють — вимикаю телевізор знагла — висмикую вилку з розетки,
витягаю батарейки з пульта — і
«всьо! Кіно сі скінчило!»
Мій стрибоконик ображено затихає за валочком ковдри,
дихає уривчасто і схвильовано.
Знову зістрибує з постелі — курити. М-м-м, оце за пару хвилин
припхається з
хмарою смер-дячого диму з
рота. То вже нее

стрибоконик,
то
о
дракон — хоч уже вогнем
м
від люті не дише, але ж димуу
— на цілу хату… Включає тор-відомстити,,
шер — думає мені відомстити
книжку буде читати. Тоді я вже наа
нього гавкаю. Він відгавкується.
бій..
Знову іде рукопашний бій
Я працюю за перевіреним ме-тодом: вилку з розетки геть — і
вирішена. Тільки тут
проблема вирішена
так просто не буває. Справа в
тому, що спить мій чоловік під
стіною. Ну, як чому, аби вночі не
впав, колінця не побив. А торшер — так само, коло стіни.
І щоб його вимкнути, треба
через чоловіка руки простягнути.
Тут мій нічний метелик згадує, що можна зайнятися ще однією справою… Ну якою, якою…
Затримує жінку… Не дає їй на
своє місце просто так влягтися.

“

У-у-ух! Взяти б
мокру шматину
і прибити гада, так
шкода, рідненьке ж
таки, своє… Ох,
та жіноча жалість.

Тим більше, що й світло я вже
погасила. Таки доводиться відбиватися від того нічного метелика. Ну, не сильно, трохи лагіднішаю…
Але ж вставати мені рано! І я
знову зранку не виспана! А той
нічний метелик увечері знову:
прийде–впаде–спить до опівночі…
Як я його витримую??? Ну,
хіба після того, як торшер погасне… А може, з торшера і починати?
Треба спробувати. Чого то
тільки мріяти про відпочинок?
Треба отак — відразу напівперек — через чоловіка — і до вимикача рукою… Зробимо інший
монтаж сценарію, га? Завтра так
і буде.
Ну, тримайся, мій нічний метелику!

