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ЧАС ГОТУВАТИ
ВАРЕННЯ:
сьогодні у номері рецепти —
пальчики оближеш!
с. 8, 9 і 14

l ТЕМА №1
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»

Цікава

Оце і є той страшний гріх, який вчинив росіянин «Іван». Хіба не так?

«Для ворожих снайперів
немає правил: медики
для них — бажані мішені»

ГА З Е ТА +

Вони лікують людей і зшивають державу. Медичні
працівники всієї України, які обрали зону ООС,
там проходять школу людяності. Екстерном здобувають
необхідні знання, бо хочуть допомагати на фронті

на вих ідні
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l НЕЙМОВІРНО!

Там, де з’явилася Божа
Матір, закровоточив хрест.
А кров ця не належить
ні людині, ні тварині…

Фото zakarpattya.net.ua.

Власта КРИМСЬКА

Фото zakarpattya.net.ua.

НЕВІДОМА ЧЕРВОНА
РІДИНА, ЩО ТЕКЛА НІЗВІДКИ,
ШОКУВАЛА І ВЧЕНИХ
— Першим почало кровоточити
розп’яття в центрі перед каплицею, —
розповідає ігумен монастиря Собору
Пресвятої Богородиці отець Атанасій
(Чийпеш). — Зроблене з бетону, вперше кров на ньому помітили навесні
2003-го.
Я подумав, що то бруд, і сказав одному хлопчині помити його. Пізніше,
якоїсь неділі, спускався сходами і побачив, що кров явно тече. Розп’яття
кровоточило з 2003 по 2005 рік. Тоді
було встановлено найбільшу (300 км)
хресну дорогу в світі — Львів–Джублик.
Ідучи нею, паломники зупиняються
біля чотирнадцятьох хрестів, так званих стацій, згадуючи страждання Ісуса
Христа. Періодично сліди крові з’являлися і на хресті Високого Замку, а також на хресті, що в центрі Львова, біля
оперного театру. Це явище посилилося
у 2004-му. Під час Помаранчевої революції було встановлено хрест на Майдані Незалежності в Києві. Щойно його
освятили, він відразу покрився кров’ю.
І цей хрест був якраз із Джублика. Минулого року його чомусь спиляли. Слава
Богу, він так упав, що розп’яття не розбилося. Якраз у той час і в Джублику
воно кровоточило…

Закінчення на с. 6
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О

ВОНА НАЗАВЖДИ ЗАЛИШИТЬСЯ «МАМОЮ»

Урочище Джублик, що між селами Вільхівка та Нижнє Болотне Іршавського
району Закарпаття, — незвичайне. Тут у 2002 році двом дівчаткам дев’яти
і десяти літ явилася Богородиця. Згодом вони також бачили Ісуса та святого
Йосипа. Після цього це місце стало паломницьким
Роксолана ВИШНЕВИЧ

перації без світла, евакуація під кулями, поранення… Мінімум
обстежень, щоб не витрачати часу. Покладаються лише на свої
руки, вуха й очі. Виконуючи свою роботу у таких умовах, вони
часто стають мішенню для снайперів і ворожих снарядів. Кількість
загиблих медпрацівників за 5 років війни невідома. У ЗМІ це число
варіюється від 80 до 115...
Ірина Шевченко (на фото) торгувала на ринку в Херсоні. Але вже
в лютому 2015-го була у складі 36-ї бригади морської піхоти в Широкіно. І хоча офіційно
її посада називалася
«радіотелефоністсанінструктор», вивозила поранених
бійців та лікувала їх.
Жінка любила жартувати. І дуже смачно готувала — про
її пиріжки серед
солдатів ходили легенди.
— Іринка передчувала свою
смерть. Якось мені
сказала: «Це моя
остання ротація.
Я додому вже не повернуся». І все одно
поїхала на фронт, —
пригадує її подруга
Фото 24tv.ua.
Наталія Бреус.
«Вона була
і назавжди зали«Ти — справжня. Ніхто з нас
шиться Мамою, сене вірив, що можеш отак
строю, подругою,
справжнім бойовим
піти, ми до останнього були
побратимом для
впевнені, що переможеш…»
всіх морських піхо— такий запис про Ірину
тинців, волонтерів,
журналістів. Завжди
Шевченко залишила снайпер
в самому пеклі, ряЮлія Матвієнко.
туючи життя хлопців… Ангел у білому
халаті. Для всіх знаходила добре слово, готувала смачні млинці…
В зруйнованому орками селі в Іринки був острівець світу — палісадник із конваліями», — написала про медика на сторінці в соцмережі
фотожурналіст Аліна Комарова.
«Ти — справжня. Ніхто з нас не вірив, що можеш отак піти,
ми до останнього були впевнені, що переможеш…» — такий запис
про Ірину Шевченко залишила снайпер Юлія Матвієнко.
Загинула патріотка 1 липня. Санітарний автомобіль ЗСУ потрапив
під обстріл бойовиків біля Водяного на Донеччині.

“

Той самий хрест у Джублику, який кровоточить.

“

Під час Помаранчевої революції було встановлено
хрест на Майдані Незалежності в Києві. Щойно його
освятили, він відразу покрився кров’ю. І цей хрест
був якраз із Джублика.
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Якщо змішати жовтий і блакитний,
то буде ЗЕлений…

Фото svitua.com.ua.

Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Як у Білорусі та Росії: тепер Україною можна
керувати з одного кабінету

Командувач армії Канади Пол Винник і надзвичайний
і повноважний посол України в цій країні Андрій
Шевченко (праворуч) – хороші приятелі.

Наш чоловік очолив
армію Канади

Президент Володимир
Зеленський — за крок до того,
щоб зосередити у своїх руках усю
владу

Фото 1plus1.ua.

Зробити це йому дають змогу
приголомшливі результати дочасних
парламентських виборів. На них його
партія «Слуга народу» набрала 43% голосів у багатомандатному окрузі, а це
– 124 депутати. Крім цього, «зеленківці» взяли 129 місць в одномандатних
округах. Разом це 253 депутати, що
достатньо, аби сформувати парламентську більшість та уряд самостійно,
без запрошень у коаліцію інших фракцій, — «Батьківщини», наприклад, чи
«Голосу». Такого в історії України давно не було. Це означає, що, маючи свою
Раду та Кабмін, Володимир Зеленський
зможе фактично одноосібно приймати
рішення.
І добре, якщо йому прийде (чи вкладуть) у голову щось добре, а коли щось
погане? Тоді є небезпека, що отримає-

Генерал-лейтенант Пол (Павло) Винник, етнічний
українець, став командувачем армії Країни
Кленового Листка

«Щас як дам булавою!», — схоже такий стиль спілкування преЗЕдента
із чиновниками до вподоби українцям.

мо диктатора-самодура. «Посадимо Порошенка разом!» (Чи будь-кого, на кого
вкаже «перший»)», — звучатиме прива-

Нова атака: Путін вирішив
надати російське громадянство
всьому Донбасу
Тепер спрощеною процедурою отримання
громадянства РФ можуть скористатися
не тільки жителі окупованої частини
Донецької та Луганської областей,
а й підконтрольних районів України
Для того, щоб претендувати на спроще-

ну процедуру, досить
мати документ, який

Фото racurs.ua.

Через безвіз зараз значно популярніший
український паспорт, а не документ із двоголовим
чудовиськом.

підтверджує постійне
проживання на територіях Донецької
та Луганської областей
на квітень 2014 року.
Такі провокативні дії «царя» Московії
є ще однією атакою
на український суверенітет. І, на жаль, дає
йому додаткові можливості для розвитку
агресії.
Тепер,
наприклад, він може послати свою армію
на Маріуполь не тільки задля «захисту»
російськомовних,
а й нових російських
громадян. Якщо такі,
звісно, з’являться.
Але за цим уже мають простежити наші
спецслужби.

бливо для наступної серії політичного
серіалу, але от фінал його може бути
не дуже радісним для України.

Новину підтвердив посол цієї держави в Україні Роман Ващук. «Генерал-лейтенант Винник, онук українських
поселенців зі Стрия (Альберта), перейняв командування
канадською армією», — написав він у соцмережах. Павло
Винник сприяв отриманню українською армією сучасної
зброї, зокрема далекобійних снайперських гвинтівок,
а також організовував співпрацю наших військових із канадськими інструкторами.
У 2016 році командувач гостював у селах Поздимир та Радванці Радехівського району, що на Львівщині,
звідки родом його предки. Було багато теплих зустрічей
зі сльозами на очах.
До речі, через візит високого гостя в село Радванці підлатали 3 кілометри дороги. Але зараз вона знову перебуває в ненайкращому стані. Тож українські
родичі натякають Павлу, що було б непогано ще раз
зазирнути до них на каву з канапками. Тим більше,
є що відзначити.

На ім’я загиблого Кузьми
Скрябіна податкова
виписала… штраф
Його сума становить 1600 гривень 13 копійок
Фото inlviv.in.ua.

І що б Скрябін заспівав про все це?

Нагадаємо, що співак загинув в автокатастрофі у 2015 році.
Друг Кузьми – гонщик Олексій Мочанов – обурився «довбнями» з податкової, але заявив, що готовий замість покійного
заплатити штраф. «Щоб на Андрюсі не висів висяк, може він й
справді колись щось недокинув на рахунок податкової, мало
що», — написав Мочанов…
О часи! О звичаї! О де Зеленський на них?!

l ПРЯМА МОВА
Володимир
В’ЯТРОВИЧ,
голова Українського інституту національної пам’яті,
про більшість:

«

Більшість не читає книг. Більшість не знає жодної іноземної мови. Більшість не бачила
світу не лише поза Україною,
а навіть поза своїм телевізором. Більшість не виходила на
майдани, не спиняла «рускую
вєсну» на Півдні та Сході,
не воювала на фронті, не
об’єднувалася у волонтерські
групи для допомоги воякам.
Більшість мінлива і непостійна у своїх симпатіях. Більшість безлика і безвідповідальна. Більшість привела до
влади Леніна, Гітлера, Путіна, Януковича.
ковича.
Тому я не можу
погодитися
тися
з тим, що
більшість
ть має
рацію лише
тому, що вона
на
більшість.

»
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l Я ТАК ДУМАЮ!
Інфографіка pravda.com.ua.

РЕЗУЛЬТАТИ ПОЗАЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ - 2019
Підраховано 99,30% бюлетенів; мажоритарні округи 199
Партія

Голоси

Місця
Місця Разом
за списк. по маж.

124

129

253

37

7

44

8,18%

24

1

25

8,12%
5,84%

23

2

25

17

3

20

10

10

47

47

Слуга народу

43,14%

ОПЗЖ
Батьківщина
ЄС
Голос
Інші партії

13,02%

Самовисуванці

За партію «Слуга народу» проголосувало близько 6 мільйонів 300 тисяч виборців. А ось «Радикальній партії Олега Ляшка» понад 581 тисячі
підтримки виявилося замало: він перший непрохідний — 4,01% і 6-те місце в перегонах.

Результати парламентських виборів 2019 року
демонструють, що Україна сьогодні ще далі від
моделі парламентсько-президентської республіки,
ніж 2010 року, коли Конституційний Суд створив
для Віктора Януковича можливість повернутися
до президентсько-парламентської форми правління

Інфографіка pravda.com.ua.

Україна віддала себе
одній людині — Зеленському

держави від російської і білоруської закладено насправді не тільки в Конституції, а в самій суті функціонування суспільств у трьох
сусідніх країнах. Росіяни й білоруси здатні
зберігати багаторічну довіру до своїх лідерів, що б ті не робили — тому що ототожнюють їхні режими із самими державами. Довіра українців до Володимира Зеленського
сьогодні виглядає як довіра до власних надій
на краще майбутнє. Українцям не потрібен
парламент, не потрібна дискусія, не потрібна власна участь у житті країни тільки
тому, що вони вірять: це краще майбутнє
скоро настане.
Найважливішим у цьому сенсі є не сам
момент голосування 2019 року. Найважливішою стане реакція українців на розуміння
ними того простого факту, що ніяке краще майбутнє і кардинальна зміна ситуації
їх у найближчі роки не очікує.
Саме тут на нас і чекає головна розвилка в розвитку країни. Або більшість нації
вирішить слухняно закрити на це очі, щоб
не зізнаватися самим собі в силі ілюзії, в якій
перебувало суспільство — і тоді ми отримаємо авторитаризм білоруського зразка,
авторитаризм бідних, якими буде управляти
невелика група ситих «слуг» на чолі з вождем
нації. Або ми знову повернемося до звичного українського стану недовіри до будь-якої

РОЗПОДІЛ МІСЦЬ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ
Більшість 225

Вони не хочуть самі брати активну участь
у розбудові держави через своїх обранців
у парламенті. Вони не усвідомлюють глибини
накопичених протиріч, які можуть бути ви-

Віталій ПОРТНИКОВ,
публіцист, письменник
і журналіст, член українського
ПЕН-клубу, у колонці для
сайту espreso.tv

ле різниця є відчутною. 2010 року
Віктор Янукович узурпував владу.
У 2019-му все сталося завдяки волі
народу, без будь-якої узурпації і конституційних змін. Громадяни України переважною більшістю проголосували не за партію
«Слуга народу» — такої партії досі насправді
і немає. Вони проголосували за персональну
відповідальність однієї людини — Володимира Зеленського.
Це означає, що самі громадяни не сприймають державу як інструмент балансу регіональних, політичних, соціальних інтересів.

“

А

ВСЬОГО

Ставлення українців до своєї
держави набагато більшою
мірою нагадує ставлення
росіян чи білорусів, ніж
ставлення поляків або чехів.

рішені тільки у вільній парламентській дискусії. Всю відповідальність за вирішення цих
протиріч, за ухвалення необхідних рішень,
за зміни в країні вони покладають на одну

450
(225 ЗА СПИСКАМИ ПАРТІЙ, 199 ПО МАЖОРИТАРЦІ, 26 ВАКАНТНІ)

ПОПЕРЕДНЬО ВИЗНАЧЕНІ: 424
Такої більшості в нашому парламенті ще не було.

людину. І в цьому сенсі ставлення українців
до своєї держави набагато більшою мірою
нагадує ставлення росіян чи білорусів, ніж
ставлення поляків або чехів.
Однак відмінність української моделі

влади, узгодження інтересів, посилення ролі
суспільства і парламенту. І тоді нам доведеться у прискореному порядку надолужувати
ті можливості, які були упущені за час одноосібного правління країною.

ПРЯМА МОВА

Мирослав ГАЙ,

«

волонтер, пояснює, чому знову буде майдан:

Тепер ми бачимо стоматологів, фотографів, артистів, співаків у Раді. У парламент пройшли весільний фотограф Зе, стоматолог ЗЕ, тамада і всі їхні знайомі по «95 кварталу»… Вони
легалізують домовленості (про здачу України Росії. — Ред.), а потім їх знесуть.
На жаль, зайдемо в ЄС трохи куцими, таа це вибір наших громадян. Головне — відстояти Одесу,
оріжжя
Дніпро, Херсон. Хотілося б Миколаїв, Запоріжжя
та Харків… Але, коли чесно, я б боровся за кожне
місто та село України, не дивлячись, як вонии проуру,
у
голосували: і за землю, і за інфраструктуру,
і за душі людей.

»

Олександр ТУРЧИНОВ,

екссекретар РНБО, вражений
високим відсотком, який здобули
на парламентських виборах відверто
проросійські партії:

«

На превеликий жаль, це є свідченням того, що знаромадян готочна частина наших співгромадян
ва обміняти свободу таа відповідальне рабство.
ність на сите і затишне
Їх не навчила історія нашої країни
та всього людства, що ситого і заає.
тишного рабства не буває.
ті
Раби завжди нужденні, биті
та приречені на знищення.

»

Зоя КАЗАНЖИ,

блогер, про впевнену перемогу
«Слуги народу»:

«

Серіали + ютуб = перемога будь-кого. Саме такою є ця проста формула перемоги в сучасних перегонах…
Можна скільки завгодно ображатибирав»,
ся на «народ, який понавибирав»,
але не можна ігноруватии все
валоте, що з цим народом відбувалоорії.
ся протягом найновішої історії.
триНа людей «забивали» всі. От і отриравмали. Це, звісно, нічого не виправдовує. Але хоч якось пояснює.

»
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«Коли тремтить Ангела Меркель,
тремтить увесь Євросоюз»
Фото znaj.ua.

Оксана КРАВЧЕНКО

А В УРЯДІ КАЖУТЬ:
«КАНЦЛЕРКА ЗДОРОВА»
Вона намагалася вгамувати тремтіння,
стискаючи кулаки, проте напад не проходив
майже хвилину. Меркель вистояла, поки звучав
гімн ФРН, а потім, наче нічого й не трапилося,
провела Президента України у приміщення,
розмовляючи з ним англійською мовою. А через
півтори години на прес-конференції за підсумками зустрічі канцлерці довелося дати роз’яснення з приводу власного здоров’я.
— Я тільки-но випила не менше трьох склянок води. Мені, мабуть, не вистачало рідини. Тож
тепер я знову почуваюсь добре, — підкреслила
вона.
Того дня у Берліні стояла тридцятиградусна
спека, тому пояснення стану Меркель зневодненням багатьох задовольнило. Але все ж ЗМІ
багато писали, що такий тремор може свідчити
про цукровий діабет, хворобу Паркінсона, проблеми зі щитовидкою тощо.
Як виявилося, тривожний дзвіночок не був
першим і останнім. 27 червня Меркель знову
мала короткий напад тремору на представленні
нового міністра юстиції під час промови президента Штайнмаєра. Вона відмовилася від склянки води, яку підніс помічник, намагалася стримати себе руками, і незабаром тремтіння пройшло.
Та не минуло й два тижні, як Ангела Меркель утретє пережила напад незрозумілого
тремору. Сталося це під час публічної зустрічі
з прем’єр-міністром Фінляндії. Канцлерку затрясло, коли вона стояла поряд з Антті Рінне,
спостерігаючи за військовими почестями, слухаючи гімни держав, які грав військовий оркестр.
Було помітно, як Меркель неприродно стиснула
губи, прикрила очі, а в цей час її руки почали
тремтіти.
У Німеччині звернули увагу на те, що проблеми починаються, коли канцлерці доводиться
довго стояти. І там вирішили змінити протокол:
тепер національні гімни керівники держав будуть слухати сидячи, аби не провокувати нових
нападів і розрядити ситуацію. Офіційні пояснення такі: у першому випадку причиною дивного
стану політика було зневоднення, а повторення
нападів нібито стало психологічною реакцією
на перший приступ тремору.
Видання «Bild» посилається на джерела
в уряді, котрі говорять про те, що Меркель
пройшла детальний медогляд, але він не виявив проблем зі здоров’ям. Сама ж канцлерка
каже, що їй «доведеться жити з цим якийсь час».

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

Фото 24tv.ua.

Такі заголовки з’явилися у газетах Німеччини після того,
мору.
як канцлерка публічно тричі пережила напади тремору.
Вперше це сталося 18 червня в Берліні на зустрічі
з Президентом України Володимиром Зеленським
«Стан мого здоров’я – особиста
справа. Це ніяк не вплине на роботу», –
запевнила Меркель.

“
«Я стояв поряд. І повірте, вона була в безпеці», – заявив Володимир Зеленський
на прес-конференції за підсумками переговорів із канцлеркою Німеччини.

До речі, у високопоставлених німецьких політиків немає особистих лікарів. «Добре, що голова
апарату канцлера Хельге Браун за освітою анестезіолог і лікар-реаніматолог», — пише газета
«Sueddeutsche Zeitung».

ТАКИХ НАВАНТАЖЕНЬ І ЗАЛІЗО
НЕ ВИТРИМАЄ
Німецька канцлерка, яка займає цей пост
четвертий термін поспіль і якій нещодавно виповнилося 65 років, справжній трудоголік. Про
її витривалість і високу працездатність свідчить
хоча б такий факт: у лютому 2015 року Меркель
протягом 17 годин безперервно вела переговори з президентом Росії Володимиром Путіним
про перемир’я на Донбасі. Німецькі журналісти
відзначали, що після них Меркель виглядала
трохи стомленою, але не більше того. Канцлер
звикла до напруженого графіка поїздок, зустрічей, перемовин, бо в такому шаленому темпі
живе вже упродовж 14 років перебування на відповідальній посаді. Усі звикли, що вона завжди
сконцентрована, бадьора й зосереджена.
Свою особливість вона пояснює так: «Я можу
обійтися і короткотривалим сном. У мене є такі
собі здібності… верблюда з його здатністю накопичувати сили. Але після певного проміжку часу
мені необхідно «підзарядитися». А загалом моя
потреба у сні — приблизно від 4 до 5 годин».
Речник уряду ФРН Штеффен Зайберт якось
сказав, що канцлер Меркель на службі завжди.

Засновник: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Газета «Волинь»
Головний редактор і відповідальний за випуск
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на правах реклами.

Вона була на роботі навіть тоді, коли у квітні померла її мати.
У відпустку йде один раз на рік і зазвичай
проводить її в піших мандрівках на півдні Тіроля.
Однак, журналісти звернули увагу, що цьогоріч
Меркель зрадила цій традиції, і це лише посилило чутки про погіршення стану її здоров’я.
Відомо, що у грудні минулого року Ангела
Меркель зменшила обсяг своїх навантажень, передавши управління партією ХДС колезі. Ексканцлер Герхард Шредер, котрого Меркель змінила
на цій посаді 2005-го, назвав її рішення правильним, оскільки така величезна робоча напруга
не під силу навіть найвитривалішим.
Журналісти ФРН відзначають, що Меркель
нещодавно при 50 градусах у тіні відвідала
в Малі німецьких солдатів, згодом під палючим сонцем брала участь у прийомі на площі
Тяньаньмень у Пекіні. І нічого. Взагалі досі
було відомо лише кілька прикрих випадків погіршення її самопочуття. Наприклад, у грудні
2014 року канцлерка відчула нездужання під
час інтерв’ю, але після склянки води і плитки
шоколаду розмову продовжила. У липні 2015го Меркель впала з крісла в театрі. Тоді ходили чутки про недостатність кровообігу, але їх
спростували поясненням, що стілець виявився зламаним. У червні 2017 року під час візиту
в Мехіко в Меркель почався напад тремтіння,
який буцімто спричинило зневоднення.
Як розповіли журналісту видання «Bild»

Адреса редакції і видавця:
43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13
E-mail: tsikava.gazeta@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com
Телефонуйте: у приймальню – (0332) 72-38-94,
з питань реклами – (0332)77-07-70,
приватних оголошень – (0332)72-39-32,
розповсюдження – (0332)72-38-94.
ТзОВ «Газета «Волинь» п/р 26008055520122

Найбільш вірогідне
пояснення: коли кров’яний
тиск ось-ось різко впаде,
організм намагається
зберегти потрібні його
параметри шляхом
скорочення м’язів, що
виглядає як тремор.
Неконтрольоване тремтіння
може бути також ознакою
низького рівня цукру в крові,
це — серйозне ускладнення,
яке часто спостерігається
у пацієнтів з діабетом.

німецькі лікарі, сильне зневоднення може давати навантаження на систему кровообігу, але,
як правило, воно не проявляється таким сильним тремтінням. Також медики виключили хворобу Паркінсона. Не розглядається й напад епілепсії.
«Найбільш вірогідне пояснення: коли
кров’яний тиск ось-ось різко впаде, організм
намагається зберегти потрібні його параметри
шляхом скорочення м’язів, що виглядає як тремор. Неконтрольоване тремтіння може бути
також ознакою низького рівня цукру в крові,
це — серйозне ускладнення, яке часто спостерігається у пацієнтів з діабетом», — вважають
спеціалісти.
Інша версія: збої в роботі нервової системи
пов’язані з величезними навантаженнями, стресами, перевтомою канцлерки.
До речі, день народження Ангели Меркель
цьогоріч збігся з періодом місячного затемнення — 17 липня. Таке поєднання, на думку
астрологів, часто вказує на серйозні проблеми
зі здоров’ям у людини, і, як дехто припускає, уже
наприкінці нинішнього року хвороба може змусити канцлерку піти у відставку.
Відомо, що її четверта каденція добігає кінця 2021-го. І Меркель давно заявила, що більше
не балотуватиметься на виборах на цю посаду.
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«Для ворожих снайперів немає правил:
медики для них — бажані мішені»
ГАЛИЦЬКЕ СОНЕЧКО: «КУЧЕРЯВЕНЬКА
ДІВЧИНКА З ВЕЛИКИМИ ОЧЕНЯТАМИ
І ДОВГИМИ ВІЯМИ»
Усі фото – radiosvoboda.org.

Закінчення. Початок на с. 1
Власта КРИМСЬКА

ДВАДЦЯТИРІЧНИЙ СМУРФІК:
«ВІН БУВ ЩЕ ДИТИНОЮ,
АЛЕ ПОСТІЙНО РВАВСЯ НА ВІЙНУ»

Парамедик 2–ї роти «Тіні» 8–го окремого батальйону «Аратта» Української добровольчої армії Микола Волков (на фото) у ніч на
11 квітня під Маріуполем отримав вкрай важке
кульове поранення в голову, нанесене снайпером найманців РФ.
Микола був ультрас футбольного клубу
«Маріуполь», один із тих, хто спочатку протистояв «рускому міру» на вулицях рідного міста,
а потім вирішив поїхати на Схід. Коли хлопцеві виповнилося 18, пройшов навчання і почав
працювати парамедиком у складі «Госпітальєрів». Із вересня 2018 року був на фронті.

“

Хлопці знайдуть тебе,
«іване». Ножем на твоєму
серці виріжуть ім’я однієї
жінки — медика, яка не
мала в руках автомата,
а лише тримала руки
поранених солдат, щоб хоч
трохи полегшити їхній біль.

Постріл снайпера завдав Смурфіку (так Миколу називали побратими), травму, несумісну
із життям. Лікарі дніпровського госпіталю імені Мечникова кілька днів боролися за життя
хлопця, проте він так і не прийшов до тями.
«На жаль, наш хоробрий Смурфік помер.
Він відчайдушно боровся в останні дні за життя. За нього переживали та молились тисячі
людей… Для ворожих снайперів нема правил,
медики та парамедики для них — бажані мішені», — написала командир «Госпітальєрів» Яна
Зінкевич у фейсбуці.
«Він був ще дитиною. Постійно рвався на
війну», — пригадує побратим загиблого, доброволець Павук.
Поховали Миколу Волкова на Старокримському кладовищі в Маріуполі поруч із захисниками на Алеї слави.

Сестру–медика Сабіну Галицьку (на фото)
за щирість та відкритість у 10–й гірсько–штурмовій бригаді називали Сонечком. «Кучерявенька дівчинка з великими оченятами і довгими віями», — згадували про неї побратими та
друзі.
Вона закінчила 9 класів сільської школи,
вступила до Новоград–Волинського медичного коледжу, здобула фах фельдшера. 1 квітня
2016 року пішла на службу за контрактом у ЗСУ,
щоб, як військовий медик, рятувати поранених.
Батьки знали, що донька в армії на Донбасі, але
навіть не здогадувалися, що вона допомагає воїнам на лінії розмежування.
20 лютого 2018–го дівчина в бронемашині з
ще трьома молодими бійцями виїхала в район
щойно звільненої Катеринівки на Луганщині,
везла ліки для гіпертоніків та сердечників. У
правий борт машини влучила протитанкова
керована ракета, яка не спрацювала, але проломила броню якраз там, де і сиділа Сабіна. Дівчина загинула на місці…

ЗАМІСТЬ ЗАЛІЗНОГО БАЙКА —
МЕДИЧНИЙ РЮКЗАК

Роберт Маслей, він же Баджо (на фото), як
його називали друзі–байкери, за Україну боровся ще під час київського Майдану. А коли
почалася війна на Сході, пішов у військкомат,
де почув: «Ми вам передзвонимо». І не дочекавшись дзвінка, самостійно записався до лав
«Правого сектора». На заняттях із польової
медицини на льоту сприймав усю інформацію,
передивлявся відеоуроки… Замість залізного

товариша — байка — з’явився новий друг —
медичний рюкзак.
Медик урятував не одне життя, а ось собі допомогти не зміг. У ніч на 12 червня 2016–го загинув під час масованих артилерійських обстрілів
шахти «Бутівка» біля Авдіївки Донецької області.

ДЮЙМОВОЧКА — «ОСКОЛКИ
ПОНІВЕЧИЛИ ЇЇ ТІЛО, АЛЕ ОБЛИЧЧЯ
ЗАЛИШИЛОСЬ ТАКИМ ЖЕ КРАСИВИМ»

Цуманська
селищна ОТГ
Ківерцівського
району Волинської
області повідомляє
про проведення
громадських
обговорень
«Детального плану
території земельної
ділянки в районі
вул. Філатова, 1-а
смт. Цумань
Ківерцівського району
Волинської області».
Слухання відбудуться 27 серпня в Цуманській селищній раді за
адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань,
вул. Грушевського, 2.
Ознайомитися з детальним
планом, подати свої пропозиції
та зауваження можна за адресою: смт. Цумань, вул. Грушевського, 2 (кабінет діловода) з
26 липня по 26 серпня року
2019 року.
Відповідальна особа –
селищний голова
А.В. Дорошук.

«Вона не повернулась із бою, — написав у
фейсбуці головний лікар Дніпровської обласної
лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. — Рятувала десятки поранених на найнебезпечніших
ділянках фронту. Наталія була там, де найважче.
За покликом душі. Точне попадання протитанкової ракети не залишило їй шансу. Осколки понівечили її тіло, але красиве обличчя залишилось
неушкодженим».
Наталія Хоружа (на фото) важила всього
42 кілограми, але це не заважало їй витягати
з–під обстрілів здоровенних чоловіків. Вона не
тримала на цій війні в руках автомата, а була на
передовій медичним працівником та психологом. Російські окупанти обстріляли автомобіль
медичної допомоги з пораненими. Санінструктор 54–ї ОМБр, молодший сержант Наталія Хоружа загинула, рятуючи трьох поранених військовослужбовців під мінометним обстрілом…
Після середньої школи Наталка вступила до
Дніпропетровського медичного училища, здобула фах медичної сестри. Тривалий час працювала в селі Зелений Гай, потім у селищі Просяна
Покровського району. Пішла на військову службу добровольцем, через два місяці роботи у
медпункті попросилася на передову санінструктором роти. У бійців дізнавалася про їхні справи,
що відомо з рідних місць, які новини в родинах.
А ще був у неї ритуал — підійти до солдата, дати
цукерку та впевнено сказати «З Богом!». Наталія
Хоружа стала для них справжнім промінчиком
світла. Дізнавшись про її смерть, плакали і сивочолі чоловіки.
«По дорозі їхала автівка з червоним хрестом
і побачив її «рускій іван». І випустив по автівці
протитанкову ракету, влучивши в ціль. І нічого
людського не ворухнулося в ньому, можливо,
лише радість заповнила той мертвий колодязь,
де в інших людей — душа. Хлопці знайдуть тебе,
«іване». Ножем на твоєму серці виріжуть ім’я однієї жінки — медика, яка не мала в руках автомата, а лише тримала руки поранених солдат, щоб
хоч трохи полегшити їхній біль», — такий запис
залишили бійці на згадку про свою Дюймовочку.
У статті використано матеріали сайтів
radiosvoboda.org, bbc.com,
vchasnoua.com, censor.net.ua, 24tv.ua.

ЗАЯВА
про визначення обсягу
стратегічної екологічної
оцінки Генерального плану
селища Луків Турійського
району Волинської області
Замовником проєкту є Луківська
селищна рада Турійського району Волинської області (44810, Волинська обл.,
Турійський р–н, смт Луків, вулиця Незалежності, 7).
Виконавець — Товариство з обмеженою відповідальністю «АрхЗемЦентр»
(43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26, офіс
214).
При визначенні сфер охоплення
стратегічної екологічної оцінки, основних
екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення,
що мають відношення до проєкту Генерального плану, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства та
в нормативних актах місцевих рад та
місцевих адміністрацій, а саме: стратегії
розвитку Турійського району на період
до 2008—2020 років; обласна програма «Питна вода України» на 2012—2020
роки; Комплексна програма поводження з відходами у Волинській області на
2016—2020 роки.
Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, — Луківська селищна
рада Турійського району Волинської області (44810, Волинська обл., Турійський
р–н, смт Луків, вулиця Незалежності, 7).

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ
РЕКЛАМИ
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Фото zakarpattya.net.ua.

У ці дні на честь Героя України колажують такі фотожаби.

За Надію Савченко
проголосувало
8 громадян
Колишня бранка Кремля і наразі ще чинна
народна в депутатка не набрала і десятка
голосів на одномандатному виборчому окрузі
№ 51 у Донецькій області на позачергових виборах
до Верховної Ради України
Однак 8 виборців — це 1,2% від усіх, хто проголосував
на окрузі. Річ у тім, що 51-й округ — це частина окупованої Горлівки, включаючи Зайцеве і частину Бахмутського
району Донецької області. Перемогу тут здобув самовисуванець Олександр Ковальов. Для цього йому вистачило
220 голосів виборців (33,03%).
Коли Надія Савченко дізналась про таку мізерну підтримку, демонстративно спалила всі свої агітки. Добре, що
не Верховну Раду.

До Джублика з’їжджаються тисячі паломників з України і світу.

Там, де з’явилася Божа Матір,
закровоточив хрест.
А кров ця не належить ні людині,
ні тварині…

»

Закінчення. Початок на с.1

Роксолана ВИШНЕВИЧ

l СИЛА НАУКИ

Фото dakarbuzz.net.

Жінка склала іспити
через 30 хвилин після
пологів
18-річна жителька Гвінеї Фатумата Курума (на фото)
прийшла на екзамени, але через біль в животі
її відправили до лікарні
Студентка каже, що знала про вагітність, але не думала, що почалися пологи. На щастя, вони були легкими
та швидкими — у Фатумати народився хлопчик. І що зробила сумлінна та відповідальна студентка? Попросила батьків
доглянути за немовлям, а сама побігла, щоб таки скласти
екзамени з французької мови та фізики. Каже, що жодного
болю після пологів не відчувала.
Її чоловік працює в місцевій поліції. Він був по-справжньому захоплений сміливістю дружини і тепер розповідає
всім про цю неймовірну жінку.
Ще б пак — її фото з’явилось у газетах багатьох країн. І у нашій — теж.

Отець Атанасій демонструє, як на склі цієї
ікони відбилося обличчя Ісуса Христа.

орік у травні, як пригадав ігумен,
паломники помітили кров на хресті
одинадцятої стації хресної дороги.
Він кровоточить періодично, особливо
після Пасхи. Прямо на очах витікає кров
у вигляді таких рясних крапель, наче
це сльози чи дощ. Служителі монастиря
внизу під хрестом підв’язують бинти, аби
ця кров не падала на землю, і люди по ній
не топталися. Ці бинти періодично міняють, а старі зберігаються в монастирі.
— Мені заборонили говорити людям, що то є кров, — отець Атанасій
завжди переживає хвилювання, коли
про це заходить мова. — Торік ми робили незалежну експертизу в найбільшій
криміналістичній лабораторії України
у Львові, і вона встановила, що стікаюча по хресті рідина є кров’ю, яка не належить жодній істоті на землі. Вони так
і написали, що це кров ані людини, ані
тварини. А чия? Це є найбільшим дивом… І нерозгаданою таємницею. Взимку, коли процес припинився, по хресту
почало текти миро. Це була липка, волога рідина, яка всмоктувалася в тіло
і не залишала слідів. До речі, раніше
в офіційній відповіді експертів повідомлялося, що рідина, яка стікає по хресті,
містить елементи крові. А неофіційно
«гуляла» версія, що то є кров четвертої
групи людини семітського походження.

Т

ЩЕ ОДНЕ ДИВО: НА СКЛІ З’ЯВИВСЯ
НЕРУКОТВОРНИЙ ОБРАЗ БОЖИЙ,
І З КОЖНИМ РОКОМ ВІН СТАЄ ВСЕ
ЧІТКІШИМ
Паломництво до святого місця
не припиняється. Людей, закономірно,
цікавить, що означає це кровоточіння,
як воно пов’язано із Закарпаттям, Україною. Отець на ці запитання має свої
варіанти відповіді, каже, що це відлун-

ня на певні політичні чи соціальні події
в країні.
Для прикладу навів випадок, коли
два чоловіки нетрадиційної орієнтації
реєстрували свій шлюб, тоді хрест почав
сильно кровоточити. А у Європі почалися повені. Зараз в Україні обговорюють
запровадження законних одностатевих
шлюбів, забуваючи, що у Старому Завіті
Господь спалив сіркою цілі міста через
цей гріх.
Розповідають і про інші дивовижні пригоди в Джублику. Якось близько

“

Коли два чоловіки
нетрадиційної орієнтації
реєстрували свій шлюб,
тоді хрест почав сильно
кровоточити. А у Європі
почалися повені.

10-ї години вечора туди прийшов один
розумово хворий чоловік із сусіднього
села. Малюки бачили, як він спочатку
молився перед образом, який і зараз
міститься під сходами каплиці, а потім
почав проклинати, лаятися, кричати…
Тоді вхопив металевий підсвічник і почав
бити ним по образу Ісуса Христа. Ікона
була понівечена. Але у верхній частині,
там, де обличчя Ісуса, скло не розбилося. Коли відвезли його на реставрацію
і відділили скло від зображення, то помітили, що на ньому відбилося обличчя
Господа. Зараз воно з кожним роком стає
все чіткішим. Із зовнішньої сторони скло
ніколи не висихає, завжди є вологим
і липким, наче миро.
Трапилася ще й така неймовірна історія. Приїхала група паломників. Усі
молилися, притулялися до хреста, який
тоді ще не був обгородженим. Одну жінку, яка теж підійшла до нього, відкинуло
і вдарило в дерево. Це, як пояснили святі

отці, є ознакою чи то опанування злим духом, чи то якогось гріха, який не допускав
її торкнутися до того хреста. А взагалі чудес є багато — вже видали цілу книжку
про це.
Деякі люди оздоровлюються: хтось
у купелі під хрестом, що кровоточив
у 2003–2005 роках, дехто біля нього
на горі, деякі, цілуючи нерукотворний
образ.

ОЛЕНКА І ЗАРАЗ ЧУЄ ГОЛОС
БОГОРОДИЦІ
Цікавляться паломники долею дівчат-візіонерок Оленки Куруц та Мар’янки Кобаль, яким у 2002 році з’явилася
Мати Божа, а згодом Ісус та Йосиф Обручник. Як стало відомо, одна з них навчається у Львові на архітектора, друга вже здобула вищу освіту, зараз вдома. З Мар’янкою втратили зв’язок, а Оленка часто
приходить на богослужіння, каже, що чує
голос Матері Божої, може спитати в неї
якусь пораду. До слова, якщо ігумена
щось турбує стосовно розбудови святині чи ще чогось, то часто запитує через
візіонерку, що скаже Богородиця.
… Зараз в урочищі Джублик засновано греко-католицький монастир Собору
Пресвятої Богородиці, побудовано літню
відпустову церкву Непорочного Зачаття
Пречистої Діви Марії, два монастирі (чоловічий із каплицею Серця Христового,
а також жіночий із каплицею Пресвятої
Родини). Також зведено будинок для паломників, у якому розміщено каплицю
Івана Хрестителя. Над джерелом, де з’явилася Богородиця, стоїть дерев’яна каплиця Матері Божої, а довкола всієї святині встановлено хресну дорогу. Щомісяця 26–27 числа в Джублику відпустові дні,
є проща, а в серпні, в річницю об’явлення,
до Джублика з’їжджаються тисячі паломників з України і світу. Урочище — єдине
місце на землі, де не в церкві, а прямо
серед лісу на ваших очах із дубового
хреста витікає кров. І це найбільше
диво для християн.
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l ВИДАТНІ ЛІКАРІ

l РЕЦЕПТИ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

Як вихідець із Великої Волині став
першим педіатром Російської імперії

Босоніж по килиму
зі споришу…

Фото uk.wikipedia.org.

Майже до середини XIX століття лікування дітей не
виділяли в окрему галузь медицини. Допоки наш земляк
Степан Хомич Хотовицький, який очолював кафедру
акушерства, жіночих і дитячих хвороб Петербурзької
медико–хірургічної академії, у своїх працях не
обґрунтував право педіатрії бути самостійною наукою.
Його напрацювання актуальні й досі

Наукова назва цієї лікарської рослини —
гірчак (горець) пташиний. Як і подорожник,
ця трава росте там, де людина протоптує
стежки. Наші предки вважали, що спориш
дає силу і здоров’я, має неабиякі лікувальні
властивості, тож широко використовували
його у боротьбі з різними хворобами
Олена ГОРОБЧЕНКО

МЕДИЧНЕ СВІТИЛО ІЗ СЕЛА КРАСИЛІВ
Рід Хотовицьких був великим і знаним не тільки у рідному
Старокостянтинівському повіті Волинської губернії. Особливою
його гордістю став уродженець Красилова (нині Хмельницька
область) Степан Хотовицький, син священика, який завдяки своїм унікальним здібностям здобув право казенним коштом вивчитися на лікаря і зумів стати вченим світового рівня.
Дата народження майбутнього медичного світила точно не
відома, найчастіше називають 1794, але згадують також 1791
і 1796 роки. Дванадцятилітнім хлопець почав навчатися в духовній семінарії стародавнього міста Острог, де, окрім латині,
вивчив грецьку, німецьку та французьку мови. Працелюбність і
талант Степана були належно оцінені. Коли по закінченні семінарії проводився набір студентів до Петербурзької медико–хірургічної академії, то юний Хотовицький у числі 12 випускників
був допущений до складання попередніх іспитів і виборов рекомендацію Волинської губернської лікарської управи вступати до
престижного закладу.

“

Провідним напрямом діяльності
професора Хотовицького завжди були
проблеми материнського і дитячого
здоров’я, які на той час вважалися чимось
другорядним.

Прибувши до Петербурга, семінарист Хотовицький знову
здавав екзамени з латині, арифметики й історії, за результатами
яких його звільнили від плати за навчання. А згодом наш земляк
став одним із 10 найкращих випускників академії 1817 року. Його
відрядили стажуватися за кордон у клініках Берліна, Відня, Геттінгена, Лондона, Единбурга. У дипломі, виданому шотландським
професором Дж. Гамільтоном, Степан Хотовицький характеризувався як талановитий лікар і людина високої моралі.

Степан Хотовицький – автор «Педіятрики», яку називають
енциклопедією дитячих хвороб.

в якому автор уперше в медичному світі сформулював особливості підходу до хвороб дитячого віку, розробив їх класифікацію
і принципи лікування, що зводилися до пріоритетності вичікувального способу перед діяльним. Особливе значення відводилося стосункам лікаря з маленькими пацієнтами, дитячій психології.
Професор Хотовицький разом зі своїми учнями хотів утілювати ці теоретичні напрацювання на практиці. І нарешті після його наполегливих клопотань у 1842 році при академії були
створені акушерська та дитяча клініки, а згодом у Петербурзі відкрили першу в світі лікарню для дітей раннього віку. Начебто все
складалося якнайкраще для вченого. Якби не підкилимні ігри,
через які Хотовицький потрапив у немилість.

ТАКА ВОНА, МОНАРША «ЛАСКА»…
ПРО ПОВИВАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО І «ХУДОБНЕ ЛІКУВАННЯ»
Повернувшись до Петербурга, Хотовицький захистив дисертацію на ступінь доктора медицини і був затверджений у званні
ад’юнкт–професора на кафедрі судової медицини й акушерства.
Але ця робота несподівано була перервана довгостроковим
відрядженням до Астрахані, де лютувала занесена з Персії та
Закавказзя холера. Набутий досвід і знання пригодилися вченому через 8 років, коли ця страшна хвороба охопила майже всю
Російську імперію. Степан Хотовицький брав активну участь у
діяльності холерного комітету і зробив значний внесок у ліквідацію епідемії, за що був удостоєний монаршої відзнаки.
Але провідним напрямом діяльності професора Хотовицького завжди були проблеми материнського і дитячого здоров’я,
які на той час вважалися чимось другорядним. Підтверджує це
відповідь міністра освіти Завадського на клопотання нашого
земляка про створення у Петербурзькій академії окремої кафедри акушерства: «Я згоден на відділення повивального мистецтва, але з тією умовою, щоб цю дисципліну читав професор
«худобного лікування»… (ветеринарію на той час викладали на
медичних факультетах).
У 1836 році Степана Хотовицького таки призначають ординарним професором нової кафедри акушерства і жіночих та дитячих хвороб, він уперше в Російській імперії почав викладати
систематичний курс педіатрії. Обгрунтування важливості цієї
наукової дисципліни лягло в основу великої праці під назвою
«Педіятрика». Майже тисячу сторінок мав унікальний фоліант,

оходиш удосвіта росяним моріжком босоніж — наберешся міцності, позбудешся
болю в суглобах, стверджують народні лікарі. А ще кажуть, що спориш «дробить» камені, перетворює їх на пісок і вони непомітно виходять, не
завдаючи болю. Кремнієві кислоти, яких дуже багато в цій рослині, з’єднуючись із кальцієм камінців,
роблять їх крихкими, бо утворюють солі, що розчиняються у воді.
А ще спориш має кровоспинну і кровозгортальну дії, лікує жовчнокам’яну хворобу, маткові або
гемороїдальні кровотечі, захворювання шлунка і
кишківника. Зовнішньо використовується у вигляді компресів при наривах, гнійних ранах, опіках.
Тонізує нервову систему, тому його застосовують
при неврозах і нервовому виснаженні організму.
Діє як спазмолітик при головному і ревматичному
болях, знижує артеріальний тиск. Настій споришу
ефективний для зміцнення волосяних цибулин, він
позбавляє від лупи.
Від проносу допомагає гарячий відвар із хвоща і споришу. Беруть 100 г трави у співвідношенні
2 частини гірчака і одну — хвоща. Дрібно нарізають
і кип’ятять 30 хвилин у літрі води, потім проціджують і п’ють теплим по 100 г кожні чотири години. За
день діарея повинна пройти.

П

Оксана КРАВЧЕНКО

Чому «Педіятрика» була надрукована накладом усього 600
примірників? Чому вона не скоро стала відомою широкому колу
практичних лікарів? Через що Хотовицький не одержав можливості очолити побудовану за його планом клініку? Тут далася
взнаки особиста неприязнь Миколи І до нашого земляка. Професор став жертвою наклепу. Попередньо його звинуватили
у відмові надати лікарську допомогу дружині наближеного до
престолу урядовця і заарештували. І тільки завдяки особистому
зверненню ректора академії до імператора зі спростуванням
вигаданих звинувачень арешт через 7 тижнів було скасовано і
вченого звільнили з–під варти. Але наслідки монаршої «ласки»
він відчував упродовж усієї подальшої кар’єри. І це при тому,
що ще на початку своєї роботи в академії Хотовицький отримав
Знак бездоганної служби, яким нагороджували працівників, котрі проявляли високу моральність і сумлінність.
Полишивши через утиски у віці 50 років працю в Медико–
хірургічній академії, Степан Хотовицький залишався її почесним
членом і членом Медичної ради. Але впродовж наступних чотирьох десятиліть він не мав змоги повноцінно займатися улюбленою справою.
Помер учений 30 березня 1885 року в Петербурзі на 91–му
році життя. Іменем засновника вітчизняної педіатрії в Красилові
на Хмельниччині назвали одну з вулиць, що донедавна носила
ім’я комуніста Григорія Петровського. Біля входу до місцевої
райлікарні встановлено меморіальну дошку з барельєфом Степана Хотовицького.

“

Кажуть, що спориш «дробить»
камені, перетворює їх на пісок
і вони непомітно виходять,
не завдаючи болю.

Щоб приготувати настій споришу звичайного,
беруть 30 г подрібненої трави, заливають 500 мл
окропу, тримають півгодини і проціджують. Приймають по столовій ложці до їжі 3 рази на день.
При ранках чи фурункулах на тілі роблять примочки: свіжий спориш дрібно нарізають, запарюють окропом 5 хвилин. Можна прикладати у вигляді компресу.
Перш ніж вживати ліки зі споришу при наявності каменів у нирках і хворобах сечового міхура,
проконсультуйтеся з лікарем. Також не можна їх
застосовувати вагітним. Людям, які мають тромбофлебіт і варикозне розширення вен, прийом
настоїв і відварів із гірчака категорично протипоказаний.
Фото 8gp.by.
Походиш удосвіта
росяним моріжком
босоніж — наберешся
міцності, позбудешся
болю в суглобах,
стверджують народні
лікарі.

Велика сторінка для Пані

Газета НА ВИХІДНІ»

Жіноче щастя у шлюбі – це коли вона дивиться на
красивого чоловіка, що проходить повз, і думає: «Хороша
куртка, треба чоловікові таку купити!»

l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

l ГОСПОДИНЯМ НА ЗАМІТКУ

«Серед листя з оксамиту — ароматне диво літа.
Від застуди, від ангіни порятує чай з малини…»

10 секретів ідеального варення
Абрикосове, малинове, смородинове,
виноградне, ожинове, яблучне —
кожне по-своєму смачне. Головне —
дотримуйтеся правил приготування,
і тоді матимете неперевершені ласощі
для чаювання з рідними та друзями

Ці соковиті, солодкі запашні ягоди неодмінно ростуть біля кожної української хати. Їхні цілющі
властивості відомі з давніх-давен. А ще малина — чудовий медонос і просто неймовірний смаколик.
Тож поспішіть зберегти в банках аромат літа, а у вишивці — його настрій
Фото valentina-a.gallery.ru.

СЕКРЕТ 1. РЕТЕЛЬНИЙ ВИБІР СИРОВИНИ
Ідеальне варення вийде тільки з плодів однакового ступеня зрілості. Адже поки
звариться недоспіла ягода, перезріла розповзеться. Тож, вибираючи фрукти, пам’ятайте: незрілі можна використовувати лише для
деяких видів варення — з волоських горіхів,
айви, груш, аґрусу, абрикосів; переспілі (з нещільною м’якоттю і деформовані) годяться
для джемів, повидла, пастили. Розмір також
має значення: для варення з цілими плодами
беріть невеликі ягоди і фрукти, перевірте, щоб
вони не були надгнилі чи пошкоджені — якісні
краще зберігатимуть форму.

СЕКРЕТ 2. МИЙТЕ ПРАВИЛЬНО!
Делікатні ягоди (суниці, малину, ожину)
спершу перебирають, акуратно перекладають у друшляк, миють під краном з аератором
(чи під душем) 3–4 хвилини і залишають на 10–
15 хвилин, щоб стекли. Плоди з міцнішою
шкіркою – під проточною холодною водою.

СЕКРЕТ 3. ПОСУД
Ще недавно латунні і мідні тази вважались
ідеальними для приготування варення. Але
це не так. У ягодах і фруктах є кислота, яка розчиняє оксиди міді. Крім того, варення, зварене

“

l ТАК ПРОСТО!

Як зберегти зелень свіжою?
Аби придбані кріп, петрушка, базилік, кінза, м’ята тривалий
ивалий
час не в’янули, посприяє… серветка з мікрофібри
Вона потрібна така завбільшки, щоб нею легко можна
на
було обгорнути всю зелень. Якщо великої немає, розділіть
літь
трави на 2 пучки. Змочіть серветку водою і дуже добре
ре відіжміть. Щільно загорніть у неї прянощі, помістіть у пакет і покладіть у холодильник. Таким способом можна скористатися
тися також, щоб зберегти зелень свіжою на балконі в холодну пору
ору року
або в іншому прохолодному місці (коморі, погребі тощо).

l ВИХІД Є!

Допоможе терпкий корінь
ЛЛіто
іто — пора відпусток, а значить екскурсій, поїздок на природу,
ддале
далеких мандрівок. От тільки непереливки тим, кого захитує в дорозі
Ті, хто стикався із проблемою поганого самопочуття під час поїздки в машині, автобусі чи на кораблі, часто користуються спеціїз
аальними таблетками. Однак пілюлям є натуральна і при цьому дієва
альтернатива: візьміть із собою кілька невеликих скибочок кореня
альт
імбиру. Коли відчуєте нудоту, посмокчіть шматочок. Він заспокоїть
імби
шлунок — і вам відразу полегшає. Імбир допомагає і в інших випадках
шлун
ш
наприклад при вагітності.
нудоти,, напр

На 1 кг ягід чи фруктів,
як правило, беруть 1 кг цукру.
Його кількість може мінятися,
але важливо, щоб його не було
замало, інакше варення
швидко прокисне.

в такому посуді, майже не містить витаміну
С. Не варто користуватися й каструлями з алюмінію, бо під дією фруктової кислоти його молекули потрапляють у варення. Ідеальний варіант — емальована
на тара (якщо на ній немає
сколів) або ємності
ті з нержавійки. Між мискою
і каструлею обирайте
айте миску: вона значно
ширша, а отже, пласт
ласт варення буде тоншим — швидше прогріється
рогріється й закипить,
його легше мішати.
ти. У результаті воно
вийде густішим, плоди
лоди не втратять форми і не переваряться.
ться. Аби не підгоріло,
надавайте перевагу
гу тарі з пласким товстим дном.

СЕКРЕТ 4. ДОТРИМУЙТЕСЯ
РИМУЙТЕСЯ
ПРОПОРЦІЙ
На 1 кг ягід чи фруктів, як правило, беруть 1 кг цукру. Його кількість
сть
може мінятися, але
важливо, щоб його
о
не було замало,
інакше варення
швидко прокисне.
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l КЛУМБА НА ПІДВІКОННІ

Дифенбахія
впирається у стелю
Доросла рослина може сягати 2 метрів
трів

СЕКРЕТ 5. ГОТУЙТЕ У КІЛЬКА ПРИЙОМІВ
Завдяки цьому ягоди не втратять форму.
Обійтись одноразовим кип’ятінням можна
у випадку з делікатними ягодами (суницями,
малиною) — щоб зберегти форму, просто засипте їх цукром на ніч.

СЕКРЕТ 6. КОНТРОЛЮЙТЕ ПОЛУМ’Я
Аби отримати ідеальне варення, перші
10 хвилин після закипання варіть на слабкому
вогні, щоб через сильне піноутворення воно
не збігло. Щойно піна осяде, уварюйте на середньому полум’ї. Стежте, щоб вогонь нагрівав лише низ, а не стінки посуду.

СЕКРЕТ 7. ЗАЙМАЙТЕСЯ ТІЛЬКИ
ВАРЕННЯМ
Старайтеся не готувати його одночасно
з іншими стравами, особливо тими, що мають
яскраво виражений запах, — варення вбере
чужі аромати і частково втратить свій. При настоюванні між прийомами кип’ятіння краще
винести миску в інше приміщення.

Нерідко такі вазони ставлять на підлозі. Вони дуже гарні, але з часом витягуються
уються
і втрачають нижнє листя, стають менш привабливиривабливими. Але красу їм можна повернути. Для цього слід
відрізати верхівку, відступивши від основи
ови рослини сантиметрів на 10. З часом зі сплячих
их бруньок
на стеблі з’являться нові листочки. Іноді
ді виростає
кілька стовбурів і дифенбахія стає пишною.
ою. Займатися обрізуванням можна будь-якої пори.
ри. Робити
це слід гострим ножем або лезом. Місцее зрізу доречно обробити товченим деревним вугіллям.
гіллям.
До того ж, з відрізаної частини можнаа отримати
кілька рослин. Розріжте її на шматочки з 2–3 бруньками, зрізи присипте деревним вугіллям і залишіть
на 1–2 дні, щоб підсушилися. Після цього покладіть
їх на злегка вологий грунт, вдавивши наполовину.
Коли відростуть бруньки і з’являться молоді листочки, до основи пагона підсипте трохи субстрату.

l ВАРТО ЗНАТИ

Про характер жінки розкаже
взуття

СЕКРЕТ 8. НЕ ПЕРЕВАРІТЬ!
Тоді воно втрачає аромат ягід, змінює колір
і смак. Коли ж кип’ятити вже досить? Визначити готовність варення можна візуально (якщо
воно стало напівпрозорим, а пінка збирається в центрі каструлі) або завдяки нескладній
маніпуляції (Наберіть трохи варення в ложку,
дайте остигнути і крапніть на холодне блюдце.
Якщо крапля не розтікається, варення готове).

Укорінення в землі найкраще відбувається під плівкою. Тому радимо укрити нею нові рослини.
Верхівці також можна дати друге життя. Для
цього її потрібно укоренити у воді або суміші піску
та торфу в рівних частинах.

Фото podrostkov-net.ru.
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СЕКРЕТ 9. ОСОБЛИВОСТІ ФАСУВАННЯ
Готове варення розкладають у чисті, простерилізовані й обов’язково сухі банки. Якщо
в тарі зостанеться вода, навіть кілька крапель, то воно може запліснявіти чи забродити.
Стерилізувати слід не тільки банки, а й кришки: на 3–5 хвилин опустіть їх в окріп, вийміть,
викладіть на чистий рушник, щоб стекла вода.

СЕКРЕТ 10. СКІЛЬКИ МОЖНА ЗБЕРІГАТИ?
Варення з кісточками (вишневе, персикове, сливове) — рік-півтора. Річ у тім, що синильна кислота, яку містять фруктові кісточки,
з часом може стати отруйною. Все інше варення при дотриманні правил консервації і зберігання — близько 3 років.
Добірка рецептів варення — на с. 14

Х
Хороший
й психолог може
розповісти щось про
людину лише поглянувши
на неї, міміку обличчя,
образ. Допоможе
«прочитати» її й взуття
Високі підбори. Їх носять
жінки двох типів. Перший — це ті,
хто хоче кинути виклик суспільству, полюбляє виглядати яскра-

во і привабливо.
Другий— ті, які
б
прагнуть бути впевненими і приховати деякі комплекси, пов’язані
із власною зовнішністю.
Туфлі та босоніжки на шпильці. Таке взуття подобається спокійним дівчатам, які не люблять
поспішати. Вони впевнені у собі,
жіночні та елегантні, полюбляють
флірт, приємне спілкування і прагнуть до нових знайомств.

На плат
платформі. Його носять
жінки, у яких завжди є
рішучі жінк
власна думка
думк з усіх важливих пидеякою
тань. Вони відрізняються
та
в
непередбачуваністю
та здатністю
непе
пере
р дбачу
дивувати.
дивува
ати
т .
Пласка
Пласк
ка підошва і низькі
підбори.
Така обувка переважає
п
пі
д ори. Та
дб
в гардеробі сильних
дам, цілеспрямованих
та консервативних.
Спортивне взуття і балетки.
Спортив
Воно подобається
усім, хто любить
подоба
комфорт і ппрактичність. Дівчата,
які віддають перевагу спортивному варіанту, легко заводять нові
знайомства. У їхньому гардеробі,
як правило, можна знайти багато
джинсів, футболок і светрів.
Низька танкетка або платформа. Це вибір м’яких, делікатних, неконфліктних і практичних
леді, які прагнуть до краси в усьому і намагаються йти на компроміс.

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

Не помиліться у виборі
Якщо купуєте пральну машинку, слід
врахувати кілька важливих параметрів
Правильно оцініть необхідний об’єм завантаження. Для однієї-двох осіб вистачить на 4–5 кілограмів. Для сім’ї з трьох-п’яти — на 5–6 кілограмів.
Для ще більшої — на 8–10. Однак більша не завжди
краща. Якщо ви перете 3–4 речі у великій машинці,
то витрачаєте багато зайвої води і електроенергії.
Але не варто вибирати і таку, яка має дуже маленький
об’єм — прання доведеться запускати кілька разів
і в підсумку необхідно більше води та електроенергії. Крім того, пам’ятайте: окремі речі вбирають багато води, стають дуже тяжкими і це може спричинити
перевантаження машинки, оскільки вона не передбачає великого об’єму завантаження. Багато вологи

втягують пуховики, вовняні речі та махрові.
Не женіться за кількістю функцій. Найчастіше
достатньо їх 3–5. До того ж за кожну з них вам доведеться платити, а це досить дорого. Тому добре подумайте, чи потрібні вони вам.
Правильно виберіть тип завантаження. Як
відомо, він буває вертикальний і горизонтальний
(фронтальний). Машинка з останнім зазвичай розрахована на більший об’єм, ніж з вертикальним.
До того ж вона дешевша і її можна буде вмонтувати
у меблі. А з вертикальним завантаженням — менш
габаритна, має свої плюси. Часто можна відкривати кришку під час прання, щоб закинути додаткові
речі, не треба нахилятися. Але коштує вона дорожче.
Крім того, асортимент таких машин невеликий і вона
не може бути вбудована у меблі.
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l СІМ «Я»

l НА ПОВОРОТАХ ДОЛІ

«Ну, мамо-о-о!»

«Мама зрадила нас…»

«Людина, яка настирливо керує життям рідних, молодших
і дорослих, сприймає їх, як свою частину, як продовження
себе», — це головна думка зі статті однієї з психологинь,
що трапилася мені напередодні. Знаєте, зачепило

Фото pinterest.com.

Закінчення. Початок на с. 16
Ольга ЧОРНА

Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

ожливо,
тому, що
бачила чимало життєвих ситуацій про мам і тат,
які вирішують за 30–літніх синів і донь (як за річних дітей),
а, можливо, тому, що не раз
доводилося самій віджартовуватися на іронічні закиди
23–річного сина після моїх
регулярних перепитувань, чи
тепло він одягнувся і чи не забув покласти продукти в холодильник. Його протяжливе «ну,
мамо-о-о» означає, що маму заносить, вона перегинає зі своєю турботою, навіть на відстані.
У згаданій статті йшлося,
що люди, схильні до гіперопіки, не вміють відділити своє
життя від життя, приміром дитини (чоловіка, сестри і т. д.), та
не відчувають, де закінчуються

М

“

Упало — і не забилося
дуже — нехай піднімається
саме, не виходить доповзти до
іграшки — хай саме спробує
знову, страждає через погану оцінку — співчуваємо і не
кажемо, що це не варто таких
емоцій, — раз так відчуває,
значить, так мусить бути. Дитина підростає, спокусилася —
взяла чужу річ — ніякого прикривання крилами — мусить
сама повернути і попросити
вибачення. Настає момент
вступу у доросле життя — відповідальних рішень, першої
закоханості, що іноді перебиває навчання. І якщо стримати
себе від стрімкого руху назустріч (давай допоможу, підстрахую, зроблю замість тебе,
переживу замість тебе), коли
в малюка маленька проблема, ще якось вдається, то далі,
коли болить і тривожиться тій
дитині, як дорослій, тримати
себе своє материнське серце

Але настає момент, коли потрібно «бити»
себе по ногах–руках–крилах, аби не зв’язати
психологічними путами наше найдорожче
дитя! Дитя, яке нібито належить нам, та,
насправді, має стати незалежною людиною.

їх особистісний простір і починається територія іншої людини. Найгірше — такі люди мають гостру потребу вирішувати
за когось, переживають чиїсь
біди, як свої, і хочуть знати все
до дрібниць з іншого життя.
Певно, як у сіамських близнюків.
Якщо міркувати навколо
поширеної поради психологів про «давайте своїй дитині
можливість наступати на її граблі» — то такий тато (чи мама)
готовий і до своїх проблем, і до
отих — із чужого поля (яким
і є, фактично, поле рідних дітей). Як важливо в цьому сенсі
усвідомлювати ЩО робимо ми,
батьки! Як важливо уміти відступати потроху з поля своїх дітей! Як важко робити це вчасно,
особливо нам, мамам, без яких
спочатку не відбувається перший крок! Ми звикаємо, що ми
дуже–дуже потрібні, ми летимо
на перший поклик, на перше
«агу» і перше «дай». Але настає
момент, коли потрібно «бити»
себе по ногах–руках–крилах,
аби не зв’язати психологічними
путами наше найдорожче дитя!
Дитя, яке нібито належить нам,
та, насправді, має стати незалежною людиною.

припнутим — усе важче і важче. Мама і тато наглядають, радять, співчувають, але не грають на полі, що належить іншій
особистості, яка буде здоровою і повноцінною тільки за
умови підтримки внутрішньої
свободи дій. Нехай вам і на
секундочку не здасться, що
веду до недогляду у вихованні
чи мінімального спілкування:
хай там справляється, як жаба
у глечику з вершками. Тісний
зв’язок у сім’ї — це здорово,
але зв’язок цей гарний тоді,
коли дихати легко не тільки
старшим членам, наділеним
традиційно більшими правами з огляду на більші досвід і
кількість обов’язків. Щоб відпускати на довшому і ще довшому повідку дітей (аж до моменту без повідка) — потрібно
вряди–годи обстежувати свій
простір, свої думки і дії, аналізувати й обмежувати себе, підрізати свої крила, якщо мозок
і психологія «гіпермами» (тата)
спрямовує їх не туди.
Маєте свої хвилювання,
думки — чекаю листів за
електронними
адресами:
okovalenko74@gmail.com
або ж tsikava.gazeta@gmail.
com.

ксана вийшла заміж за
Олеся у вісімнадцять.
Через рік Микола народився. Згодом — Віта.
Олесь крутився, як міг. Водієм на
комунальному підприємстві працював. І на будову ходив. Підробляв.
Батько був будівельником, то й сина
ремесла навчив.
Оксана нарікала на весь світ.
І з дітьми тяжко. І з грішми нелегко. Олесь заспокоював дружину: а
кому зараз добре живеться? Скільки людей роботу втратили. Підприємства закриваються. Час такий.
Але все зміниться.
— І доки чекати того «зміниться»? — зривалася на крик Оксана.
— А Віта ще й неспокійна така… Я
вже забула, коли спала нормально.
І допомогти нема кому.
— Ти ж знаєш, і твої, і мої батьки
працюють. Добре, що роботу мають.
…Містечковий люд почав тягнутися на закордонні заробітки.
От і сусідка подалася до Європи. Її
донька Зоя хвалилася перед Оксаною, що тепер безгрошів’я сім’ї не
загрожує. Оксана заздрила сусідам.
Пиляла чоловіка. І все частіше впадала в нерви…
— Я б на твоєму місці, Оксано,
не чекала, коли Олесь розбагатіє,
— якось завела розмову Зоя, — а
махнула б за кордон, аби вилізти із
злиднів.
— Що ти таке кажеш? На кого
дітей залишу? Малій недавно рік
минув.
— І, взагалі, ти у дзеркало на
себе дивилася? Обабилась. Врода
в’яне… Не за того ти, Оксано, заміж
вийшла. Олесь добрий, але цього ні
в гаманець, ні в тарілку не покладеш.
Зоїні слова крутилися Оксані в
голові. Поки що з дітьми вдома сидить. А далі? Ні освіти, ні перспективи. Куди на роботу піде? Та й де ту
роботу знайти тепер?
— Поїду на заробітки! — мовила
сама до себе.
Сказала про це чоловікові.
Олесь не йняв віри почутому.
— А діти?
— Батьки допоможуть. Микола вже до школи скоро піде. А Віту
незадовго можна буде до садка віддати.
— Оксано, хіба ми без шматка
хліба сидимо?
— Діти ростуть, їм треба одяг,
взуття. І я вже забула, коли обновки собі купувала. А ти скільки разів

...О

Олесь був дітям і за батька, і за матір.

свої капці ремонтував? Хіба то життя?
— То вже ліпше я поїду на будову. А ти з дітьми будеш.
— Ні! Я все вирішила.
Олесь не вмів перечити ні матері, ні дружині.
Свекруха так лаяла Оксану, що
пів містечка чуло. Та вперто мовчала. Подумки вже була звідси далеко.
… — Пильнуй, Колю, за сестричкою. Тепер ти за старшого, — сумно
пожартував Олесь.
Хлопець по–дорослому кивнув
головою.
…Оксана двічі приїжджала додому. Віта маму не впізнала. Микола
на матір був ображений. Бачив, як
нелегко батькові. Син був гарним

“

Сусідка подалася
до Європи. Її донька
Зоя хвалилася перед
Оксаною, що тепер
безгрошів’я сім’ї
не загрожує. Оксана
заздрила сусідам.

помічником, але так хотілося у м’яч
пограти, на велосипеді покататися…
Хлопець чув, як бабусі винуватили
батька, що відпустив матір у світ.
А Олесь відчував: збайдужіла до
нього Оксана. Чужою стала. І до дітей особливої любові не має.
Невдовзі перестала передавати
гроші та речі для дітей. І не дзвонила.
Олесь різну «жіночу» роботу
навчився виконувати. Був дітям за
батька й матір. А ті все рідше запитували, коли вона повернеться…
Микола був чудовим братом.
Пильнував за сестрою, як і обіцяв.
Віта його любила. «Хвостиком» всюди бігала…

Минали роки. Оксана не давала
про себе знати. Начебто спілкувалася зі своїми батьками. Олесь про
це нічого не знав. А коли запитував
про дружину, теща відповідала:
— Треба було жінку вдома тримати.
— Я ж казав, що сам поїду. А
вона й чути не хотіла.
— Значить, погано казав.
— То хай розлучається.
— Так їй і скажи.
— Сказав би, та не можу. Дайте
хоч номер її телефону.
— А я що, його знаю?..
…Не приїхала Оксана до сина
на випускний. Не провела в армію.
— Не осуджуй маму, — просив
Олесь сина. — Просто… вона… в
неї інше життя. Так сталося…
— Мама зрадила нас, тату…
Микола також вивчився на будівельника. Руки в хлопця були золоті, як і в батька.
Коли завів мову про женячку,
Олесь зітхнув:
— Не склав я грошей на весілля,
сину. Розпишіться, візьміть шлюб у
церкві. А забава… Хіба від того щастя буде більше?
— Не переживайте, тату. Поїду
за кордон. Зароблю…
…Настала черга Віти вітати молодих з одруженням. Вона дякувала
Миколі за те, що глядів її, що він —
найкращий брат у світі. Аж розплакалася.
Микола вийшов з-за столу, витер сестрі сльози, як колись у дитинстві.
— Годі, маленька, я завжди буду
поруч.
Підійшов Олесь. Обняв дітей.
Гості дивилися на них захоплено
і розчулено…
Оксана ж не бачила своєї сім’ї
майже п’ятнадцять років. Чи знала, що син жениться? А може, ні
чоловікові, ні дітям уже давно
нема місця в її житті та серці…

Більше неймовірних історій — в інших наших виданнях:
«Так ніхто не кохав» і «Читанка для всіх»!
А також на сайті volyn.com.uaa

«ЦІКАВА

www.volyn.com.ua

Газета НА ВИХІДНІ»
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l УЧІТЬСЯ!
Фото tutkatamka.com.ua.

вати ілюзії на стінах та викликати
усмішки на обличчях людей».
Аби зображення не було
прив’язане штучно, залучили до
мистецького процесу мешканців
будинку, розпитали їх про улюблені книги. «Так нам вдалося поєднати 8 різних мов та культур в
одній роботі. Усім знайшлося місце
— кожній особі, віку, уподобанню.
Єдине табу, яке я запровадив, — на
політичну й релігійну літературу»,
— розповідає автор.

“
Відчуйте різницю: митці зуміли не просто прикрасити стіни споруди, а й зобразити літературні смаки тих, хто тут живе.

На фасаді будинку —
улюблені книги його мешканців
Зображення на стінах покинутих споруд чи парканів нині
не рідкість. Вуличні художники використовують їх як мольберти.
Проте все частіше з’являються мурали, які по праву можна
вважати витворами мистецтва
Надія АНДРІЙЧУК

С

аме до таких належить робота данського художника
Яна Іс де Мана, який не про-

сто розписує стіни непримітних
будівель, а й намагається своїми
творами згуртувати місцеві спільноти, залучити людей до втілення
задумів, де кожен може проявити

себе. Цьогоріч у співпраці з другом, теж вуличним художником
та партнером по ще одному проєкту, Дефом Фідом і співвласником тамтешнього тату–салону він
представив 3–ярусну книжкову
полицю — зорову ілюзію на стіні
одного з будинків у місті Утрехті
(Нідерланди).
Ян розповів, що знайомий із
місцевими мешканцями, які давно

просили його вигадати для них
щось незвичайне. «Спочатку я планував зобразити великий смайл.
Побачивши гігантську усмішку,
люди почувались би щасливішими.
Однак ця ідея була надто простою,
банальною, — каже митець. — Я
вивчив розміри споруди, місце її
розташування, і мені спало на думку: а чому б не зобразити гігантську
книжкову полицю? Люблю створюР Е К Л А М А

l ЦЕ Ж ТРЕБА!

Фото viva.ua.

Ніколь і Кіт аж сяють від такої новини.

52-річна Ніколь Кідман
уп’яте стане мамою?
Знаменита австралійська актриса виховує
чотирьох дітей: двох прийомних, які з’явились
у шлюбі з актором Томом Крузом, і двох рідних,
народжених від кантрі-співака Кіта Урбана
скільки жінки в родині кінозірки вже ставали
мамами у зрілому віці, Ніколь теж не полишала надії, і, подейкують, її бажання здійснилося. Як пише New Idea з посиланням на Star: 52–річна
Кідман при надії!
Актриса вдалася до екстракорпорального запліднення, і вдалою виявилася перша ж спроба, що
є справжнім дивом у такому віці. Зі слів інсайдера,
Кідман почувається чудово і аж сяє. «У Ніколь не
було жодного дня токсикозу, ніби так і має бути», —
додав він.
Зіркові фільми Ніколь Кідман: «Біллі Батгейт» (1992), «Далеко–далеко» (1993), «Померти
заради» (1996), «Бетмен назавжди» (1996), «Мулен
Руж» (2002), «Інші» (2002), «Години» (2003), «Догвіль»
(2003), «Холодна гора» (2004), «Народження» (2005).

О

Люблю створювати
ілюзії на стінах
та викликати
усмішки на
обличчях людей.

Тиждень знадобився лише на
те, щоб перенести план книжкової
полиці на стіну житлового будинку.
Митці зізналися: хвилювалися, чи
вдасться все правильно спланувати, чи підійде проєкт для споруди
та місцевості.
Коли ж мурал завершили, він
став родзинкою кварталу, місцем
зупинки перехожих для цікавого селфі. «Квартал, де розміщена
наша робота, поєднує чимало
культур. І я зауважив, що люди не
шукають різниці між народами,
політичними ідеями чи поглядами.
Наше зображення книг також гуртує всіх без винятку».

ПОНЕДІЛОК, 29 ЛИПНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

29 липня — 4 серпня

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

l ЗІРКОВЕ ЖИТТЯ

Фото odessa-life.od.ua.

Катрін Деньов зачарували…
українські помідори
Близько півтори
тисячі людей
прийшло на зустріч
зі спеціальною
гостею Одеського
міжнародного
кінофестивалю —
уславленою
французькою
75-річною акторкою
театру і кіно
та співачкою

НАЙЗНАМЕНИТІШІ
ФІЛЬМИ ЗА УЧАСТЮ
КАТРІН ДЕНЬОВ:

Лія ЛІС

Під час розмови Катрін
Деньов (на фото), відповідаючи на прохання дати
оцінку тому, що відбувається між Києвом і Москвою,
підкреслила, що Одеса —
це Україна. «Я рада, що зараз перебуваю в Україні», —
наголосила актриса.
А ще вона поділилася
з аудиторією своєю пристрастю до роботи «на городі», додавши, що чула

І в свої 75 вона й досі має мільйони прихильників.

“

Українські помідори — найкращі
в світі, але, щоб виростити такі,
потрібен, зокрема, особливий
клімат…

ВІВТОРОК, 30 ЛИПНЯ
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 «Одруження наосліп»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:15 «Сімейні мелодрами»
14:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
20:15 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «У неділю рано
зілля копала»
22:50 Т/с «Школа. Недитячі ігри»
23:45 Т/с «Школа. Випускний»

про якість… наших томатів.
«Українські помідори —
найкращі в світі, але, щоб
виростити такі, потрібен,
зокрема, особливий клімат… Хочу насіння ваших
томатів повезти з собою
до Парижа», — наголосила
Деньов, роздаючи автографи багатьом бажаючим.

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Родичі в турне
11:30 Реальна містика
12:30 Т/с «Черговий лікар - 4»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар - 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Вікно життя 2»

СТБ
06:40 Т/с «Коли ми вдома»
10:50 МастерШеф 12+
13:55 Цієї миті рік потому 12+
15:55, 18:00 Х/ф «ФАТАЛЬНА
ПРИСТРАСТЬ»
17:30, 22:00 Вікна-новини
18:20 Х/ф «ПРОСТА ПОСЛУГА»
20:55 Т/с «Кріпосна»
22:45 Т/с «Ніконов і Ко»

«Шербурзькі
парасольки» (1964),
«Відраза» (1965),
«Денна красуня»
(1967), «Легіонери»
(1977), «Голод» (1983),
«Індокитай» (1992),
«Історія злочину»
(1997), «Кохана теща»
(1999), «Схід-Захід»
(1999), «Та, що танцює
у темряві» (2000),
«8 жінок» (2002).

Шалена подорож 18.50
Битва цивілізацій 19.50,
01.50 Містична Україна
СТБ
20.45 Їжа богів 21.45
Полярний ведмідь 22.45
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
Народжені мусонами 23.45
11:20 МастерШеф 12+
14:25 Цієї миті рік потому 16+ Як працюють машини 02.40
16:30, 18:00 Х/ф «СЕЛЮКИ Війна всередині нас
З БЕВЕРЛІ-ХІЛЗ»
К-1
17:30, 22:00 Вікна-новини
06:30
«TOP
SHOP»
19:00 Х/ф «ФАТАЛЬНА
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
ПРИСТРАСТЬ»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
20:55 Т/с «Кріпосна»
10:25 Т/с «Мисливці за
22:45 Т/с «Ніконов і Ко»
реліквіями»
12:10 Х/ф «ОДРУЖИСЬ ЗІ
ICTV
МНОЮ, ЧУВАК»
05:40 Громадянська оборона
14:00 «Орел і Решка.
06:30, 08:45, 12:45, 15:45,
Навколо світу»
18:45, 21:05 Факти
17:00 Т/с «Доктор Хто»
09:15, 19:20 Надзвичайні
20:00 Т/с «Доктор Хаус»
новини
21:50 «Орел і Решка.
10:10
Антизомбі.
Дайджест
ІНТЕР
Морський сезон»
11:50, 13:20 Т/с «Майор і
05.20, 22.00 «Слідство вели...
22:50 Х/ф «ВИПАДКОВО
магія»
з Леонідом Каневським»
ВАГІТНА»
14:25, 16:20 Х/ф «ЧАС
06.55 «Речдок» 08.45,
СКАЖЕНИХ ПСІВ»
2+2
18.00, 19.00, 00.50 Ток-шоу
16:40 Х/ф «ВІД КОЛИСКИ
«Стосується кожного» 10.40
06:00 Мультфільми
ДО МОГИЛИ»
Х/ф «ВОЖДЬ ВІННЕТУ:
08:00 «Помста природи»
20:20 Теорія змови
ЗОЛОТО АПАЧІВ» 12.35
09:25, 18:15 «Спецкор»
21:25 Т/с «Пес»
Х/ф «ВОЖДЬ ВІННЕТУ:
10:05, 18:50 «ДжеДАІ»
22:25 Свобода слова
СИН ІНЧУ-ЧУНА» 14.20
10:45, 19:25 Т/с «Опер за
23:55 Х/ф «ПОВІТРЯ»
Х/ф «ВОЖДЬ ВІННЕТУ
викликом-3»
3: СЛІД ГОЛОВОРІЗІВ»
НОВИЙ КАНАЛ 14:50 Х/ф «БИТВА
16.15 «Чекай на мене.
ДРАКОНІВ»
05:15, 07:25 Kids Time
Україна» 20.00, 01.45,
16:25 Х/ф «ВТІКАЧІ»
05:20 М/с «Том і Джеррі в
04.05 «Подробиці» 21.00
21:40 Т/с «Касл-4»с
дитинстві»
«Речдок. Особливий випадок.
23:10 Х/ф «КУР’ЄР»
07:30,
23:50
Х/ф
«ІДАЛЬГО»
Фатальна пристрасть» 23.50
10:10 Х/ф «ДЕНЬ
Т/с «Жереб долі» 02.30
ZIK
ТРИФФІДІВ»
«Орел і Решка. Шопінг» 03.40
«Україна вражає» 05.00 «Top 14:00 Х/ф «АРАХНОФОБІЯ» 07.00 Злий дім 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
16:10 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР.
Shop»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
ПРОКЛЯТТЯ
ЮДИНОГО ПОТИРУ» 18.00 Перші про головне
УКРАЇНА
08.10 Перші другі 09.10,
18:00 Аферисти 16+
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
22:00 Х/ф «СИБІР»
Україною
14.10, 15.10, 16.10 Коментарі
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
17.10, 18.10, 23.00 Правила
МЕГА
19:00, 23:00 Сьогодні
життя 19.00, 21.00 Кінець
06.00
Бандитська
Одеса
09:30 Зірковий шлях
07.45, 14.00 Правда життя дня 20.00 HARD з Влащенко
10:30 Родичі в турне
22.00 Запитай Киву 00.50
08.50, 17.50 Африканські
11:30 Реальна містика
Д/ф «Щоденники Другої
річки: дари дощів 09.50
12:30 Т/с «Черговий лікар - 4» Цікаво.com 10.50 Прихована світової війни: день за днем»
14:30 Т/с «Жіночий лікар- 2» реальність 11.45 Скептик
01.40 Д/ф «Великі танкові
15:30 Т/с «Жіночий лікар - 2» 12.45, 01.15 Речовий доказ битви» 02.20 Художній фільм
19:50 Ток-шоу «Говорить
03.55 Історична правда з
14.55 Земля 2050 15.55
Україна»
Вахтангом Кіпіані
Очима пінгвінів 16.55
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 «Одруження наосліп»
11:45, 12:20 «Міняю жінку»
13:20 «Сімейні мелодрами»
14:20 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
20:15 «Секретні матеріали
2019»
20:45, 21:45 Т/с «У неділю
рано зілля копала»
22:45 Х/ф «ДІАМАНТОВА
РУКА»

21:00, 23:30 Т/с «Вікно
життя 2»

СЕРЕДА, 31 ЛИПНЯ
НОВИЙ КАНАЛ

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Зона ночі
05:40 Абзац
06:25, 07:15 Kids Time
06:30 М/с «Сімейка Крудс»
07:20 Шоу Оля
08:20 Хто зверху? 12+
10:10 Т/с «Чаклунки»
11:10 Європа за копійки
13:10 Заробітчани
17:10 Вар’яти 12+
21:00 Х/ф «ТАЄМНИЙ АГЕНТ»
23:00 Х/ф «АРАХНОФОБІЯ»

МЕГА

06.00 Бандитський Київ 07.45,
13.50 Правда життя 08.50, 17.50
ІНТЕР
Африканські річки: дари дощів
09.50, 16.55 Цікаво.com 10.50
05.30, 22.00 «Слідство вели...
Прихована реальність 11.40
з Леонідом Каневським»
Скептик 12.45, 00.45 Речовий
07.00, 15.15 «Речдок» 08.50,
ICTV
доказ 14.55, 23.45 Земля 2050
18.00, 19.00, 00.45 Ток-шоу
15.55 Очима пінгвінів 18.50
05:35, 20:20 Громадянська
«Стосується кожного» 09.50 Т/с
Битва цивілізацій 19.50, 01.55
«Побачити океан» (12+) 10.45 Т/с
оборона
Містична Україна 20.45 Їжа богів
«Прекрасна Рані» (16+) 12.35 Х/ф 06:30 Ранок у великому місті
«ПЛАНЕТА САМОТНІХ» 20.00,
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 21.45 Полярний ведмідь 22.45
Народжені мусонами 02.40
01.40, 04.05 «Подробиці» 21.00
Факти
«Речдок. Особливий випадок.
09:15, 19:20 Надзвичайні новини Бандитська Одеса
Фатальна пристрасть» 23.50
10:05 Теорія змови
К-1
Т/с «Жереб долі» 02.25 «Орел і
11:30 Т/с «Володимирська, 15»
06:30
«TOP
SHOP»
Решка. Шопінг» 03.40 «Україна
12:35, 13:20 Х/ф «ІНТИМНИЙ
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
вражає» 04.55 «Top Shop»
СЛОВНИК»
08:20 «Ух ти show»
15:15, 16:20 Х/ф «ШТУЧНИЙ
УКРАЇНА
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
РОЗУМ»
09:40 Т/с «Мисливці за
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
21:25 Т/с «Пес»
реліквіями»
Україною
22:35 Т/с «Операція «Горгона»

11:35, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
13:35 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:30 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-3»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
11:50 «Помста природи»
12:25 Х/ф «СПИС ДОЛІ»
15:10 Х/ф «СТУКАЧ»
19:25 Т/с «Опер за викликом-3»
21:40, 23:10 Т/с «Касл-4»

ZIK
07.00, 17.10, 18.10, 23.00
Правила життя 08.00 HARD з
Влащенко 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00 Перші про
головне 09.10, 10.10, 11.10,
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10
Коментарі 19.00, 20.10 Кінець дня
22.00 Запитай Киву 00.50 Д/ф
«Щоденники Другої світової війни:
день за днем» 01.40 Д/ф «Великі
танкові битви» 02.20 Художній
фільм 03.55 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

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 «Одруження наосліп»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:15 «Сімейні мелодрами»
14:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
20:15 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «У неділю рано
зілля копала»
22:50, 23:55 Т/с «Школа.
Випускний»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 15.10 «Речдок» 08.55,
18.00, 19.00, 00.50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 09.50 Т/с
«Побачити океан» (12+) 10.50
Т/с «Прекрасна Рані» (16+) 12.50
Х/ф «БАНДИТИ» 20.00, 01.50,
04.10 «Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Фатальна
пристрасть» 23.50 Т/с «Жереб
долі» 02.35 «Орел і Решка.
Шопінг» 03.45 «Україна вражає»
04.55 «Top Shop»

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 Родичі в турне
11:30 Реальна містика
12:30 Т/с «Черговий лікар - 4»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар - 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Вікно життя 2»

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
08:45 МастерШеф 12+
12:00 У цей момент рік потому
16+
14:00 Х/ф «ПРОСТА ПОСЛУГА»
16:35, 18:00 Х/ф
«ЗНАЙОМТЕСЯ, ДЖО
БЛЕК»
17:30, 22:00 Вікна-новини
20:55 Х/ф «КРІПОСНА»
22:45 Т/с «Ніконов і Ко»

ICTV
05:35, 10:00 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:45 Т/с «Володимирська, 15»
11:45, 13:20 Х/ф «ШТУЧНИЙ
РОЗУМ»
15:10, 16:20 Х/ф «ОСОБЛИВА
ДУМКА»
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пес»
22:20 Т/с «Останній бронепоїзд»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:25 Kids Time
06:10 М/с «Сімейка Крудс»
07:30 Шоу Оля
08:30 Хто зверху? 12+
10:10 Т/с «Чаклунки»
11:10 Європа за копійки
13:20 Заробітчани
17:20 Вар’яти 12+
21:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛІ
ЗАКОНУ»
23:50 Х/ф «ЛИСТОНОША»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.35,
13.50 Правда життя 08.45, 17.50
Африканські річки: дари дощів
09.45, 16.55 Цікаво.com 10.45
Прихована реальність 11.40
Скептик 12.45, 00.45 Речовий
доказ 14.55, 23.45 Земля 2050
15.55, 21.45 Очима пінгвінів
18.50, 20.45 Їжа богів 19.50,
01.55 Містична Україна 22.45
Народжені мусонами 02.40
Історія українських земель
03.35 Прокляття відьом 04.30
Полювання на НЛО 05.10
Шалена подорож

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:50, 16:40 Т/с «Доктор Хто»

13:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:30 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-3»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:50 «Помста природи»
13:05 Х/ф «БОЖЕВІЛЬНИЙ
СВІТ»
14:50 Х/ф «ЯНГОЛ ОХОРОНЕЦЬ»
19:25 Т/с «Опер за викликом-4»
21:30, 23:05 Т/с «Касл-4»

ZIK
07.00, 08.10, 17.10, 18.10, 23.00
Правила життя 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Перші
про головне 09.10, 10.10, 11.10,
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10
Коментарі 19.00, 21.00 Кінець
дня 20.00 HARD з Влащенко
22.00 Запитай Киву 00.50 Д/ф
«Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 01.40 Д/ф
«Великі танкові битви» 02.20
Художній фільм 03.55 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

П’ЯТНИЦЯ, 2 СЕРПНЯ

ЧЕТВЕР, 1 СЕРПНЯ
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 «Одруження наосліп»
11:35, 12:20 «Міняю жінку»
13:20 «Сімейні мелодрами»
14:20 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
20:15 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «У неділю рано
зілля копала»
22:50, 23:45 Т/с «Школа.
Випускний»

ІНТЕР
05.25, 22.10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
15.10 «Речдок» 08.50, 18.00,
19.00, 00.40 Ток-шоу «Стосується
кожного» 09.50 Т/с «Побачити
океан» (12+) 10.45 Т/с «Прекрасна
Рані» (16+) 12.50 Х/ф «СМЕРТЬ
НЕГІДНИКА» (16+) 20.00, 01.40,
04.35 «Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Фатальна
пристрасть» 23.50 Т/с «Жереб долі»
02.25 «Орел і Решка. Шопінг» 03.35
Д/п «Анатомія голосу. Джамала»
04.05 «Україна вражає»

08:50 МастерШеф 12+
12:25 Цієї миті рік потому 16+
14:15, 18:00 Х/ф «ЗНАЙОМТЕСЯ,
ДЖО БЛЕК»
17:30, 22:00 Вікна-новини
18:50 Х/ф «НЕСТЕРПНА
ЖОРСТОКІСТЬ»
20:55 Т/с «Кріпосна»
22:45 Т/с «Ніконов і Ко»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
11:05 Т/с «Володимирська, 15»
12:05, 13:25 Х/ф «ОСОБЛИВА
ДУМКА»
16:20 Х/ф «РОНІН»
20:15 Антизомбі. Дайджест
21:20 Т/с «Пес»
22:30 Т/с «Сильніше вогню»

НОВИЙ КАНАЛ

05:30 Служба розшуку дітей
05:35 Зона ночі
06:00, 07:25 Kids Time
06:05 М/с «Сімейка Крудс»
07:30 Шоу Оля
08:30 Хто зверху? 12+
10:05 Т/с «Чаклунки»
11:10 Європа за копійки
УКРАЇНА
12:20 Заробітчани
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною 17:10 Вар’яти 12+
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
21:00 Х/ф «МЕТЕЛИК»
23:00 Сьогодні
23:50 Х/ф «ДЕТРОЙТ»
09:30 Зірковий шлях
10:30 Родичі в турне
МЕГА
11:30 Реальна містика
06.00 Бандитський Київ 07.35,
12:30 Т/с «Черговий лікар - 4»
13.50 Правда життя 08.45, 17.50,
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар - 2» 05.00 Африканські річки: дари
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
дощів 09.45, 16.55 Цікаво.com
21:00, 23:30 Т/с «Вікно життя 2»
10.45 Прихована реальність 11.45
Скептик 12.45, 00.45 Речовий
СТБ
доказ 14.55, 23.45 Земля 2050
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
15.55 Полярний ведмідь 18.50 Їжа

богів 19.50, 01.55 Містична Україна
20.45 Битва цивілізацій 21.45
Очима пінгвінів 22.45 Народжені
мусонами 02.40 Історія Києва
03.25 Легендарні замки України
04.10 Доктор Хайм

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
11:50, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
13:40 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:50 Т/с «Доктор Хаус»
22:25 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:25 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-4»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:00 Х/ф «ВИЩА СИЛА»
14:35 Х/ф «ЧОРНИЙ ЯСТРУБ»
19:25 Т/с «Опер за викликом-4»
21:30, 23:05 Т/с «Касл-4»

ZIK
07.00, 17.10, 18.10, 23.00 Правила
життя 08.00 HARD з Влащенко
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00 Перші про головне 09.10,
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10 Коментарі 19.00,
20.10 Кінець дня 22.00 Запитай
Киву 00.50 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни: день за днем»
01.40 Д/ф «Великі танкові битви»
02.20 Художній фільм 03.55
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані

СУБОТА, 3 СЕРПНЯ
1+1
06:00, 23:25 «Світське життя.
2019 Дайджест»
06:50 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 11:55, 13:05, 14:10,
15:15 «Світ навиворіт»
16:30, 21:30 «Жіночий квартал»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Українські сенсації 2019»

19:00 Т/с
23:05 Х/ф «АКВАМАРИН»

ICTV

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 «Одруження наосліп»
11:10, 12:20 «Міняю жінку»
13:10 «Сімейні мелодрами»
14:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
20:20, 23:00 «Ліга сміху»

ІНТЕР
05.20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
15.10, 23.35 «Речдок» 08.50,
18.00, 01.25 Ток-шоу «Стосується
кожного» 09.50 Т/с «Побачити
океан» (12+) 10.45 Т/с
«Прекрасна Рані» (16+) 12.50
Х/ф «НЕПРИБОРКАНИЙ» (16+)
20.00 «Подробиці» 21.00 Х/ф
«ВІЙ» (16+) 02.55 «Україна
вражає» 03.40 «Орел і Решка.
Шопінг» 05.00 «Top Shop»

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
10:45 Т/с «Замкнене коло»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар- 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
22:00, 23:30 Т/с «За щучим
велінням»

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
07:10 Т/с «Ніконов і Ко»
15:10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
17:00, 18:00 Х/ф «НЕСТЕРПНА
ЖОРСТОКІСТЬ»

17:30, 22:00 Вікна-новини
19:45 Х/ф «АКВАМАРИН»
22:45 Х/ф «ГАРНО ЖИТИ НЕ
ЗАБОРОНИШ»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі. Дайджест
11:10, 13:20, 16:20, 23:55 Скетчшоу «На трьох» 16+
14:10, 22:50 Т/с «Марк+Наталка»
20:05, 21:35 Дизель шоу 12+

НОВИЙ КАНАЛ
05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Зона ночі
05:25, 06:45 Kids Time
05:30 М/с «Сімейка Крудс»
06:50 Шоу Оля
07:45 Хто зверху? 12+
09:25 Т/с «Чаклунки»
10:25 Половинки 16+
14:15 Х/ф «ДОРОГОЮ»
16:10 Х/ф «СЛУЖИТЕЛІ
ЗАКОНУ»
19:00 Х/ф «ПРОФЕСІОНАЛ»
21:15 Х/ф «ШАЛЕНА КАРТА»
23:10 Х/ф «ВЕЧІР СУДНОГО
ДНЯ»

МЕГА

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:40, 16:50 Т/с «Доктор Хто»
14:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:50 Х/ф «ТРАСА 60»
20:10 Х/ф «НЕВЛОВИМИЙ»
22:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-4»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:55 «Помста природи»
14:05 Х/ф «ВИКРАДЕННЯ
ЛІТАКА»
15:50 Х/ф «СВІТ РОБОТІВ»
19:25 Х/ф «ЗА МЕЖЕЮ
ПОРОЖНЕЧІ»
21:10 Х/ф «МАСКА НІНДЗЯ»
23:00 Х/ф «ЖИТТЯ ОБМАНУ»

ZIK

07.00, 08.10, 17.10, 18.10
06.00 Бандитська Одеса 07.55, Правила життя 08.00, 09.00,
14.00, 02.40 Правда життя
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
09.05 Народжені мусонами
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
10.05 Шалена подорож 10.55
Перші про головне 09.10, 10.10,
Прихована реальність 11.45
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10,
Скептик 12.50, 00.45 Речовий
16.10 Коментарі 19.00, 20.10
доказ 14.35 Як працюють
Кінець дня 21.00 Політичне
машини 16.05 Полярний ведмідь ток-шоу «Народ проти!» 00.00
17.05 Цікаво.com 18.05 Дикі
Д/ф «Щоденники Другої світової
острови 19.00 Їжа богів 20.00,
війни: день за днем» 00.50 Д/ф
01.55 Містична Україна 20.50
«Великі танкові битви» 01.30
Битва цивілізацій 21.45 Очима
Художній фільм 03.00 Історична
пінгвінів 22.45 Замерзла планета правда з Вахтангом Кіпіані 06.15
23.45 Земля 2050
Shift 06.30 Європа у фокусі

НЕДІЛЯ, 4 СЕРПНЯ
Підроблена історія

К-1

06:30 «TOP SHOP»
05:05 Скарб нації
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
05:15 Еврика!
08:15 «Ух ти show»
05:25, 12:45, 18:45 Факти
09:15 М/ф «Барбі та їі сестри:
05:50 Більше ніж правда
казка про поні»
07:30 Я зняв!
10:50 Х/ф «ТРАСА 60»
09:25 Дизель шоу 12+
13:10 Х/ф «НЕВЛОВИМИЙ»
10:50 Особливості національної 15:00 «Орел і Решка. Навколо
роботи
світу»
13:00 Скетч-шоу «На трьох» 16+ 23:50 Х/ф «ПРАВДА І НІЧОГО
14:50 Т/с «Пес»
ІНТЕР
БІЛЬШЕ»
05.30 «Чекай на мене. Україна» 19:10 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
2+2
ВЕРШНИК»
07.10 Х/ф «СТРАХ ВИСОТИ»
21:25 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
09.00 «Шість соток» 10.00
06:00 Мультфільми
ВЕРШНИК-2: ДУХ
«Готуємо разом» 11.00 Х/ф
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест
ПОМСТИ»
«ДАЙТЕ КНИГУ СКАРГ» 12.50
2018»
23:00 Х/ф «СВЯЩЕННИК»
Х/ф «ПРИХОДЬТЕ ЗАВТРА»
09:00 «Загублений світ»
14.50 Х/ф «БІЛОРУСЬКИЙ
13:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ПРО
НОВИЙ КАНАЛ
ВОКЗАЛ» 16.50, 20.30 Т/с «Я
МАСКУ»
подарую тобі світанок» (12+)
05:55 М/с «Лунтик»
14:50 Х/ф «ТАЄМНИЙ ПЛАН»
20.00, 02.10 «Подробиці»
07:00, 08:15 Kids Time
16:30 Х/ф «ЗАГНАНИЙ»
22.00 Концерт «Я не втомлюся» 07:05 М/с «Том і Джеррі в
18:15 Х/ф «СЕРЕД БІЛОГО
00.35 Х/ф «КАЗКА ПРО ЖІНКУ
дитинстві»
ДНЯ»
ТА ЧОЛОВІКА» 02.40 «Орел і
08:20 Вар’яти 12+
20:00 Х/ф «СЛЬОЗИ СОНЦЯ»
Решка. Шопінг» 03.50 «Орел і
14:20 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ» 22:10 Х/ф «ВИВОРІТ МІСТА»
Решка. Перезавантаження. 3
16:00 М/ф «Монстри на
23:50 Х/ф «НІЛ СТРАЙКЕР ТА
сезон» 04.40 «Орел і Решка.
ТИРАН ЧАСУ»
канікулах 3»
Морський сезон 3»
17:55 Х/ф «КОД ДА ВІНЧІ»
ZIK
21:00 Х/ф «АНГЕЛИ І
УКРАЇНА
ДЕМОНИ»
07.00, 15.45, 17.15 Політичне
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
ток-шоу «Народ проти!» 10.00
23:45 Х/ф «ПІД СІЛВЕР07:30 Зірковий шлях
Злий дім 11.00 Говорить великий
ЛЕЙК»
Львів 13.00 Правила життя
08:40, 15:20 Т/с «Вікно життя 2»
14.00, 23.00 HARD з Влащенко
МЕГА
17:00, 21:00 Т/с «Дім на
17.00, 19.00 Перші про головне
холодному ключі»
06.00 Бандитський Київ
20:00 Головна тема
07.00, 00.15 Містична Україна 19.10, 22.00 Кінець дня 20.00
Перші другі 21.00 Деталі 00.00
23:00 Шоу Братів Шумахерів
07.45, 18.40 Місця сили
Д/ф «Щоденники Другої світової
08.40 Речовий доказ 09.50
війни: день за днем» 00.50 Д/ф
СТБ
Земля 2050 11.50 Дивовижна «Великі танкові битви» 01.30
07:10 Х/ф «ЗДРАСТУЙ І
планета 14.50 Африканські
Художній фільм 03.20 Історична
ПРОЩАВАЙ»
річки: дари дощів 15.50
правда з Вахтангом Кіпіані 06.20
09:10 Х/ф «СОЛДАТ ІВАН
Народжені мусонами 17.50
Євромакс 06.50 Завтра вже
Замерзла планета 21.15
БРОВКІН»
сьогодні
Як будували замки 01.00
11:00 Т/с «Добігти до себе»

1+1
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06:35 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації
2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45, 10:55 «Світ навиворіт
- 9»
12:45 «Світ навиворіт - 5»
13:45 Х/ф «ПІНГВІНИ
МІСТЕРА ПОППЕРА»
15:35 Х/ф «НЕЗАБУТНЄ
ЛІТО»
17:10 Х/ф «РОМАН У
ДЖУНГЛЯХ»
20:15 «Голос. Найкраще»
23:35 «Ліга сміху»

18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
19:55 Один за всіх 16+
21:10 Х/ф «ІВАН
ВАСИЛЬОВИЧ
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
23:05 Я соромлюсь свого
тіла 16+

ICTV

05:05, 12:45, 18:45 Факти
05:30 Громадянська оборона
06:20 Антизомбі. Дайджест
08:20 Т/с «Відділ 44»
12:00, 13:00 Х/ф «РОНІН»
14:45 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
ВЕРШНИК»
16:55 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
ВЕРШНИК-2: ДУХ
ПОМСТИ»
ІНТЕР
19:10 Х/ф «ОСТАННІЙ
РУБІЖ»
05.20 «Україна вражає» 05.45
Х/ф «НЕПРИБОРКАНИЙ» (16+) 21:05 Х/ф «МАКС ПЕЙН»
23:00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
08.00 «Удалий проект» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Орел
НОВИЙ КАНАЛ
і Решка. Перезавантаження.
3 сезон» 11.00 «Орел і
05:35, 06:15 Kids Time
Решка. Морський сезон 3»
05:40 М/с «Том і Джеррі в
12.00 Х/ф «КОХАНА ЖІНКА
дитинстві»
МЕХАНІКА ГАВРИЛОВА»
06:20 Х/ф «ДОКТОР
13.30 Т/с «Розрив» (12+)
ДУЛІТТЛ»
20.00 «Подробиці» 20.30 Х/ф 08:00 М/ф «Монстри на
«НЕМОЖЛИВЕ» (16+) 22.35
канікулах 3»
Х/ф «ПОЛІТ ФАНТАЗІЇ» (16+)
10:00 Х/ф «МЕТЕЛИК»
00.30 «Речдок»
12:50 Х/ф «КОД ДА ВІНЧІ»
15:50 Х/ф «АНГЕЛИ І
УКРАЇНА
ДЕМОНИ»
06:30, 19:00 Сьогодні
18:40 Х/ф «ІНФЕРНО»
07:30 Зірковий шлях
21:00 Х/ф «ЧЕРВОНИЙ
09:00 Т/с «Вікно життя 2»
ГОРОБЕЦЬ»
13:00 Т/с «За щучим велінням» 23:50 Х/ф «СИБІР»
17:00, 20:00 Т/с «Дружина за
МЕГА
обміном»
22:00 Т/с «Замкнене коло»
06.00 Бандитська Одеса
07.10, 00.15 Містична Україна
СТБ
07.55, 18.55 Місця сили 08.50
Речовий доказ 10.00 Земля
06:00, 09:55 Хата на тата 12+
2050 12.00 Як будували замки
07:55 Страва честі 12+

15.00 Африканські річки: дари
дощів 16.00 Дикі острови
18.00 Замерзла планета
21.15 Дивовижна планета

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
08:50 М/ф «Щоденники Барбі»
10:10 Х/ф «СІМЕЙКА
ДЖОНСІВ»
12:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Він, вона і телевізор»
12:10 Х/ф «ШКОЛА
БОЙОВИХ
МИСТЕЦТВ»
14:00 Х/ф «ШКОЛА
БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ
- 2»
15:50 Х/ф «МАСКА НІНДЗЯ»
17:30 Х/ф «ТАКТИЧНА
СИЛА»
19:15 Х/ф «РОЗПРАВА»
21:10 Х/ф «БАЗА КЛЕЙТОН»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

ZIK
07.20 Перші другі 08.10
Говорить великий Львів 10.00
Перша передача 11.00,
13.00, 17.10 Правила життя
11.30 HARD з Влащенко
17.00, 19.00 Перші про
головне 17.45, 19.10
Політичне ток-шоу «Народ
проти!» Коротке 21.00 Деталі
22.00 Кінець дня 00.00 Д/ф
«Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 00.50
Д/ф «Великі танкові битви»
01.30 Художній фільм 03.20
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані

Що віщують зорі
Гороскоп на 29 липня — 4 серпня
ОВЕН. Не носіть в собі образ,
вони — джерело стресів і хвороб. І чим
швидше ви їх позбудетеся — тим краще. Бажання швидко звільнитися від рутинної роботи може зіграти з вами злий
жарт. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
ТЕЛЕЦЬ. Якщо ви схильні до ризикованих дій, попросіть близь людину
вас зупинити та застерегти. Може порадувати якась інформація, усе задумане здійсниться завдяки допомозі друзів
і близьких. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
БЛИЗНЮКИ.
Вас
порадує
якась новина в особистому житті.
Те, про що ви мріяли, стане реальністю.
Є шанс почати новий вигідний проект,
одержати додатковий прибуток. Сприятливий день — четвер, несприятливий — субота.
РАК. Тиждень пройде цілком благополучно, якщо ви не будете звертати
уваги на деякі дратівливі дрібниці в поведінці навколишніх. У вихідні ви можете багато чого встигнути. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — понеділок.
ЛЕВ. Ваш оптимізм винятковий,
а вміння не піддаватися зневірі буде викликати симпатію у близьких. Можливо,
хтось зацікавиться вами з професійної
точки зору. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
ДІВА. У найближчі дні у вас з’явиться шанс значно просунутися вперед —
потрібно лише вірно вибрати напрямок. Ви зможете плідно попрацювати.
Візьміть свій темперамент під особливий
контроль, інакше він буде здатний зіграти з вами
злий жарт. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — вівторок.
ТЕРЕЗИ. Настав час підбити результати зробленого і зайнятися більш
приємними справами. Бажано скласти план дій на найближче майбутнє,
включаючи в нього навіть зовсім незначні пункти. Вам необхідний бадьорий і активний настрій. Сприятливий день — середа,
несприятливий — п’ятниця.
СКОРПІОН. У вас з’являться нові
проекти, клієнти, замовлення. Однак хоча б іноді приходьте з роботи
раніше й присвятіть вечір створенню домашнього затишку та комфорту.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
СТРІЛЕЦЬ. Вам слід зосередитися
на поточній роботі, є шанс одержати
додатковий прибуток. Ви багато чого
зможете встигнути. Сконцентруйтеся на головних справах. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — середа.
КОЗЕРІГ. Події цього тижня будуть
суперечливі. Вас можуть терзати сумніви з приводу роботи або особистого
життя. Однак у випадку невдач не варто зневірюватися, це лише тимчасове
явище. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
ВОДОЛІЙ. З’явиться можливість
знизити темп роботи та відпочити. Вам доведеться розриватися
між професійними обов’язками
й домашніми проблемами. У вихідні
ви зможете добре відпочити й від душі повеселитися. Сприятливий день — середа,
несприятливий — четвер.
РИБИ. Напружений період. Робота
поглине більшу частину вашого часу.
Можливість розслабитися дасть спілкування й нові знайомства. Можливо
саме там ви знайдете свою долю. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — понеділок.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!
«МАЛИНОВИЙ
НОКТЮРН»

«Це готується
варення, тобто
я його варю...»

Варення з малини просто незамінне
при зимових застудах. А ще
смакуватиме з чаєм або кавою,
згодиться як начинка для круасанів
чи пісочних пирогів

Фото bic-inform.spb.ru.

Попри відсутність навичок, героїні
відомого мультфільму Маші це вдалося
на славу – навіть Ведмедеві сподобалося.
Гадаємо, з нашими підказками ви
впораєтеся ще краще!
АБРИКОСОВО-АПЕЛЬСИНОВИЙ ДЖЕМ

«ГРУШЕВИЙ ШЕДЕВР»

Поєднання яскравопомаранчевих фруктів дає
прекрасний бурштиновий
колір. Джем виходить густий,
щільний, з ніжним ароматом
цитрусових
Інгредієнти: 1,2 кг абрикосів,
3–4 апельсини, 750 г цукру, 1 ст. л. лимонного соку.
Приготування. Абрикоси переберіть, помийте, вийміть кісточки.
Половинки складіть у товстостінну
каструлю і засипте цукром. Апельсини ретельно вимийте, складіть у
миску, залийте окропом і залиште
на кілька хвилин. Потому вийміть,
витріть насухо, цедру натріть на
дрібну тертку, а решту шкірки (білу
частину) зніміть. Розділіть апельсини на дольки, очистіть їх від плівки і кісточок, м’якоть поріжте на
3–4 частини і всипте до абрикосів.
Додайте лимонний сік, перемішайте, поставте на вогонь і варіть, періодично помішуючи, упродовж
15 хвилин із моменту закипання.
Коли маса трохи схолоне, подріб-

Таке варення має незвичайний
смак. Його можна також
приготувати із в’ялених та свіжих
яблук

Фото otozh.com.ua.

ніть її блендером до стану пюре і
при постійному помішуванні кип’ятіть ще 15 хвилин. Готовий джем гарячим розлийте у стерильні банки,
закатайте і накрийте ковдрою до
повного вистигання.

Фото 7dach.ru.

КИЗИЛОВА «П’ЯТИХВИЛИНКА»
l Якщо бажаєте додати джемові
кислинки, влийте трохи більше лимонного соку.
l Хочете урізноманітнити – додайте жменю дрібно посічених волоських горіхів на початку другого
етапу варіння і 100 мл коньяку наприкінці. Отримаєте дещо терпкуватий, незвичний, але шалено смачний
джем.

«ЗАВИТКИ»

Фото technoshop. ua.

Інгредієнти: 6 великих груш, 1 скл.
води, 1 скл. цукру, по 2–3 кураги і чорносливу, 1 ст. л цедри апельсина, по
кілька листочків вишні, малини і смородини.
Приготування. Груші вимийте,
наріжте скибочками і залиште на пласких тарілках, щоб трохи прив’яли.

міняйте воду). Упродовж вимочування шкірочки трохи згорнуться. Злити
воду. Заволікти довгу міцну нитку в
голку і зав’язати вузлик на кінці. Кожну шкірочку згорнути спіралькою і
нанизати на нитку. Отримане довге
«намисто» покласти в каструлю, залити водою і варити на середньому
вогні 20 хвилин з моменту закипання.
Затим злити кип’яток і знов залити
холодною. Таку процедуру повторити
4–5 разів, після чого підвісити нитку,
щоб стекла вода. Із 300 мл води і 300 г
цукру зварити сироп. Коли закипить,
вкинути в нього спіральки, знявши їх
з нитки і варити на середньому вогні
пів години. В охолоджене варення
додати лимонний сік (якщо нема лимона, замініть лимонною кислотою на
кінчику ножа) і ще раз прокип’ятити
30 хвилин, після чого розкласти в невеличкі стерильні баночки і закрити
кришками.

Тим часом зваріть сироп із води та
цукру, додайте в нього листя вишні,
смородини й малини, доведіть до
кипіння і дайте настоятися. Через
15–20 хвилин листя вийміть (можна
й залишити). Додайте в сироп нарізану курагу та чорнослив, цедру
апельсина і знову доведіть до кипіння. Тоді всипте прив’ялі шматочки груші, проваріть 10–15 хвилин
і відставте. Через годину-півтори
прокип’ятіть іще чверть години,
розкладіть у стерильні банки і закатайте.

«ТРОЯНДОВА НІЖНІСТЬ»

ДО РЕЧІ

Таку назву має красиве й ароматне варення з апельсинових
шкірочок. Його можна використовувати не тільки як солодку
добавку до чаю чи кави, а й для декорування кондитерських виробів
Інгредієнти: 3 апельсини, 300 г
цукру, 300 мл води, 1 ст. л. лимонного
соку.
Приготування. Апельсини ретельно вимити, обдати окропом і розрізати кожен на 4 частини. Для варення використовується лише шкірка, з
якої слід видалити внутрішній білий
пласт, оскільки він має гірчинку. Очищені помаранчеві скоринки нарізати
смужками, скласти в миску, залити холодною водою і вимочувати не менше
6–7 годин (за цей час кілька разів по-

Інгредієнти: 2 кг малини, 2 кг цукру.
Приготування. Малину перебрати,
шарами викласти в каструлю, пересипаючи 1 кг цукру, і залишити на 2–3 години,
щоб малина пустила сік. Тоді поставити на
вогонь, довести до кипіння, не забуваючи
помішувати, вимкнути вогонь і остудити,
не накриваючи каструлю кришкою. Після
охолодження знову поставити малину на
плиту, довести до кипіння, вимкнути вогонь
і відразу ж висипати решту цукру. Розмішати варення до повного розчинення цукру,
розлити у стерилізовані банки і герметично
закрити кришками.

Для цього варення потрібні спеціальні чайні троянди
з невеликими пелюстками ніжно-рожевого кольору.
Квіти збирають вранці. На одну порцію пелюстки можна
заготовляти протягом кількох днів і зберігати їх у
холодильнику в зав’язаному пакеті, щоб не вивітрився
аромат

Фото liferules.com. ua.

Вона сподобається
господиням, які зайняті
протягом дня. Хоч ця
смакота і готується довго,
але весь процес розділений
на короткі прийоми
з великими перервами між
ними
Інгредієнти: 1,1 кг кизилу,
1,55 кг цукру, 240 мл води.
Приготування. Ягоди перебрати і промити під проточною
водою. Воду нагріти до 85 градусів, залити нею підготовлений
кизил і залишити на 5 хвилин.
Отриманий настій злити в каструлю, підігріти, всипати цукор
і, помішуючи, щоб цукор розчинився, довести до кипіння. Тоді
додати ягоди кизилу і, коли знову закиплять, вимкнути вогонь.
Охолоджену протягом 5–7 годин
суміш нагріти до 100 градусів,
проварити 5 хвилин й остудити. Через 5–7 годин повторити
процедуру ще раз – це останній
прийом варіння. Готове варення
розлити у простерилізовані банки і закатати.

Інгредієнти: 150 г пелюсток троянди, 1 л води, 1 кг
цукру, щіпка лимонної кислоти.
Приготування. Висипати квіти на стіл і відокремити пелюстки від чашечок і
квіткового пилку. Струсити
купку пелюсток й акуратно невеликими жменями
перекласти в миску (дрібне
сміття та пилок залишаться
на столі). Невеликими порціями в друшляку промити
пелюстки, потому ошпарити
окропом. На дно каструлі
всипати кілька ложок цукру,
трохи пелюсток, знову
цукор і т. д. Зверху – цукор
і щіпка лимонної кислоти (вона зберігає колір
Фото technoshop.ua.

варення). Ложкою добре
прим’яти, насипати ще трохи цукру, накрити кришкою
ємність і поставити в холодильник на 10–12 годин,
щоб пелюстки пустили сік. З
цукру і води зварити сироп,
залити ним (киплячим) пелюстки, довести до кипіння
і варити 5 хвилин, знімаючи
піну. Потому зняти з плити
і залишити настоюватися
6–12 годин. Повторити таку
процедуру тричі. Наприкінці варіння пелюстки мають
трохи хрустіти. Якщо хочете,
щоб вони стали м’якшими,
варіть їх довше або повторіть цей етап учетверте. Але
пам’ятайте: чим довше вариться трояндове варення,
тим менше в ньому залишається вітамінів. Готове
розлити в стерильні банки і
закатати.
До речі. Варення з
пелюсток троянди практично не уварюється, тому
кількість сиропу необхідна
така, щоб маса була не дуже
густою і не надто рідкою –
консистенція практично не
зміниться.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

А «Монстри фітнесу» —
ще й інтелектуальні монстри!
Принаймні, із завданням нинішнього туру їхня наставниця справилася
заввиграшки, ніби крутила педалі на велотренажері чи «жонглювала»
кілограмовими гантелями у залі. Так що, шановна ведуча оздоровчого
відеопроєкту «Скинемо зайве» на нашому сайті volyn.com.ua Олю Філюк, сьогодні
на цій сторінці ми прорекламуємо твоїх конкуренток із Ковеля. Чи партнерок? :)

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» – 24 (2019)
Одне із західних видань провело опитування, в якому цікавилось у респондентів,
чи готові вони за мільйон «баксів» вирушити на роботу, в чому мама народила?
Більшість, звісно, була «за». Причому на це
давали згоду в середньому четверо з п’яти
чоловіків і дві з п’яти панянок. Проте одна
дама сказала, що сьогодні — точно не погодилась би, а ось якби її попередили про це за
місяць із гаком — тоді так.
У гарбузі ми заховали предмет, який
дає пояснення такому відтермінуванню
часу панянкою і виконує в її ситуації роль
своєрідного стимулятора. Підозрюємо,
що він є у більшості з вас дома, а також на
«Укрпошті», в АТБ (так, це реклама — ☺),
навіть використовується у професійному
боксі…
Що за предмет ми заховали в гарбузі?
Щоб довго не розкачуватися, одразу зацитуємо історію, авторка якої отримає від
нас заслужені 150 гривень призових.
«Цього разу розгадка прийшла просто
блискавично — це слово «ваги». Адже я є
тренером у жіночому фітнес–клубі «Монстри фітнесу», що у Ковелі. Кому ж як не
тренеру знати, з якою метою приходить
у клуб більшість жіночок — схуднути?!! —
написала нам у своїй історії Ірина Малиновська. — Причому найбільший сплеск відвідуваності спостерігається за місяць до
свят — Нового року і 8 Березня. Чомусь існує
хибна думка, що за такий час можна привести себе у форму. Ні! Так швидко не буває!»
Сперечатися я, Грицько Гарбуз, не буду,
бо по–гарбузячому вважаю, що хорошої

“

Переможців просимо
надіслати на адресу
редакції копії першої
та другої сторінок
паспорта та
ідентифікаційного коду.

театру імені Тараса Шевченка, народна
артистка України Людмила Приходько,
яка зараз ніжиться на березі озера Пісочного у Шацькому районі.
З легкої руки (точніше, неповторного
голосу) пані Людмили по 100 гривень отримають Наталія Новосад із села Ощів
Горохівського району Волинської області і
Вадим Третяк із селища Велика Писарівка
Великописарівського району Сумської області.
Переможців просимо надіслати на адресу редакції копії першої та другої сторінок паспорта та ідентифікаційного коду. А
нам час оголошувати нове завдання.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 30 (2019)
Цього разу ми поклали у нашу схованку
цей предмет. Те, що роблять
ть за його допомогою, у нас асоціюється
популярною
ся з по
і, звісно, філософською піснею
існею лідера «Машини часу» Андрія Макаревича.
більше
аревича. А ще біль
— з неймовірно популярною
улярною українською
піснею–побажанням.
м. І — з величезною
швидкістю. Та смертельною
ертельною силою, яка народжується завдяки
дяки цьому предмету.
Що виготовляли
товляли завдяки цьому
предмету,
який ми
заховали
и
у гарбузі?
узі?
С л о во-відповідь
дь
треба
надіслати
до 9 серпня
2019
019 рокуу тільки
у вигляді
игляді sms–
повідомлення
лення на
номери: 0501354776
01354776
і 0672829775 (наприклад: «М’яч», «Три богатирі»,
«Світлана Костюк»).

Якщо у ню — то щоб усі ахнули!
Газета «Віклі ворлд ньюс» провела опитування
у
у 5 кру
крупних
р
иться за 1 мільй
містах США, щоб з’ясувати, хто погодиться
мільйон доларів
ила
вирушити на роботу, в чому мати народила
«Так» сказали 84% чоловіків. А ось жінки виявилися більш сором’язливі: лише
20 відсотків готові були продемонструвати
свої принади.
Щоправда, пояснення, можливо, кри-

l ФОТОФАКТ

Ольга Харлан «заколола» у фіналі
росіянку Софію Вєлікую!
У вирішальному двобої чемпіонату світу з фехтування на шаблі, що проходив
у Будапешті, українка зробила вирішальний штрик семиразовій володарці
звання найсильнішої на планеті — 15:14!
ісля цієї вікторії 28–річна Ольга
Харлан (зріст — 172 см, вага
— 63 кг) стала шестиразовою
чемпіонкою світу. А у 2008 році вона

П

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)
електро
найяскравіше опише, як шукав чи шукали
найяскравіш
відповідь.
правильну відп
До зустрічі!

l ЦЕ ЦІКАВО!

здобула «золото» Олімпіади в Пекіні
у командній першості, зробивши теж
вирішальний укол за «синьо–жовтих»
— 45:44!
Мить тріумфу української мушкетерки №1.

Відповіді на сканворд за 18 липня

ле насамперед повторимо це легке
для «Монстрів фітнесу», але не для
всіх, запитання.

людини має бути багато. А ось наш редакційний фітнес–тренер Оля Філюк, можливо,
і запропонувала б парі. Принаймні в новому сезоні оздоровчого відеопроєкту «Скинемо зайве», який незабаром з’явиться на
сайті volyn.com.ua, вона обіцяє досягнути
зі своїми підопічними вражаючих результатів…
Крім пані Ірини, правильну відповідь у
своїх есемес–посланнях дали ще 10 учасників конкурсу. Проте переможців, як ви
знаєте, має бути лише двоє. І ми знову вдалися до жеребкування. А допомогла нам у
цій справі прима Волинського обласного
академічного музично–драматичного

Фото facebook.com/fencing2019.

Грицько ГАРБУЗ

ється в словах однієї
нієї з учасниць опитування, яка готова була роздягнутися догола,
якби її попередили за кілька тижнів до
цього, щоб вона змогла… скинути зайву
вагу!
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Фото pinterest.com.

А була така мила дівчина,
яка все запитувала, коли ж весілля?
Фото pinterest.com.

Коли збираєшся з людиною жити,
треба ось про що пам’ятати: може
трапитися, що опинишся залежним
від неї. Не у психологічній
залежності, про яку модно писати
зараз. А в найпростіших: побутовій
і матеріальній. Хто знає, що під
час спільного життя може статися.
Безробіття, хвороба, народження
дітей… Можна просто постежити,
як людина поводиться з тими, хто
від неї залежний. Навіть тимчасово
— як офіціант або покоївка.
І багато що стане зрозумілим

«А Оксана так і не приїхала».

Анна КІР’ЯНОВА,
психолог, письменниця,
телеведуча

«Мама
зрадила нас…»

Хіба раніше такого не проявлялося?

дна дівчина збиралася заміж за гідного
чоловіка, директора підприємства. Вона прийшла на корпоратив на
його роботу. І вихований пан із вишуканими манерами там поводився як кріпосний
поміщик Дормідонт Лютич. Він зневажливо дивився на підлеглих, не відповідав на
вітання, а якогось співробітника вилаяв
при всіх, публічно принизив. І примовляв,
що гроші той любить, а працювати — ні,
тож за що йому платять. Хоча платив не
він, не зі своєї кишені.
Або молодий чоловік випадково
почув, як його кохана кричить на дітей
у садку. Вона працювала вихователькою.
Принижувала, ображала, обзивала… А
була такою милою дівчиною. І все запитувала, коли ж весілля?
Жінка всиновила дитину і погано з
нею поводилась доходило до побоїв. А
потім сусіди розповіли, що вона била сво-

“

О

Завжди звертайте
увагу на поведінку
людини з тими,
хто від неї залежить!

го собаку і позбулася від нього, коли тварина набридла. Із псом багато клопоту…
Ну, і класичний випадок, коли приємний і ввічливий чоловік так знущався з офіціанта і принижував його,
обіцяючи щедрі чайові, що дівчина
порвала з ним негайно. Пан навіть не зрозумів у чому ж річ. Він же офіціантові дав
чайові. Правильно? Не обдурив. Але за
грошики нехай потанцює як слід!
Раз така справа — немає резону з
людиною жити й сподіватись на її великодушність і любов. Тобто вони цілком можливі. Але саме доти, поки ви не опинитеся
перед ним в залежному становищі. Не

захворієте, не втратите роботу, не будете
змушені сидіти вдома з дитиною… З вами
можуть почати поводитись як із тим собакою чи офіціантом. Або як недобра вихователька поводилася з малюками. Та ще й
пригадуватимуть, що годують вас, поять і
купують іноді потрібні речі. Без яких цілком можна обійтися. Ось на ці моменти
потрібно звернути увагу: як людина
поводиться з тими, кого вважає нижчими за себе. З тими, над якими володарює.
Може, звичайно, ви будете винятком. І
вам будуть давати тістечко, морозиво, ставитися з повагою і любити. А знущатися з
інших. Але я таких випадків не зустрічала.
Як тільки в партнера зникає ресурс,
такий Дормідонт Лютич або поміщик
із «Муму» вмить себе показують. Але ж
вони раніше виявили свою натуру? Просто на це якось не звернули уваги. А потрібно було. Поки не пізно…

— Благословляю вас, діти, на довгий і міцний
шлюб. Живіть у коханні та злагоді. В мирі та
добрі. Хай щастям стелеться ваша спільна
дорога…
Ольга ЧОРНА

лесь одружує сина Миколу. Від хвилювання витирає долонею сльози.
— А Оксана так і не приїхала. Матір називається, — перемовлялися гості.
— Певно, вже давно якийсь сеньйор їй голову закрутив.
— Вони ж із Леськом не розлучені.

О

“

Штат на
заході
США

Француз.
актор
Філіп
...

Боді...

— То й що?
— Так давно у Європі працює, а жодної копійки на
весілля не дала.
— Вона вдома роками не була.
— Лесько сам дав раду двом дітям. Святий чоловік.
— Пощастило Крукам із зятем. Микола на руках
буде Катю носити. В батька характером вдався. Такого
хоч до рани прикладай…
Музики виграють. Гості веселяться. Та ніхто не знає,
що коїться в Олесевій душі…
Закінчення на с. 10

Трофей
індіанця
з війни

Штучна
водойма

Співачка

Українс.
музичний гурт

:)) :)) :))

Українсь- Англійс.
писький
теле- менниця
канал ... Крісті

Місто в
Новій
Зеландії

Контрольно-ревізійне управління

Давньогрецький
філософ

Відділення в
вагоні

Лепта

Ім'я

Головна
артерія
людини

Держава
в
Африці

Зброя
турецьких
яничар
Зернобобова
культура

Турецький футбольний
клуб
Міра
довжини
в Японії

Склав пан Андрій.

Коштовний
камінь

Батько
пророка
Мойсея

Помічник
капітана
Врунгеля

Фінський
письменник

Клавіша
клавіатури

Річка в
Одеській
області

Лесько сам дав раду двом дітям.
Святий чоловік.

Діти:
— А в мого тата крутий останній
««айфон»!
— А в мого — останній «лексус»!
— А в мого — ось такий пацюк у підвалі!
Усі хором:
— Та ти що-о-о?! Покажи!
:)) :)) :))
Що таке «шампанське по–сімейному»?
— Це коли чоловік п’є горілку, а дружина сичить.
:)) :)) :))
Доктор порекомендував мені пити більше
коньяку і горілки. Взагалі–то дослівно було
сказано: «Поменше вина!», але сенс той же…

