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А в Петра Головатого
картоплю збирає...
робот!
«Диви, тачка сама мішки
везе», — спочатку дивувалися
сусіди тернопільського
Кулібіна (на фото)

»
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Отакі союзники: навряд чи мрії Андрія Власова про нову
Росію співпадали з уявленнями про це Адольфа Гітлера.
Щаслива спортивна пара не приховує емоцій.

Здобули для України 4 медалі
на двох — і тоді пішли під вінець
Плавець Михайло Романчук із Рівненщини
та легкоатлетка Марина Бех зі Хмельниччини
на початку вересня одружилися і вирушили у весільну
подорож на Мальдіви. Щоб хоч трохи побути разом.
Бо в їхньому коханні багато розлук через постійні
тренування

Чому «рятівника
Москви» і «сталінського
полководця» повісили
на струні від рояля
Кажуть, якщо людина зрадила раз — зробить
це і вдруге. Але Андрія Власова — зрадника
СРСР та керівника понад 100-тисячної Російської
визвольної армії (РВА), яка була на службі в німців, —
це не стосується: вдруге він вибрав смерть
Василь УЛІЦЬКИЙ

Мирослава КОЗЮПА

НІМЦЯМ ЗДАЛИ СВОЇ Ж
Познайомилася пара два роки тому під час літніх Олімпійських ігор-2016.
— Ми зустрілися у Ріо-де-Жанейро. Після одного з тренувань Марина йшла до їдальні. Я заговорив до неї, розмова
затягнулася аж на сорок хвилин. Ми обмінялися номерами
телефонів. Я захопився Маринкою! Вона покорила моє серце відкритістю, щирістю, добротою. Це просто неймовірна
людина! — розповідає Михайло Романчук. Притому хлопець
уже дещо знав про спортсменку, оскільки його батько є тренером з легкої атлетики. Вони навіть декілька разів пересікалися, але не спілкувалися. А от цього разу дівчині впала у вічі
дивна засмага на обличчі Михайла зі слідами від окулярів.
— Я відразу зрозуміла, що Міша — приємна і відкрита людина, тож мені було про що з ним говорити. Поступово почали з’являтися почуття, — каже Марина.

Закінчення на с. 11

»

Про Андрія Власова та його армію пам’ятають і в моєму рідному селі Радванці Львівської області. У червні
1944 року власівці провели тут останню перед приходом
радянських військ облаву для вивезення людей на роботи у Німеччину. Місяць перед тим, до речі, в боях із гітлерівцями, які теж наскочили зненацька, загинуло п’ятеро
вояків УПА. Бабуся згадувала, що «німці були дітьми порівняно з росіянами». «Від перших можна було сховатись
Такий солодкий весільний поцілунок!

“

Я захопився Маринкою! Вона покорила
моє серце відкритістю, щирістю,
добротою. Це просто неймовірна людина!

“

Бабуся згадувала, що «німці були
дітьми порівняно з росіянами».

і за дверима хати, а от другі переривали все — навіть
сіно спеціальними щупами».

»

Закінчення на с. 4
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Зарплата зросте «нечувано».
А уявіть, як «нечувано»
зросте «комуналка»!
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

У Харкові — війна
за… стіну

Тримайте кишені ширше: мінімальну платню
знову підвищать

Фото politeka.ne.

У 2019-му вона сягне 4170 гривень.
Нині її розмір становить 3723 гривні
Петро Порошенко назвав таке
зростання «нечуваним» (чотири роки
тому мінімальна зарплата була 1000–
1200 грн). «Ми це робимо для того, щоб
не бути більше країною дешевої робочої
сили», — заявив він. Президент підрахував, що заробітки за кордоном стануть невигідними для наших громадян,
коли середня зарплата в Україні досягне
12–15 тисяч завдяки підвищенню ефективності праці.
Це добре. Тут головне, щоб
до того часу, коли середня платня
доповзе до тих 15 тисяч (зараз у державі вона — 9170 грн, а на Волині —
7586 грн), з країни не виїхала вся робоча сила.

Слони в снігу:
Африку замело!
У природному заповіднику на півдні
найспекотнішого континенту раптово і різко
похолодало
Фото zooblog.ru.

«Не обіцяю збільшення
розміру!»
Кандидат у президенти Грузії розмістив рекламу на порносайті
Представник від партії «Гірчі» Зураб Джапарідзе сказав, що
його повідомлення на Porn-Hub
ефективніші, ніж усі телевізійні чи вуличні реклами інших
кандидатів, разом узятих. Він
зазначив, що тільки 8 вересня за чотири години банери
на цьому сайті мали до 40 тисяч
переглядів. На них було написано: «Не обіцяю збільшення
розміру!» і «Більше сексу, більше
свободи!». За словами кандида-

Супер!

Ідеться про Капську провінцію Південно-Африканської Республіки. Сюди нагрянув надпотужний холодний фронт, який супроводжувався рясним снігопадом. І ось уже два дні, як уся планета
з інтересом розглядає дивовижні фото: у снігу
борсаються слони (на фото), жирафи та інші
тварини. Мешканці саван явно вперше в житті
зіткнулись із подібним явищем.
Ось такі сюрпризи готує нам зміна клімату.
Але що дивуватись, якщо вже і на Поліссі всихають сосни, зате родять великі кавуни.

6 ОЧОК
ІЗ 6 МОЖЛИВИХ
у двох стартових
матчах Ліги націй
здобула національна збірна України
з футболу. Підопічні
Андрія Шевченка
здолали на виїзді
Чехію — 2:1 і вдома
Словаччину — 1:0.

Це зображення зафарбували, і потім там з’явилося
слово із трьох букв.

та, така ідея народилася у членів
партії, і він назвав її «звичайним
бізнес-рішенням». Вибори президента Грузії мають відбутися
в жовтні.
Можемо підкинути
ще одну ідею: коли виберуть
президентом, укази та закони потрібно теж друкувати
на порносайтах — тоді громадяни будуть підкованими
і сексуально, і юридично!

Є три варіанти: намалювати на ній щось,
написати слово з трьох літер або просто
зафарбувати
Між прихильниками таких дій і розгорівся конфлікт. Спочатку у 2016 році вуличний художник Гамлет Зіньковський зобразив графіті на стіні будинку
по вулиці Гоголя, 2а. На малюнку стояв чоловік на долоні, а поряд напис: «Здається, я знайшов себе. Не загубити б його…». Але у вересні цього року невідомі
зафарбували мурал сірою фарбою. Сам художник
підозрює, що це могли зробити мешканці з будинку
навпроти, які декілька разів висловлювали своє незадоволення малюнком. У відповідь на стіні з’явився
напис: «Х*й. Так краще?» Його теж замалювали. Потім
з’явився новий: «Який Харків, такий і Бенксі». І його
ліквідували. Тепер стіну щоразу «прикрашають» новими нецензурними написами, малюнками пенісів,
але щоразу все це зафарбовують.
Судячи з усього, протистояння підтримали й
інші вуличні художники. Така «культурна битва»
триває вже кілька днів, їй навіть присвятили сторінку в Instagram, де можна спостерігати за баталіями.
А що з такою стіною зробили б ви?

Де ховався Пушкін,
якого шукала вся Україна
Два дні правоохоронці держави стояли
на вухах — із Лук’янівського сізо, що в Києві зник
19-річний убивця
Утікач Віталій Пушкін мав славу дуже агресивного
та був наркозалежним. Не хотілось навіть думати, що
цей ув’язнений за умисне вбивство міг натворити
на волі, якщо в минулому році він проломив голову
працівникові цієї установи. Тож інформацію про нього оперативно передали поліції в усі регіони. Але про
Пушкіна — ні слуху ні духу. Хоч би якийсь слід залишив!
Його зникнення виглядало ще крутішим, ніж в знаменитому американському фільмі за повістю Стівена Кінга «Втеча із Шоушенка».
Але сенсації не сталось — через два дні Віталія
Пушкіна знайшли. У… тій же таки Лук’янівці. Виявилось, що він ховався в підвалі у купі сміття. «Кіна»
не вийшло.

l ПРЯМА МОВА
Віталій ПОРТНІКОВ,

«

журналіст, про те, чому сподівання на розпад Росії можуть бути марними:
Коли ці бурятські хлопці з’являються на Донбасі, вони не ідентифікують себе як
ті, хто відрізняється від іншої Росії. У радянський час такого не було, а існувала
Бурятська Автономна Республіка, яка жила в якомусь іншому світі. Можливо,
вона не сильно розвивалася, але зберігала свою ідентичність. У більшості
російських республік ця тотожність зменшується, і вони перетворюються на
звичайне російське населення. З цієї точки зору, у Росії є набагато більше можливостей зберегтися навіть у результаті сильної кризи, ніж це було 1991 року. От
тоді вона могла розпастися на друзки. Сьогодні такого шансу вже нема.

»
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Наші хлопці гинуть,
а воно співає москалям:
«Всьо будєт харашо!»

Фото pro.te.ua.

l НЕ СВЯТІ ГОРШКИ ЛІПЛЯТЬ

Український естрадний артист Андрій Данилко, який виступає
в образі Вєрки Сердючки, «засвітився» на концерті в Сочі
Галина ЯРЕМА,
wz.lviv.ua

ін став зіркою вечірки, присвяченої відкриттю 17-го фестивалю «Нова хвиля». Як видно
з відео, яке опублікував в Instagram
співак Сергій Лазарєв, на сцені разом із «зірковою Вєркою» під її хіт
танцювали Ані Лорак, дружина російського прем’єр–міністра Дмитра
Медведєва, а також дружина композитора Ігоря Крутого.

В

“

Це приблизно те саме,
якби в роки Другої
світової війни Клавдія
Шульженко співала
б у нацистській
Німеччині свій «Синий
платочек» на вечірці
окупантів…

Не перестаю дивуватися: чому
українські артисти продовжують
виступати у країні–агресорі? То на
9 Травня Віталій Козловський «паздравил» Москву піснею, то Софія
Ротару так виклалася, коли співала
олігархам на приватній вечірці у російській Уфі, що аж загриміла до лікарні…
Не кажу вже про Лорак і Повалій,
які стали «своїми» у РФ. Як же можна

Винахідник керує своїм «механічним другом» за допомогою пульта.

А в Петра Головатого
картоплю збирає… робот!
«Диви, тачка сама мішки везе», — спочатку
дивувалися сусіди тернопільського Кулібіна
Наталія ЛАЗУКА,
pro.te.ua

Справді, «за шмат гнилої ковбаси...»

навіть за шалені гроші розважати
народ, від рук якого на Сході гинуть українські воїни, захищаючи
нашу Батьківщину? Це приблизно
те саме, якби в роки Другої світової
війни Клавдія Шульженко співала б
у нацистській Німеччині свій «Синий
платочек» на вечірці окупантів…
Російські гастролі Данилка
прокоментував його арт–директор. За словами Андрія Уреньова,
це була приватна вечірка. «Андрій
не брав участі в самому фестивалі
«Нова хвиля», а прийняв особисте

запрошення Ігоря Крутого виступити на приватному закритому заході.
Склад гостей із Андрієм не узгоджували», — сказав він.
Хіба ж від того, відкрита це вечірка чи закрита, сенс перебування Данилка в Росії змінюється?
А як пояснить артист і його директор участь Вєрки Сердючки у новорічній вечірці 2018–го? Фото з неї
в дорогому закладі під Москвою
виклав російський актор і ведучий
В’ячеслав Манучаров, який був
на святкуванні Дідом Морозом.

«Цікава газета на вихідні»

Нас можна передплатити
у будь-якому поштовому
відділенні України
Вартість передплати:
R 1 місяць – 14 грн 97 коп.
R 3 місяці – 44 грн 91 коп.

Цікава —
до кави!
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 60307

ернополянин Петро Головатий для полегшення ручної праці змайстрував собі
помічника. Керує ним за допомогою пульта. В селі возить на ньому різні вантажі, відгортає сніг
і навіть дитину катає на санках.
— Зараз робот лише допомагає возити картоплю, — каже
чоловік. — Я не ношу відра. Є
кнопка, натискаю, і він на 1 метр
під’їжджає — так біля мене везе
відра, а я і ще хтось закидаємо
бульбу.

Т

“

Знаєте, до землі
в мене душа
не лежить,
а до техніки прагне.
Дуже люблю щось
випробовувати
на городі, щоб
полегшити працю.

Пан Петро розповідає, що односельці спочатку дивувалися
з його «механічного друга», а
тепер уже нормально сприймають – мовляв, він усе щось вичудить.
— Реагують по–різному. Іноді
кажуть: «Диви, тачка сама мішки
везе». Дехто в місті тікає з тротуару подалі, бо бояться. А боятися

є чого — робот важить більш
як 100 кілограмів.
Майстер додає, що своє ноу–
хау, яке можна запрограмовувати, «зліпив» із різних матеріалів:
— Рама — з металу, мотори
та батареї — з електровелосипедів, керуюча електроніка саморобна — з китайських і не тільки
радіодеталей, ланцюги і зірочки
узяв від різних мотоциклів, колеса — від авто… Знаєте, до землі
в мене душа не лежить, а до техніки прагне. Дуже люблю щось
випробовувати на городі, щоб
полегшити працю.
Робота–помічника тернополянин майстрував два місяці.
— Перед тим довго все
обмірковував. Я дещо малюю
на компі у 3D. Більше часу займає продумування самої концепції, пошук запчастин, токарні
роботи (їх багато, і це дорого).
На завершення необхідно провести і поз’єднувати дроти, а
потім треба все запрограмувати.
Пульт дає змогу керувати роботом, як іграшкою, — із захопленням розповідає про своє дітище
винахідник.
До речі, Петро Головатий
має вищу освіту фізика–інформатика. Заробляє гроші,
проектуючи меблі. Проводить
заняття з робототехніки і конструювання, а також організовує змагання роботів…
Відео, як працює
робот-картоплезбирач,
на сайтах PRO.TE.UA
і VOLYN.COM.UA.
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Чому «рятівника Москви» і «сталінського
полководця» повісили на струні від рояля
Кажуть, якщо людина зрадила раз — зробить це і вдруге. Але Андрія
Власова — зрадника СРСР та керівника понад 100–тисячної Російської
визвольної армії (РВА), яка була на службі в німців, — це не стосується:
вдруге він вибрав смерть
Закінчення. Початок на с. 1
Василь УЛІЦЬКИЙ

…А три роки перед цими подіями приблизно в тих самих краях радянський командир Андрій Власов доволі успішно, як на той
період війн и, в районі Львова чинив опір німецькій армії.
То як так трапилося, що один із найвизначніших полко водців повернув зброю в інший
бік і його ім’я стало в Росії символом запроданства? Це тим більш цікаво, якщо врахувати, що Власов справді був одним із найкращих.
«Наполеонів ська хватка. Б’є і гонить. Гонить
і б’є», — це про нього казав Молотов.
Міркуйте самі. 37–ма армія, якою командував Андрій Власов, обороняла Київ, потрапила
в оточення, але розрізнені її частини змогли
вирватися. Власов був поранений і доправлений у госпіталь. А особливо успішно він проявив себе при обороні Москви. Його 20–та
армія не просто зупинила німців на підступах
до Білокам’яної, а й перейшла у контрнаступ
і звільнила Волоколамськ.
На лекціях у радянських академіях розповідали про успішні дії вітчизняних військових
на річці Ламі, але не вказували, хто ними командував. Тим часом портрет Андрія Власова
був у тогочасних газетах серед інших фото
командирів, які проявили себе під Москвою.
За ці бої його нагородили орденом Червоного Прапора та присвоїли звання генерал–
лейтенанта. Його називали «рятівником Москви». А Головне політуправління наказало
писати про Власова книгу «Сталінський полководець».
Був навіть такий вірш:
Грохотали пушки басом
Гром военный бушевал
Генерал товарищ Власов
Немцу перцу задавал!
А вже навесні 1942 року улюбленця Сталіна відправили рятувати 2–гу ударну армію,
яка потрапила в оточення. Завдання було
надскладним, фактично нездійсненним. Два
місяці виснажені бійці (на день отримували
по 50 грамів хліба) робили спроби вирватись із «мішка». Зрештою, Андрій Власов дав
команду вибиратись малими групами. При
цьому багато хто потрапив у полон, як наприклад татарський поет Муса Джаліль.

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

одного з «підсаджених» — колишніх друзів
заарештованих, яких садили до них в камеру
лише з однією метою — вмовити визнати себе
винними: «Ми говорили, що якщо вони не погодяться, то судити їх не будуть, а закатують
до смерті. Власов на ці погрози сказав: «Я знаю.
І мені страшно. Але ще страшніше обмовити
себе. А муки наші даром не пропадуть. Прийде
час, і народ добрим словом нас пом’яне». Трухін
повторив те саме. І відкритого суду не вийшло.
Я чув, що їх довго катували і напівмертвих повісили. Як саме, то я навіть тобі про це не скажу», — переповідає Григоренко слова свого
співрозмовника.
Кажуть, що Андрія Власова повісили в особливо мученицький спосіб — на струні від рояля…

УПА ВІДКИНУЛО ПРОПОЗИЦІЮ ВЛАСОВА

Андрій Власов (у центрі) оглядає свої війська. Кількість вояків у РВА становила приблизно
130 тисяч осіб.

Тоді ж опинився в руках німців і Андрій
Власов. Сам він стверджував, що це сталось
під час бою, але це не так. Як згадувала його
кухарка Воронова, 11 липня 1942 року радянських бійців здав фашистам староста села
старовірів Туховежі, в яке вони зайшли. Попередньо він закрив їх у бані, нібито для конспірації, а насправді для того, щоб приберегти
для німців…

“

Його називали «рятівником
Москви». А Головне
політуправління наказало
писати про Власова книгу
«Сталінський полководець».

ЗРАДИВ БІЛЬШОВИЦЬКУ РОСІЮ, А НЕ ВІЛЬНУ?
Бувало, що в радянські часи в анкетах однофамільці Андрія Власова писали: «Родичем генерала–зрадника не є». Попри те, що серед російських істориків є чимало прихильників більш
поміркованого підходу до цієї особи та її вчинків, у сучасній Росії це прізвище продовжує залишатися синонімом зрадництва: у 2001 році
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військова колегія верховного суду РФ відмовила в реабілітації Власова.
Сам він стверджував, що перейшов на бік
німців через ненависть до сталінщини та більшовиків. Його ж критики вважають, що основним мотивом було бажання зберегти життя
та комфорт. Власова звинувачують у тому, що
не пустив собі кулю в лоб, як це зробили деякі
інші радянські командири, навіть ті, які раніше
зазнавали репресій. Мовляв, вони усвідомлювали, що захищали батьківщину, а не Сталіна.
Але є принаймні одна обставина, яка не дає
однозначно говорити про, так би мовити, шкурні мотиви Андрія Власова. Коли він потрапив
до рук радянських органів, то в СРСР почали готувати великий відкритий судовий процес над
ним та його однодумцями, зокрема Федором
Трухіним. Про це встигли повідомити в газетах.
Але власівці… відмовились визнавати себе
зрадниками. Не допомогли ні обіцянки зберегти життя, ні тортури.
А в такому разі відкритий процес втрачав
сенс, адже Власов та інші говорили б на суді
зовсім не те, що від них вимагалося. Про це,
зокрема, у своїй книзі «У підпіллі можна зустріти тільки щурів» пише генерал–українець і дисидент Петро Григоренко. Він наводить слова
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Якщо до середини 1944 року нацисти використовували РВА та Андрія Власова в основному з пропагандистською метою та для
каральних операцій (вони, зокрема, встигли
«наслідити» в Білорусі, жорстоко «зачищаючи» села), то потім, коли німці відчули, що пахне смаженим, вирішили будувати стосунки
із російським генералом на іншій основі. Йому
дозволили сформувати нові дивізії, зібрати під
власним керівництвом усі російські підрозділи
і навіть почати формування уряду «нової» Росії.
Власов також добився дозволу на переговори
з представниками національних меншин СРСР
і перепорядкування їх собі. Є дані, що його емісари намагалися схилити до цього і керівництво УПА.
Створений комітет визволення народів Росії (КВНР) видав маніфест, згідно з яким російська держава, на відміну від тогочасних Німеччини та СРСР, поставала цілком демократичною
країною — без колгоспів і рабської праці, з приватною власністю і свободою думки. Меншинам
обіцяли право на самовизначення. Публіцист
Свен Штеенберг пише: «Власов заявив про бажання прийняти концепцію устрою Росії як федеративної держави. Остаточне формування
російської держави можна буде завершити
на основі референдуму».
Ніякі маніфести вплинути на радянських
солдат, зрозуміло, не могли. А от серед остарбайтерів та полонених він мав певний резонанс. Вступити на службу до Власова на квітень
1945 року виявило бажання 300 тисяч осіб.
Можна скільки завгодно фантазувати,
як би власівці реалізовували свої декларації
в разі успіху, але українцям треба пам’ятати одне: якого б кольору не був російський
діяч, як би не жонглював словом «референдум» (знаємо ми їхні референдуми), — усі
вони не мислили України поза орбітою Росії.
Та й зараз не мислять… А упівці, до речі, від
підпорядкування КВНР відмовились.
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l ЖИТТЯ, ЯК СЕРІАЛ
Фото youtube.com.

У лікарні нема кому дати укол.
Усі поїхали в Польщу і Чехію…
В одному зі львівських медичних закладів хлопчика зі складним
відкритим переломом та кровотечею прооперували лише через
5 годин після отримання травми. Через больовий шок дитина
постійно втрачала свідомість, але навіть не було кому вколоти
йому знеболювальне

“

Ніка заінтриговано
дивилася на колишню
дідусеву ученицю.
Вчитель ховав мокрі
очі за запітнілими
скельцями окулярів.
А Яринина душа
кричала: «У тебе
могла б бути вже така
донька чи син!»

Фото ukrainatoday.com.ua.

Про це на своїй сторінці
у Facebook написав батько потерпілого хлопчика Сергій Мутін.
За його словами, все почалося
з того, що син упав та отримав відкритий перелом плечової кістки.
Він одразу наклав дитині на руку
джгут і почав викликати «швидку».
«Оператор розпитує основні
дані та видає сакральну фразу:
«Немає вільних машин». Я запитую
орієнтовний час очікування. Відповідь: «Близько години». Години!!!
«Швидка», бл*дь! Малий непритомніє, як можу ставлю з підручних
матеріалів шину, хапаю на руки
і везу до 8–ї травматології. Під’їзд
до травмпункту закритий шлагбаумом, нікого немає! Знову хапаю
дитину на руки і біжу до травмпункту. Там черга, людей зо 20,
заношу в кабінет. Лікарі, молоді
хлопці, бачачи ситуацію, всіляко
намагаються допомогти. Але в них
немає нічого. Немає навіть із чого
зробити шину! Шину!!! У травматології майже мільйонного міста!
Ні бинтів! Ні анальгіну для знеболювання. Все потрібно купувати і
для невідкладних випадків. Нічого
немає! Але вони роблять усе від
них залежне», — написав батько.
Коли лікарі побачили, що хлопчик втратив дуже багато крові,
порадили везти його в дитячу
обласну лікарню. Чоловік попросив доправити їх туди «швидкою»
з мигалкою, оскільки була якраз
година пік і терміново дістатися
до лікарні було нереально. Але
йому відмовили через відсутність
вільних машин.
«Хапаю сина — і в автомобіль.
Їду. Затори. Центр. По дорозі додзвонююся у приймальне відділення, приїхав. Шлагбаум. Двоє
охоронців, бачачи дитину в напівпритомному стані та у крові,
відкривають шлагбаум і впускають
до входу. Сам беру каталку–ноші
і везу в приймальне відділення.
Шукаю ліфт, чортихаюся. У малого відкрилася кровотеча, мабуть,
коли я перекладав, потривожив
рану. Все у крові, джгут зняли
раніше. Бачачи стан, підбігають
хлопці–лікарі з цього відділення.
Обробляють, закривають рану. Все
без наркозу і знеболення. Дитина
кричить не своїм голосом. Прошу
зробити укол для знеболювання.
Кажуть, без санкції лікаря (чи головного лікаря, не знаю) не мо-

Розгублені між осіннім
листям ноти
Закінчення. Початок на с. 16
Ольга ЧОРНА

У нас ось так виходить кожна реформа...

жуть. Він на операції», — ділиться
моторошними спогадами Сергій
Мутін.
Однак на цьому все не закінчилося — дитину направили на рентген, але згодом виявилося, що він
не працює. Апарат лагодили півгодини, і за цей час хлопчик кілька

“

Немає навіть
з чого зробити
шину! Шину!!!
У травматології
майже мільйонного
міста! Ні бинтів!
Ні анальгіну для
знеболювання.

разів втрачав свідомість від болю.
Після того, як знімок усе ж зробили, пацієнта нарешті повезли
на оформлення, яке також тривало 30 хвилин: хворих реєструвала
всього одна працівниця, до того ж
біля її стійки зібралася черга з десяти осіб.
«Знову прошу дати знеболювальне синові. Але лікаря немає.
Приходить лікар, весь мокрий після операції. Через хвилин 30 каже
готувати до операції, дати анальгін

з димедролом. Везу я і санітарка
у відділення. Черга в операційну.
Ми треті. Ще раз прошу дати знеболювальне! Санітарка каже: «Вибачте, нема кому вколоти, на поверх
одна медсестра і та на операції!»
Запитую, як так?! Ми третю годину у вас, і нікому вколоти. Опускає
очі і каже: «Всі поїхали в Польщу
і Чехію». Я пропоную вколоти сам.
Умію, знаю! Відповідає, що не можна. Син просто шаленіє від болю.
Після травми йде четверта година!!! Забирають на операцію через
майже п’ять годин після перелому», — пише Мутін.
При цьому батько хлопчика наголосив, що всі його претензії стосуються не лікарів, оскільки вони
роблять усе від них залежне, а безладу в державній системі охорони
здоров’я.
«Усі лікарі здійснюють подвиг,
працюючи в таких умовах. Хірург,
який вийшов до нас, а потім робив
операцію, був у мокрому костюмі.
Він рятував дітей нон–стоп. І не сидів у себе в ординаторській. Всі,
хто нас зустрічав, як могли допомагали, але і вони безсилі в цьому
безладі нашої нікчемної системи
охорони здоров’я. Дно. А ці тварюки лікуються у «Феофанії» і за кордоном», — підсумував свій пост
чоловік, критикуючи бездіяльність
влади.

Ці слова боляче кололи Яринине серце. Батьки не знали про
її гріх…
— Дочко, у твого колишнього
вчителя музики біда трапилась,
— розповіла за вечерею мати.
— Нині зустріла його. Із внучкою.
Ледве впізнала.
— Адам Казимирович захворів?
— Його син із невісткою загинули. З відпочинку поверталися.
Аварія і… Шкода дівчинку. Гарненька така. Як він раду дає собі
і восьмирічній дитині?
— А його дружина де?
— Кілька літ тому померла.
Онкологія.
Ярина не знала, які тепер уподобання у восьмирічних дівчаток. Вона в цьому віці ще любила
ляльками гратися. А ось її десятилітня сусідка Людочка вже модою
цікавиться. Недавно розповідала
Ярині про модельок і запитувала,
чи пасує їй джинсовий комбінезон, присланий бабусею з Італії.
У вихідний Ярина купила солодощі й кумедного м’якенького
ведмедика. Зателефонувала до
Адама Казимировича. Напросилася в гості.
— Моя Вероніка, Ніка, — голос у вчителя був сумний. — А це
— моя колишня учениця Ярина.
Зараз, дівчатка, буду вас пригощати.
Після «солодкого столу» він
попросив внучку щось зіграти
для гості. Коли Ніка закінчила,
Ярина запитала:
— А мені можна?
Вона імпровізувала. Як колись. Мелодія була схожою на
хаос почуттів.
На скрипочку крапали сльози. Ярина зіграла своє життя.
Ніка заінтриговано дивилася
на колишню дідусеву ученицю.
Вчитель ховав мокрі очі за запітнілими скельцями окулярів. А Яри-

нина душа кричала: «У тебе могла
б бути вже така донька чи син!»
Ярина з Нікою подружилися.
Адам Казимирович називав обох
«мої дорогенькі дівчатка» і навіть
трохи повеселішав. А якось сказав:
— Яринко, у мене є прохання,
але не знаю, чи маю право на це.
Ех, роки, роки… Якщо зі мною
щось станеться, подбайте про
Ніку. Я вірю, що можу довірити її
вам. Та й більше нікому. Вона любить вас.
Ярині подобалось, коли Ніка
грала у парку. Вона нагадувала
щасливе дівчатко, якому колись
аплодували берізки і клени…
Цього дня Ярина взяла й
свою скрипочку. Заграли удвох
з Нікою. Осінній парк заслухався
мелодією. А листочки не просто
опадали з дерев — вони виконували дивний магічний танець.
Перехожі зупинялися і перешіптувалися: «Як гарно грають донька з мамою!»
Неподалік зупинився чоловік
в інвалідному візку. Жінка видалася йому знайомою. Невже?..
Мелодія стихла. Дівчинка поклала скрипку в футляр і пострибала збирати листочки. Жінка
присіла на лавочці. Чоловік в інвалідному візку під’їхав ближче.
— Ярина? Ви… Ти — Ярина?
— запитав.
— А… Артем?
Він нарікав на несправедливе
життя, на Тетяну, яка залишила
його після важкої хвороби, на інвалідність і на те, що, крім старих
батьків, більше нікому не потрібний.
— Ти так гарно грала. А ця,
маленька…
— Моя дівчинка.
— Твоя? Але ж ти… не можеш…
Ярина усміхнулася. Знизала плечима. Підбігла Ніка.
— Хто це? — запитала на
вушко.
— Дядько, через якого я
колись розгубила між осіннім
листям ноти…
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Національний символ США
«Дядько Сем» з’явився завдяки
діжкам із м’ясом
Фото calendate.com.ua.

Цей міфічний чоловічок, який уособлює
турботу про всіх американців, на відміну
від фольклорних персонажів має цілком
реального прототипа. Ним став багатий
власник боєнь для худоби зі штату НьюЙорк Семюел Вілсон (1766–1854)

“

Інна ПІЛЮК

ЙОГО НАРОДИЛА… ЖАРТІВЛИВА
СУПЕРЕЧКА СТОРОЖА І ВІЙСЬКОВИХ
Американці, промовляючи «дядько Сем»,
зазвичай мають на увазі всі державні служби
США або й усю країну. А ще в ХІХ столітті персонаж із таким ім’ям був цілком реальною людиною — простим, але завзятим підприємцем.
Він успішно розвивав бізнес із забою худоби
і навіть не підозрював, що одного прекрасного дня раптом стане уособленням усіх Сполучених Штатів.
Тривала друга англо-американська війна
1812—1815 років. Коли почалися бойові дії,
Семюел Вілсон став одним із постачальників
продовольства для американської армії. Місто
Трой, в якому він жив і працював, знаходилося
недалеко від передової, тому в ньому розташовувалася велика військова база. Кожен день
на її територію привозили десятки бочок з яловичиною від містера Вілсона, помічені стандартним трафаретним знаком «US», що означало
«United States», тобто «Сполучені Штати». Однак
сторож-ірландець, який приймав товар на базі,
розшифровував цю абревіатуру по-своєму.
Якось між ним і солдатами виникла суперечка
про те, що ж означає ця загадкова мітка. Сторож,
який добре знав ім’я та прізвище постачальника, доводив, що «US» має розшифровуватись
як «Uncle Sam», тобто «дядько Сем» (в ті часи
слово «дядько» у США було синонімом слова
«містер»). Військовослужбовці ж прекрасно знали про те, що насправді означають ці дві літери,
і намагалися переконати сторожа в іншому, але
з ірландцем цей номер не пройшов.
Тож версія про дядечка надзвичайно сподобалася солдатам. Тепер щоранку вони жартували над чоловіком, запитуючи його: «Ну що, а сьогодні дядечко Сем прислав тобі яловичину?»
Трохи пізніше ця історія стала відома газетярам, які яскраво і дотепно розмалювали
промах малоосвіченого сторожа. Так почався
переможний хід дядечка Сема по всій країні.

СХУД ДО НЕВПІЗНАННОСТІ
І ОДЯГНУВ ЦИЛІНДР
А от його візуальний образ створили
зовсім не журналісти, а художники-карикатуристи. Першою зображення дядька Сема
надрукувала нью-йоркська газета «NY Lantern
weekly». Його створив художник Френк Генрі
Белла. Схожості з оригіналом в ньому абсолютно не спостерігалося, адже містер Вілсон у реальному житті був низьким і дуже огрядним,
а дядько Сем на карикатурі вийшов високим
і худим. Проте саме таке зображення героя
не тільки «прижилося», а й стало неймовірно
популярним.
Найбільш відомий у всьому світі портрет
дядька Сема створив під час Першої світової
війни інший художник — Джеймс Монтгомері Флегг. Він зобразив суворого бородатого

на той час Семюел Вілсон, тому без зайвої
скромності наділив дядечка Сема власним
обличчям. Він же нарядив його у фрак і «подарував» йому знаменитий циліндр кольору американського прапора. Останнім часом почали з’являтися більш модернізовані
зображення — у сучасному одязі і з сучасною
стрижкою. Але знаменитий циліндр завжди
залишається його незмінним атрибутом.
…У 1961 році резолюцією конгресу США
Семюела Вілсона офіційно проголосили прабатьком національного символу Америки —
«Дядька Сема». Хоча з точки зору історії у цьому є деяка несправедливість, адже автором
її був не містер Вілсон, а впертий сторож-ірландець. Однак історія не зберегла навіть його
імені.
Трохи пізніше в місті, де народився Вілсон,

Спробуй не підкорися такому погляду і жесту! Цей
плакат став відомим під час Першої світової війни.

джентльмена в капелюсі-циліндрі кольорів
національного прапора, який загрозливо направляє палець у бік кожного американця
і немов промовляє: «Пам’ятай, я потребую
тебе!» Цей плакат і став першим ототожненням

Популярність турботливого дядечка
не меншає і дотепер. Серед сувенірів
зі США він завжди у лідерах.

турботливого дядечка з урядом США, якому
в ті роки дійсно необхідні були добровольці.
Цікаво, що художник, ймовірно, зовсім
не уявляв, як виглядав давно вже покійний
Р
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Містер Вілсон у реальному
житті був низьким і дуже
огрядним, а дядько Сем
на карикатурі вийшов
високим і худим.

встановили пам’ятник дядькові Сему. Тут він
має майже повну схожість зі своїм прототипом. А в 1970-х роках у США ввели нове свято — День дядька Сема, яке відзначають 13 березня.
Ось так і з’явився на світ образ уряду США,
добрий і турботливий дядько Сем, який допомагає громадянам цієї країни у скрутну хвилину. І хто знає, можливо саме те, що підсвідомо
багато американців ототожнюють себе з цим
турботливим бізнесменом, який дбає про всіх
і вся, привело до того, що якраз Сполучені
Штати стали однією з найбагатших країн світу.
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Українці —
найбільш хвора
нація в Європі
Наші співвітчизники в середньому живуть на
10–12 років менше, ніж європейці. З року в рік
їхнє здоров’я погіршується. Медики кажуть, що
винні в цьому бідність і лінощі людей

І погода винна, і магнітні
бурі…
«Надрукуйте в газеті, які дні будуть несприятливими», — часто
просять наші читачі. Підвищена метеочутливість — сьогодні
поширена проблема
Проявляється вона різними симптомами: головний біль, дратівливість,
розлади сну. Багато хто скаржиться на загострення хронічних
захворювань (стенокардія, серцева недостатність, гіпертензія, нервово–
психічні захворювання, артрит, анемія та ін). Як правило, погіршення
самопочуття у людей із серцево–судинними проблемами відбувається
за кілька годин до різкої зміни атмосферного тиску або температури
на вулиці. Також посилення чи зміна напрямку вітру може спричинити
занепокоєння, головний біль, загальну слабкість та ломоту в суглобах
ля «сердечників» одним із найбільш негативних чинників є висока вологість повітря. Нерідкі
випадки раптової смерті під час грози.
Магнітні бурі також провокують загострення у людей, що страждають від
серцево–судинних захворювань і мають проблеми з нервовою системою.
Щоб організм менше реагував
на зміни погоди, потрібно вести здоровий спосіб життя, дбати про правильне харчування, повноцінний
відпочинок, робити загартувальні
процедури, проходити курси підтримувальної терапії, уникати фізичних
навантажень у несприятливі дні.
До речі, магнітні бурі розпочалися
з 11 вересня і триватимуть до кінця
тижня. Також їх прогнозують на 16 і 22
вересня.

Д

ПРИ ГІПЕРТОНІЇ:
lпочинайте ранок із прохолодного душу, тимчасово виключивши контрастні процедури. Перепади температур спричиняють різкі зміни тонусу
судин, що може бути небезпечно;
lвідмовтеся від кави і міцного
чорного чаю на користь зеленого або
трав’яного і свіжих соків;
lуникайте переїдання, особливо
на початку дня. Краще збільшити кількість прийомів їжі, зменшивши порції;

lскоротіть вживання солі та води,
щоб уникнути появи набряків;
lу цей період будуть корисні сечогінні чаї;
lпри значному підвищенні артеріального тиску, при різких змінах погоди або магнітних бурях зверніться

“

Щоб організм менше
реагував на зміни
погоди, потрібно вести
здоровий спосіб життя,
дбати про правильне
харчування.

до лікаря, який порадить інші дозування ліків на несприятливий період;
lкатегорично
забороняється
вживання будь–якого алкоголю.

ПРИ ГІПОТОНІЇ:
lу такі дні людям зі зниженим
тиском буде корисним міцний чай;
lспробуйте приймати перед
сном хвойні ванни, які допоможуть
поліпшити загальний стан нервової
і кровоносної систем;
lпорадившись із лікарем, спробуйте пити екстракт родіоли, настоянку
женьшеню або китайського лимонника.

ПРИ НЕВРОТИЧНИХ
ЗАХВОРЮВАННЯХ:
lрекомендується настоянка валеріани, настої лікарських трав: хмелю, липи, материнки, пасифлори;
lзаспокоїти нервову систему
і поліпшити сон допоможе чашка
зеленого чаю, завареного з додаванням м’яти або меліси;
lтепле кип’ячене молоко з м’ятою або неміцний чай із лимоном
допоможуть зменшити головний
біль.
Для «сердечників» і людей із розладами сну буде корисним збір
із плодів глоду, шипшини, м’яти
і ромашки. Заварити, пити після
того, як настоїться 15–20 хвилин.
Цей смачний напій підвищує імунітет, сприятливо діє на серцево–судинну систему, допомагає при безсонні.
Настій трави буркуну: 1 ст.
ложку сировини залити 1 склянкою
кип’яченої охолодженої води, настояти 4 години, а потім довести до кипіння. Після проціджування приймати 2 рази на день по 100 мл. Настій
корисний гіпертонікам.
Настоянки: 0,5 ч. ложки чистотілу, 1 ст. ложку календули залити
склянкою горілки і витримати 6 тижнів у темному місці. Процідити і перелити в ємність із темного скла. Приймати 2 рази на день по 10 крапель,
запиваючи водою. Інший рецепт:
1,5 ст. ложки сухого кореня оману залити 500 мл горілки і дати настоятися протягом тижня. Приймати 3 рази
на день по 1 чайній ложці. Настоянка
корисна при метеозалежності людям, які мають проблеми із судинами.

Пияцтво, шкідлива їжа, малорухливий спосіб життя
і порожні гаманці зробили нас однією з найбільш хворих
націй Європи і світу. Про це йдеться в матеріалі видання «Новое время». Україна у рейтингу здоров’я від ВООЗ
займає сумне 97–ме місце зі 156, пропустивши вперед
не тільки розвинені західні країни, а й весь колишній
СРСР: Білорусь — на 54–й позиції, Росія — на 73–й, Молдова — на 75–й.
Гірше, ніж в українців, здоров’я та медобслуговування
тільки у жителів бідних арабських країн, Африки та Афганістану. Найчастіше наші співвітчизники страждають від
хвороб системи кровообігу, органів дихання, травлення,
сечостатевої системи. У трійці найбільш нездорових регіонів — Київ, Дніпропетровська та Івано–Франківська

“

Гірше, ніж в українців, здоров’я
та медобслуговування тільки у жителів
бідних арабських країн, Африки
та Афганістану. Найчастіше наші
співвітчизники страждають від хвороб
системи кровообігу, органів дихання,
травлення, сечостатевої системи.

області, де медики фіксують найвищий рівень захворюваності цими недугами.
Серцево–судинні захворювання є причиною 68%
смертей в Україні, і це вдвічі більше, ніж у країнах ЄС. Причина — зростаюча бідність населення, погана екологія,
стреси, а також неякісне харчування. Додаймо ще й недоступність медичного обслуговування, на що нарікають
люди.
Причини занедбаного здоров’я українців варто насамперед шукати в їхніх тарілках, упевнений Михайло
Гриньов, заступник головного лікаря Олександрівської
лікарні, провідної клініки Києва.
— Убоге незбалансоване харчування, а також забруднена питна вода — причини багатьох хвороб. Дорогі
м’ясо й овочі співвітчизники замінюють дешевими макаронами, крупами та картоплею, а також шкідливими жирами, що призводить до порушення вуглеводного обміну
і надмірної ваги. А це один з основних факторів розвитку
артеріальної гіпертензії, діабету та інших захворювань.
Наступний крок у цьому ланцюжку — інфаркти та інсульти, — пояснює лікар.
Фото medfactor.com.ua.
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А ви не помічали, що жіноче «буду готова
через 5 хвилин» і чоловіче «буду дома
через 5 хвилин» — це одне й те ж саме?

Велика сторінка для Пані
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l ХАТНЯ ЕКОНОМІЯ

Кавова гуща стане у пригоді
Фото magistika.com.

l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ
Фото melochi-jizni.ru.

«Яскраві сонечка в саду —
цвітуть жоржини пишні»
Ці красиві літньо-осінні квіти вирізняються
широкою палітрою кольорів, розмаїттям
форм та розмірів. У природі налічується їх
близько 30 видів і понад 15 000 сортів, що
милують людське око в чудових букетах та
квітниках із липня аж до перших заморозків.
А барвиста композиція, перенесена
на полотно, тішитиме вас цілий рік

Щоб тюль
сяяв білизною

Оксана КРАВЧЕНКО

У ГОСПОДАРСТВІ:
для чищення решіток гриля,
сковорідок можна використовувати гущу замість абразивних засобів;
щоб ліквідувати запах у холодильнику, поставте її у відкритій
ємності;
для миття попільнички, тоді
сморід від недопалків буде не таким сильним;
аромат кави відганяє мурах,
достатньо насипати гущу в місцях
їхньої появи;
зробити подряпину на темній дерев’яній поверхні менш помітною можна за допомогою м’якої
тканини і вмісту кавника.

Яким би білим і гарним він не був, із часом
починає втрачати свій колір від впливу
різних чинників. Найніжніша тканина
через кілька років перетворюється
в пожовклу або посірілу «хмару». Тоді
господині починають міркувати, як його
відбілити і повернути первісний вигляд.
Особливо це питання буде хвилювати, коли
він якісний і дорогий
Перед тим, як почати прання, тюль необхідно
струсити від пилу і замочити в теплій воді. При
цьому важливо дотримуватися температурного
режиму. У гарячій воді бруд не тільки не відійде,
а навпаки — може назавжди в’їстися у тканину.
Під час відбілювання обов’язково потрібно враховувати склад матеріалу:
Органза. Їй протипоказані гаряча вода й
агресивні засоби. Освіжити тканину можна за
допомогою солі, зеленки, синьки.
Капрон, який виготовляють із поліестеру.
Не можна кип’ятити (максимальна температура
для прання — 30 С°). Для відбілювання підійдуть
сольовий або содовий розчини, синька, марганцівка, зеленка, господарське мило, крохмаль.
Шифон. Через невелику товщину ниток він
відрізняється невисокою міцністю. Відбілити шифонову фіранку допоможуть господарське мило та
сіль. Прати найкраще вручну в прохолодній воді.
Вуаль. Це густа сітка з полотняним плетінням, яку легко пошкодити. Максимальна температура прання — 30—40 С°, віджимання не бажане. Відбілити її допоможуть мило, сіль, сода,
зеленка, синька, крохмаль.
Бавовна. Фіранки з бавовняних волокон
найменш вибагливі щодо догляду. Їх можна кип’ятити з господарським милом, обробляти перекисом і нашатирем, а також крохмальним розчином.
Особливості використання народних «відбілювачів»:
1. Господарське мило. Ефективність забезпечує мило саме класичного зразка (бурого кольору з цифрою 72% на брикеті). Є дієвий дав-

Добра господиня знайде
застосування залишкам
ароматного напою, який
бадьорить і підвищує наш
життєвий тонус

“

Щоб позбутися жовтизни
і сірого кольору, 4 таблетки
аспірину розчиняють у 5 л води.
Тюль потрібно на 3 години
замочити в розчині, після чого
випрати, прополоскати, як
звичайно.

ній рецепт, як відбілити тюль, змішуючи мило з
крохмалем. Для цього потрібно натерти його на
тертці, залити водою і поставити на вогонь. Окремо розбавити в холодній воді крохмаль. Коли
мильний розчин закипить, зняти з плити і змішати з крохмалем. Цю суміш налити в таз, розбавити холодною водою і замочити тюль, залишити
його на ніч. Добре прополоскати, не викручуючи, повісити полотно сушитися.
2. Під час полоскання досить добавити у
воду лише невелику кількість синьки.
3. Суміш нашатирного спирту і перекису
водню дає змогу досягти прекрасного резуль-

тату. Для цього необхідно дві частини нашатирного спирту й одну перекису водню розбавити
у 20 літрах води, добре розмішати і покласти в такий розчин тюль на півгодини. Після цього його
потрібно сполоснути і розвісити для сушіння.
4. Використання кухонної солі. Тюль помістити в розчин порошку з сіллю в співвідношенні 5 столових ложок солі на 5 л води і невеликої
кількості порошку. Після того, як тканина випрана, потримати її в розчині чотирьох ложок солі в
10 л води приблизно 20 хвилин.
Особливо хорошого ефекту можна досягти
під час використання в такому пранні солі з содою (у співвідношенні один до одного).
5. Після того, як тюль випраний звичайним способом, розчин із 5 крапель зеленки в
невеликій кількості води вливають у воду, де
його будуть полоскати. Почекавши кілька хвилин, злегка віджимають тканину і вішають для
сушіння.
6. Щоб позбутися жовтизни і сірого кольору, 4 таблетки аспірину розчиняють у
5 л води. Тюль потрібно на 3 години замочити
в розчині, після чого випрати, прополоскати,
як звичайно. Шипучий аспірин використовувати не можна.

У САДУ ТА НА ГОРОДІ:
кавова гуща — відмінне добриво, багате кальцієм, магнієм,
азотом, калієм та іншими мінералами. Однак деяким рослинам (наприклад томатам) воно не сподобається. А от троянди після такого
підживлення швидше починають
квітувати;
якщо обробляти нею росли-

ни, їх не будуть атакувати шкідники. А все через різкий запах, від
якого комахи воліють триматися
подалі;
дощовим хробакам гуща —
гарний харч. Виливаючи її в ґрунт

і компост, можна привабити цих
городніх «помічників».

ДОГЛЯД ЗА СОБОЮ:
щоб додати темному волоссю блиску, потрібно нанести на
нього залишки кави і злегка помасажувати, а потім промити теплою
водою;
якщо добавити гущу до улюбленого гелю для душу, вийде корисний скраб для шкіри обличчя
та тіла. Кажуть, навіть целюліт відступає.

l СЕКРЕТИ КРАСИ

ПЕНЗЛИКИ ДЛЯ МАКІЯЖУ
Що і для чого використовується

ПЕНЗЛИК ВЕЛИКИЙ

l НЕДОРОГО І ЕФЕКТИВНО

“

Щоб ліквідувати
запах в холодильнику,
поставте її у відкритій
ємності.

Для нанесення розсипчастої
або компактної пудри

ПЕНЗЛИК
ДЛЯ ТОНАЛЬНОГО ЗАСОБУ
Аналогічний пензлик меншого
розміру — для рідких консилерів

Крапля перекису водню творить дива
Пляшечка цієї речовини, яка коштує
копійки, стане надійним помічником
у господарстві та допоможе вирішити
чимало побутових проблем
Головна заслуга перекису — він допоможе
видалити пляму з білої тканини. Трохи розчину нанесіть на неї і потріть. Результат вас здивує!
Долийте його у воду для миття — і дерев’яна
підлога буде блищати.
Щоб уберегти рослини від будь–яких шкідників і грибка, а ще зміцнити їхній імунітет, потрібно обприскувати їх слабким розчином (25 г
3%-го перекису на 1 л води).
Для надання волоссю блиску і пишності
необхідно перед тим, як мити голову, зробити

розчин з води та перекису і нанести на волосся.
Далі помийте її, як зазвичай.
Це дієвий засіб проти пестицидів, які можуть міститися в овочах і фруктах, особливо
ранніх. Добавте в холодну воду трохи перекису
і потримайте там плоди.
Щоб відбілити зуби і знезаразити ротову порожнину, прополощіть ним рот. Дуже корисно робити це 3 рази в день. У деяких людей може бути
алергія на перекис водню, тому необхідно перевірити свою реакцію: нанести краплю засобу на невелику ділянку шкіри на внутрішній частині ліктя.
Перекис допоможе легко очистити ванну
від грибка. Перед прибиранням нанесіть засіб
на проблемні місця і залиште на годину.
Аби позбутися жирної шкіри, необхідно

використовувати перекис
ереки
ис
водню для протирання
рання
обличчя. Це прекрасний
сний
профілактичний засіб
асіб
проти прищів.
Потримавши ноги
ги в
розчині перекису вододню, ви забудете про
грибок ніг.
Щоб запобігти виникненню слизу і
грибка в акваріумній
ній
воді, знадобиться крарапелька засобу. Рибам
ам і
черепахам вона не зашкодить.

ПЕНЗЛИК ДЛЯ РУМ’ЯН
Може бути скошеним і м’яким
(для корекції вилиць)
або округлим та жорстким
(для розтушовки)

ПЕНЗЛИК-ВІЯЛО
Для видалення надлишків
пудри або тіней, які осипались.

ПЕНЗЛИК ДЛЯ ТІНЕЙ
Завдяки своїй куполоподібній формі
ідеальний для нанесення
тіней-основи

ПЕНЗЛИК ДЛЯ ГУБ
Для нанесення помади.
Може бути вигнутий біля основи.
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«А ми не йдемо сьогодні
у садок?»

Іван Златоуст наказав
винести з патріарших
покоїв усі коштовності
і продати їх

Це запитання одна із наших читачок чує щоранку від своєї
донечки, яка щойно почала відвідувати дошкільний заклад.
Мама чекає вихідних не менше, аніж маленька доня. Що
відчуває дитина? З такого рідного домашнього, де їй так
добре, звично і зрозуміло, її на багато годин поселяють в
інше середовище, де все інакше, ніхто до неї не збирається
пристосовуватися і розпитувати, чому поганий настрій і сумні очі?
А мама, якій теж тривожно, запитує, що ж наука і досвід радять
робити у такій ситуації?
Оксана КОВАЛЕНКО,
мама

кажу, що мої діти
– з тих, хто звикав
важко і довго. Ми з чоловіком
запасались підбадьорливими усмішками і чекали, коли подіє лікувальний
час… «Від двох місяців до року може
тривати другий період адаптації», –
пише одна з психологів–практиків,
зауважуючи, що перший період найлегший, найкоротший, але стосується невеликої кількості дітей. До слова, він не залежить від того, «квочка»
мама чи ні: знайомий хлопчик саме
такої мами пішов «до інших діток» з
першого разу і просився до них ще й
у вихідні. Отже, важке звикання є часто наслідком сильної прив’язаності
до мами, але, що б там не було, у психологів і педагогів справді є поради,
як пом’якшити важкий у житті маляти
період. Одна з головних рекомендацій – коли дитина після садка з вами
вдома, спілкуватися з нею більше. Не
бути з нею, а саме спілкуватися, щось
обговорювати, разом прогулюватися: максимально додавати їй ту увагу,
якої вона позбавлена унаслідок зміненого способу життя.
Головне – щоби дитина знала і
вірила, що мама з татом так нею дорожать, як і вона ними. У цьому сенсі
не варто піддаватися спокусі розповідати про дитсадок як суто райське
місце, як і не варто обманювати
обіцянкою забрати раніше, якщо це
для батьків неможливо. Любов, чесність і увага. Гарна порада є щодо
режиму харчування: заздалегідь дізнатися, що їдять, як сплять і гуляють
у вашому садочку, та призвичаювати до цього дитину. Звісно, мають
бути і навички самообслуговування. Починати ходити у садок ліпше
улітку, коли дітлахи більше бувають
на вулиці, і з огляду на це – менший
стрес від перебування у незнайомому приміщенні.
Ще один важливий момент –
приймайте погані емоції дитини, не
заперечуйте їх словами «ти ж подивися, як іншим діткам добре, ну, тут
же й іграшок скільки, і весело, не вигадуй!» Хай розкаже, виплачеться,
«вижаліється». Доведено, що озвучення своїх емоцій викликає полегшення. А коли дитина заспокоється,
можете спробувати обговорити
«план виходу з важкої ситуації»…
Найважче – це прощання зранку. Не затягуйте його, довіряйте вихователю, але й не втікайте тихцем.
Рішучість і спокій допоможуть здо-

С

лати ці важкі моменти, і з часом ви
згадуватимете це, як далеку подію.
Попервах дитину ліпше забирати
раніше, завше тоді, коли пообіцяли (це дуже важливо, це питання
довіри), намагайтеся не забирати
останньою: період, коли забрали
передостанню дитину, до вашого
приходу – ну, дуууже тяжкий!
Мамам радять опанувати себе:
не дозволяти собі нервуватися,
«накручуватися», піддаватися розпачливим поглядам і крикам сина
чи доньки. Не обговорюйте цього
з іншими при них. Усе задля того,
щоб не створювати замкнене коло
нервів (енергетичний зв’язок з мамою міцний і дитина відчуває жаль
до себе, співчуття та не може перемкнути увагу на плюси нового
життя). А вони ж таки є! Ровесники,
нові іграшки та ігри, можливість
отримати навики, необхідні для
подальшого життя (знання, що діти
різні, уміння захищати себе, налагоджувати контакт або уникати небажаного).
Найліпше – поспілкуватися з
вихователем до першого приходу у
дитсадок і під час того. Хай вам розкажуть, як поводиться дитина, коли
розкута, а коли – ховається у куточок, а ви – натомість про особливості своєї «кровиночки» (це допоможе
вихователю адаптувати новеньку чи
новенького). Попросіть якусь іграшку, ляльку на ніч додому: хай ваш син
чи донька послухає казочку з виду
«терапевтичних» про те, що і садок
є чиєюсь домою, що от іграшка там
живе, умивається, їй там добре, але
їй цікаво, як мешкають там малята,
які приходять у її дім. Такий хід підштовхне їх до роздумів, що життя
різнобарвне не тільки у них вдома.
Якщо дозволяє вік і мовлення та й вдача дитини, розпитайте
у неї, що подобається у садочку, а
що – ні. Очевидно, відсутність мами
буде однією із вад. У такому випадку
придумайте спільну гру: мама може
поцілувати долоньку дитини і розповісти, що цілунок цей на долоньці
(його і в кишеньку можна покласти)
– це частинка маминої любові, а мамі
теж належить поцілунок у кишеньку,
бо і її він грітиме теплом. Можна малювати яблучко, сердечко, розрізати навпіл і ділити половинки: якщо
це допомагатиме – щодня створюйте щось нове у «теплу колекцію».
Маєте щось цікаве у своїй
«виховній скриньці» – пишіть
на електронку редакції чи
мою okovalenko74@gmail.com.

www.volyn.com.ua

На отримані гроші побудував дві лікарні,
а решту роздав жебракам і знедоленим
Фото Youtube.com.

Лариса ЗАНЮК

Десь в далекім краю і колись вже давно
Жив премудрий досвідчений старець.
Він щоденно твердив і завжди говорив:
Слава Богу за смуток і радість!
Багатьом християнам відомий цей церковний
кант, а тим мудрецем, про якого співає народ, був
Іван Златоуст із Сирійської Антіохії. Видатний богослов і оратор, архієпископ Константинопольської
церкви, літургіст, один із трьох Вселенських святителів ІV століття, вигнаний і приречений на смерть
за те, що викривав розпусту імператорського двору.
Ставши патріархом, завжди залишався за своєю суттю адвокатом, захисником бідних перед багатими
і всіх разом – у молитвах перед Богом.
З ранніх літ Іван поглиблено вивчав Священне Писання. Після смерті батька мати вирішила дати синові
найкращу духовну й світську освіту. Оволодівши ораторством та теологією, юнак привернув до себе особливу увагу Мелетія Антіохійського, від якого отримав хрещення. Закінчивши курс навчання 20–річним,
зайнявся адвокатською практикою. «І він повернувся
обличчям до світу неправди, підступів, образ і поневолень, ворожості та брехні, сліз і злорадств, із яких
складається звичайне життя людей і яких він не знав
у мирному домі своєї благочестивої матері. Цей зво-

“

За переконанням Златоустого,
церква повинна мати дві
функції: піклуватися про бідних
і закликати верхівку суспільства
жити за заповідями Божими.

ротний бік життя хоча й був чужим його чистій душі,
одначе дав йому можливість познайомитися з тією
прірвою неправди і пороків, яка часто прикривається
брехнею та лицемірством, але на суді виступає у всій
своїй потворності. Саме суддівська діяльність і дала
Іванові пізніше можливість змальовувати гріхи з такою нещадністю, щоб викликати до них відразу. Молодого адвоката очікувало блискуче майбутнє: відкривало дорогу до вищих державних посад», — так
пишуть про цей період життя Златоустого дослідники.
Коли помирає мати, він обирає чернецтво. Та світ
і в чернецтві здавався йому таким, що не пізнав Христа. Тому Іван віддаляється в пустелю, де впродовж
двох років перебуває безмовним у молитві і пості.
Крайнощі аскези довели подвижника до хвороби
шлунка. У пізніх проповідях він застерігатиме інших
від такого аскетизму. Можливо й через це чернець
повернеться до Антиохії, де архієпископ Мелетій Антіохійський рукопокладе його в диякони, згодом —
у священики, а простий народ за душевні проповіді й
настанови нарече Златоустом.
У 397 році на запрошення візантійського імператора Іван Златоуст очолив кафедру Константинополя. Перед святителем постало завдання про-

Таким на іконах зображають Івана Златоуста.

світлення язичників. Він займається благодійністю,
будує готелі для паломників та лікарні для бідних.
У богослужіння вводить антифонний (почерговий)
спів, створює молитви для таїнств, особливий чин
літургії. Правління на найвищому церковному
престолі імперії Златоуст почав із радикальних
кроків, обумовлених любов’ю до аскетичного життя. Наказав винести з патріарших покоїв килими,
коштовні меблі, прикраси та продати їх. На отримані гроші побудував дві лікарні, а решту роздав
жебракам і знедоленим. Такі реформи сприймалися неоднозначно, патріархові закидали загравання з біднотою. Крім того, Іван постійно докучав
заможній частині імперської столиці критичними
проповідями. Дійшло до того, що частина єпископів за підтримки імператриці позбавила його сану
патріарха. Проте народ захистив улюбленого пастиря — прийшов під мури палацу, і влада повернула святителя.
Але мир запанував ненадовго. Святителя посадили під домашній арешт, який він порушив, аби
хрестити новонавернених. Це ще більше розгнівило
владу та дало підстави 9 червня 404 року арештувати та вислати його з міста, звинувативши у розтраті
церковної власності, відправити у вигнання. Спершу
у Вірменію, потім у Піціус, де він помер 27 вересня
(за старим стилем — 14–го) 407 року у страшних фізичних муках, але сильний духом зі словами хвали
Богові на устах.
Нетлінні останки Івана Златоустого перенесли
до Константинополя у 438 році. За життя він написав багато творів, які досі у великій пошані серед
богословів та вірян. За переконанням Златоустого,
церква повинна мати дві функції: піклуватися про
бідних і закликати верхівку суспільства жити за заповідями Божими.

«ЦІКАВА
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Фото getbg.net.

І вітер грає твоїм волоссям…
Легкоатлетка Марина Бех — віце-чемпіонка
Європи зі стрибків у довжину.

«Ні обіцянок,
ні пробачень»

Михайло Романчук став найкращим спортсменом України
в серпні 2018 року.

Здобули для України
4 медалі на двох —
і тоді пішли під вінець

Вона народилася в середині дев’яностих минулого століття.
Була напрочуд гарною піснею, але сумовитою. Люди полюбили
її одразу. Їм хотілося чути, слухати, вслухатися знову і знову
Оксана КОВАЛЕНКО
Фото my.rv.ua.

»

Закінчення. Початок на с.1

Мирослава КОЗЮПА

Їхні побачення проходили без вечері в ресторанах чи походів у кіно.
Натомість — довгі прогулянки містом,
живе спілкування, щоб бачити емоції
одне одного. Коли не виходило бути
разом — виручав відеозв’язок.
Невдовзі пара почала афішувати
свої стосунки в соцмережах: під кожним спільним фото — теплі й ніжні
слова: «Ти — моє все!», «Ти робиш моє
життя яскравішим»…
А під час святкування Нового
року в дівчини на пальці з’явилася
обручка. Це було в Буковелі, у присутності батьків.
— Я вийшла на вулицю і побачила там велике серце зі свічок, а Міша
стояв у його центрі з великим букетом квітів, розповідає Марина. Подарованого персня вона не знімає
на жодних тренуваннях і спортивних
заходах. Щоб завжди відчувати підтримку коханого. Через змагання
і підготовку до них парі доводиться
часто розлучатися, але вони щиро
радіють та надихаються успіхами
одне одного. За словами спортсменки, це не тільки не заважало стосункам, а навпаки, стимулювало їх — постійно живеш в очікуванні моменту,
щоб побачитися з коханою людиною.
Хоч до весілля готувалися півроку,
уболівальникам про майбутній шлюб
оголосили за два тижні до святкової
дати — після виступів на Чемпіонаті
Європи, де здобули чотири медалі
на двох. Михайло Романчук виборов
дві золоті та одну срібну на континентальних змаганнях у Глазго. Після тріумфу хлопець полетів у Берлін, щоб
уперше на власні очі побачити виступ
нареченої. І це спрацювало — Марина Бех зійшла на другу сходинку п’єдесталу в стрибках у довжину і стала
віце-чемпіонкою Європи. Це її перша
срібна медаль на Чемпіонаті Євро-

Титуловані спортсмени відсвяткували «біло-фіолетове» весілля.

“

— Ми бігали в лісі,
і Марина після пробіжки
взяла мене на плечі
й почала присідати, —
пригадує Михайло.

пи серед дорослих. Плавець, який,
до слова, став кращим спортсменом України в серпні, відразу ж заявив, що гордиться майбутньою дружиною.
Марина зізнається: хоч разом
із коханим проводить мало часу, проте подобається, що тренування проходять порізно. Кожен їде на збори
зі своїм тренером. Тож доводиться
насолоджуватися нечастими зустрічами: лише три-чотири дні на місяць, а іноді взагалі з інтервалом місяць-півтора.
— У нас бувають спільні заняття
спортом, але вони проходять лише
тоді, коли треба виконати якісь вправи з навантаженням. Він бігає зі мною,
я з ним інколи плаваю. А от ранкові
пробіжки — завжди спільні, — розповіла дівчина.
— Так, якось було таке, що ми бі-

гали в лісі, і Марина після пробіжки
взяла мене на плечі й почала присідати, — пригадує Михайло.
— Мені потрібно було зробити
напівприсід із вагою, і я шукала підручні засоби. Михайло якраз — підійшов, — пояснює Марина.
День весілля вибирали в невеликих проміжках вільного часу. Кажуть
2 вересня — дата, подарована долею, бо вже 15-го Михайло має бути
на зборах. Медовий місяць вирішили
провести подалі від людей — на маленькому острові в Індійському океані.
Напередодні однієї з найважливіших дат у своєму житті, найспортивніша пара України влаштувала
«холостяцьку» вечірку із друзями.
А повінчалися Марина і Михайло
в одній із церков Хмельницького.
На свято покликали найближчих родичів та друзів.
Наразі подружжя насолоджується першими днями спільного життя,
виставляючи фото в соцмережах
та набираючи тисячі лайків від уболівальників. Молода дружина вірить:
нікому не вдасться наврочити коханню, а от їхні успіхи і щастя можуть надихнути інших.

кось так буває, іноді тягнешся до того, що сповнює
енергією, запалом, і підносить угору, а іноді до болю не вистачає солодкаво-гіркої меланхолії, що розвертає до вчорашнього
і по-своєму напуває душу наснагою любові…
Іще два тижні, і запалає
Пожежа сонця у жовтім клені.
Я погляд твій кожен день шукаю.
Твій літній погляд очей зелених…
Наші найсильніші спогади випромінюють запах вітру, м’якість
літа в рухах того чи тієї, з ким так
довго було
о добре, і тиху попервах приреченість
ченість осені… Важка
та необхідна
дна крапка у взаєминах — коли
ли вже нема «ні обіцянок, ні пробачень»,
бачень», бо
Все сталося
ся само собою.
Слова набули
були нових значень,
Ми ж не змінилися
мінилися з тобою.
— Сергій
ргій Лазо запропонував мені цю
ю пісню, а я її заспівав.
З першого
о дубля! За 20 хвилин
була вже готова!
отова! З того часу — постійно в «Топі»,
опі», — розповів «Цікавій газеті» Віктор Павлік.
Шлягер
р «Ні обіцянок, ні пробачень» відзначив недавно
25-ліття, його називають
«безсмертною
ною піснею Павліка», а той
ой сам чудується, що на його
концертах так
часто просять
сять
саме її…
А в т о р
Сергій Лазо
азо
іронізує, що
її можутьь
ще й вииконувати
обрані депупу-

Я

Віктор ПАВЛІК:
«Моя біда і твоя
провина, що наше
щастя розтало
в небі».
Фото
ото bogvideo.com

тати, і вже без гумору зауважує:
пісні, як люди, мають свою долю…
Та дуже хочеться, щоб сумна
пора лоскотала тільки невелики-

“

Сергій Лазо
запропонував мені цю
пісню, а я її заспівав.
З першого дубля!
За 20 хвилин була вже
готова! З того часу —
постійно в «Топі».
Топі .

ми ковточками, кристалізувалася
в куплетах, а людська доля щасливо собі погойдувалася в золотоосінньому мереживі. Навіть коли
цей сум із нотами печалі:
Я в перший раз не чекаю осінь,
Бо з нею в літо не повернутись,
І вітер грає твоїм волоссям,
А я не можу і доторкнутись…

ПОНЕДІЛОК, 17 ВЕРЕСНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

17 — 23 вересня

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

l ХАТА-ЧИТАЛЬНЯ

«Отче, розвінчайте нас!»
Притча про поганого чоловіка
Одного разу до священика
прийшла молода жінка і сказала:
— Два роки тому ви обвінчали
нас із чоловіком. А зараз розвінчайте: не хочу більше з ним жити.
— Яка ж причина такого вашого бажання? — поцікавився
батюшка.
Жінка пояснила:
— У всіх чоловіки вчасно
повертаються додому, мій же
постійно затримується. Через
це ми щодня скандалимо.
Священик, здивувавшись,
запитав:
— Причина тільки в цьому?
— Так, я не хочу жити з людиною, у якої такий недолік, — відповіла жінка.
— Розлучу я вас, але за однієї умови. Повертайтесь додому,
спечіть великий смачний хліб
і принесіть мені. Але коли пектимете його, нічого не беріть у будинку: і сіль, і воду, і борошно попросіть у сусідок. І обов’язково
поясніть їм причину свого прохання, — сказав святий отець.
Жінка прийшла додому і, не відкладаючи, узялася
за справу.

Фото poradamamu.in.ua.

“

У всіх чоловіки вчасно повертаються
додому, мій же постійно затримується.
Через це ми щодня скандалимо.

Зайшла до сусідки і попросила:
— Маріє, позич мені склянку
води.
— У вас що, вона закінчи-

лася? Хіба у дворі не викопано
колодязь?
— Вода є, але я пішла до священика, аби поскаржитися
на чоловіка, і попросила розлу-

ВІВТОРОК, 18 ВЕРЕСНЯ
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»
13:00 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45, 17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 «Чистоnews 2018»
20:30 Т/с «Школа. Недитячі ігри»
21:30 «Модель XL - 2»
23:35 Х/ф «ЕКСТРАСЕНС»

ІНТЕР
04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 04.45 «Top
Shop» 05.15, 20.00 «Подробиці»
05.55 «Мультфільм» 06.15, 22.30
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.10 Т/с
«Нехай говорять» (16+) 12.25 Т/с
«Таїсія» (12+) 14.50, 15.45, 16.45
«Речдок» 20.40 Т/с «Повернешся
- поговоримо» 00.25 Х/ф «ДВОЄ
ПІД ДОЩЕМ» (16+) 02.15 «Код
доступу» 02.30 «Щоденник
вагітної»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні

09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
12:30 Т/с «Черговий лікар»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар-3»
19:45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «У минулого в боргу»
23:30 Т/с «CSI: Маямі»

СТБ
05:05, 15:25 Все буде добре!
07:00 Х/ф «ЛЮБИТИ Й ВІРИТИ»
11:05 Т/с «Анатомія Грей»
13:00 Битва екстрасенсів
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Т/с «Здамо будиночок біля
моря»
20:00, 22:45 МастерШеф 12+
23:20 Один за всіх 16+

ICTV
05:35, 20:20 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Прорвемось!
11:10, 17:30, 21:30 Т/с «Нюхач»
12:15, 13:25 Х/ф «ЦЕНТУРІОН»
14:55, 16:20 Дизель-шоу 12+
22:45 Скетч-шоу «На трьох» 16+
23:45 Х/ф «РЕЙС»

НОВИЙ КАНАЛ
06:04, 07:19 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:20 Шоу Оля
08:20 Т/с «Ми такі!»

чити нас, — пояснювала жінка.
І як тільки вона закінчила, сусідка зітхнула:
— Ех, якби ти знала, який
у мене чоловік! І почала скаржитися на нього.
Після цього вона вирушила
до іншої сусідки, аби попросити
солі.
— У тебе вона закінчилася,
просиш лише одну ложку?
— Сіль є, але я поскаржилася священикові на чоловіка,
попросила розлучення, — відповідає. І не встигла вона закінчити, як сусідка вигукнула:
— Ех, якби ти знала, який
у мене чоловік! І почала лихословити на нього.
Отож, до кого б ця жінка
не заходила з проханням, від
усіх чула скарги на чоловіків.
Нарешті вона спекла великий смачний хліб, принесла
його батюшці й віддала зі словами:
— Дякую вам, скуштуйте
мою працю разом зі своєю сім’єю.
Тільки не розлучайте мене з чоловіком.
— Чому? Що сталося, дочко? — запитав він.
— Мій чоловік, вочевидь,
кращий від усіх! — відповіла
йому жінка.
Джерело: poradamamu.in.ua.

СТБ

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»
13:10 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45, 17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 «Чистоnews 2018»
20:30 Т/с «Школа. Недитячі
ігри»
21:30 «#ШОУЮРИ»
22:30 «Танці з зірками»

ІНТЕР
02.45 «Богині ефіру» 03.55
Д/п «Павло Попович. Космічні
пригоди» 04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм» 06.15,
22.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
«Новини» 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 10.10
Т/с «Нехай говорять» (16+)
12.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛІ
НА ПЛЮЩИСІ» 14.10 Х/ф
«ЄДИНА» 16.10 «Чекай на
мене. Україна» 18.00, 19.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.40 Т/с «Повернешся поговоримо» 00.20 Х/ф
«ЛЮДИНА-ОРКЕСТР»
02.10 «Код доступу» 02.25
«Щоденник вагітної»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
12:30 Т/с «Черговий лікар»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар-3»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «У минулого в боргу»
23:30 Х/ф «ФОРСАЖ 4»

Ідеї, що перевернули світ
17.50 Фантастичні історії
00.40 Скарб.UA 05.05 Майор
«Вихор»

05:55, 15:25 Все буде добре!
07:55 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
09:30 Х/ф «ЩАСТЯ ЗА
УГОДОЮ»
13:30 Битва екстрасенсів
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Т/с «Здамо будиночок
біля моря»
20:00, 22:45 Хата на тата 12+

К-1

ICTV
05:35, 19:20 Надзвичайні
новини
06:30, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:05 Факти
09:10 Спорт
09:20 Надзвичайні новини.
Підсумки
10:15 Антизомбі
11:15 Не дай себе обдурити!
12:15, 13:20 Секретний фронт.
Дайджест
14:05, 16:25 Х/ф «БИТВА
ТИТАНІВ»
16:50 Х/ф «ГНІВ ТИТАНІВ»
20:20 Прорвемось!
21:25 Т/с «Нюхач»
22:45 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ
06:39, 08:19 Kids Time
06:40 М/с «Том і Джеррі шоу»
08:20 Х/ф «НЕВИНИЩЕНИЙ
ШПИГУН»
10:00 Х/ф «ЗУБНА ФЕЯ»
12:00 Х/ф «ФОКУС»
14:10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
16:10 Х/ф «ТРИНАДЦЯТЬ
ДРУЗІВ ОУШЕНА»
19:00 Х/ф «СУСІДИ НА
СТРЬОМІ»
21:00 Х/ф «ПІКСЕЛІ»
23:00 Х/ф «НІЧОГО СОБІ
ПОЇЗДОЧКА»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 13.55 Правда
життя 08.00, 16.00, 21.45
Відчайдушні рибалки 09.00,
20.50 Шалена подорож
09.55 Ілюзії сучасності 11.05
Ризиковане життя 11.40
Код доступу 12.50, 19.40
Речовий доказ 15.05, 23.40
Повітряні воїни 16.50, 22.45

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
12:00, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13:00, 20:00 «Орел і Решка.
Рай та пекло»
14:00 «Орел і Решка.
Незвідана Європа»
23:00 Х/ф «КОХАННЯ БЕЗ
ПЕРЕСАДКИ»

2+2
06:00 Мультфільми
08:10 Т/с «Пляжний коп»
09:05, 18:15 «Спецкор»
09:50, 18:50 «ДжеДАІ»
10:25, 19:25, 20:30 Т/с «Опер
за викликом-3»
14:45 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ»
16:45 Х/ф «ПІДСТАВА»
21:40 Т/с «Касл-7»
23:25 Т/с «Величний Джо»

ZIK
07.00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
програма «Торбинка чарівника»
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
головне. Ранок. Новини 08.15
Д/ф «Дзеркало історії» 09.10
Х/ф «ЗОЛОТИЙ ВЕРЕСЕНЬ»
10.00, 11.15, 16.10, 17.15,
18.10 Перші про головне.
Коментарі 12.05 Докаz 13.00,
15.00 Перші про головне.
День. Новини 13.15 Перші
про головне. День. Коментарі
15.15, 19.15 VOX POPULI
16.00 Перші про головне.
День. Дайджест 17.00, 19.00
Перші про головне. Вечір.
Новини 18.00 Перші про
головне. Вечір. Дайджест
20.00 HARD з Влащенко 21.00
Перші про головне. Підсумки
21.35 Гра з вогнем 22.30 Гра в
класику з Сергієм Рахманіним
23.30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 02.40 Гараж
03.40 Художній фільм

СЕРЕДА, 19 ВЕРЕСНЯ

10:20 Т/с «Кохання напрокат»
14:15 Половинки 16+
16:10 Хто проти блондинок? 12+
18:00 Шоу Оля (прем’єра)
19:00 Хто проти блондинок?
(прем’єра) 12+
21:00 Київ вдень та вночі
(прем’єра) 16+
21:50 Т/с «Чаклунки»
22:50 Х/ф «СВЯЩЕНИК»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.00,
13.55 Правда життя 08.00, 16.00,
21.45 Відчайдушні рибалки 09.00,
20.50 Шалена подорож 09.55
Ілюзії сучасності 11.05 Ризиковане
життя 11.40 Код доступу 12.50,
19.40 Речовий доказ 15.05, 23.40
Повітряні воїни 16.50, 22.45, 05.15
Ідеї, що перевернули світ 17.50
Фантастичні історії 00.40 Містична
Україна 02.10 Теорія змови

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
12:00, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13:00, 20:00 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
14:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»

2+2
06:00 Мультфільми

08:00 «Облом.UA.»
08:55 Т/с «Пляжний коп.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
13:25 Х/ф «ВУЛИЧНИЙ
ГОНЩИК»
15:10 Х/ф «КОНАН-РУЙНІВНИК»
19:25, 20:35 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:40, 23:25 Т/с «Касл-7»

ZIK
07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.15 Дитяча програма
«Торбинка чарівника» 08.00,
09.00, 11.00 Перші про головне.
Ранок. Новини 08.15, 09.10 Д/ф
«Дзеркало історії» 09.55, 11.15,
16.10, 17.15, 18.10 Перші про
головне. Коментарі 12.05 FACE
2 FACE з Тетяною Даниленко
13.00, 15.00 Перші про головне.
День. Новини 13.15 Перші про
головне. День. Коментарі 15.15,
19.15 VOX POPULI 16.00 Перші
про головне. День. Дайджест
17.00, 19.00 Перші про головне.
Вечір. Новини 18.00 Перші про
головне. Вечір. Дайджест 20.00
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 21.00
Перші про головне. Підсумки
21.35 Ток-шоу «Злий дім» 23.00
Громадська прокуратура 23.30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 02.40 Гараж 03.40
Художній фільм

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»
13:10 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45, 17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 «Чистоnews 2018»
20:30 Т/с «Школа. Недитячі ігри»
21:30 «Король десертів»
23:40 Х/ф «МІСІЯ НА МАРС»

ІНТЕР
04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 04.45 «Top
Shop» 05.15, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм» 06.15, 22.40
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.10 Т/с
«Повернешся - поговоримо» 12.25
Т/с «Таїсія» (12+) 14.50, 15.45,
16.45 «Речдок» 20.40 Т/с «Биття
серця» (16+) 00.25 Х/ф «ЕГОЇСТ»
(16+) 02.15 «Код доступу» 02.35
«Щоденник вагітної»

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

23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
12:30 Т/с «Черговий лікар»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар-3»
19:45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «У минулого в боргу»
23:30 Т/с «CSI: Маямі»

СТБ
05:55, 15:25 Все буде добре!
07:50, 20:00, 22:45 МастерШеф
12+
11:05 Т/с «Анатомія Грей»
13:00 Битва екстрасенсів
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Т/с «Здамо будиночок біля
моря»
23:25 Слідство ведуть
екстрасенси 16+

ICTV
05:35, 10:05 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
11:05, 17:35, 21:30 Т/с «Нюхач»
12:10, 13:20 Х/ф «РЕЙС»
15:35, 16:20 Дизель-шоу 12+
20:20 Секретний фронт
22:50 Скетч-шоу «На трьох» 16+
23:50 Х/ф «КРЕЙСЕР»

НОВИЙ КАНАЛ
05:49, 07:04 Kids Time

05:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:05 Шоу Оля
08:05 Т/с «Ми такі!»
10:05 Т/с «Кохання напрокат»
14:00 Половинки 16+
15:55 Кохання на виживання 16+
18:00 Шоу Оля (прем’єра)
19:00 Кохання на виживання
(прем’єра) 16+
21:00 Київ вдень та вночі
(прем’єра) 16+
22:00 Т/с «Чаклунки»
23:00 Х/ф «АНАКОНДА»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.00,
13.55, 02.10 Правда життя 08.00
Дика Арктика 09.00, 20.50 Шалена
подорож 09.55 Ілюзії сучасності
11.05 Ризиковане життя 11.40
Код доступу 12.50, 19.40 Речовий
доказ 15.05, 23.40 Повітряні воїни
16.00, 21.45 Відчайдушні рибалки
16.50, 22.45 Ідеї, що перевернули
світ 17.50 Фантастичні історії
00.40 Містична Україна 05.35
Бандитський Київ

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
12:00, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13:00, 20:00 «Орел і Решка. Рай
та пекло»

14:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
08:55 Т/с «Пляжний коп»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
15:15 Х/ф «ОСТАННІЙ ЛЕГІОН»
19:25, 20:35 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:45, 23:30 Т/с «Касл-7»

ZIK
07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.15 Дитяча програма
«Торбинка чарівника» 08.00,
09.00, 11.00 Перші про головне.
Ранок. Новини 08.15, 09.10 Д/ф
«Дзеркало історії» 09.55, 11.15,
13.15, 16.10, 17.15, 18.10 Перші
про головне. Коментарі 12.05,
20.00 HARD з Влащенко 13.00,
15.00 Перші про головне. День.
Новини 15.15, 19.15 VOX POPULI
16.00 Перші про головне. День.
Дайджест 17.00, 19.00 Перші
про головне. Вечір. Новини
18.00 Перші про головне. Вечір.
Дайджест 21.00 Перші про
головне. Підсумки 21.35 Гра Z
вогнем 22.30 Перші другі 23.30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 02.40 Гараж 03.40
Художній фільм

П’ЯТНИЦЯ, 21 ВЕРЕСНЯ

ЧЕТВЕР, 20 ВЕРЕСНЯ
1+1

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»
13:15 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45, 17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 «Чистоnews 2018»
20:30 Т/с «Школа. Недитячі ігри»
21:30 «Гроші 2018»
22:30 «Право на владу 2018»

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»
13:05 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45, 17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали»
20:15 «Ліга сміху 2018»
22:20 «#Гуднайтшоу Валерія
Жидкова»

10:40 Т/с «Анатомія Грей»
Вирішальні битви Другої світової
00.35 Наші 04.35 Містична Україна
12:35 Битва екстрасенсів
17:30, 22:00 Вікна-Новини
К-1
18:00 Т/с «Здамо будиночок біля
моря»
06:30 «TOP SHOP»
20:00, 22:45 Зважені та щасливі 12+ 07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
ICTV
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
05:35 Громадянська оборона
12:00, 21:00 «Орел і Решка.
06:30 Ранок у великому місті
Перезавантаження»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
13:00, 20:00 «Орел і Решка. Рай
Факти
та пекло»
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
14:00 «Орел і Решка. Незвідана
10:10 Секретний фронт
Європа»
11:10, 17:30, 21:30 Т/с «Нюхач»
12:15, 13:25 Х/ф «КРЕЙСЕР»
2+2
15:25, 16:20 Дизель-шоу 12+
06:00 Мультфільми
20:20 Інсайдер
ІНТЕР
08:00, 13:00 Відеобімба
22:45 Скетч-шоу «На трьох» 16+
04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу
08:55 Т/с «Пляжний коп»
23:50 Х/ф «АРМІЯ ТЕМРЯВИ»
«Стосується кожного» 04.45 «Top
09:35, 18:15 «Спецкор»
Shop» 05.15, 20.00 «Подробиці»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
НОВИЙ КАНАЛ
05.55 «Мультфільм» 06.15, 22.30
10:55, 17:15 «Загублений світ»
05:59, 07:14 Kids Time
«Слідство вели... з Леонідом
15:45 Х/ф «НЕСТРИМНІ»
06:00 М/с «Том і Джеррі шоу»
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
07:15 Шоу Оля
12.00, 17.40 Новини 07.10,
викликом-3»
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
08:15 Т/с «Ми такі!»
21:40, 23:25 Т/с «Касл-7»
10.10, 12.25 Т/с «Повернешся
10:15 Т/с «Кохання напрокат»
- поговоримо» 12.50 Х/ф «ВСЕ
14:10 Половинки 16+
ZIK
МОЖЛИВО» 14.50, 15.45, 16.45
16:00 Хто зверху? 12+
07.00
Перші
про
головне. Ранок.
«Речдок» 20.40 Т/с «Биття серця»
18:00 Шоу Оля (прем’єра)
Дайджест 07.15 Дитяча програма
(16+) 00.20 Х/ф «ПОЛІТ ЗОЛОТОЇ 19:00 Хто зверху? (прем’єра) 12+
«Торбинка чарівника» 08.00, 09.00,
МУШКИ» (16+)
21:00 Київ вдень та вночі (прем’єра) 11.00 Перші про головне. Ранок.
16+
Новини 08.15, 09.10 Д/ф «Дзеркало
УКРАЇНА
22:00 Т/с «Чаклунки»
історії» 09.25 Добрий ZIK 09.55,
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною 23:00 Х/ф «АНАКОНДА 2:
11.15, 13.15, 16.10, 17.15, 18.10
ПОЛЮВАННЯ НА
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
Перші про головне. Коментарі 12.05
КРИВАВУ ОРХІДЕЮ»
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 13.00,
23:00 Сьогодні
15.00 Перші про головне. День.
09:30 Зірковий шлях
МЕГА
Новини 15.15, 19.15 VOX POPULI
10:30 Реальна містика
16.00 Перші про головне. День.
12:30 Т/с «Черговий лікар»
06.00 Бандитський Київ 07.00,
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар-3» 13.55 Правда життя 08.00 Жирафи: Дайджест 17.00, 19.00 Перші про
вартові савани 09.00, 20.50 Шалена головне. Вечір. Новини 18.00 Перші
19:45 Ток-шоу «Говорить Україна»
про головне. Вечір. Дайджест 20.00
подорож 09.55 Легендарні замки
21:00 Т/с «У минулого в боргу»
Закарпаття 11.05 Ризиковане життя Докаz 21.00 Перші про головне.
23:20 Контролер
Підсумки 21.35 Прямим текстом
11.40 Код доступу 12.50, 19.40
Речовий доказ 15.05 Повітряні воїни з Остапом Дроздовим 23.00
СТБ
Стежками війни 23.30 Історична
16.00, 21.45 Відчайдушні рибалки
05:10, 15:25 Все буде добре!
правда з Вахтангом Кіпіані 02.40
16.50, 22.45 Ідеї, що перевернули
07:05 МастерШеф 12+
світ 17.50 Фантастичні історії 23.40 Гараж 03.40 Художній фільм

СУБОТА, 22 ВЕРЕСНЯ
1+1
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07:00 «Гроші 2018»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 10:30 «Їмо за 100»
11:15, 23:15 «Світське життя
2018»
12:20 «Модель XL - 2»
14:25 «Король десертів»
16:30, 21:15 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка 2018»
20:15 «Українські сенсації»

ІНТЕР
04.05 «Код доступу» 04.25
«Удачний проект» 05.00 «Top
Shop» 05.30 Д/п «Микола
Рибніков. Зима на Зарічній вулиці»
06.25 Мультфільм 06.50 «Чекай
на мене. Україна» 08.10 Х/ф
«ПІЧКИ-ЛАВОЧКИ» 10.10 Х/ф
«КАЛИНА ЧЕРВОНА» 12.20
Х/ф «ПОКЛИЧ МЕНЕ У СВІТЛУ
ДАЛИНУ» 14.20 Х/ф «ПОГАНА
СУСІДКА» 16.20 Т/с «Птаха у
клітці» (16+) 20.00 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх. Новий сезон»
22.15 «Великий бокс. Олександр
Повєткін - Ентоні Джошуа» 01.15
Х/ф «ПОГРАБУВАННЯ КАЗИНО»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:15 Зірковий шлях
08:00, 15:20 Т/с «У минулого в
боргу»
16:10, 19:40 Т/с «На краю
кохання»
21:00 Шоу Братів Шумахерів
23:00 Т/с «Вірю. Люблю.
Сподіваюся»

СТБ
05:55 Т/с «Коли ми вдома»
07:50 Караоке на Майдані
08:50 Все буде смачно!
10:50 Зважені та щасливі 12+

14:15 Цієї миті рік потому 12+
16:15 Хата на тата 12+
19:00 Х-Фактор
21:55 Т/с «Здамо будиночок біля
моря»

ICTV
05:00 Еврика!
05:10, 12:45, 18:45 Факти
05:30 Більше ніж правда
07:20 Я зняв!
09:20 Дизель-шоу 12+
10:45, 11:45 Особливості
національної роботи-3
13:00 Скетч-шоу «На трьох» 16+
16:50 Х/ф «ЗАХИСНИК»
19:20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20:05 Х/ф «ЧАС ВІДЬОМ»
22:00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛІНКОЛЬН:
МИСЛИВЕЦЬ НА
ВАМПІРІВ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:34, 06:49 Kids Time
05:35 М/с «Лунтик і його друзі»
06:50 Шоу Оля
10:45 Заробітчани
12:45 Хто проти блондинок? 12+
14:40 Хто зверху? 12+
16:40 Х/ф «ДЕВ’ЯТЬ ЖИТТІВ»
18:30 Х/ф «СКАРБИ НАЦІЇ»
21:00 Х/ф «СКАРБИ НАЦІЇ 2:
КНИГА ТАЄМНИЦЬ»
23:30 Х/ф «ЧОРНІ МІТКИ»

МЕГА
06.00, 02.35 Бандитський
Київ 08.00, 18.30 Таємний код
зламаний 10.35 Вирішальні
битви Другої світової 12.35 Ідеї,
що перевернули світ 14.30,
00.10 Відчайдушні рибалки
16.30 Неймовірний риф 21.00
Справжня історія золота 22.05
Справжні безславні виродки
23.10 Дядько Гітлер 01.00

ІНТЕР
02.55 «Щоденник вагітної» 04.25
«Подробиці» 05.05 «Top Shop»
05.35 Мультфільм 06.15, 22.00
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.30,
12.25 Т/с «Биття серця» (16+) 14.50,
15.45, 16.45, 01.50 «Речдок» 18.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня» 23.50
Х/ф «ВСЕ МОЖЛИВО»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
11:40 Х/ф «ПІГУЛКА ВІД СЛІЗ»
13:40, 15:30 Т/с «На гойдалці долі»
19:45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Все ще буде»
23:20 Слідами

СТБ
05:45 Т/с «Коли ми вдома»
07:40 Х/ф «РІК ЗОЛОТОЇ РИБКИ»
09:55 Х/ф «УРОКИ
ЗВАБЛЮВАННЯ»

11:50 Т/с «Розлучниця»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Т/с «Здамо будиночок біля
моря»
20:00 Цієї миті рік потому 12+
22:45 Ультиматум 16+

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:00 Інсайдер
11:00, 17:35 Т/с «Нюхач»
12:05, 13:20 Х/ф «ЧОРНИЙ
ЯСТРУБ»
16:20, 21:30 Дизель-шоу 12+
20:20 Антизомбі

НОВИЙ КАНАЛ
05:54, 07:44 Kids Time
05:55 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:45 Шоу Оля
08:45 Київ вдень та вночі 16+
12:30 Т/с «Чаклунки»
15:30 Топ-модель 16+
18:00 Шоу Оля (прем’єра)
19:00 Топ-модель (прем’єра) 16+
21:40 Київ вдень та вночі (прем’єра)
16+
22:30 Кохання на виживання 16+

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
12:00, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13:00, 20:00 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
14:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 13:00 «Облом.UA.»
08:55 Т/с «Пляжний коп»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:50 Т/с «Терра Нова»
19:25 Т/с «Третього не дано»
23:05 «Змішані єдиноборства.
UFC. «Найкраще. Колекція
найвидовищніших нокаутів»

ZIK

07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.15 Дитяча програма
«Торбинка чарівника» 08.00, 09.00,
11.00 Перші про головне. Ранок.
Новини 08.15, 09.10 Д/ф «Дзеркало
історії» 09.55, 11.15, 13.15, 16.10,
МЕГА
17.15, 18.10, 21.35 Перші про
06.00 Бандитська Одеса 07.00,
головне. Коментарі 12.05 HARD
13.55 Правда життя 08.00
з Влащенко 13.00, 15.00 Перші
Неймовірний риф 09.00, 20.50
про головне. День. Новини 15.15,
Шалена подорож 09.55 Там, де
19.15 VOX POPULI 16.00 Перші
нас нема 11.05 Ризиковане життя
про головне. День. Дайджест
11.40 Код доступу 12.50, 19.40
17.00, 19.00 Перші про головне.
Речовий доказ 15.05 Повітряні
Вечір. Новини 18.00 Перші про
воїни 16.00, 21.45 Відчайдушні
головне. Вечір. Дайджест 20.00
рибалки 16.50, 22.45 Ідеї, що
FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
перевернули світ 17.50 Фантастичні 21.00 Перші про головне. Підсумки
історії 23.40 Вирішальні битви
22.30 Вижити в Україні 23.00
Другої світової 00.40 Місця сили
Документальний фільм 23.30
03.45 Прокляття відьом 04.35
Історична правда з Вахтангом Кіпіані
Містична Україна
03.10 Гараж 03.40 Художній фільм
06.15 Shift 06.30 Європа у фокусі

НЕДІЛЯ, 23 ВЕРЕСНЯ
Прихована реальність 04.35
Містична Україна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
11:10 «Ух ти show»
12:15 М/ф «Союз звірів»
14:00 «Орел і Решка. Ювілейний
сезон»
23:50 Х/ф «ШАЛЕНЕ ВЕСІЛЛЯ»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «102. Поліція»
08:55 «Загублений світ»
13:05 Т/с «Ділянка лейтенанта
Качури. Фільм 1. Ілюзія
полювання»
17:15 Х/ф «ГОНЩИК»
19:30 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНИЙ
БАНГКОК»
21:30 Х/ф «МИСТЕЦТВО ВІЙНИ»

ZIK
07.00, 09.00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
програма «Торбинка чарівника»
08.00 Вижити в Україні 08.30
Громадська прокуратура 09.10
Перші про головне. Коментарі
10.00 Добрий ZIK 10.30, 22.30
Перша передача 11.00 HARD з
Влащенко 12.00, 03.25 Художній
фільм 13.35 Ток-шоу «Злий дім»
15.05 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 16.00 Хард-ток-шоу
«DROZDOV» 17.00, 19.00 Перші
про головне. Вечір. Новини
17.10 Перші другі 18.05, 23.30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 18.45 Місто 19.15 VOX
POPULI 20.00 Докаz 21.00
Перші про головне. Деталі 22.00
Стежками війни 23.00, 03.00
Гараж 06.00 Євромакс 06.30
Завтра вже сьогодні

1+1
06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
07:00 «Українські сенсації»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 М/ф «Маша і ведмідь»
09:55, 11:00, 12:00, 13:00 «Світ
навиворіт - 4: В’єтнам»
13:50 Х/ф «У ТИЛУ ВОРОГА»
16:00 Х/ф «ОЗБРОЄНІ І
НЕБЕЗПЕЧНІ»
18:30 «#ШОУЮРИ»
19:30 «ТСН-тиждень»
21:00 «Танці з зірками»
23:45 «Ліга сміху 2018»

ІНТЕР
03.00 «Код доступу» 03.10 Д/п
«Сергій Юрський. Людина не
звідси» 03.45 Ток-шоу «Стосується
кожного» 04.30 Х/ф «ТРАВНЕВА
НІЧ, АБО УТОПЛЕНА» 05.30, 20.00
«Подробиці» 06.00 Мультфільм
06.25 Х/ф «БЕЗ РОКУ ТИЖДЕНЬ»
08.00 «Удачний проект» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Орел і
Решка. Морський сезон 2» 11.00
«Орел і Решка. Перезавантаження.
3 сезон» 12.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження» 13.00 Х/ф
«ІГРАШКА» 14.50 Х/ф «ВИСОКИЙ
БЛОНДИН У ЧОРНОМУ
ЧЕРЕВИКУ» 16.30 «Місце зустрічі»
18.00 «Крутіше всіх. Новий сезон»
20.30 Х/ф «ТАК НЕ БУВАЄ» 22.30
Х/ф «ЦЕЙ НЕЗРУЧНИЙ МОМЕНТ»
(16+) 00.20 «Речдок»

УКРАЇНА
06:50 Сьогодні
07:45 Зірковий шлях
08:40 Т/с «На краю кохання»
12:35 Т/с «Все ще буде»
16:50, 21:00 Т/с «Вір мені»
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
20:00 Головна тема
23:10 Т/с «Не зрікаються люблячи»

СТБ
06:05 Т/с «Коли ми вдома»
07:00 Т/с «Здамо будиночок біля
моря»
09:00 Все буде смачно!
10:00 Караоке на Майдані
11:00 Хата на тата 12+
13:50 МастерШеф 12+
19:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
21:00 Один за всіх 16+
22:10 Х-Фактор

ICTV
05:05 Скарб нації
05:15 Еврика!
05:25, 12:45, 18:45 Факти
05:50 Інсайдер
07:50 Т/с «Відділ 44»
13:00 Х/ф «ЗАХИСНИК»
14:50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛІНКОЛЬН: МИСЛИВЕЦЬ
НА ВАМПІРІВ»
16:50 Х/ф «ЧАС ВІДЬОМ»
20:35 Х/ф «ОСТАННІЙ
МИСЛИВЕЦЬ НА
ВІДЬОМ»
22:55 Х/ф «МИСЛИВЦІ НА
ВІДЬОМ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:35 Стендап-шоу
06:30, 07:45 Kids Time
06:35 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:50 Т/с «Чаклунки»
10:45 Х/ф «ПІКСЕЛІ»
12:45 Х/ф «СКАРБИ НАЦІЇ»
15:30 Х/ф «СКАРБИ НАЦІЇ 2:
КНИГА ТАЄМНИЦЬ»
18:00 Х/ф «КОД ДА ВІНЧІ»
21:00 Х/ф «ІНФЕРНО»
23:30 Х/ф «ВАТИКАНСЬКІ
ЗАПИСИ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.45,
18.30 Таємний код зламаний
10.15 Вирішальні битви Другої
світової 12.20 Справжня історія

золота 13.25 Справжні безславні
виродки 14.35 Дядько Гітлер 15.35
Ідеї, що перевернули світ 16.30
Неймовірний риф 17.35 Жирафи:
вартові савани 21.00 Секретні
території 23.00 Фантастичні історії
00.50 Відчайдушні рибалки 01.45
Містична Україна 03.15 Скептик

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:15, 12:30 «Орел і Решка. Шопінг»
10:10 «Ух ти show»
10:50 М/ф «Союз звірів»
13:30 «Орел і Решка. Ювілейний
сезон»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Він, вона та телевізор-2»
09:00 «Він, вона та телевізор»
10:50 Х/ф «ГОНЩИК»
13:05 Т/с «Третього не дано»
16:50 9 тур ЧУ з футболу «Динамо»
-«Десна»
19:05 Х/ф «І ГРИМНУВ ГРІМ»
21:05 Х/ф «ПРИБУЛЕЦЬ»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

ZIK
07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.15 Дитяча програма
«Торбинка чарівника» 08.05, 18.05
Перші другі 09.00 Перші про
головне. Деталі 10.00 Стежками
війни 10.30, 22.30 Перша передача
11.00 Докаz 12.00, 03.45 Художній
фільм 13.45 Хард-ток-шоу
«DROZDOV» 14.45 Добрий ZIK
15.10 Громадська прокуратура
15.40 Прямим текстом з Остапом
Дроздовим 17.00, 19.00, 21.00
Перші про головне. Вечір. Новини
17.10 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 19.10 HARD з Влащенко
20.05, 21.10 Гра Z вогнем 22.00
Вижити в Україні 23.00, 02.45 Гараж
23.30 Історична правда з Вахтангом
Кіпіані

Що віщують зорі
Гороскоп на 17–23 вересня
ОВЕН. Збільшення обсягу роботи може негативно позначитися
на вашому здоров’ї. У вихідні постарайтеся бути дипломатичнішими.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ТЕЛЕЦЬ. Важливо вірити в себе,
але не стати зарозумілою людиною.
Настає важливий період для початку втілення в життя нових проектів.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
БЛИЗНЮКИ. Для успіху вкрай
важливі нові творчі ідеї. Ви одержите новий цікавий досвід і прибуток.
Варто подякувати долі за те, що ви
щасливо уникли проблем. Сприятливий день — понеділок, несприятливий —
субота.
РАК. Не варто впадати у зневіру.
Постарайтеся шанобливо розмовляти з начальством, не можна дозволяти собі ні найменшого натяку
на вільність у стосунках. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — четвер.
ЛЕВ. Ваш інтелектуальний потенціал допоможе добитися успіху
та визнання близьких. Постарайтеся реально оцінювати свої можливості. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — п’ятниця.
ДІВА. На роботі можливе додаткове навантаження, яке навряд чи
принесе дохід. Тримайте в таємниці
ваші наміри. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — середа.
ТЕРЕЗИ. Ви повинні бути відкриті для ділових пропозицій. У вирішенні особистих питань більше покладайтеся на інтуїцію. Виявляться
вдалими ділові поїздки. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — четвер.
СКОРПІОН. Період обіцяє бути
бурхливим та наповненим різноманітними приємними подіями. Можна розраховувати на успіхи в справах. Наприкінці тижня ви зможете
розслабитися. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Зберіться із силами й
не відкладайте вирішення питання
на потім. Чим менше ви будете говорити про свої наміри і плани, тим
швидше вони здійсняться. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
КОЗЕРІГ. У вас є всі шанси справити враження й придбати нових
друзів. Доведеться попрацювати більше звичайного, однак ви
сприймете це з легкістю. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
ВОДОЛІЙ. Вам доведеться продемонструвати близьким, на що ви
здатні. Потрібно буде обстоювати
свою думку. Вдалий момент для
здійснення задуманого. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — понеділок.
РИБИ. Ваші спроби ігнорувати власні проблеми можуть лише
збільшити їх. Не соромтеся проявити свої організаторські й лідерські
якості. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
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Секрети смачних дерунів

l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Кулінарна візитівка Полісся
Фото budvtemi.com.

Деруни, драники, тертеники,
кремзлики, беці, картопляні
оладки... Все це назви однієї
страви – смажених млинців із
тертої бульби. Здавалось би,
чого тут можна не знати? Це ж
традиційний наїдок у нашому
краї, де картоплю вважають
другим хлібом. А проте
рецептів дерунів налічується
кілька десятків. Основний
інгредієнт у них той самий,
але, змінюючи інші складники
та способи приготування, ви
зможете щоразу отримувати
страву з новим смаком
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▶ Сма жит и

Фото rud.com.

…ІЗ ЗЕЛЕННЮ

…БЕЗ БОРОШНА
Фото tvoymalysh.com.

Цей рецепт
припаде
до смаку
любителям
дієтичного
харчування.
Думаєте, що
без муки
деруни
розваляться
під час
смаження? Зовсім ні

…КЛАСИЧНІ

За таким рецептом готували
драники ще наші бабусі
Інгредієнти: 1 кг картоплі, 1 цибулина середнього розміру, 1 яйце, 2 ст. л. борошна, сіль і перець за смаком, олія для
смаження.
Приготування. Очищені і промиті
картоплю та цибулю натерти на дрібній
тертці. Додати борошно, яйце, сіль, перець і добре перемішати. Смажити деруни на добре розігрітій сковороді в соняшниковій олії до золотистої скоринки
з обох боків. Подавати гарячими зі сметаною.

Інгредієнти: 0,5 кг картоплі,
400 г гарбуза, 2 яйця, 3 ст. л. борошна, 100 мл молока, сіль, перець на смак, олія для смаження.
Приготування.
Почищену
картоплю натерти на дрібній тертці. Молоко закип’ятити. Тонкою
цівкою влити його гарячим у картопляну масу, постійно помішуючи. Дати постояти 5–7 хвилин,
після чого злити зайву рідину.
Гарбуз очистити від насіння, волокон та шкірки, натерти на дрібній тертці. Відокремити жовтки
від білків. До картоплі додати

Поки маєте на грядці кріп,
петрушку, кінзу, додавайте
їх до дерунів — і смачно,
і корисно, і красиво
Інгредієнти: 6 середніх картоплин, 1 цибулина, 1 яйце, 2 ст. л.
борошна, сіль і перець за смаком,
жменя подрібненої зелені, олія для
смаження.
Фото tvoymalysh.com.
Приготування. Картоплю й цибулю почистити, помити й натерти на середній тертці. Додати сіль, перець,
яйце, борошно й зелень, добре перемішати і смажити на розпеченій сковороді
до утворення золотистої скоринки.

Інгредієнти: 6 картоплин, 1 цибулина, 1 зубчик
часнику, 1 яйце, 1 ст. л. кефіру або нежирної сметани,
сіль та перець за смаком, олія для смаження.
Приготування. Картоплю та цибулину почистити й
помити, натерти на тертці з великими отворами. Додати подрібнений часник. У суміш влити кефір (сметану),
вибити яйце, посолити і поперчити за смаком. Добре
перемішати тісто, ложкою викладати його на сковороду з розігрітою олією і обсмажувати деруни з обох боків до золотистої скоринки. Подавати зі сметаною або
засмажкою з цибулі.

…ІЗ СИРОМ ТА ШИНКОЮ

Така страва надзвичайно апетитна й поживна, смакує зі сметанним
соусом
Інгредієнти: 600 г картоплі, 1 цибулина, 100 г твердого сиру, 100 г шинки,
1 яйце, 2 ст. л. борошна, олія для смаження, сіль, перець, зелень на смак.
Приготування. Шинку порізати
дрібними кубиками. Очищені картоплю й цибулю, а також сир натерти

на крупній тертці. Все перемішати,
додати яйце, посолити, поперчити,
всипати посічену зелень, борошно,
ретельно вимішати. Смажити невеличкі деруни на помірно-сильному вогні
до золотистої скоринки. Подавати гарячими.

...З ГРИБАМИ У ГОРЩИКАХ

...КАРТОПЛЯНО-ГАРБУЗОВІ

Про користь гарбуза
відомо давно, але не всім
подобаються страви
з нього. Потріть його у тісто
для дерунів — смаку
він не зіпсує, до того ж
надасть страві яскравого
забарвлення
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Фото jisty.com.

потертий гарбуз, жовтки яєць,
борошно, посолити і поперчити
на смак. Яєчні білки збити у густу
піну, акуратно ввести їх у гарбузово-картопляну масу. Розігріти
пательню, влити олію. Ложкою
викладати картопляно-гарбузову
масу, смажити деруни на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки. Подавати гарячими
зі сметаною.

Надайте класичним дерунам
особливого смаку – протушкуйте їх
із соусом у глиняному посуді
Інгредієнти: 20 готових дерунів,
500 г шампіньйонів, 1 скл. сметани,
2 ст. л. масла вершкового, 1 ст. л. борошна, 150 г твердого сиру, 1 велика цибулина, олія, сіль та перець – за смаком.
Приготування. Гриби промити,
просушити, нарізати скибочками й обсмажити разом із покраяною півкільцями цибулею на сковороді до готовності.
На іншій сковороді розтопити вершкове
масло, додати борошно, сметану, сіль та
перець. Сир натерти на тертці з великими отворами. У кожен горщик покласти
шар дерунів, потім гриби, зверху полити
соусом. Повторити пласти ще раз, зверху притрусити тертим сиром. Поставити
в розігріту духовку на 30 хвилин. Подавати на стіл у горщиках.

…М’ЯСНІ У ДУХОВЦІ
Цей рецепт — для
тих, хто полюбляє
і деруни, і м’ясо
Інгредієнти: 1 кг картоплі, 2 великі цибулини, 2 яйця, 3–4 ст. л.
борошна, сіль та перець за смаком, олія
для смаження; для начинки — 300 г нежирного фаршу, сіль, чорний
перець, кмин.
Приготування.
Овочі почистити і натерти
на крупній тертці, додати
яйця, борошно, посолити,
поперчити, добре перемішати. Фарш посолити, заправити спеціями, вимісити.
На змащене смальцем деко
викласти пласт тіста зав-

Фото WomanAdvice.

товшки приблизно 1,5 см,
розрівняти, зверху — пласт
фаршу, а тоді ще раз картопляну суміш. Поставити
в розігріту духовку і запекти до золотистої скоринки.
При подачі дерун нарізати
шматочками і притрусити
дрібно посіченою зеленню.
Смакуватиме й зі сметаною
або соусом.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

К Р О С В О РД

Ну яке Свято Гарбуза
у дитсадку без…
«Гарбуза із секретом»
від «Цікавої газети»?!
Маємо чергове підтвердження: наш інтелектуальний
конкурс упевнено пішов у народ
Грицько ГАРБУЗ

Але перед тим, як розкрити вам інтригу сьогоднішнього заголовка, повторимо запитання 35–го туру, завдяки якому, власне, про неї ми і дізналися.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
35 (2018)
«Піди та скажи своїй дочці: нехай
вона прийде до мене в гості, та так,
щоб ні йшла, ні їхала; ні боса, ні взута; ні
з гостинцем, ні без гостинця…» Пригадуєте українську народну казку «Мудра
дівчина»?
Предмет, який захований у гарбузі,
теж виконує таку подвійну функцію: народився як бракований, а насправді —
небракований, водночас і тримає — й
не тримає, буває квадратним і округленим… При цьому інформує, вчить, нагадує, попереджає і, на відміну від свого
побратима, й мухи не образить…
З’явився він після невдалого експерименту. Тому й деякий час залишався без
потреби. Аж поки про нього не згадав
один із колег автора невдалого винаходу,
коли довго не міг знайти потрібних текстів під час співу в церковному хорі.
Звісно, сьогодні його часто вже може
замінити ваш смартфон чи комп’ютер,
щоправда, в магазинах, школах, бібліотеках, на столах секретарів, у домашніх
ваннах і туалетах він ще довго буде в
пригоді.
Що за предмет ми заховали в гарбузі?
Слово–відповідь було не українського походження, бо винайдено не нами,
тому ми зараховували такі правильні варіанти: «стікер», «клейкий папірець»,
«липкий папірець», «самоклейка»,
«нотатки–наліпки». Але їх виявилося
не так і багато, точніше, зовсім не багато
— лише 8. Проте тут і почалося найцікавіше.
Завдяки щасливій руці неймовірно
красивої жінки та професіонала своєї
справи — начальника сектору з передплати та газетного роздрібу відділу
поштових послуг Волинської дирекції
ПАТ «Укрпошта» Галини Іванівни Швабюк ми дізналися, що переможцями, тобто володарями 100 гривень, цього разу
стали лучанка Лілія Бондарук («Працюю недалеко від вас в обласній юнацькій
бібліотеці. Тож згадка в запитанні «у бібліотеках» по–особливому заінтригувала. Стала розглядати все навколо… Але
відповіді не знаходила. Потім мене зацікавила частина питання про церковний
хор. Почала «гуглити». І так дійшла до
стікера! Завдяки вам переконалась: знань
багато не буває!») і ковельчанка Алла

“

Нещодавно у
нашій Ковельській
центральній районній
бібліотеці для дітей ми
провели Свято Гарбуза.
І на ньому скористалися
ідеєю вашого конкурсу.

Іхо («Розгадуючи ваші завдання, виробила для себе правило: якщо після 15 хвилин
немає версії — перестаю боротись. Проте цього разу питання мене кілька днів
«мучило», бо ж згадувалась у ньому бібліотека. А я ж працюю в книгозбірні. Більше того, нещодавно у нашій Ковельській
центральній районній бібліотеці для дітей ми провели Свято Гарбуза. І на ньому
скористалися ідеєю вашого конкурсу. Заховали у гарбуз картоплину і дітки мали
відгадати, що там. Навіть запитання з
газети використали, трансформувавши
його трішки, щоб було зрозуміло малечі.
Отак провели для дітей і їхніх батьків
презентацію «Цікавої газети на вихідні»,
прорекламувавши, який у вас є чудовий
конкурс… А повертаючись до запитання, то відповісти на нього мені допоміг
інтернет. «Загуглила» невдалі винаходи
і докопалася до стікера. Дякую за те, що
спонукаєте відкривати щось нове!»
І ми вам дякуємо за любов, дружбу і
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рекламу, які всім нам так потрібні! А тепер час нових відкриттів — оголошуємо
чергове завдання.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
38 (2018)
Цього разу в гарбузі ми заховали
фото, зроблене влітку. Герої цієї світлини за своїми характеристиками і
вміннями підпадають під такий асоціативний ряд: «доктори наук», здатні
на операцію без швів і крові; працівники
ДСНС; Аполлони і пристрасні коханці; любителі молока, риби (навіть без
пива) і «95–го кварталу»; найулюбленіші артисти у Трускавці, яким би у Делі
заборонили таку діяльність; патріоти
України — але особистості не нашого
роду; а ще їхнім іменем назвали світовий
стиль у…
Чиє фото ми заховали в гарбузі?
Слово–відповідь треба надіслати
до 24 вересня тільки у вигляді sms–повідомлення на номери: 0501354776 і
0672829775 (наприклад: «М’яч», «Три
ведмеді», «Марина Бойко»).
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!
устрічі!

l ЦЕ ЦІКАВО!

«Ось для чого клей, що не клеїть!»
ї
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Солдат польської армії. 6. У грецькій
міфології бог сну. 9. Стіл у православній церкві, на якому виконуються різні обряди. 10. Протилежний гербовому зображенню бік
монети. 12. У стародавніх греків народні збори вільних громадян.
14. Дрібна морська промислова риба. 16. Характерне забарвлення звуку, за яким розрізняють звукові тони однакової висоти.
18. Північноамериканський луговий вовк. 19. Обласний центр
України. 20. Одиниця магнітної індукції. 21. Права притока Кури.
23. Сировина для самогону. 25. Найдовша річка Франції. 27. Те саме,
що й канат. 28. Шар атмосфери між стратосферою та термосферою.
29. Держава, оточена державою. 30. Столиця сусідньої країни.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Інноваційна ідея, що містить у собі творчий підхід. 2. Фірма оптової торгівлі. 3. Рибальська снасть. 4. За
первіснообщинного ладу шлюбний звичай, за яким чоловік одружувався з двома або кількома жінками – рідними або двоюрідними між собою сестрами. 7. Порушення релігійно-моральних догм,
настанов. 8. Підліток на судні, що навчається морської справи.
11. Машина для стискання повітря, газу, пари. 13. Поема Т. Шевченка. 15. Артилерійська гармата з коротким дулом. 17. Відома всім
дитяча казка. 18. Таємне привласнення чужих речей, грошей тощо.
20. Самець бджоли. 22. Футбольний клуб Іспанії. 23. Французький
композитор, автор опери «Кармен». 24. У давньогрецькій міфології
бог війни. 26. Безбарвний газ з їдким запахом. 27. Італійський футбольний клуб із Рима.
Склав Микола ДЕНИСЮК,
с. Щитинська Воля Ратнівського району.

Відповіді — у наступному номері
ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД ВІД 6 ВЕРЕСНЯ
1-2. Школяр. 2-3. Розклад. 3-4. Директор. 4-5. Розум.
5-6. Магістр. 6-7. Ромб. 7-8. Батарея. 8-9. Ярослав. 9-10. Веселка. 10-11. Алфавіт. 11-12. Талант. 12-13. Теорема. 13-14. Аналіз.
14-15. Заклад. 15-16. Диплом. 16-17. Міраж. 17-18. Жук. 18-19. Кіборг. 19-20. Глобус. 20-21. Смог. 21-22. Ген. 22-23. Наука. 23-24. Ар.

Уривок із книги «Історія винаходів» (видавництво «Країна мрій»)
«У 1968 році Спенсер Сілвер працював у компанії (Post-it, США. — Ред.)
з виробництва клейких стрічок та хімічного покриття. Він намагався придумати нову суперклейку речовину, але
його експерименти дали несподіваний
результат — він отримав клей, який
взагалі нічого не тримав. Приклеєна річ
легко відділялась від поверхні…
У 1974 році один зі співробітників
цієї ж компанії, Арт Фрай, співав у недільному церковному хорі. Аби скоріше знаходити під час співу потрібні
сторінки, він закладав їх папірцями у
книзі з текстами. Та, на біду, вони завжди з неї вислизали, і йому доводилося
піднімати їх із підлоги.
Одного дня Фрай згадав про давній винахід свого колеги — неклейкий клей. Він приніс із роботи трішки
речовини й намастив нею краєчки

папірців–закладок. Ура! Він винайшов
закладки для книжок. Вони чудово
прилипали до сторінки. Й так само
чудово відлипали, зовсім її не пошкоджуючи…
Якось під час роботи над винаходом Фрай написав на закладці записку
товаришеві, той написав на ній відповідь і знову наліпив її на свій робочий
стіл. Співробітники компанії оцінили
переваги такого способу спілкування
й почали його широко застосовувати.
Липкі папірці перестали бути тільки закладками — їх використовують
для нагадувань, міні–послань та етикеток. Упаковки з папірцями з’явились у
продажу у 1980 році…
Нині вже популярні електронні
записки–нагадування, що з’являються у заданий час на екрані вашого
комп’ютера (чи смартфона)».

Усміхніться!
:)) :)) :))
Молодий
хлопець
робить звукоізоляцію
стін. Поруч стоїть його
дід.
Хлопець:
— Цікаво, п’ять сантиметрів вати вистачить? Напевно, ні. Сусід
занадто
галасливий.
Доведеться
робити
10 або 15. Дідусю, а ти
раніше як звукоізоляцію робив?
— Писав листи у
НКВС.
:)) :)) :))
Два терапевти:

— Як справи?
— Погано. Лiкую від
одного, а помирають
від іншого. А у тебе як?
— Добре: від чого
лiкую, від того і помирають.
:)) :)) :))
Укладають спати чотирирічного сина:
— На добраніч, синку, тобі вже, напевно,
сон про зайчика сниться?
На що дитина сонним голосом відповідає:
— Поки що реклама.
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l ЖИТТЯ, ЯК СЕРІАЛ

Розгублені між осіннім листям
ноти
На срібній струні «бабиного літа»
забуту мелодію грав вітер. Музика,
яку чула лише душа і від якої
усміхалися небеса. Звуки, що змусили
пізню осінь розпустити золоте
волосся і закружляти у повільному
танку…
Ольга ЧОРНА

раптом цієї неземної мелодії несміливо торкнулися тоненькі звуки скрипочки — в осінньому парку щось
імпровізувало дівчатко. «Браво! Браво!» — шелестіли листям статечні клени.
«Гарно! Гарно!» — шепотіли берізки…
Дівча закінчило грати, вклонилося своїм поважним слухачам-деревам,
а вони, здавалося, продовжували аплодувати.
Ніхто не сумнівався у Яринчиному
майбутньому. «Ти будеш першою скрипкою», — казав викладач музики Адам Казимирович своїй улюбленій учениці.
Але Яринчині імпровізації залишились у минулому. Вона вибрала професію
медика, як і її коханий Артем. Він вважав:
музика — це несерйозно.
Інститутські подруги розповідали
дівчині, що Артем зраджує їй з іншими.
Не вірила. Заздрять, думала. А коли наважилася запитати, чи це правда, відповів:
«Ти не кохаєш мене, якщо слухаєш різні
дурниці». Ярина опустила очі. Артем засміявся.
На п’ятому курсі Ярина завагітніла. Поділилася з коханим звісткою. Сподівалася, що нарешті вони одружаться.
– Спершу треба кар’єру зробити,
хоча би старт. Та й навчання потрібно закінчити. А тоді вже про дітей думати. Зроби аборт, — наполягав Артем. — Ти ж знаєш, я кохаю тебе. А одружимось відразу,
як отримаємо дипломи. Обіцяю…
Дівчина вагалася: боялася губити їхнього первістка. Але врешті зважилася…
– Ярино, після аборту ви ніколи, чуєте,
ніколи не зможете мати дітей! — переконувала юну пацієнтку старша лікарка.
– Я… ми вирішили! — перебила її дівчина.
Пізніше Ярина проклинатиме той
день. Буде каятися. Тепер же чекала офіційної пропозиції від Артема. Подумки облаштовувала їхнє спільне життя.
– Нам потрібно серйозно поговорити, — сказав Артем за кілька днів перед

І
А я не вірила чуткам...

Чому чоловіки
стрибають у гречку?
Чотири міфи, в які вірять їхні дружини
Жінки намагаються знайти логічне пояснення зраді
тому, що не можуть уявити: кохана людина стане
обманювати їх без видимої причини. І часто знаходять
кривдникові безліч виправдань, ніби це полегшить
біль. Насправді ж продовжують лише дурити самі себе
Лукас МАККОРД,
тренер і фахівець
із психології
відносин

Нещодавно я був
запрошений на вечерю,
де присутні жінки обговорювали нашого спільного знайомого, який веде подвійне
життя. Було очевидно: всі шукали причини того, що відбувається. Я вирішив розібрати
ці міфи, виходячи із власного
чоловічого досвіду і роботи
з клієнтами.

МІФ № 1: ЦЕ ЗАКЛАДЕНО
В ЙОГО ГЕНАХ
Опитування американського Національного центру
громадської думки показує:
в невірності зізнаються 14,7%
заміжніх жінок і 20% одружених чоловіків. Різниця помітна, проте не демонструє
значного розриву. Здатність
обманювати — не гендерна
особливість і не прерогатива
чоловічої статі. Скромніша
цифра зрад з боку жінок багато в чому пояснюється тим, що
вони поводяться більш обережно.

МІФ № 2: У НЬОГО
НЕДОСТАТНЬО ІНТИМУ
З ДРУЖИНОЮ
Я багато разів спостерігав

ситуації, коли чоловік, задоволений інтимним життям
у сім’ї, все-таки не хоче упустити можливості розважитися
на стороні. Причин може бути
безліч: ми повторюємо пове-

“

У невірності
зізнаються 14,7%
заміжніх жінок
і 20% одружених
чоловіків.

дінку свого батька, для якого
це було нормою, підсвідомо
намагаємося покарати дружину, якій не готові відкрито
висловити образи, перебрали
з алкоголем і не в змозі протистояти спокусі.
Для того, хто не надто
впевнений у собі, це стає додатковим
підтвердженням
мужності і привабливості
в очах протилежної статі.

МІФ № 3: КОХАНИЙ
ПЕРЕЖИВАЄ КРИЗУ
СЕРЕДНЬОГО ВІКУ
У цьому є частка правди,
зради часто трапляються
в цей період, коли ми багато
чого піддаємо переоцінці.
Невірність виявляється несвідомим протестом проти
життя, яке перестало нас

влаштовувати. Але це лише
один із можливих проявів
вікової кризи. Хтось переживає її, не змінюючи партнера.
Значну кількість молодих
чоловіків, які формально
не досягли кризового віку,
до зради підштовхують ті ж
причини:
невдоволеність
життям,
неблагополуччя
у власній родині, неготовність взяти за це відповідальність і що-небудь змінити.

МІФ № 4: ЙОГО КОХАНКА
МОЛОДША І ГАРНІША
ЗА ДРУЖИНУ
Десять із дев’яти чоловіків, з якими мені доводилося
говорити, зізнавалися, що їх
цікавив лише інтим. Коли мова
не йшла про роман, зовнішність жінки не мала значення.
Якщо він готовий до таємної пригоди і не хоче викриття, головними чинниками виступають не молодість
або особлива привабливість
коханки, а невимогливість
до залицянь і готовність
вчасно зникнути з його життя. Більш молоді і красиві жінки мають можливість вибирати – і в більшості випадків
це мужчина, не обтяжений
зобов’язаннями по відношенню до сім’ї.
Не настільки важливо, чому чоловік вам зраджує. Варто зосередитися
не на його, а на своїх почуттях і бажаннях. Значення
має лиш те, яке рішення ви
приймете, дізнавшись про
зраду близької людини.
Джерело: ukr.media.

випускним.
Дівоче серце радісно підстрибнуло.
Нарешті!
– Я одружуюся!
– Тобто… ми…
– Я одружуюся з Тетяною.
– Жартуєш?
– А я? Наша дитина?
– Яка дитина? Ти ж аборт зробила.
– Бо ти цього хотів… Це жорстоко, Артеме!
– Жорстоко було вбити її. А тепер ти
не зможеш народити. А я хочу мати нормальну сім’ю. І знаєш, жінки народжують
наперекір усьому. Ти не змогла…
– Ненавиджу тебе!
Він у відповідь засміявся.
На випускний Ярина не пішла. Не могла бачити Артема. І Тетяну. Таки правду казали подруги. Даремно не вірила.
А Тетяна — вигідна наречена. Батьків
брат — медичний чиновник. Допоможе
знайти гарну роботу, зробити кар’єру…
Яринині одногрупники веселились
на випускному. Вона поїхала на дачу. Подалі від усіх. Дістала скрипочку.
– Колись я зрадила тобі, — мовила
до інструмента. — А тепер зрадили мене.
Торкнулася смичком струн. Не мелодію — зойк видала скрипка. Яринина
душа зойкнула у відповідь.
… Артем із Тетяною поїхали працювати до іншого міста, де був поважним чиновником її родич. Ярина знайшла роботу
у невеличкому містечку — неподалік від
обласного центру, де жила з батьками.
Життя її було спокійне. Колеги — привітні. Ярині подобався величезний старий
сад довкола лікарні. Панський ще. У теплі
погожі дні на лавках у саду любили сидіти
хворі. А вечорами — закохані.
У Ярини навіть з’явилося улюблене
дерево. Низьке, з гіллям, схожим на руки
богатиря. Молода лікарка часто сюди
приходила. Про щось думала. Вона була
добра, але мало усміхалася. Вродлива,
але самотня. Нікому не відкривала душу
і не шукала на роботі друзів-подруг. Сторонилася чоловіків.
Тридцятиріччя Ярина святкувала вдома.
– Доню, хіба на Артемові світ клином
зійшовся? — запитувала мати. — Уже давно пора його забути.
– Онуками б потішитися, — зітхав
батько.
Закінчення на с. 5

“

Інститутські подруги
розповідали
дівчині, що Артем
зраджує їй з іншими.
Не вірила. Заздрять,
думала.

