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l ЗНАЙ НАШИХ!

Материнська любов
і професіоналізм медиків
здійснили диво:

СІАМСЬКИХ
БЛИЗНЮКІВ УСПІШНО
РОЗДІЛИЛИ!
с. 7

»

Цікава
ГА ЗЕТА +

на вих ідні
l ЧУДЕСА ПРИРОДИ

І полетіли з неба… карасі,
жаби, монети і трактор!

У МАМИ ТИСК ПІДСКОЧИВ,
І ТАТА ВІДПОЮВАЛИ
ЛІКАМИ, КОЛИ ДІЗНАЛИСЯ
ПРО ПЕРЕМОГУ СИНА
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Петро КРАВЧУК

Б

Дощ із в’язальними
спицями обрушився
1856-го на містечко
Гаррісберг (США).

Андрій Кимач учився
на священника
і філософа, а став
найкращим оперним
співаком світу

Оксана КОВАЛЕНКО

Дощ, коли з водою з висоти падають… пшениця, стародавні
монети, раки, доводилося бачити не кожному. Але протягом
багатовікової історії людства зафіксовано чимало воістину
феноменальних опадів

“

Через терни до зірок — таким був його шлях.

Слава про хлопця
з Вінниччини розлетілася
континентами цього року —
з того моменту, як він
переміг у дуже престижному
конкурсі BBC. Заробив
за це 25 тисяч доларів!
Та в його історії найцікавіший
не заробіток, а те, що він
навіть не збирався бути
співаком
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ули вони й на Волині. Так, у середині 1930-х «рибний» дощ
випав поблизу Любомля —
з неба з краплями падала риба! Тому
пастухи, залишивши худобу, бігали
пасовищем і збирали її.
А на новгородській землі 12 січня 1447 року під час зимової грози
з дощем летіли пшениця й жито.
У 1804-му смерч зруйнував
у Марокко (Північна Африка) великі склади із пшеницею. Сильні вітри
підхопили зерно й понесли його
через Гібралтарську протоку до берегів Іспанії. І там, на превеликий подив жителів одного містечка, з неба
раптом посипалася пшениця — так
багато, що її почали збирати.
Дощ із в’язальними спицями
обрушився 1856-го на містечко Гаррісберг (США). Це трапилося після
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На велику сцену його вивів
міжнародний конкурс. 31-річний Андрій якось зважився
і подав заявку на «Кардіффські
голоси світу». Цей конкурс класичного оперного співу відбувається у столиці Уельсу Кардіффі. Позмагатися зголосилося
понад 400 оперних виконавців
з усіх усюд, зокрема і досвідчені зірки сцени. Фільтрували
прискіпливо: тільки 20 із тих,
хто надіслав диски з піснями
(а це виконавці з 15 країн), подо-

лали відбірковий тур. Серед них,
на радість, — вінничанин Кимач.
І він заспівав. Виконував твори
Сергія Рахманінова, Гаетано Доніцетті та Жоржа Бізе. Тиждень
змагань — і Кимач у п’ятірці
фіналістів. Судді слухали-слухали і зробили висновок: найталановитіше, наймилозвучніше
і найпроникливіше співає отой
хлопчина з України.
Звісно, мама Андрія була такої ж думки: коли слухала уночі
по радіо змагальні етапи, вперше
жалкувала, що не знає англійської: «У мене аж тиск підскочив,
коли я дізналася, що син потрапив
у п’ятірку виконавців арій і в п’ятірку виконавців романсу. Але
перевагу надав аріям, тут більше
міг розкритися його співочий потенціал… Тож коли почула наше
прізвище, не змогла втриматися,
розбудила чоловіка, а потім відпоювала його ліками, бо він дуже
перехвилювався». Сказати, що самого переможця переповнювали
емоції, — то нічого не сказати, бо до того конкурсу Андрій
приглядався роками.

Закінчення на с. 6

»

с. 5

»

l ШОК!

Підлеглі Авакова
підвішували чоловіка
віка
на трубі й гамселили
ли
по чому бачили
Краса, якої страшно.

того, як циклон зруйнував місцеву
фабрику, піднявши її продукцію
в повітря.
Загадкові опади були зафіксовані 17 червня 1940 року в селі Мещери Горьківської області (Росія). Тут
під час сильної грози з неба разом

із краплями води падали стародавні монети. Близько тисячі золотих
і срібних монет карбування часів
Івана Грозного зібрали після зливи
діти й дорослі.

Закінчення на с. 11
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l ІСТОРІЯ ПОРЯТУНКУ

Працівники Досудового бюро
розслідувань (ДБР) завершили
слідство про катування поліцейськими
ими
підозрюваного на Миколаївщині

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Юлія Тимошенко вдруге
стала бабусею

Новий Чорнобиль:
у Росії вибухнув ядерний
двигун ракети

Її 39-річна дочка Євгенія,
одружена з 37-літнім
Артуром Чечоткіним,
народила хлопчика

Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Фото lenta.ua.

Кремль два дні приховував загибель п’ятьох
елітних спеціалістів
Випробування ракети
на морській платформі в Білому
морі в Архангельській області
закінчилось катастрофою
Лише через два дні Москва підтвердила загибель п’ятьох людей і поранення трьох. Приховування інформації про інцидент американці порівнюють із поведінкою радянської влади
після Чорнобиля. Вибух в Арктиці
стався ще минулого четверга і призвів
до 40-хвилинного сплеску рівня радіації у місті Сєвєродвінську, яке розташоване за 40 кілометрів від ракетного
полігону Ньонокса на узбережжі Білого моря. Люди почали скуповувати йод
в аптеках. Водночас в Росатомі уникають слова «радіація» й кажуть про двигун «з радіоізотопним джерелом живлення». Хоча «радіоізотопні джерела»
використовують енергію, що виникає
в результаті радіоактивного розпаду.
Американці відвертіші. Анкіт Панда, старший співробітник Федерації
вчених США, наголосив: «Ми знаємо, що росіяни працюють над ядерним двигуном для крилатої ракети».
Можливо йдеться про ракету «Буре-

Роль бабусі Юлії Тимошенко
так личить!

(втретє), у нього народився син
(від першого шлюбу мав доньку),
але у 2018 році музикант помер
від хвороби печінки…
До речі, багато хто в політичних колах вважає, що роль
бабусі для Юлії Тимошенко — найбільш підходяща
протягом найближчих п’яти
років. А перед закінченням
президентського терміну пана
Зеленського можна буде знову заговорити про пророцтва, що «Україною керуватиме
жінка».

Зеленського просять
зробити долар
національною валютою
На сайті Президента зареєстрували петицію з проханням
провести в Україні грошову реформу
«За ценой не пастаім!», — так кажуть
росіяни, коли хочуть влаштувати
чергову «кузькіну мать».

вісник». Це нею у березні минулого
року погрожував світу Путін, заяв-

Унікальний рекорд! Чемпіонат
Європи зі стрибків у воду
виграв 13-річний українець

ляючи, що вона може летіти скільки
завгодно, змінюючи траєкторію.
На щастя, ця ракета далеко
не полетіла. Але все одно налякала
планету. Чи востаннє?

«У зв’язку із нестабільністю нашої національної валюти просимо провести грошову реформу, замінивши гривню на більш
стабільну — долар США, — з перерахунком цін, тарифів, окладів
заробітної плати, стипендій, пенсій, коштів на рахунках підприємств, установ та організацій, а також вкладів громадян», — наго Сергій
писав у своєму зверненні до Зеленського
Андрощук.
Для того, щоб петицію розглянув Президент,
езидент,
необхідно зібрати щонайменше 25 тисяч підписів
за 90 днів. Її зареєстрували 7 серпня.
А ви що хотіли б покласти до кишені, коли йдеів?
те в магазин, — 1000 гривень чи 40 баксів?

l ФАКТ
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Олексій Середа став
наймолодшим в історії
чемпіоном континенту
Змагання зі стрибків у воду відбувались у Києві. Юний українець стрибав із 10-метрової вишки і зробив
це бездоганно. Олексій — уродженець Миколаєва, але останні 4 роки
живе у столиці України. До цього
наймолодшим чемпіоном був Томас
Роберт Дейлі, який здобув перемогу у 2008-му, коли йому було 13 років і 10 місяців, в той час як Олексій
Середа став чемпіоном у 13 років
і 7 місяців.
Браво! Тим паче, що на цьому форумі Олексій у парі з Олегом Сербі-

Радісну новину в соцмережах повідомила секретар фракції ВО «Батьківщина» у Київраді
Тетяна Меліхова, поздоровивши
родину з поповненням. «Щиро
вітаю з народженням сина Євгенію та Артура! А також Юлію
Володимирівну з чоловіком, які
вдруге стали бабусею та дідусем.
Бажаю всій родині міцного здоров’я, добробуту та сімейного
затишку», — написала вона.
Нагадаємо, що у червні
2016 Євгенія народила первістка — дівчинку, її назвали Євою.
Раніше донька Юлії Тимошенко була в шлюбі з британським
рок-музикантом Шоном Карром,
однак у пари дітей не було. Після
розлучення з британцем Євгенія
вийшла заміж за одеського бізнесмена Артура Чечоткіна.
Шон Карр теж одружився
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Хлопець не просто стрибає у воду,
а робить це з найвищої вишки —
10-метрової!

ним виборов ще й «срібло» на 10-метровому трампліні. Розповідь про
юну зірку читайте в наступному випуску «Цікавої газети на вихідні».

58% наших співвітчизників, старших
18 років, мають зайву вагу. Для порівняння:
у Великій Британії ця проблема стосується 63,75% населення, в Польщі — 58,3%,
Білорусі — 59,4%. У Кувейті
людей із надмірною вагою
73%, а в США — 67,9%.
У світових лідерах Науру —
карликова держава в Тихому
океані — 88,5%. За даними
ВООЗ, зайву вагу мають 39%
людей у світі.

Фото 1political.com.ua.

l ПРЯМА МОВА
Віктор ТАРАН, політолог, про бурштинову
проблему, за яку взявся Президент України
Володимир Зеленський:

«

Ініціатива Зе розібратися з «бурштиновою мафією» правильна. Але обраний шлях (звільнення очільників СБУ та лісництв) — хибний. Адже на місцях нелегальний видобуток контролюють не СБУ чи лісівники, а цілі «бандитські республіки».
Нагадаю, у свій час Аваков туди навіть Нацгвардію заводив —
не допомогло. Місцеві бандити швидко розібралися з бійцями.
зробити (і то не факт, що спрацює):
Що насправді варто зро
розробити й ухвалити
закон про бурштинодобуух
вання; перезап
перезапустити роботу профільного державного підпр
підприємства; продумати, як переконати місцевих м
мешканців, які за місяць заробляють
декілька тися
тисяч доларів, вийти з тіні (якщо чесно,
сам не знаю); і н
непопулярне — введення військових
і наведення лад
ладу силою.
Якщо цьо
цього не зробити, зміна очільників СБУ
призведе виключно до зміни «свиней біля
бурштинового
корита.
бурш
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l Я ТАК ДУМАЮ!

З радіаційної води вигнали
горілку і хочуть продавати
її колекціонерам

Світ схвалить
будь-які поступки
Зеленського
Путіну

Олексій ПАНИЧ,
філософ, перекладач,
громадський діяч. Член
Наглядової ради Національної
суспільної телерадіокомпанії
України та член Українського ПЕН,
доктор філософських наук

Василь КІТ

иновники заявили в соціальних мережах, що з води, видобутої в Чорнобилі, і вирощеного там зерна почали виготовляти горілку під символічною
назвою «Atomic». У коментарях під цією
новиною читачі резонно заявили: «щось
ви там запрацювались трохи».
Але спікер Держагентства з управління зоною відчуження Олена Ковальчук
підтвердила газеті «Сьогодні»: це — правда! А голова цього відомства Віталій Петрук у соцмережі запевнив, що продукт
«хороший, міцний». Виявилося, ініціатива
виготовити горілку належить їхнім британським колегам, які вже вигнали перші
кілька літрів самогону. Передбачається, що алкоголь виготовлятимуть невеликими партіями по сто чи тисячі пляшок
і продаватимуть колекціонерам.
Ключове питання — наскільки безпечний такий напій? У Держагентстві відповіли, що рівень стронцію в чорнобильській
пшениці норму перевищував, але в самій
горілці радіації немає.

Через 33 роки після катастрофи
у безлюдний Чорнобиль потягнулись
туристи…

Самогон — справді атомний, 70-градусний!

“

Ініціатива виготовити
горілку належить їхнім
британським колегам,
які вже вигнали перші
кілька літрів самогону.

Чиновники уточнили, що в планах дослідників — вирощувати в зоні обов’язкового відселення зерно для горілки, продавати спиртне, а 75% прибутку повертати
постраждалим від аварії на ЧАЕС.
«Чорнобильцям» тримати кишеню
ширше?

l ПРЯМА МОВА

Головний митник країни
нашвидкуруч одружився
Голова Держмитниці Максим
Нефьодов пошлюбився з Яною
Калмиковою «за добу»
Лія ЛІС

Нормально вийшло,
найскладніше, звісно,
вмовити наречену.
Обручку собі купив
за годину до одруження.

Завдання на найближчий час: дружину —
любити, контрабандистів — розігнати.

відчувається досвід!» — прокоментував
Нефьодов.
Нагадаємо, що голова Державної митної служби України Максим Нефьодов
посів нову посаду лише місяць тому —
15 липня. Роботи — море, а тут ще й весілля. Добре, що підсобили друзі з мін’юсту —
і можна знову бігти на роботу…

Фото dt.ua.

l ГІРКО!

“

оли Німеччина об’єдналася, в Європі
це не було потрібно майже нікому,
крім самих німців. Президент Франції
Франсуа Міттеран був не в захваті від перспективи об’єднання. Прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер намагалася запобігти всіма доступними засобами. Їй було
значно комфортніше зі вже звичною «подвійною» Європою, розділеною навпіл між двома
блоками.
Так само зараз вихід України з колоніальної
залежності від Москви та її доєднання до об’єднаної Європи не потрібні у світі майже нікому,
крім самих українців. І то лише тих, хто свідомо зробив саме такий європейський вибір.
Ми цього бажаємо — і наскільки сильно, настільки запекло й будемо це виборювати.
Тому хай би скільки поступок Зеленський

К

Ч

Так парочка протестувала послугу експрес-шлюбу від Міністерства юстиції. Про
цей факт 35-річний Нефьодов сам повідомив у своєму Facebook. «Нормально вийшло, найскладніше, звісно, вмовити наречену. Обручку собі купив за годину до одруження», — розповів він. Церемонію провів
заступник міністра юстиції Сергій Петухов.
«Урочисто все провів в. о. міністра,

Вихід України з колоніальної залежності
від Москви та її доєднання до об’єднаної
Європи не потрібні у світі майже нікому,
крім самих українців
Фото detector.media.

Фото news.tochka.net.

У Держагентстві
з управління зоною
відчуження недавно
поширили новину,
яку багато хто вважав
неправдивою

Фото strana.ua.

l БУДЬМО!

Антон КОРИНЕВИЧ,
постійний представник
українського Президента
в Криму, про заяву
російської окупаційної влади
півострова, що вода з Дніпра
належить не Україні, а Росії,
де річка бере початок:
«1. Крим є територією України, а не
Росії. Тому РФ не може ставити у міждержавних відносинах питань, пов’язаних
із Кримом. Питання, пов’язані з півостровом, може ставити лише держава-суверен, тобто Україна.
2. Річка Дніпро не тече по території
Криму. Україна перекрила не русло річки Дніпро, а технологічну споруду (канал), яка розташована на її території.
На це вона має повне право.
драхунками,
3. За всіма підрахунками,
му для попрісної води в Криму
истачає.
треб населення вистачає.
ержаваВ цілому саме державаокупант повинна відповіення окудати за забезпечення
пованої територіїії всіма неами».
обхідними ресурсами».

“

Єдиним безумовним
винятком є Польща і країни
Балтії, але відкрито проти
найсильніших країн Європи
вони не підуть.

зробив Путіну, він гарантовано отримає схвалення абсолютної більшості європейських і світових лідерів. Принаймні за Макрона і Трампа,
здається, можна поручитися, як і за лідерку
Німеччини, хай би яким було її прізвище (байдуже, Меркель чи Крамп-Карренбауер).
Єдиним безумовним винятком є Польща
і країни Балтії, але відкрито проти найсильніших країн Європи вони не підуть.
Світові лідери навіть прийматимуть Зеленського як почесного гостя, аби лише
він знизив температуру в цій «гарячій точці» на мапі Європи. Хай би якою ціною для
майбутнього України. Бо якщо вже ця країна
так охоче позбавляє себе суб’єктності через
«швидкий мир за будь-яку ціну», хай краще
не плутається під ногами у серйозних геополітичних розкладах.
Відтак українська громада є, власне, єдиною силою, здатною провести «червоні лінії»
на дорозі у цих планів. Адже західні лідери оберуть інший курс лише коли побачать, що від
таких поступок Кремлю температура у цій частині Європи не зменшується, а навпаки, зростає. А українське населення, з переляку чи під
впливом якихось інших ситуативних чинників,
знов із помітною масовістю підтримає проєвропейські політичні сили.
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l ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ

12–річна дитина загубилася
у Миколаєві під час прогулянки
в лісосмузі
Леонід ОЛІЙНИК

колярку шукали патрульні та кінолог із німецькою вівчаркою
на кличку Барон (на фото). Як
з’ясувалося, вона посварилася з мамою і
вирішила її налякати, заховавшись за дерева. Мати з поля зору зникла, а дівчина
спробувала самостійно дійти додому, але
не вдалося…
Барон узяв слід від одягу дитини та пройшов через увесь ліс.
Виявилося, що дівчинка заблукала,
але їй пощастило вийти до житлового
масиву, де мешкала бабуся. Саме там її
знайшли поліцейські. Наразі дитина вже
вдома з батьками.

Ш

l ПРЯМА МОВА
Андрій ЮРАШ,
глава департаменту
Міністерства культури у справах
релігій і національностей, про
зустріч Президента України
Володимира Зеленського
та Вселенського Патріарха
Варфоломія:

«

Будь-який підрив відносин із
Константинополем загрожує
підривом релігійної стабільності
та безпеки в нашій державі. У цьому,
власне, і полягає стратегічне
та символічне значення зустрічі
Президента Зеленського з
фооломієм
оломієм,
Патріархом Варфоломієм,
женння
оскільки продовження
син
і розвиток відносин
овва
із Фанаром – основа
ноої
і запорука релігійної
стабільності у
державі.

»

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

www.volyn.com.ua

l ПОЛІТИЧНА КУХНЯ

Фото news.pn.

Чотирилапий
Барон вивів на
зниклу дівчинку
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«Чому нас світ боявся? Іноземцям
ставало страшно, коли вони в наші
туалети заходили…»
Фото kp.ua.

Сьогодні, перед відкриттям нової
Верховної Ради, в Україні активно
обговорюють, хто ж займе крісло
спікера? Точніше, йдеться про одну
кандидатуру — лідера партії «Слуга
народу» Дмитра Разумкова. Майже
всі стверджують, що пану Разумкову,
на відміну від попередника — Андрія
Парубія, буде стократ легше, адже
матиме в залі абсолютну більшість
і йому не доведеться по 17 разів
ставити питання на голосування, щоб
його «протиснути».
Отож новообраний парламент
працюватиме, як злагоджений
механізм. Опозиції надаватимуть
слово за трибуною — «говоріть, що
хочете», натомість не даватимуть
голосів «за». Весело буде…
Василь РОГУЦЬКИЙ

Навіть серйозні Леонід Кучма і Віктор Ющенко не могли встояти перед його дотепами.

цій ситуації хочемо нагадати вам
про іншого попередника пана Разумкова, який, незважаючи на непросту ситуацію в країні та постійне протистояння між нардепами, міг буквально
кількома фразами розрядити напружену
обстановку в сесійній залі. Кількома дотепними словами!
Упізнали Героя України Івана Степановича Плюща? Він запам’ятався всім не тільки як впливовий політик молодої української держави — тричі очолював наш
парламент (1-й в. о. Голови Верховної Ради
УРСР (9 липня 1990-го — 23 липня 1990 р.;
3-й Голова Верховної Ради України (5 грудня 1991-го — 11 травня 1994 р.; 5-й Голова
ВРУ (1 лютого 2000-го — 14 травня 2002 р.),
але і як майстер дотепів, що швидко ставали народними.
Пропоную сьогодні згадати деякі з них,
бо, переконаний, навіть спікеру від «ЗЕленої
команди», яка вийшла з веселого «95 кварталу», не вдасться видавати на-гора такий
іскрометний гумор…

У

ОТОЖ, «ПЛЮЩИЗМИ» ІВАНА
СТЕПАНОВИЧА, ЯКІ ВЖЕ СТАЛИ
КЛАСИКОЮ:
l «Впихнути невпіхуєме».
l «Увімкніть мікрохвон у задньому проході!»
l «Я за життя стільки сала з’їв, що соромно свиням в очі дивитися».
l Багато хто запам’ятав унікальну дикцію Івана Плюща, який замість звука «ф»

Засновник: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Газета «Волинь»
Головний редактор і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович
Зареєстрована 6 жовтня 2017 року.
Набрана і зверстана в комп’ютерному центрі
газети «Волинь-нова»
Публікації під рубриками «Офіційно», «Політика», «Точка
зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а також із позначкою –*– друкуються
на правах реклами.

Фото unian.ua.

“

«Депутат

Заєць!
Не стрибайте
по залі.
Ви ж не
в лісі!»

В останні роки життя Іван
Степанович завів бороду.
І ніби змужнів.

вимовляв «хв»: «Депутат! Не пам’ятаю хвамілії — той, що в піджаку!».
l Одного разу, коли нардепи висували
кандидатів у судді Конституційного Суду,
терпіння Івана Плюща урвалося: «Зачекайте!
Так це ж силу-силенну кандидатів зможуть
висунути. А що робити з уже висунутими
членами?».
l «Навіщо його пхати, якщо воно
не лізе?», — сказав він, коли у Верховній Раді
хотіли «протиснути» один із законопроектів.
l «Я б не хотів, щоб тут влаштовували
системи голосування, які могли б дозволяти
голосувати із супутника».

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

l «Колись Ленін писав, що ми досягнемо
такої продуктивності праці, що відхожі місця будемо робити з дорогоцінного металу.
От якби хтось підняв його років 20 тому і показав наші відхожі місця… Ви думаєте, чому
нас весь світ так боявся? Тому що іноземцям
ставало страшно, коли вони в наші громадські туалети заходили!».
l «Хлопці, ну, дайте їй (Тимошенко) якогось шарфа, а то вона вже посиніла вся».
l Одна з найвідоміших фраз, кинута
на адресу народного депутата Івана Зайця,
яка вже стала крилатою в народі: «Депутат
Заєць! Не стрибайте по залі. Ви ж не в лісі!».
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l ШОК!

Підлеглі Авакова підвішували чоловіка
на трубі й гамселили по чому бачили
Працівники Досудового бюро розслідувань (ДБР) завершили слідство
про катування поліцейськими підозрюваного на Миколаївщині
Інфографіка slovoidilo.ua.

Леонід ОЛІЙНИК

е перше провадження бюро
щодо тортур, учинених правоохоронцями, що вже скероване до суду.
Як повідомила в. о. директора
Миколаївського територіального
управління ДБР Вікторія Басалаєва,
поліцейські катували чоловіка, щоб
змусити його зізнатися у вчиненні
злочину. Спочатку двоє працівників відділу кримінальної поліції в
Інгульці, що на Дніпропетровщині,
вдерлися в оселю потерпілого й побили його, а згодом силоміць доправили у відділок. Там правоохоронці
підвішували чоловіка на трубі між
письмовими столами у службовому
кабінеті та завдавали ударів в різні
частини тіла.
Наразі ця справа вже розглядається в суді. Крім того, слідчі Миколаївського теруправління ДБР
розслідують 83 кримінальні провадження про спричинення тілесних
ушкоджень працівниками правоохоронних органів, що мають ознаки катування (ч. 1 ст. 127, ч. 2 ст. 365
Кримінального кодексу України).
На жаль, в інших регіонах країни
ситуація зі злочинами людей у формі не краща.
Серед найгучніших справ: звільнення начальника головного управління поліції на Дніпропетровщині
після історії з КОРДом (спецпідрозділ незаконно пов’язав патрульних,
які зупинили водія головного копа
області) та затримання ексначальника поліції Одеської області, якого
підозрюють у заволодінні великою
партією сигарет.
Щоправда, доволі важко спрогнозувати, чи понесуть затримані
посадовці справедливе покарання,
адже задекларовані реформи і судової гілки влади, і поліції на практиці пробуксовують. Щоб у цьому
пересвідчитись, достатньо проаналізувати кілька резонансних кримінальних справ, у яких фігурували
правоохоронці.

Ц

ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху,
що спричинило смерть).
Поліцейського звільнили від покарання,
встановивши йому випробувальний термін тривалістю 1 рік

ч. 2 ст. 365 КК (перевищення влади або службових повноважень)
та ч. 2 ст. 307 КК (незаконне виробництво, виготовлення,
придбання зберігання, перевезення, пересипання
чи збут наркотичних засобів).
Поліцейських відпустили під заставу розміром 96 тис грн

ч. 2 ст. 365 КК (перевищення влади або службових повноважень)
та ч. 2 ст. 186 КК (грабіж).
Тримання під вартою та відсторонення від посад

ч. 2 ст. 365 КК
(перевищення влади або службових повноважень).
27.07.2019 р. відкрито провадження.
Не обрано

ч. 2 ст. 365 КК
(перевищення влади або службових повноважень).
Тримання під вартою
У грудні 2018 р. поліцейських випустили
під заставу розміром 250 тис грн.

Відомості про вчинення злочину внесені
до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Коментарі не надавалися в інтересах слідства

ч. 2 ст. 365 КК
(перевищення влади або службових повноважень).
Тримання під вартою без права внесення застави

РОЗПОЧАТО СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ.
Поліцейських звільнили зі служби у правоохоронних органах
Зареєстроване кримінальне провадження.

У травні 2017–го в Запоріжжі
патрульна машина збила 30–річну
жінку, яка намагалася перешкоджати затриманню підозрюваного в
пограбуванні чоловіка. Потерпіла
отримала численні травми й через
10 днів померла.

“

ч. 2. ст. 365 КК
(перевищення влади або службових повноважень)
ст. 126 КК (побої і мордування).
Відсторонення від посади

ч. 2 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем)
та ч. 5 ст. 185 КК (крадіжка, чинена за попередньою змовою групою осіб).
Тримання під вартою

Інфографіку створено за даними відкритих джерел
інформації станом на 6.08.2019 року

Запобіжний захід

За фактом трагічного випадку
було зареєстровано кримінальне
провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього
руху, що спричинило смерть». Згодом поліцейського, що скоїв наїзд
на жінку, звільнили від покарання,

установивши йому випробувальний
термін на рік.
2017–го в Покровську Донецької області затримали трьох дільничних офіцерів поліції за підозрою
в катуванні затриманих та систематичне фабрикування кримінальних

l НА ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ

Леонід ОЛІЙНИК

оли зловмисників доставили до місцевого райвідділу поліції, вони почали зривати плитку з підлоги і бити
поліцейських.

К

На сторінці ресурсу «Київ Оперативний»
у Facebook повідомляється: «Четверо правоохоронців полку «Київ» — із пробитими головами після «зустрічі» з циганами, які крадуть
і грабують людей на столичному вокзалі».

Щоправда, обурення, яке висловив автор допису, не поділяють судді Cолом’янського районного суду столиці.
29–річного Горвата Руслана Вікторовича, уродженця Берегова Закарпатської
області, який нападав на «копів», не взяли
під варту, а випустили під особисте зобов’язання.

Фото dt.ua.

Суд відпустив ромів, які побили… поліцейських прямо у відділку
Чоловіків затримали на столичному вокзалі за крадіжку

проваджень для покращення статистики. Досудове розслідування
розпочали за статтями КК про перевищення влади або службових
повноважень та незаконне виробництво, виготовлення, придбання,
зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів.
Поліцейських спочатку затримали,
а згодом випустили під заставу 96
тисяч гривень.
У 2017 році також сталося гучне
затримання «перевертнів у погонах» на Центральному залізничному
вокзалі в Києві. У службовому приміщенні п’ятеро патрульних кілька

Важко спрогнозувати,
чи понесуть затримані
посадовці справедливе
покарання, адже
задекларовані
реформи на практиці
пробуксовують.

місяців поспіль били та грабували
пасажирів, відбираючи в них мобільні телефони, гроші та цінності.
Здебільшого жертвами копів ставали самотні нетверезі приїжджі.
Крім пограбувань, задокументовано й факти «кришування» поліцейськими кишенькових злодіїв.
Украдені в громадян речі потім розподілялися, в тому числі й між копами. Після їх затримання було відкрито провадження про пограбування
та перевищення влади або службових повноважень. Запобіжний захід
— тримання під вартою та відсторонення патрульних від посад — суд
залишив без змін.
За три місці на цьому ж столичному Центральному залізничному
вокзалі затримали групу копів на
чолі з начальником сектору кримінальної поліції на станції Київ–Пасажирський, які заплющували очі
на крадіжки. Професійні крадії сплачували правоохоронцям данину за
можливість «працювати» на вокзалі
й ділилися «трофеями». Сімом поліцейським оголосили про підозру в
скоєнні особливо важкого злочину,
який передбачає термін покарання
до 12 років із конфіскацією майна.
Вони наразі перебувають під вартою.
За матеріалами сайту
«Слово і Діло».
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Фото vin.gov.ua.

l ЗНАЙ НАШИХ!

Деякі види гікорі дають дуже смачні плоди.

На Вінниччині
ростимуть
екзотичні горіхи

П’ятірка фіналістів конкурсу оперних співаків почула ім’я переможця – Андрій Кимач.

Андрій Кимач учився на священника і філософа,
а став найкращим оперним співаком світу

“

Закінчення. Початок на с. 1
Оксана КОВАЛЕНКО

А ЙОМУ ГОТУВАЛИ ВЖЕ ЦЕРКОВНУ
ПАРАФІЮ У БЕРЕЖАНАХ
Усе почалося з духовного співу. У селі Крижополь, звідки він родом, можливостей випробувати свої здібності не було: жодних музичних
шкіл та й хлопець — із простої селянської сім’ї.
Однак Андрій мав можливість зрозуміти, що
церковний спів — це прекрасно (у храм ходив
із бабусею з 4–го класу). Він навіть прислужував
священникові. Але у школі про це не ділився.
Після 9–го вступив до духовного училища в Чернігові, потім — до Київської семінарії, а згодом
— в духовну академію.
Уже на останньому курсі зважився і вступив
до музичної академії тут же, у Києві, — підштовхнула майбутня дружина Інна, вражена його голосом. Завдяки їй Андрій став ходити в оперний
театр. Мама Кимача згадує, що шкодувала тоді,
бо ж уявляла сина в рясі: «Але найбільше засмутився наш священник, адже він готовий був
навіть поступитися Андрієві парафією в Бережанах».
А ще Андрій Кимач на третьому курсі покинув філософський факультет Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Хоча музика в його житті була і в ці роки: після філософії
ходив співати в церковний хор, навіть довіряли
бути регентом. Коли через десять літ його запитають, як філософія допомагає в музиці, Кимач
відповість: «Дуже допомагає. Принципи філософії перегукуються з підходами в музиці. Ти намагаєшся зрозуміти її і ставиш собі запитання: що
«А я ж цілувалася з ним безкоштовно!»
5 знакових чоловіків у житті Катрін Деньов

Фото tsn.ua.
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Ціна 6,5 грн

Фото rbc.ua.

Лідер гурту
«Антитіла»
Тарас ТОПОЛЯ:

Невже збуваються слова
гадалки, яка напророчила
Віктору Павліку 5 дружин?

«Булінг
або насильство
в сім’ї
неможливо
перемогти,
але…»
с. 3—5

»

l ЗІРКА У знаменитого Шикидима було вже

с. 6—7
Усі фото з родинного
архіву Савчуків.

Фото rbc.ua.

чотири шлюби і три дружини. Тепер 53-річний
народний артист України зустрічається
із 25-річною дівчиною Катериною (на фото)

»

Виносила під серцем
трьох дітей. А ще те серце
підказало стати мамою
для двох покинутих…
l ДІМ, ДЕ ЖИВЕ ЛЮБОВ
с. 9—11

Усього

»

Тепер в Оксани і Степана
Савчуків є син і 4 доньки
доньки.
С
д

6,5 гривні

НА ЗАХІДНИХ СЦЕНАХ ТЕПЕР
ШАЛЕНІЮТЬ, КОЛИ ВІН ВИКОНУЄ
«ОЙ ТИ, ДІВЧИНО, З ГОРІХА ЗЕРНЯ»
Проте Андрій таки став професійним співаком. Завдяки українсько–російській між-

іологічна пожежа» змушує створювати стійкі та продуктивні лісові насадження, шукати альтернативу. Лісівники кажуть, що горіх гікорі — це
цінна порода, перспективна у вирощуванні,
а деревина має хороші властивості.

«Б

“

Читайте у серпневому випуску іншого нашого видання

Невже збуваються
слова гадалки,
яка напророчила
Віктору Павліку
5 дружин?

Морозостійкий,
не вибагливий до родючості
ґрунту і, як усі представники
родини горіхових, стійкий
до посухи, хвороб,
шкідників та пошкодження
дикими звірами.

— Морозостійкий, не вибагливий до
родючості ґрунту і, як усі представники родини горіхових, стійкий до посухи, хвороб,
шкідників та пошкодження дикими звірами, — описує гікорі Анатолій Кошельник,
інженер з лісокористування державного
підприємства «Гайсинський лісгосп».
Гікорі білий росте у південно–центральній Північній Америці, в Мексиці, США. Завезений в Україну в 50-х роках минулого століття Інститутом лісівництва Академії наук
Української РСР. У радянські часи саджанці
екзотичного горіха «поселяли» на Чорноморському узбережжі Кавказу, в країнах Середньої Азії, в Криму.

»
«ТАК НІХТО НЕ КОХАВ»
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композитор хотів сказати цією музикою? Багато
музичних творів має філософське підґрунтя».
Але після закінчення вокально–диригентського факультету Андрій не міг знайти роботу!
Його неймовірний баритон, виявилося, нікому в
Україні не потрібен. Тим більше, що у виші його
голос відточували для камерного, а не оперного
співу.
Незважаючи на невдачі, він все одно хотів
розвивати свій дар: на музичні конкурси заробляв гроші за кордоном. Два роки трудився у
Польщі на заводі Samsung, на меблевій фабриці,
а у вихідні «працював» із голосом, вчився: «Я декілька разів прослуховувався в Польщі, раз — в
Італії. Але все було безрезультатно. Всі казали,
що в мене хороший голос і все прекрасно, але
роботи ніхто не давав. Це були випробування».

Оксана КРАВЧЕНКО

Катрін Деньов:
ов:
«А я ж цілувалася
лася
з ним
безкоштовно!»
о!»

Лідер гурту
ту «Антитіла»
Тарас ТОПОЛЯ:
ПОЛЯ:
«Булінг,
або насильство
ьство
можливо
в сім’ї, неможливо
и,
перемогти,
але…»

Виносила
під серцем
трьох дітей.
А ще те серце
підказало
стати мамою
для двох
покинутих…

Запитуйте у відділеннях зв’язку і ваших листонош!

Фото agronews.ua.

с. 16—17

ніхто

Принципи філософії
перегукуються з підходами
в музиці. Ти намагаєшся
зрозуміти її і ставиш собі
запитання: що композитор
хотів сказати цією музикою?
Багато музичних творів має
філософське підґрунтя.

державній програмі. То був шанс від долі, бо
саме в Москві зустрів учителя, який допоміг
йому розквітнути: «Як би там не було з нашою
політичною ситуацією, але змінила все Молодіжна оперна програма Большого театру, де
я був із 2016–го до 2018 року. Керівник цієї
програми Дмитро Вдовін є тією людиною, яка
повірила в те, що я талановитий. Бо до того я
просто бився об стінку».
У цей час Андрій виступав разом із молодими артистами Большого театру. Дебютував там у «Кам’яному гості». А далі пішло
легше: на початку червня 2019–го вже співав
в опері «Кармен» Жоржа Бізе в італійському
театрі Джузеппе Верді. Наприкінці місяця
Андрій Кимач виконав головну партію в опері Антона Рубінштейна «Демон» у Лондоні.
Голосистому українцю аплодували також на
оперних сценах Барселони та Ніцци. За кордоном в оперний театр почали ходити прицільно «на Кимача», захоплено сприймали,
коли якось заспівав «Ой ти, дівчино, з горіха
зерня».
Каже, що здобуті у конкурсі BBC 25 тисяч
доларів вкладатиме у творчість.
Перемога Андрія — це і великий плюс до
скарбнички України, і особиста винагорода за
попердні, здавалося б, непрохідні терни та за
його настирливість: перед співучим українцем нині відкрита не одна дорога на найкращі
сцени світу. «Перемога означає, що я вибрав
правильний шлях у своєму житті. Бо такі перемоги з неба не валяться…» — підсумовує
співак.
За матеріалами сайтів
glavcom.ua, kalynivka.city.

Через підвищення температурного
режиму та зниження рівня ґрунтових
вод у подільському регіоні всихають,
стають вразливими до шкідників та
хвороб сосни та ялини. Тому гайсинські
лісники вводять до складу лісових
культур нові види дерев, зокрема
горіх гікорі білий

У Гайсинському лісгоспі, де ростуть навіть
122-річні дерева гікорі, цю культуру
вважають перспективною.
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l ІСТОРІЯ ПОРЯТУНКУ

l РЕЦЕПТИ НАРОДНОЇ

Тепер Сафа може сказати сестрі:
«Відчепись від мене…»
Фото ichef.bbci.co.uk.

Розділити сіамських
близнючок із Пакистану,
зрощених тім’ячками, торік
взялися у лондонській
лікарні. Для цього
провели серію дуже
складних операцій, у яких
брали участь понад
100 медпрацівників,
а також біоінженери
та фахівці у сфері технологій
візуалізації і моделювання.
Лікування обіцяють
завершити у 2020 році. Відео
з дітьми та історію їхнього
порятунку опублікував
новинний портал BBC News

Мати дівчаток навіть не думала про те, щоб відмовитися від них, і Бог
допоміг дітям вижити.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ЖИТТЯ У ВЗАЄМНОМУ ПОЛОНІ
Сіамські близнюки, з’єднані головами, — надзвичайно рідкісне
явище, за статистикою — один випадок на 2,5 млн пологів. Зазвичай
діти з подібною аномалією живуть
не більше доби. Сафа і Марва пробули у полоні одна в одної 19 місяців.
Є дві теорії, чому таке стається.
Можливо, розподіл на два ембріони відбувається пізніше, ніж зазвичай, і близнюки не відокремлюються повністю. Або після розподілу
частини тіла ембріонів залишаються в контакті і зливаються у процесі зростання. Близнята, з’єднані
в ділянках грудей, живота або тазу,
мають більше шансів на життя, аніж
зрощені голівками.
До речі, рекордсменками
з виживання вважають сіамських
близнючок із Суринаму, які нещодавно відзначили 18-річчя. Сестри
Нив і Неллі Колестейн народилися
зі зрощеними черепами в ділянці
потилиць, але з окремим мозком
і тілами. Спільною була життєво
важлива артерія, через що операцію з розділення 18 літ тому лікарі
вважали неможливою. Прогнозували, що дівчатка проживуть
максимум до 10 років. Щоб отримувати кваліфіковану медичну допомогу, сім’я переїхала з Південної
Америки в Нідерланди. Сестрам
доводиться вести усамітнене життя, адже пересуватися їм складно
та й люди неадекватно реагують
на їхню появу.
З того часу медицина пішла вперед, і пакистанським близнючкам
пощастило більше, хоча вони росли напівсиротами у малозабезпеченій родині. Їхня матір Зайнаб Бібі
має семеро дітей — усіх вона народила вдома. За два місяці до пологів її чоловік помер від серцевого
нападу. А Зайнаб лікарі повідомили, що вона виношує близнюків.
7 січня 2017 року за допомогою
кесаревого розтину в лікарні Хаятабад у Пешаварі з’явилися на світ
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Тепер у кожної з близнючок – своє ліжечко і свій капелюшок.

унікальні дівчатка зі зрощеними
головами. Мати познайомилася
з донечками через п’ять днів, коли
зміцніла після операції. Вона згадує, що страху не відчувала: «Діти
були дуже красиві, з гарним волоссям і білою шкірою. Я навіть не думала про те, що вони з’єднані. Вони
дані Богом».
Дівчаток назвали Сафа і Марва на честь священних пагорбів
у Мецці в Саудівській Аравії — місці

“

З Божої милості
я можу тепер
потримати на руках
одну доньку, а потім
другу.

паломництва мусульман. Місцевий
військовий шпиталь запропонував родині операцію з розділення
близнят, але попередив, що одна
з дівчат, імовірно, помре. Мати відмовилася ризикувати.
Вона почала шукати інші варіанти. І коли близнючкам було
по три місяці, зв’язалася з Овазом
Джилані, дитячим нейрохірургом,
який працює в лікарні на Грейт-Ормонд-Стріт (GOSH) у Лондоні.
За збігом обставин, хірург був
родом із сусіднього регіону, Кашміру, тож він і родина близнюків
одразу знайшли спільну мову. Але

британська національна система
охорони здоров’я такі операції для
іноземців не фінансує, а грошей
у Зайнаб не було.
Коли Марві і Сафі виповнилося
19 місяців і вони вже давно переросли оптимальний вік для операції, дивом пощастило знайти спонсора.

ДОВІДАВШИСЬ ПРО
УСКЛАДНЕННЯ, ХІРУРГ УПАВ
І ЗАРИДАВ
Їхні обличчя були повернуті
в протилежні боки. Сестри не могли бачили одна одну. Спільний череп мав форму подовженої труби.
Права півкуля кожного мозку виступала у чужу черепну порожнину.
Найбільше занепокоєння хірургів
викликала складна спільна мережа вен і артерій. Роз’єднання могло спричинити голодування мозку
та інсульт.
Операцій із роз’єднання сіамських близнюків у світі було проведено всього 60, починаючи з першої спроби в 1952 році. Лікарня
на Грейт-Ормонд-Стріт у Лондоні
є світовим лідером з такого виду
втручань. Окрім хірургів та медсестер, команда із сотні фахівців, які
проводили операції близнючкам,
включала біоінженерів, дизайнерів
3D-моделей та віртуальної реальності. Подорож до незалежності сестер мала відбутися в три основні
етапи.

Мета першої операції — розділення спільних артерій. Завдяки
3D-принтеру лікарі змогли одержати точні моделі черепів і мозку, щоб
«прорепетирувати» всі хірургічні
маніпуляції, роздивитися спільну
судинну систему близнюків.
Завдання другої — відокремлення вен. Цього разу не все гладко.
У шийних судинах Сафи утворилися згустки. Вони обмежують відтік
крові з її мозку, кров спрямовується до мозку Марви. Артеріальний
тиск однієї дівчинки надто зростає,
в іншої — небезпечно падає. Хірургам зрозуміло, що Марва є слабшим
близнюком. Тому вони вирішують
ключову спільну вену віддати їй.
Це збільшить шанси на виживання.
Операція триває понад 20 годин. Нейрохірург Джилані валиться
з ніг від утоми.
Повернувшись додому, він телефонує в лікарню, щоби дізнатися
про стан дівчат. Йому розповідають, що Сафа не дихає, а на її шкірі
висип.
Виснажений емоційно і фізично, хірург падає на підлогу в кухні
і починає ридати. Але опановує
себе, повертається до відділення інтенсивної терапії і бачить
на МРТ, що у дівчинки стався інсульт — у тій ділянці мозку, звідки
вони вилучили ключову вену для
Марви. Протягом наступних двох
днів Сафа перебуває у критичному
стані. Родина молиться біля ліжка
близнят.
Зрештою, є ознаки покращення. Обох дівчаток відключають від
апарата штучної вентиляції легень,
вони здатні дихати самостійно.
Не менш складною проблемою
є створення двох круглих голів для
сестер. Вони не мають ані достатньої кількості кісткової тканини, ані
шкіри. У лютому 2019 року настає
час останньої операції, після якої
дівчатка нарешті зможуть побачити
одна одну.
Протягом наступних семи годин хірурги роз’єднують кістки,
мозок і тканини, доки не лишається
тільки одна частина твердої оболонки — мембрана навколо мозку.
Зрештою відокремлюють і її, а потім
кілька членів хірургічної команди
обережно розносять у різні боки
обидва тіла. Далі медики повинні
сформувати череп для кожної дівчинки із залишків їхньої спільної
черепної коробки. А також покрити
його шкірою, яку попередньо «вирощували».
Сафа і Марва матимуть певні
довгострокові вади, можливо, з рухом або розумовими здібностями.
Але мати дівчат радіє і тому, що
є. «З Божої милості я можу тепер
потримати на руках одну доньку,
а потім другу», — каже Зайнаб,
обіймаючи медсестер і лікарів.
До Пакистану вона з дітьми планує
повернутися на початку 2020-го.

МЕДИЦИНИ

Чорнобривців
насіяла мати…
Ці гарні квіти, які можна
побачити під вікнами майже
кожної оселі, недаремно
оспівують поети. Вони
не тільки милують око, а й
допомагають вилікувати
печінку й нирки, знімають
біль, поліпшують обмін
речовин
Марія КІРЧУК

на собі переконалася, що
на початковій стадії цукрового
діабету чорнобривці знижують рівень цукру в крові, позитивно
діючи на підшлункову залозу. Тож додаю їх у компоти й киселі, у маринад,
коли консервую помідори. Особливо
корисні червоно-коричневі квіти, які
найбагатші на каротин (провітамін А).

Я

Звичайно, універсальних ліків
не буває. Для початку спробуйте
такий настій: одну квітку покладіть
у кухлик, залийте окропом. Через
15 хвилин процідіть і випийте. Ви
відразу відчуєте, підходить вам
таке лікування чи ні.
Чорнобривці допомагають при
ранах та опіках. Потрібно подрібнені квітки залити олією 1:1 на ніч,
а вранці потримати на водяній
бані 30 хвилин за температури
60–70 градусів. Змащуйте вражені ділянки, це пришвидшить загоєння.
Ванни з відваром чорнобривців заспокоюють нервову систему, у стресових ситуаціях відновлюють душевну рівновагу.
А для лікування та профілактики захворювань підшлункової
залози готую такий засіб: 1 квітку
подрібнити, заварити в 1 склянці
окропу, настояти, поки схолоне,
приймати по 1/4 склянки 4 рази
на день.
При цукровому діабеті рекомендують настоянку: 50 квіток
чорнобривців із темним відтінком залити 0,5 л горілки, почекати тиждень, а потім приймати по
1 ч. л. тричі на день до їди.
Поліпшити обмін речовин
та оздоровити печінку допоможе такий рецепт: 5 квіток залити
1 л окропу, кип’ятити 3 хвилини на слабкому вогні, процідити. Приймати по 250 мл до їди
вранці й увечері. Тривалість лікування — місяць, потім потрібно
зробити тижневу перерву й повторити курс. Відвар можна використовувати й для зовнішнього
застосування (у вигляді примоо ) у раз
р
за
орю а
чок)
разі шкірних
захворювань.
м Луцьк.
м.

«ЦІКАВА

15 с
серпня 2019 Четвер

Велика сторінка для Пані
l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

Газета НА ВИХІДНІ»

«Крім тих речей, яких кожен може навчитися – вміння гарно вдягатися,
правильно говорити і таке інше, – леді відрізняється від квітникарки не тим,
як вона поводиться, а тим, як із нею поводяться».

Прикраси: що із чим носити
Жінка завжди прагне бути чарівною,
вишуканою. Важлива роль у створенні
довершеного образу належить ювелірним
виробам та біжутерії

Фото krasdor.com.ua.

«Вже й горобина
приміря намисто,
І сонях зазирає
у вікно...»

У виборі прикрас варто взяти до уваги і їхню сполучуваність з одягом та між собою, і колір волосся.
Блондинкам, русявим і рудим підійдуть коштовності
теплих відтінків металу і каменів, а брюнеткам і шатенкам — холодних.
СТИЛІСТИ РАДЯТЬ ДОТРИМУВАТИСЯ
ТАКИХ ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ:
Необхідно підбирати коштовності, контрастні
до одягу, або скористатися універсальними варіантами: перлами, діамантами.
Ювелірні вироби без вставок підійдуть на
будь–який випадок.
Прикраси з коштовними каменями пасують
для вечора, а вдень краще обмежитися виробами
без вставок, з напівкоштовними каменями або перлами.
Каблучку до заручин та обручку можна носити
на одному пальці. Те ж стосується каблучок на фасно
н вуу пальця.
лангу у поєднанні з виробами на основу
гат
ато
о виробів з веВ образі не повинно бути багато
ликою кількістю каменів.

ПРИБЕРІТЬ ЗАЙВЕ
Сховайте все, що вам не потрібне, в коробку, на антресолі чи в шафи. Звільнена
від мотлоху квартира виглядатиме краще.

ЗМІНІТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ СТІН
Якщо господар оселі не заперечує, їх
можна перефарбувати. Це бюджетний і
доволі швидкий спосіб адаптувати орендоване житло під свої смаки. Цей же принцип
спрацює, якщо обклеїти стіни шпалерами.
Іноді хорошого результату можна досягнути, обклеївши навіть одну.

ЗРОБІТЬ ПЕРЕСТАНОВКУ
Інакше розміщені меблі дають змогу
поглянути на інтер’єр по–новому й адаптувати його під ваш стиль життя. Громіздкі речі краще розмістити під стіною, щоб
вони візуально займали менше місця, а

“

Стару оббивку диванів
і крісел приховайте
за знімним чохлом,
гарним покривалом
чи замаскуйте пледом.

чохлом, гарним покривалом чи замаскуйте
пледом.

ІНВЕСТУЙТЕ В ТЕКСТИЛЬ
Штори, покривала, накидки, знімні сидіння, пледи, декоративні подушки — усе
це зробить будь–яку квартиру привабливою за рахунок виразних принтів і відтінків.
До того ж вони з легкістю «поїдуть» з вами
на нове місце проживання.

НЕДОРЕЧНІ КОМБІНАЦІЇ:
Комiр + великі чи довгі сережки, ланцюжки середньої довжини.
Масивні сережки + велике кольє.
Об’ємні кольє чи намиста + комірці з аплікацією.
Рукавички + каблучки.
Ювелірні прикраси + біжутерія.

Фото sokolov.ru.

l ВАРТО ЗНАТИ

Щоб сон був здоровим

СТВОРІТЬ КОЛЬОРОВИЙ АКЦЕНТ

Сезон відпусток і канікул підходить до кінця,
тож знову треба зранку почуватися бадьорими й енергійними.
Допомогти у цьому вам можуть такі поради

Орендоване житло часто буває безликим. Оживити інтер’єр можна за рахунок
кольору. Візьміть за основу фон кімнати і
підберіть до нього кілька насичених відтінків, які виконуватимуть роль акцентів.

Дотримуйтесь режиму сну
Щодня, навіть у вихідні, варто лягати спати та прокидатися в
один і той самий час. Це зменшить
стрес для організму.
Плекайте затишок
Спокійна атмосфера та комфортна прохолодна температура
у спальні сприятимуть сну. Увечері не вмикайте яскраве світло.
Сховайте девайси
Якщо забрати зі спальні теле
телевізори, комп’ютери та смартфони
для вас проблематично, при-

ОНОВІТЬ МЕБЛІ
Іноді власник квартири дозволяє це
зробити. Реставрувати шафу можна з допомогою плівки–самоклейки. Подряпаний
письмовий чи обідній стіл накрийте скляною панеллю, під якою розмістіть відрізок
шпалер чи тканини з принтом. Стару оббивку диванів і крісел приховайте за знімним

без рукавів. Кольє середньої довжини пасуватиме
до одягу з круглим коміром і коміром-«човником», а
довгі прикраси — до водолазок і светрів з високою
горловиною.
3. Кольє виграшно виглядатиме з декольте, причому необов’язково глибоким. Те ж правило працює
і для підвісок. До речі, можна поєднувати декілька
виробів різної довжини.
4. До одягу зі щільної тканини підійдуть перли,
до льону — натуральні камені, до шовку й атласу —
коштовні камені.
5. Сукня або топ без бретелей гармонійно виглядатиме з громіздким кольє.
6. Масивні сережки складуть хорошу пару
вбранню з відкритими плечима.

ПОЄДНУЮЧИ З ОДЯГОМ,
ЗВАЖАЙТЕ, ЩО:
1. Громіздкі ювелірні вироби
и
не підходять до складних принтів. Чим складніша прикраса, тим
простішими мають бути вбрання
й аксесуари.
2. Намиста під горло прекрасно виглядатимуть із сукнею
з маленьким круглим вирізом

І в орендованій квартирі стане затишно
ось невеликі використати для зонування.
Наприклад, диван можна поставити поперек кімнати, відокремивши зону їдальні від
вітальні. Для цього слугуватиме й обідній
стіл, висунутий з кутка, і книжковий стелаж.

9

l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!

Бернард ШОУ, ірландський драматург і публіцист,
лауреат Нобелівської премії з літератури 1925 року

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

Обжити її і зробити милою серцю, хоч
тимчасовою, але домівкою, можна
з допомогою простих бюджетних
способів
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КУПІТЬ СУЧАСНІ СВІТИЛЬНИКИ
Ваша кімната має лише одну люстру?
Тоді обов’язково доповніть загальне освітлення місцевим за рахунок настільних
ламп і торшерів. Це не тільки зробить інтер’єр комфортним і затишним, але й освіжить вигляд приміщення.

l СЕКРЕТИ КРАСИ

наймні вимикайте їх за 30 хвилин
до сну.
Стежте за раціоном
Уникайте кофеїну протягом
6 годин перед сном та алкоголю
— протягом 4 годин, а також переїдання. Дотримуйтесь здорового харчування упродовж дня.
Не пийте на ніч
Втамувати спрагу можна і треба, однак надмірне пиття може
спровокувати проблеми зі сном.
Не куріть
Цигарка безпосередньо пе-

ред сном також погіршує його
якість.
Займайтеся спортом
Фізична активність протягом
дня допоможе легше заснути вночі.
Використовуйте ліжко
виключно для сну
Не їжте в ліжку, не дивіться телевізор і не працюйте.
Також не лягайте спати, якщо
не почуваєтеся сонним. Якщо не
можете заснути протягом 20 хвилин, вставайте з ліжка.
Лікарі також радять людям, які
звикли дрімати вдень, обмежити
цей час 45 хвилинами.

Не обділяйте увагою брови
Використовуйте рицинову олію
Цей засіб для догляду за бровами рекомендують абсолютно
всі косметологи. Він живить волосинки, робить їх більш слухняними і піддатливими, вони починають краще рости.
Розчісуйте брови
Така нескладна процедура допоможе їх правильно вкласти.
Масажуйте
Звучить дивно, але бровам також необхідний масаж. Робіть
точкові і щипкові рухи пальцями по лінії їх росту: від носа до скро-

ні. Після таких розминань
волосинки стають темніши-ми, а самі брови — яскраві-шими.
Робіть маски
шоВони корисні всьому нашоок.
му тілу, і брови — не виняток.
ваЦе буде їх живити та зміцнювати.

Фото golos.ua.

Схема pinterest.com.

Ви вже встигли переконатися, що вони мають величезне значення у створенні красивого образу.
Правильно доглянуті брови роблять погляд виразнішим. З їх допомогою можна скорегувати форму
му
обличчя. Тому стежити за їхнім виглядом просто необхідно, і ось декілька порад

Фото pon.org.ua.
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Хай малий малому скаже…
Пам’ятаєте цю примовку? «Хай малий малому скаже, хай малий
коня прив’яже». Нещодавно я побачила в ній новий зміст.
Це словесний малюнок поширеної системи вказівок — зараз
це називають «управління персоналом». Так, якщо дитина дуже
швидко це проказує, то звучить дуже весело. А ще — коли
прикласти на сімейну канву — це відображення підлеглості
серед дітей. Чи міркували ви про важливість або шкідливість
цієї підлеглості?
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

країнські класики, які описували традиційну селянську сім’ю, зазвичай багатодітну, відображали
і цей принцип: старший має повне право дати завдання молодшому (хай той лишень спробує
не послухатися!) і щигля теж. Думаю, тоді з примітивними знаряддями праці батьки були дуже завантажені й не мали стільки часу,
як ми, щоб з’ясовувати, на чиєму
боці правда. Вони просто не мали
іншого вибору, як передавати дітям частину своїх обов’язків (зовсім недитячих із сучасної точки

У
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Моя нова
стратегія —
не докоряти старшій
дитині при меншій,
особливо щодо
якихось невдалих чи
непродуманих
вчинків.

зору). Разом із відповідальністю
передавали і право на самоврядування. А тепер мама біжить
захистити меншого, бо ж він менший! Мине трохи часу — і її знову
викличуть на новий суд, бо старший постарався відновити справедливість…
Моїх двоє старших уже не потребують маминого втручання
(і за мамину увагу не борються),
а от менші — у розквіті сутичок. Другій парі дісталася видозмінена я-мама, як тепер модно казати, яка пройшла перезавантаження. Моя нова
стратегія — не докоряти старшій
дитині при меншій, особливо щодо
якихось невдалих чи непродуманих
вчинків. Хай менше не додає до своїх моделей поведінки,
зазвичай підглянутих

у рідних авторитетів, що може вказувати старшому. (Правда, малий
у свої 2,7 уже скопіював повчання, які проголошує 18-річний брат
10-річній сестрі.)
Менше з тим, я переконана, що
найменшому буде простіше вибудувати стосунки із сестрою, якщо
вона залишатиметься для нього
авторитетом. Мені дуже подобається, як дочка стала використовувати моє звернення до малюка в час
ревів: «Поясни словами. Ми тебе
не розуміємо». Той привідплющує
око і трохи відволікається від виплакування своєї образи — і це уже
видається ліпшим за попередній
стиль поведінки. Він дослухається не тільки до мами й тата. Таке
спілкування я заохочую і підкреслюю здобутки, щоб закріпити. «От,
Катрусю, непогано у тебе вийшло
стишити звук! А ти, Ромку, таку прекрасну тишу нам створив! Дуже дякую!»
Звісно, не завше старші чинять великодушно чи справедливо
у сварці з меншими, усяке буває.
Але накривати мокрим рядном
більшого і нібито у зв’язку з цим розумнішого — не найкращий варіант.
Чомусь я почала думати, що на деякі зловживання владою на правах
старшого можна і заплючити очі.
(Хіба провести пізніше профілактичну бесіду.) Якось в інтерв’ю відома в Україні багатодітна Ольга Богомолець розповіла мені, як її менша
дочка пішла в кімнату до старшого, який обожнював самотність.
Пані Ользі дуже хотілося втрутитися, та вона стрималася і почула,
як хлопчаче серце підтануло від
наївних розпитувань сестри. «Моє
невтручання допомогло їй знайти
до нього підхід», — тішилася вона.
Наостанок скажу не нове: добре, коли є золота середина (її регулярно доводиться обережненько
намацувати, а при тому любити своїх дітей і намагатися бачити в них
особистість.
Пишіть про це чи
інше, що вас зачіпає:
okovalenko74@gmail.
com або ж tsikava.
gazeta@gmail.
com.

Фото dunrada.gov.ua.

А хто у вашому оточенні тримає ніж за спиною?

Небезпечно: … людина!
Є ознака, за якою одразу можна визначити того, хто покине
вас у важку хвилину
Це, може, і не погана особа. Навіть майже добра. Загалом
не зла і не підла. Але може зробити підлий вчинок і зрадити.
Тому що чудово вміє себе виправдовувати й хутко перекладати
відповідальність на інших або на обставини. Це і є головна
ознака. Така людина заздалегідь себе виправдала. За все
відразу. Вона класно це вміє робити
Анна КІР’ЯНОВА,
психолог, письменниця,
телеведуча

іжно скаже в будь-якому
випадку: «Подумай сам,
у мене були такі обставини, що не могла стати на твій бік.
Не могла прийти. Ти ж доросла
людина і це розумієш. Я була
змушена зрадити тебе, та й взагалі це не зрада. Це мені завадили, і я не змогла через такі й такі
справи».
Вона почне звинувачувати
інших. Потім — і вас: «Чому ви
не хочете по-дорослому подивитися на речі та проявляєте максималізм?»
А згодом знецінить ситуацію
і скаже: «А що, власне, сталося?
Нічого особливого». Але головне — самовиправдання і перекладання відповідальності.
Ось це найсуттєвіша ознака.
Навіть якщо йдеться дійсно про дрібниці: не прийшов,
не зробив, не віддав того, що повинен був віддати… Сам по собі
вчинок дріб’язковий, але виправдання насторожують.
«Я забув, вибач», «я злякався
і промовчав», «я розгубився і сховався в кущі», «я втратив гроші,
пробач!» — лавина виправдань
почнеться відразу. А потім перейде у звинувачення — ви ж і залишитеся винними. Або інші. Але
сама людина ніколи не визнає
своєї провини.
Одна легенда розповідає,
як пророк збирав військо у похід

Н

на ворогів — треба було захистити місто від небезпеки. Всі чоловіки пішли битися, крім вісімдесяти
осіб. Останні злякалися: переживали і за майно, і за власні торгові
точки, і багаті будинки. І за своє
життя. Ось і сховалися серед жінок, старих і дітей.
Потім воїни з перемогою по-

“

І помилку можна
пробачити,
якщо її можна
виправити.

вернулися додому. І цих вісімдесятьох змусили відповідати, чому
вони не пішли захищати місто?
Більшість знайшла собі виправдання, тисячі виправдань: раптова хвороба, слабкість у ногах,
дружина народжувала, дитина
захворіла, пожежа почалася…
Дуже красномовно. І тільки
троє щиросердно зізналося, що
злякалися. Їм соромно, але не вистачило хоробрості, тому вони,
щоб було справедливо, просять
їх покарати. Їм немає виправдання.
І ось цим трьом містянам
пробачили. Два місяці їх уникали
та не спілкувалися з ними. Але ці
чоловіки проявили каяття і всім
допомагали, ділилися, спокутували провину як могли. І потім
погане забулося. А пророк сказав: «Той, хто чесно визнає провину і не шукає виправдань, —

достойна людина. Він здатний
виправити помилку. І наступного разу вчинить правильно».
Так і вийшло, до речі.
А лицеміри невиправні.
Вони знову зрадять, тому що
заздалегідь знайшли собі виправдання, а вже потім зробили
підлий вчинок.
Спочатку людина виправдала себе, а потім зрадила. «Мене
на це підштовхнули обставини,
я випив, мені були потрібні розваги, зрада — це нормально, всі
так роблять, зрештою, я — жива
людина!». Ось так виправдала
себе, а потім зрадила.
Спочатку виправдала себе:
«Мені дуже потрібні гроші, якщо
навіть я їх не віддам, нічого
страшного, в тої людини все одно
ці гроші зайві. А мені дуже треба, тому я не віддам. Або віддам,
коли розбагатію!» А потім взяла — і не віддала.
Спочатку виправдала себе:
«А що тут такого страшного.
Мені ж потрібна ця посада. Директор і так скоса зиркає на колегу і готовий його звільнити.
Якщо я трохи прискорю ситуацію і збрешу про слова колеги, то це просто пришвидшить
процес. Сам винен, що патякає
направо й наліво!..» Така людина
себе виправдає, а потім буде доносити.
Виправдання і звинувачення — це ознаки тієї людини,
яка вас підставить і залишить
у скрутну хвилину. Тому що їй
не доведеться боротися із совістю, вона з нею давно домовилася. Досягла повного розуміння.
А якщо людина не виправдовується, визнає провину
і намагається змінити те, що наробила, — це нормальна поведінка. І помилку можна пробачити, якщо її можна виправити.
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І полетіли з неба… карасі, жаби,
монети і трактор!
Колаж pikabu.ru.

Закінчення. Початок на с. 1

“

Петро КРАВЧУК

астіше, як гроші, з неба випадає манна небесна: пилок сосни, спори рослин,
борошнисті лишайники, що зовні
нагадують манку.
Улітку 1933–го в районі села
Кавалерово Приморського краю
(Росія) пішов дощ із морськими
медузами. Вони падали під час
зливи разом із потоками води.
Не менш дивними були опади
із живих жаб, що випали 31 серпня 1963 року в долині Амудар’ї
біля селища Дейнау (Росія). Через два роки (22 серпня 1965–го)
диво повторилося в селищі Дарган–Ата. Такий самий дощ випав у
1974 році й в Ак–Тепе, передмісті
Ашгабата (Туркменістан).
У червні 1927–го під Серпуховом, недалеко від Москви, пішов
дощ із рибою. На землю падали
карасі, окуні й плотва.
Посипалася риба зі зливою й
на півночі Австралії, за 500 кілометрів від узбережжя, весняного
дня 1974 року. Тисячі рибин завбільшки від 5 до 7 сантиметрів
устелили околицю скотарської
станції «Кілларні». Метеорологи зафіксували, що саме в цей
час над морями, які омивають
північне узбережжя Австралії,
пронеслися тропічні шторми, що
супроводжувалися низьким атмосферним тиском. Частину поверхневих вод смерч усмоктав
разом із її мешканцями. Потім
вітер переніс цю вологу вглиб

Ч

l ЦІКАВИЙ ФАКТ

Кожен рибалка мріє про цю картину. Але потрапити у таку зливу,
що змітає за собою все, не хоче ніхто...

континенту, де вона й випала у
вигляді таких незвичайних опадів. Подібне неодноразово траплялося в Данії, Норвегії, Швеції,
Великобританії, Новій Зеландії та
в інших місцях.
А ось порівняно недавній
сюрприз погоди, що трапився у
липні 1985–го в Білорусі, у Петриківському районі Гомельської
області: смерч на своєму шляху
вибрав до самого дна воду з місцевої річки й вилив її на луг разом
із рибою. Крім того, він підняв над
землею й переніс на відстань до
100 метрів гусеничний трактор

Т-74, сінажну башту, залізничний
вагон, легковий автомобіль із водієм і пасажирами, зривав дахи з
будівель.
Відомі випадки, коли в Данії
протягом 20 хвилин із неба падали
живі раки, а в Італії — апельсини.
У пам’яті народній збереглося
чимало й інших незвичайних ситуацій. Так, у Росії, у Нижегородській губернії, вночі на 16 грудня
1856 року під час великої відлиги
разом із дощем випала величезна кількість хробаків, схожих на
гнойових, завдовжки більше сантиметра.

Операція КОНСЕРВАЦІЯ:
Фото khm.gov.ua.

с. 13
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Ціна 6,5 грн

Фото gazeta.ua.

корисні
к
орисні поради

Лідія Таран не жалкує
про службовий роман і тепер
здійснює мрії хворих діток

Уобійшовся
19 гривень
один голос «за» партії

Від ляльок
ок
Оксани
ової
Сальникової
плачуть
політики
и

l ІСТОРІЯ НОМЕРА Хоча раніше відома телеведуча вважала
найгіршою професією… журналістику, проте саме вона
принесла їй успіх та зробила по-справжньому щасливою
Фото tsn.ua.

с. 3—5

l ЗОЛОТІ СЛОВА

Василь
СЛІПАК-МІФ:
«Діти
загиблих —
наші діти…»

»

l СВОЯ СПРАВА
Полімерна
глина та шерсть
кози в умілих
руках майстрині
перетворюються
на неймовірної
краси вироби, які
коштують сотні
доларів (на фото)
с. 10—11

»
Фото cudesa.net.

За даними Комітету виборців України,
серед політсил, які потрапили до Верховної
Ради, підтримка одного виборця вартувала
«Опозиційній платформі — «За життя» —
34 грн, «Батьківщині» — 76, «Європейській
солідарності» — 88, «Голосу» — 129.
Такі розрахунки вийшли, коли додали
офіційні витрати партії і зіставили з кількістю набраних голосів. Що менше громадян
підтримали політсилу — то дорожче «коштував» голос.

«Читанка
ка для всіх»
всіх»:

Від ляльок
Оксани
Сальникової
плачуть
політики

Фото inlviv.in.ua.

«Слуга народу» на нинішніх
позачергових виборах до парламенту

Зафіксовано також чимало
«кривавих», «чорних» і «молочних» опадів. Зокрема, «криваві» випадали в 1117 році під
час війни в Ломбардії (Італія), у
1181–му — у Німеччині й Франції, у 1608–му знову у Франції,
біля містечка Прованс. 1222–го
«криваві» дощі пройшли в Римі.
Люди сприймали їх як провісників смерті, поразки, голоду, епідемії.
Випадання червоних дощів літописці неодноразово відзначали й на Руській землі. Так, узимку
1202 (або 1203) року сніг на землі
й на дахах будівель був червоним, немов пролита кров.
«Криваві» дощі неодноразово
спостерігалися й в Україні. Випадав такий, зокрема, у Львові
в 1716–му. Літописець записав:
«Кривавий туман затемнив небо
й насунувся на Львів. Львівський
єпископ негайно оголосив піст і
молитви».

Читайте у серпневому випуску іншого нашого видання

що літом вродить, то зимою не шкодить!

Читанка
для всіх

А ви про це задумувались?
с. 9

»

Усього
гривні

6,5

Смерч підняв над
землею й переніс
на відстань
близько 100 метрів
гусеничний трактор
Т -74, сінажну
башту, залізничний
вагон, легковий
автомобіль із водієм
і пасажирами, зривав
дахи з будівель.

Церква бачила в цьому Божі
знамення. Однак насправді забарвлюються дощі за допомогою
найрізноманітніших барвників
(азоту, аміаку, піску, мікроорганізмів, попелу тощо), які потрапляють в атмосферу під час вивержень вулканів, лісових пожеж
або сильних бур.
5 травня 1987–го кольоровий
дощ пройшов у Москві. Білосніжні лайнери злітали з аеропорту
Домодєдово
пофарбованими
в зелений колір. Через 2–3 години він жовтів, а потім погано
відмивався. Фахівці столичного
Центру гідрометеорології й контролю природного середовища
зробили аналізи й установили:
причина тому — пилок дерев.
Піднесла цей сюрприз запізніла
весна. За дуже короткий період у
Підмосков’ї зацвіло багато різних
дерев і чагарників. У ті дні було
дуже тепло й сухо. Поривчастий
вітер підняв в атмосферу величезні маси пилку, що пофарбував
звичайний дощик у смарагдові
кольори. Того самого року зелений наліт після дощу неодноразово спостерігали і в Україні. Багато хто помилково пов’язував це
із Чорнобильською трагедією.
А ось порівняно нещодавній випадок. У ніч на 30 травня
2013 року в Ужгороді пройшли
опади, після яких дороги, покрівлі, дахи, автомобілі були вкриті
брудно–помаранчевими патьоками. Метеорологи пояснили,
що це наслідок перенесення пилових часток із півдня Європи чи
півночі Африки.
Отже, з неба можуть падати
не тільки гроші, риба й апельсини, а й манна небесна, тобто
все, що вихор смерчу всмоктує
з повітрям із поверхні землі
або води, над якою він проноситься.
смт. Любешів
Волинської області.

Лідія Таран не жалкуєє
н
про службовий роман
і тепер здійснює мрії
хворих діток
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ПОНЕДІЛОК, 19 СЕРПНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

19 — 25 серпня

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

l ОТАКОЇ!

Лідер гурту
«Антитіла»
(на фото) розповів
про замах на його
життя

«А я ж цілувалася з ним безкоштовно!»
5 знакових чоловіків у житті Катрін Деньов
с. 16—17
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Лідер гурту
«Антитіла»
Тарас ТОПОЛЯ:

Невже збуваються слова
гадалки, яка напророчила
Віктору Павліку 5 дружин?

а своїй сторінці у Facebook Тарас Тополя написав, що біля
нього спрацював вибуховий
пакет, коли він повертався з аптеки.
Після цього музикант одразу ж викликав правоохоронців.
«Тиждень тому ввечері за адресою Парково-Сирецька, 11, у декількох метрах від мене, коли повертався

Н

“

»

volyn.com.uaa

Лія ЛІС

Тополя додав, що
більше тижня за ним
ведеться спостереження
і прослуховують його
телефон.

«Булінг
або насильство
в сім’ї
неможливо
перемогти,
але…»
с. 3—5

»

l ЗІРКА У знаменитого Шикидима було вже

с. 6—7

Фото rbc.ua.

чотири шлюби і три дружини. Тепер 53-річний
народний артист України зустрічається
із 25-річною дівчиною Катериною (на фото)

»

Виносила під серцем
трьох дітей. А ще те серце
підказало стати мамою
для двох покинутих…

Усі фото з родинного
архіву Савчуків.

l ДІМ, ДЕ ЖИВЕ ЛЮБОВ
с. 9—11

»

Тепер в Оксани і Степана
Савчуків є син і 4 доньки.

з аптеки, спрацював вибуховий пакет.
Мною відразу було викликано наряд
поліції, який зафіксував це й опитав
свідків інциденту. Я не став робити
розголосу, щоб не вносити деструктив
у конструктивний процес, який дійсно
на той момент уже почався», — напи-

ссав
ав артист
ар
рти
тист
ст у соцмережі.
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оц
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мере
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жі.
Тополя додав, що йому повідомили
про те, що більше тижня за ним ведеться спостереження і прослуховують
його телефон.
«Я нічого не боюся! Ні фізичного
тиску, ні залякування, ні спроб дискредитувати мою репутацію», — заявив
співак у пості.
До речі, Тарас одружений зі співачкою Альошею — учасницею «Євробачення-2010», виховують двох
діток. Розповідь про них читайте
в іншому нашому виданні «Так ніхто не кохав», яке побачило світ уже
сьогодні — за 15 серпня.

ВІВТОРОК, 20 СЕРПНЯ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:00 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:20 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:15 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:55 Т/с «Свати» (12+)
23:05 Х/ф «УСІ В ЗАХВАТІ ВІД
МЕРІ» (16+)

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 09.50 Т/с «Вогнем і
мечем» 10.50, 12.25 Х/ф «007:
КАЗИНО РОЯЛЬ» (16+) 14.05
Т/с «Дієві ліки» (12+) 15.50, 16.45,
00.50 «Речдок» 18.00, 19.00, 01.40
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.40 «Подробиці» 21.00
Т/с «Слідчий Горчакова 2» (12+)
23.50 Т/с «Гетьман» (16+) 02.25
«Орел і Решка. Шопінг» 04.25
«Школа доктора Комаровського.
Невідкладна допомога» 05.00
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з

Фото aif.ua.

Тараса Тополю
намагалися підірвати?

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
12:30 Т/с «Черговий лікар - 4» (12+)
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар 3» (16+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Віддай мою мрію» (12+)
23:20 Контролер

СТБ
06:55 Т/с «Коли ми вдома»
08:55 МастерШеф (12+)
15:05 Х/ф «ЦІПОЧКА»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:05 Х/ф «ВІДПОЧИНОК ЗА
ОБМІНОМ»
21:00 Т/с «Кріпосна» (16+)
22:45 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV
05:35, 20:20 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Теорія змови
11:05, 13:20 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:20 Х/ф «ТУПИЙ ТА ЩЕ
ТУПІШИЙ» (16+)
16:40 Х/ф «ТУПИЙ ТА ЩЕ
ТУПІШИЙ-2» (16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
21:25 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА

АКАДЕМІЯ-2: ПЕРШЕ
11:40, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
ПРИЗНАЧЕННЯ» (16+)
(16+)
23:10 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРА-2:
13:40 «Орел і Решка. Навколо
ПОКЛИК ПРИРОДИ» (16+)
світу»
18:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
НОВИЙ КАНАЛ
22:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»
23:00 «Орел і Решка.
05:45, 06:45 Kids Time
Перезавантаження»
05:50 М/с «Сімейка Крудс»
06:50 Т/с «Друзі»
2+2
08:00, 17:00 Хто зверху? (12+)
06:00 Мультфільми
09:50 Т/с «Секретні матеріали»
08:00 Х/ф «ЖИТТЯ НА МЕЖІ»
(16+)
(16+)
12:50 Заробітчани
21:00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВШЕ» 09:40, 18:15 «Спецкор»
23:00 Х/ф «2:22» (12+)
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
МЕГА
13:00 «Помста природи»
13:35 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ
06:00 Бандитський Київ 07:50,
ДРАКОН» (16+)
14:10 Правда життя 09:00
Незвичайні культури 10:00, 17:05 15:25 Х/ф «МОРСЬКА ПРИГОДА»
(16+)
Фестивалі планети 11:00 Там,
де нас нема 12:00 Код доступу
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські війни.
13:00, 00:35 Речовий доказ
Харків-2» (16+)
15:10, 23:40 Заборонена історія
21:35, 23:10 Т/с «Касл-5» (16+)
16:05 Наглядачі заповідника
ZIK
18:05 Дикий Індокитай 19:00,
20:55 Фантастичні історії 20:00
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
Скарб.UA 21:45 Горизонт 22:45
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Планета Земля 01:40 Містична
18.00, 20.00 Перші про головне
Україна 02:35 Секти 03:30
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10,
Україна: забута історія
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10,
18.10 Чудова четвірка 19.00,
К-1
20.10 Треба поговорити 22.00,
06:30 «TOP SHOP»
06.00 Правила життя 00.00 Д/ф
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
«Вирішальні битви Другої світової»
00.50 Д/ф «Великі танкові битви»
08:15 «Дай лапу»
01.35 Художній фільм 03.00
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 Т/с «Мисливці за реліквіями» Історична правда з Вахтангом Кіпіані

1+1

СТБ

06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:00 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:20 Т/с «Наречена зі
Стамбула» (12+)
20:15 «Секретні матеріали
2019»
20:45, 22:05 Т/с «Свати» (12+)
23:30 Х/ф «ТАТУСІ БЕЗ
ШКІДЛИВИХ
ЗВИЧОК» (16+)

06:50 Т/с «Коли ми вдома»
09:10 МастерШеф (12+)
15:50, 18:00 Х/ф «ІЗ 13 В 30»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:50 Х/ф
21:00 Т/с «Кріпосна» (16+)
22:45 Т/с «Майор і магія» (16+)

16:00 Наглядачі заповідника
18:00 Планета Земля 18:55
Гучна справа 19:55 Скарб.UA
20:45 Фантастичні історії 21:45
Горизонт 22:45 Галапагоси
01:40 Містична Україна 02:35
Таємниці кримінального світу

К-1

06:30 «TOP SHOP»
ICTV
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
05:40 Громадянська оборона
08:15 «Дай лапу»
06:30 Ранок у великому місті
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
08:45 Факти. Ранок
10:40 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
09:10, 19:20 Надзвичайні
12:30 Х/ф «БІЛЬШЕ ЗА
новини
ЖИТТЯ»
09:55 Не дай себе обдурити
14:15 «Орел і Решка. Навколо
10:50 Антизомбі. Дайджест
світу»
11:15, 13:20, 16:20 Т/с
17:00 Т/с «Доктор Хто» (16+)
«Контакт» (16+)
ІНТЕР
20:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
05.35, 22.00 «Слідство вели...
16:55 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+) 22:00 «Орел і Решка. Рай та
з Леонідом Каневським»
пекло»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
23:00 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧІРОК
20:20 Теорія змови
17.40 Новини 07.10, 08.10,
2» (16+)
09.20 «Ранок з Інтером» 09.30, 21:25 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ» (16+)
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу
2+2
23:20 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРА.
«Стосується кожного» 11.25,
06:00 Мультфільми
ДЕТЕКТИВ З
12.25 Х/ф «АНЖ І ГАБРІЕЛЬ»
08:00 «Помста природи»
(16+) 13.50 Х/ф «ПРОСТО
РОЗШУКУ ТВАРИН»
09:35, 18:15 «Спецкор»
РАЗОМ» 15.50 «Чекай на
(16+)
мене. Україна» 20.00, 03.40
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
«Подробиці» 21.00 Т/с «Слідчий НОВИЙ КАНАЛ 10:55, 19:25 Т/с «Опер за
Горчакова 2» (12+) 23.50
викликом-4» (16+)
06:35, 08:00 Kids Time
Т/с «Гетьман» (16+) 00.45
14:55 Х/ф «ВИСОТА» (16+)
«Речдок» 02.30 «Орел і Решка. 06:40 М/с «Том і Джеррі»
16:25 Х/ф «ВІДСІЧ» (16+)
Шопінг» 04.25 «Школа доктора 08:05 Х/ф «ДЕВ’ЯТЬ ЖИТТІВ»
20:30 Т/с «Ментівські війни.
(12+)
Комаровського. Невідкладна
Харків-2» (16+)
09:50 Х/ф «СТАРТРЕК» (16+)
допомога» 05.00 «Top Shop»
21:35 Т/с «Касл-5» (16+)
12:10 Х/ф «СТАРТРЕК:
23:10 Х/ф «ЗЕМНИЙ
УКРАЇНА
ВІДПЛАТА» (16+)
АПОКАЛІПСИС» (16+)
15:00 Х/ф «ПУНКТ
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
ПРИЗНАЧЕННЯ 3»
Україною
ZIK
(16+)
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
16:50 Аферисти в мережах
07.00, 21.00 HARD з Влащенко
19:00, 23:00 Сьогодні
(16+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
09:30 Зірковий шлях
21:10 Х/ф «ЗАВЖДИ КАЖИ
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
11:30 Реальна містика
«ТАК» (16+)
17.00, 18.00, 20.00 Перші про
12:30 Т/с «Черговий лікар - 4»
23:10 Х/ф «ЗНАМЕННЯ» (16+) головне 08.10, 09.10, 10.10,
(12+)
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10,
14:30 Т/с «Жіночий лікар - 3»
МЕГА
16.10, 17.10, 18.10 Чудова
(16+)
15:30 Т/с «Жіночий лікар -3»
06:00 Бандитська Одеса 07:40, четвірка 19.00, 20.10 Треба
поговорити 22.00 Правила
(16+)
14:00 Правда життя 08:50
життя 00.00 Д/ф «Вирішальні
Чужинці всередині нас 09:50,
19:50 Ток-шоу «Говорить
17:00 Фестивалі планети 10:20 битви Другої світової» 00.50
Україна»
Незвичайні культури 10:50 Там, Д/ф «Великі танкові битви»
21:00 Т/с «Віддай мою мрію»
де нас нема 11:50 Код доступу 01.35 Художній фільм 03.00
(12+)
Історична правда з Вахтангом
12:50, 00:35 Речовий доказ
23:30 Агенти справедливості
15:05, 23:40 Заборонена історія Кіпіані
(16+)

СЕРЕДА, 21 СЕРПНЯ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:00 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:20 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:15 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:50 Т/с «Свати» (12+)
22:50 Х/ф «ЛЮБОВ ЗЛА»

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 09.50 Т/с «Вогнем і
мечем» 10.50, 12.25 Х/ф «007:
КУЛЯСТА БЛИСКАВКА» 14.00
Т/с «Дієві ліки» (12+) 15.50, 16.45,
00.50 «Речдок» 18.00, 19.00, 01.40
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.45 «Подробиці» 21.00
Т/с «Слідчий Горчакова 2» (12+)
23.50 Т/с «Гетьман» (16+) 02.25
«Орел і Решка. Шопінг» 04.30
«Школа доктора Комаровського.
Невідкладна допомога» 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
11:30 Реальна містика
12:30 Т/с «Черговий лікар - 4» (12+)
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар
- 3» (16+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Віддай мою мрію» (12+)
23:20 Гучна справа

СТБ
06:50 Т/с
08:40 МастерШеф (12+)
15:10, 18:00 Х/ф «ВІДПОЧИНОК
ЗА ОБМІНОМ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:45 Х/ф «РОЗЛУЧЕННЯ ПОАМЕРИКАНСЬКИ»
21:00 Т/с «Кріпосна» (16+)
22:45 Т/с «Майор і магія» (16+)

18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Секретний фронт
21:25 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-3: ЗНОВУ НА
НАВЧАННЯ» (16+)
23:05 Х/ф «ТУПИЙ ТА ЩЕ
ТУПІШИЙ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:25, 06:45 Kids Time
05:30 М/с «Сімейка Крудс»
06:50 Т/с «Друзі»
08:10, 17:00 Хто зверху? (12+)
10:00 Т/с «Секретні матеріали»
(16+)
13:00 Заробітчани
21:00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВШЕ 2»
23:00 Х/ф «ПУНКТ
ПРИЗНАЧЕННЯ 4» (18+)

МЕГА

06:00 Бандитська Одеса 07:45,
ICTV
13:50 Правда життя 08:45, 18:00
Дикий Індокитай 09:40, 17:00
05:35, 10:10 Громадянська
Фестивалі планети 10:40 Там,
оборона
де нас нема 11:40 Код доступу
06:30 Ранок у великому місті
12:40, 00:35 Речовий доказ
08:45 Факти. Ранок
15:00, 23:40 Заборонена історія
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
11:05 Скетч-шоу «На трьох» (16+) 16:00, 21:45 Горизонт 18:55,
12:20, 13:20 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРА 20:45 Фантастичні історії 19:50
Скарб.UA 22:45 Планета Земля
МОЛОДШИЙ» (16+)
01:40 Містична Україна 02:35
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:20 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРА. Бандитський Київ
ДЕТЕКТИВ З РОЗШУКУ
К-1
ТВАРИН» (16+)
06:30 «TOP SHOP»
16:55 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРА-2:
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
ПОКЛИК ПРИРОДИ»
08:15 «Дай лапу»
(16+)

08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 Т/с «Мисливці за реліквіями»
11:40, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
(16+)
13:40 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Х/ф «АСТЕРОЇД ПРОТИ
ЗЕМЛІ» (16+)
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:20 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ІНФЕРНО» (16+)
15:30 Х/ф «ЗАХИСНИК» (16+)
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
21:35, 23:10 Т/с «Касл-5» (16+)

ZIK
08.00, 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
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10,
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10,
18.10 Чудова четвірка 19.00, 20.10
Треба поговорити 21.00 HARD з
Влащенко 22.00, 06.00 Правила
життя 00.00 Д/ф «Вирішальні
битви Другої світової» 00.50 Д/ф
«Великі танкові битви» 01.35
Художній фільм 03.00 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

П’ЯТНИЦЯ, 23 СЕРПНЯ

ЧЕТВЕР, 22 СЕРПНЯ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:00 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:20 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:15 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ»

ІНТЕР

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
09:30 МастерШеф (12+)
15:50, 18:00 Х/ф «РОЗЛУЧЕННЯ
ПО-АМЕРИКАНСЬКИ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:45 Х/ф «ОСВІДЧЕННЯ»
21:00 Т/с «Кріпосна» (16+)
22:45 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Секретний фронт
11:50, 13:20 Теорія змови
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+)
16:45 Х/ф «ТАНГО І КЕШ» (16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Антизомбі. Дайджест
21:25 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-7: МІСІЯ У
МОСКВІ» (16+)
23:05 Х/ф «ТУПИЙ ТА ЩЕ
ТУПІШИЙ-2» (16+)

05.30, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
Т/с «Вогнем і мечем» 11.10, 12.25
Х/ф «007: ЖИВЕШ ТІЛЬКИ ДВІЧІ»
14.00 Т/с «Дієві ліки» (12+) 15.50,
16.45, 00.45 «Речдок» 18.00, 19.00,
01.40 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.30 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Слідчий Горчакова 2» (12+) 23.50
Т/с «Гетьман» (16+) 02.20 «Орел
НОВИЙ КАНАЛ
і Решка. Шопінг» 04.15 «Школа
доктора Комаровського. Невідкладна 05:35, 07:00 Kids Time
допомога» 04.40 Д/п «1961. Таємниця 05:40 М/с «Сімейка Крудс»
київського потопу»
07:05 Т/с «Друзі»
08:30 Х/ф «ГЕРБІ: ШАЛЕНІ
УКРАЇНА
ПЕРЕГОНИ»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною 10:10 Т/с «Секретні матеріали» (16+)
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 23:00
13:10 Заробітчани
Сьогодні
17:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф «ТВОЇ, МОЇ І НАШІ»
09:30 Зірковий шлях
22:50 Х/ф «ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ
11:30 Реальна містика
5» (18+)
12:30 Т/с «Черговий лікар - 4» (12+)
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар - 3»
МЕГА
(16+)
19:00 Сьогодні. Спецвипуск
06:00 Бандитський Київ 08:20, 14:15
Правда життя 09:20, 18:10 Дикий
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
Індокитай 10:15, 17:10 Фестивалі
21:00 Т/с «Віддай мою мрію» (12+)
планети 11:15 Там, де нас нема
23:20 Слідами
12:15 Прихована реальність 13:05,

00:35 Речовий доказ 15:10, 23:40
Заборонена історія 16:10 Горизонт
17:40 Незвичайні культури 19:05
Фантастичні історії 20:00 Скарб.UA
20:55 Гучна справа 21:45 Наглядачі
заповідника 22:45 Планета Земля
01:40 Містична Україна 02:35
Потойбіччя. Сни 03:20 Дракула та інші
04:15 Зворотний бік Місяця 05:00
Ролан Биков

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Дай лапу»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 Т/с «Мисливці за реліквіями»
11:40, 16:40 Т/с «Доктор Хто» (16+)
13:40 «Орел і Решка. Навколо світу»
19:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22:25 «Орел і Решка. Рай та пекло»
23:25 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Удар у відповідь» (16+)
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Помста природи»
13:10 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ УДАР»
15:15 Х/ф «ВУЛКАН»
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
21:35, 23:10 Т/с «Касл-5» (16+)

ZIK
08.00, 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 08.10, 09.10,
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10,
16.10, 17.10, 18.10 Чудова четвірка
19.00, 20.10 Треба поговорити
22.00, 06.00 Правила життя 00.00
Д/ф «Вирішальні битви Другої
світової» 00.50 Д/ф «Великі танкові
битви» 01.35 Художній фільм 03.00
Історична правда з Вахтангом Кіпіані

СУБОТА, 24 СЕРПНЯ
1+1
06:00, 23:30 «Світське життя. 2019
дайджест»
07:00 «Сніданок. День
Незалежності»
08:50, 11:00 «ТСН спецвипуск»
09:30 «Хода гідності»
11:15 «Світ навиворіт. Рекордний
політ Україною»
12:40, 14:10, 15:15 «Світ навиворіт»
16:30 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка. Діти 2019»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
21:30 Прем’єра. «Вечірній квартал
2019»

ІНТЕР
05.25 «Чекай на мене. Україна»
07.10 «Слово Предстоятеля»
07.15 Х/ф «СІМ СТАРИХ І ОДНА
ДІВЧИНА» 09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом. Випічка»
11.00 Х/ф «ПОКРОВСЬКІ
ВОРОТА» 13.45 Великий концерт
«Україна від А до Я» 17.10, 20.30 Т/с
«Слідчий Горчакова 2» (12+) 20.00
«Подробиці» 22.15 «Ювілейний вечір
Софії Ротару» 00.15 Х/ф «ДВОЄ
ПІД ДОЩЕМ» (16+) 02.05 «Орел і
Решка. Шопінг» 03.25 «Орел і Решка.
Перезавантаження. 3 сезон» 04.10
«Орел і Решка. Морський сезон 3»
04.50 Подробиці

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
незалежною Україною
07:00, 08:00, 15:00 Сьогодні
09:00, 19:00 Сьогодні. Спецвипуск
09:45 Зірковий шлях
11:00 Т/с «Клянуся любити тебе
вічно» (12+)
15:20 Т/с «Чужа» (16+)
20:00 Концерт
22:30 Музична платформа

СТБ
06:10 Т/с «Коли ми вдома»

07:10 Х/ф «ЛЮДИНА-АМФІБІЯ»
09:10 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ У
МАЛИНІВЦІ»
11:00 Т/с «Трава під снігом»
15:05 Т/с «Кріпосна» (16+)
19:00 Т/с «Навчаю грі на гітарі»
22:45 Х/ф «ЧОГО ХОЧУТЬ ЖІНКИ»

ICTV
05:00 Факти
05:25 Я зняв!
07:05 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРА
МОЛОДШИЙ» (16+)
08:55 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
09:55, 13:00, 16:10 Дизель шоу (12+)
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «ШЛЯХЕТНІ
ВОЛОЦЮГИ» (16+)
18:45 Факти. Вечір
19:30 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-4:
КВАРТАЛЬНА ОХОРОНА
ПОРЯДКУ» (16+)
21:10 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-5: ОПЕРАЦІЯ
МАЯМІ БІЧ» (16+)
22:55 Х/ф «ТАНГО І КЕШ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:00 Kids Time
06:05 М/с «Лунтик»
07:05 Подіум
09:00 Хто зверху? (12+)
15:00 М/ф «Викрадена принцеса»
16:40 Х/ф «СТОРОЖОВА
ЗАСТАВА»
18:50 Х/ф «ДАВАЙ ТАНЦЮЙ!»
(12+)
21:00 Х/ф «СЕКС І НІЧОГО
ОСОБИСТОГО» (16+)
23:00 Х/ф «САМОТНІЙ ЗА
КОНТРАКТОМ»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:00 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:20 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:20, 22:25 «Ліга сміху»

ІНТЕР
05.25, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
09.50 Т/с «Вогнем і мечем» 10.50,
12.25 Х/ф «007: НА СЕКРЕТНІЙ
СЛУЖБІ ЇЇ ВЕЛИЧНОСТІ» (16+)
14.00 Т/с «Дієві ліки» (12+) 15.50,
16.45, 00.00 «Речдок» 18.00, 01.45
Ток-шоу «Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 Х/ф «ОСТАННІЙ
ДІАМАНТ» (16+) 03.10 Х/ф
«ВЕСЕЛІ ЖАБОКРИЧІ» 04.15 Х/ф
«ПРОПАЛА ГРАМОТА»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:40 Т/с «Серце слідчого» (12+)
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар - 3» (16+)
19:00 Сьогодні. Спецвипуск
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
22:00 Україна: еволюція гідності
23:45 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВ»
(16+)

СТБ
06:40 Х/ф «КАРДІОГРАМА
ЛЮБОВІ»
08:30 Т/с «Майор і магія» (16+)
16:30 Х/ф «ОСВІДЧЕННЯ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини

18:00 Х/ф «ВИЗНАННЯ»
19:10 Х/ф «ЧОГО ХОЧУТЬ ЖІНКИ»
22:45 Х/ф «ВИД ЗГОРИ КРАЩИЙ»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі. Дайджест
11:05, 13:20, 16:20 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:10 Т/с «Марк+Наталка» (16+)
18:45 Факти. Вечір
20:10 Дизель шоу (12+)
22:40 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-6: БЛОКАДА
МІСТА» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:25 Kids Time
06:05 М/с «Сімейка Крудс»
07:30 Х/ф «ЗІРКОВА ХВОРОБА»
09:00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВШЕ»
11:00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВШЕ 2»
13:00 Х/ф «ТВОЇ, МОЇ І НАШІ»
14:50 Х/ф «БІЛИЙ ПОЛОН»
17:00 Х/ф «СНІГОВІ ПСИ»
19:00 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ПЕС»
20:50 Х/ф «РІЧІ-БАГАЧ»
22:50 Х/ф «ГЕРБІ: ШАЛЕНІ
ПЕРЕГОНИ»

МЕГА

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Дай Лапу»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
11:50, 17:00 Т/с «Доктор Хто» (16+)
14:10 «Орел і Решка. Навколо світу»
18:15 Х/ф «МАТУСИН СИНОК»
(16+)
20:15 Х/ф «МОЄ ВЕЛИКЕ ГРЕЦЬКЕ
ВЕСІЛЛЯ»
22:10 «Орел і Решка. Рай та пекло»
23:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Удар у відповідь» (16+)
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Помста природи»
13:15 Х/ф «ЛЬОДОВИКОВИЙ
ПЕРІОД» (16+)
15:00 Х/ф «НЕЗАКОННЕ
ВТОРГНЕННЯ» (16+)
19:25 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ» (16+)
21:35 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ: ЛІКИ ВІД
СМЕРТІ» (16+)

ZIK

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
06:00 Бандитська Одеса 07:55,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
13:55 Правда життя 08:55, 18:00
18.00, 20.00 Перші про головне
Дикий Індокитай 09:50, 17:00
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10,
Незвичайні культури 10:50 Там,
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10,
де нас нема 11:50 Прихована
18.10 Чудова четвірка 19.00, 20.10
реальність 12:45, 00:35 Речовий
Треба поговорити 21.00 Політичне
доказ 15:00, 23:40 Заборонена
ток-шоу «Народ проти!» 00.00 Д/ф
історія 16:00 Горизонт 19:00,
«Вирішальні битви Другої світової»
20:50 Фантастичні історії 19:55
00.50 Д/ф «Великі танкові битви»
Прокляття Че Гевари 21:45 Наглядачі 01.30 Художній фільм 03.00
Історична правда з Вахтангом Кіпіані
заповідника 22:45 Планета Земля
06.00 Правила життя 06.15 Shift
01:40 Містична Україна 02:40
06.30 Європа у фокусі
Телеформат

НЕДІЛЯ, 25 СЕРПНЯ
істини 10:40 Речовий доказ 11:50
Заборонена історія 12:50 Всесвіт
всередині нас 14:45 Фестивалі
планети 15:45 Дикий Індокитай
17:35 Планета Земля 18:30 Історія
українських земель 21:15 Куля для
Кеннеді 22:10 Справжня історія
золота 01:20 Скарб.UA

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:30 М/ф «Барбі в ролі принцеси
острова»
11:10 Х/ф «МАТУСИН СИНОК» (16+)
13:10 Х/ф «МОЄ ВЕЛИКЕ ГРЕЦЬКЕ
ВЕСІЛЛЯ»
15:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06:00 Мультфільми
07:50 «ДжеДАІ- 2019»
08:15 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:15 «Загублений світ»
12:15 Х/ф «ПОТОП»
14:00 Х/ф «СПОГАДИ» (16+)
15:45 Х/ф «БОЙОВІ СВИНІ» (16+)
17:30 Х/ф «НЕКЕРОВАНИЙ»
19:25 5 тур ЧУ з футболу «Динамо»«Олімпік»
21:25 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
23:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНИЙ РИНГ»
(18+)

ZIK

07.00 Політичне ток-шоу «Народ
проти!» 10.00 Телемарафон до Дня
Незалежності України 21.00 Деталі
22.00 Треба поговорити 23.00 HARD
з Влащенко 00.00 Д/ф «Вирішальні
битви Другої світової» 00.50 Д/ф
МЕГА
06:00, 22:55 Таємний код зламаний «Великі танкові битви» 01.30
Художній фільм 03.20 Історична
07:00 Бандитський Київ 08:00,
00:35 Містична Україна 08:50 Богдан правда з Вахтангом Кіпіані 06.20
Євромакс 06.50 Завтра вже сьогодні
Ступка 09:45, 20:05 У пошуках

1+1
06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:35 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 «Світ навиворіт»
10:30 Т/с «Свати» (12+)
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками 2019»
23:55 «Ліга сміху»

ІНТЕР
05.20 Д/п «Життя» 06.10 Х/ф
«МАМО, Я ЛЬОТЧИКА ЛЮБЛЮ»
08.00 «уДачний проект» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Орел і
Решка. Перезавантаження. 3 сезон»
11.00 «Орел і Решка. Морський
сезон 3» 12.00 Т/с «Тягар істини»
(12+) 13.50 Т/с «Не жіноча робота»
(12+) 18.00 Х/ф «007: КВАНТ
МИЛОСЕРДЯ» (16+) 20.00
«Подробиці» 20.30 Х/ф «007:
КООРДИНАТИ «СКАЙФОЛЛ»
(16+) 23.20 Х/ф «ОСТАННІЙ
ДІАМАНТ» (16+) 01.20 «Речдок»
03.40 «Орел і Решка. Шопінг» 04.55
«Школа доктора Комаровського.
Невідкладна допомога»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:10 Т/с «Віддай мою мрію» (12+)
16:50, 20:00 Т/с «Поверни моє
життя» (12+)
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
22:10 Т/с «Клянуся любити тебе
вічно» (12+)

СТБ
05:50, 09:45 Хата на тата (12+)
07:45 Страва честі (12+)
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
(16+)
20:00 Один за всіх (16+)

22:35 Х/ф «ВІЛЛА РОЗБРАТУ,
МЕГА
АБО ТАНЕЦЬ СОНЯЧНОГО 06:00, 22:55 Таємний код зламаний
ЗАТЕМНЕННЯ»
07:00 Бандитська Одеса 07:35,
00:35 Містична Україна 08:25
ICTV
Мерилін Монро 09:20, 19:55 У
пошуках істини 10:30 Речовий доказ
05:05 Скарб нації
11:40 Заборонена історія 12:40,
05:15 Еврика!
21:00 Всесвіт всередині нас 14:35
05:25 Факти
Фестивалі планети 15:35 Дикий
06:10 Громадянська оборона
Індокитай 17:25 Планета Земля
07:05 Антизомбі. Дайджест
18:20 Історія українських земель
08:00 Т/с «Відділ 44» (16+)
11:40, 13:00 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
К-1
АКАДЕМІЯ» (16+)
06:30 «TOP SHOP»
12:45 Факти. День
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
13:50 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
08:15 «Ух ти show»
АКАДЕМІЯ-2: ПЕРШЕ
09:15 М/ф «Барбі і 12 танцюючих
ПРИЗНАЧЕННЯ» (16+)
принцес»
15:20 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
11:00 Х/ф «КЕКС У ВЕЛИКОМУ
АКАДЕМІЯ-3: ЗНОВУ НА
МІСТІ» (12+)
НАВЧАННЯ» (16+)
12:50 «Орел і Решка. Навколо світу»
17:00 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-4:
2+2
КВАРТАЛЬНА ОХОРОНА
06:00 Мультфільми
ПОРЯДКУ» (16+)
08:00 «Він, вона і телевізор»
18:45 Факти тижня. 100 хвилин
10:10 Т/с «Опер за викликом-4» (16+)
20:35 Х/ф «ХОРОБРЕ СЕРЦЕ»
12:05 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
(16+)
13:55 Х/ф «РОБІНЗОН КРУЗО»
НОВИЙ КАНАЛ
(16+)
15:45 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
05:50 Стендап шоу
ПОЛУДЕНЬ»
06:45, 07:45 Kids Time
17:50 Х/ф «САХАРА» (16+)
06:50 М/с «Том і Джеррі»
20:10 Х/ф «ПРАВДИВА БРЕХНЯ»
07:50 М/ф «Том і Джеррі:
(16+)
Загублений дракон»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
08:50 Х/ф «БІЛИЙ ПОЛОН»
11:10 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ПЕС»
ZIK
13:00 Х/ф «СНІГОВІ ПСИ»
15:00 Х/ф «ЗАВЖДИ КАЖИ «ТАК» 07.20 Перші другі 08.10 Говорить
великий Львів 10.00 Перша передача
(16+)
11.00, 13.00, 17.10 Правила життя
17:00 Х/ф «РІЧІ-БАГАЧ»
11.30 HARD з Влащенко 17.00,
19:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ
19.00 Перші про головне 17.45,
- РОЗКРАДАЧКА
19.10 Політичне ток-шоу «Народ
ГРОБНИЦЬ»
проти!» 21.00 Деталі 22.00 Треба
21:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ
поговорити 00.00 Д/ф «Вирішальні
- РОЗКРАДАЧКА
битви Другої світової» 00.50 Д/ф
ГРОБНИЦЬ: КОЛИСКА
«Великі танкові битви» 01.30
ЖИТТЯ» (16+)
Художній фільм 03.20 Історична
23:20 Х/ф «ЗДОХНИ» (18+)
правда з Вахтангом Кіпіані

Що віщують зорі
Гороскоп на 19–25 серпня
ОВЕН. Краще плисти за течією.
Постарайтеся не планувати нічого
серйозного. Можна розраховувати на
підтримку начальства, але доведеться
пристосовуватися до ситуації. Сприятливий день – четвер, несприятливий – середа.
ТЕЛЕЦЬ. Змиріться з тим, що відбувається: змінити ситуацію вам не під
силу. Не приймайте серйозних рішень
на емоціях. У вихідні можливі проблеми в сімейному житті. Сприятливий день
– понеділок, несприятливий – четвер.
БЛИЗНЮКИ. З’явиться шанс отримати те, чого сильно прагнете, навіть
не докладаючи особливих зусиль. У
діловій сфері також вдасться легко досягти успіху. Сприятливий день – п’ятниця, несприятливий – вівторок.
РАК. Налаштуйтеся на рішучі дії,
але не ризикуйте. Ретельно аналізуйте
ситуацію. Матимете в усьому підтримку близьких, ймовірні хороші звістки,
приємні й корисні знайомства. Сприятливий день – четвер, несприятливий – субота.
ЛЕВ. Не відкладайте важливих
справ на роботі. Реально оцінюйте
свої можливості і не засмучуйтеся у
випадку невдачі. А от від авантюрних
планів відмовтеся. Не роздавайте обіцянок. Сприятливий день – середа, несприятливий – понеділок.
ДІВА. Не варто змішувати роботу й
дружбу. Постарайтеся не спілкуватися
з людьми, які вам неприємні. І взагалі
не витрачайте час на порожню балаканину, краще – більше справ. Сприятливий
день – четвер, несприятливий – вівторок.
ТЕРЕЗИ. Сил та енергії додасться,
з’явиться можливість скористатися
обставинами у своїх інтересах. У вихідні доведеться розбиратися з нагромадженням домашніх справ та сімейних
проблем. Сприятливий день – п’ятниця, несприятливий – понеділок.
СКОРПІОН. Настає час високої
активності і солідних прибутків. Але
постарайтеся, щоб робочі питання не
ускладнили особисте життя. Вихідні
проведіть з родиною на природі. Сприятливий день – понеділок, несприятливий – середа.
СТРІЛЕЦЬ. Зосередьтеся: зараз ви
можете вирішити проблеми в професійній сфері, якщо не витрачатимете
час і сили на критику інших і жалість
до себе. Радьтеся з фахівцем, щоб уберегтися від помилки. Сприятливий день – п’ятниця, несприятливий – понеділок.
КОЗЕРІГ. Викиньте з голови все,
що не сприяє вашому розвитку. Не
чіпляйтеся за старе, від змін ви тільки
виграєте. Традиційний підхід до вирішення проблем може виявитися невдалим, перегляньте свої погляди. Сприятливий
день – четвер, несприятливий – субота.
ВОДОЛІЙ. Вдасться знайти нестандартне рішення у складній справі,
оригінальний хід отримає схвалення
начальства. У вихідні ймовірні зустрічі
з друзями, обмін досвідом і враженнями.
Сприятливий день – вівторок, несприятливий –
четвер.
РИБИ. Ймовірні нові професійні
успіхи. Не відмовляйтеся від укладання угод, налагодження корисних
контактів. Більше спілкуйтеся й не зважайте на незначні проблеми. Сприятливий день – п’ятниця, несприятливий – вівторок.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Всякому овочу —
свій маринад

САЛАТ З КАРТОПЛЕЮ-ГРИЛЬ

Сезон пікніків не закінчується, поки літо манить
своїм теплом до лісу, на берег водойми, на дачу або
й просто на зелену галявинку на власному обійсті.
І здається, нема такої людини, яка б не любила
шашликів чи ковбасок, приготованих на відкритому
вогні. А що ж на гарнір? Найпростіший варіант — запекти овочі на грилі.
Вони повинні рівномірно просмажитися, тому товщина нарізки будь-якої
городини — не більше 1 см. Надати їй особливого смаку допоможе маринад
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…МЕДОВИЙ
Інгредієнти: на 700 г улюблених
овочів та грибів — 4–5 ст. л. меду, 2 ст.
л. соєвого соусу, 2 ст. л. гірчиці, 3–4 суцвіття гвоздики, 3–4 ст. л. олії, сіль за смаком.
Приготування. Складіть усі інгредієнти в миску і збийте їх до однорідної консистенції. Наріжте овочі та гриби і викладіть у чистий пакет. Залийте
їх маринадом, зав’яжіть пакет і добре
потрусіть. Залиште просочуватися
на 20–30 хвилин, а тоді запікайте овочі
по 10 хвилин з кожного боку.

…З МАЙОНЕЗОМ ДЛЯ ГРИБІВ
І КАРТОПЛІ
Інгредієнти: 150 мл майонезу,
3 зубчики часнику, сіль, перець, 2 ст.
л. лимонного соку, 1 ст. л. діжонської
гірчиці.
Приготування. Часник розтерти
із сіллю у ступці, додати решту компонентів, добре вимішати. Ретельно
змастити маринадом овочі і залишити
мінімум на пів години.
До речі. Щоб картопля на грилі приготувалася швидше, відваріть
її протягом 5 хвилин «у кожушках». Печериці вдадуться напрочуд смачними,
якщо взяти невеликі гриби.

…ПІКАНТНИЙ ДЛЯ КАБАЧКІВ
І БАКЛАЖАНІВ
Інгредієнти: 1 скл. рафінованої
олії, 50 мл бальзамічного оцту, 5 зубчиків часнику, гострий червоний перець,
паприка, чилі, сіль.
Приготування. Олію та оцет влити в каструлю, трохи підігріти на вогні,
але не доводити до кипіння, додати
пропущений через прес часник і спеції, перемішати. Коли схолоне, полити
цим соусом кабачки та баклажани.
Маринувати овочі близько 2 годин,
смажити на сильному жару. Подавати,
посипавши свіжою кінзою та порізаною
кільцями червоною цибулею.

…УНІВЕРСАЛЬНИЙ
ІЗ СОЄВОГО СОУСУ
Інгредієнти: на 1 кг підготовлених овочів — 3–4 ст. л. соєвого соусу,
3–4 ст. л. олії, сушений орегано, ме-
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лений чорний перець, бальзамічний
оцет — 100 мл.
Приготування. Інгредієнти змішати в глибокому посуді. Викласти туди
овочі, вимішати і тримати близько
години. Під час смаження поливати
шматочки овочів соусом, у якому вони
маринувалися.

…ВЕРШКОВИЙ ДЛЯ КУКУРУДЗИ
Інгредієнти: 200 г сиру фета,
100 г вершкового масла, кілька гілочок
свіжої м’яти, сіль.
Приготування. Це маринад не для
сирої кукурудзи, а для вже готової, запеченої на грилі. Кількість продуктів
вказана з розрахунку на 5–6 великих
качанів. Масло розм’якшити, потримавши за кімнатної температури, змішати
із сиром і дуже дрібно посіченою м’ятою, трохи присолити і добре вимішати.
Змастити цією сумішшю теплі качани.

…ВИННИЙ
Інгредієнти: на 500–700 г улюблених овочів та 200 г печериць – 1 скл. білого сухого вина, 2 цибулини, 2–3 лаврові листки, 2–3 ст. л. олії, перець чорний мелений та сіль — за смаком.
Приготування. Цибулю пропустіть через м’ясорубку або подрібніть
у блендері. До білого вина додайте
лавровий лист, цибульне пюре, чор-

ний мелений перець, соняшникову
олію і сіль (не пересоліть!), ретельно
все перемішайте. Нарізані овочі та гриби викладіть у чистий пакет, залийте
маринадом, зав’яжіть і струсніть, щоб
маринад потрапив на всі інгредієнти.
Залиште просочуватися на 20–30 хвилин. Запікайте овочі по 5–10 хвилин
з кожного боку.
До речі. Такі овочі-гриль підходять
для приготування смачної піци.

…ЛИМОННИЙ
Інгредієнти: на 500–700 г овочів
та 200 г печериць — 1 лимон, пару гілочок базиліку, розмарин, 3–4 зубчики
часнику, 50 мл олії, сіль за смаком.
Приготування. Промийте овочі
та гриби. Якщо вони прив’ялі, то перед маринуванням залийте їх водою
і дайте постояти упродовж години. Вичавіть у миску сік лимона. Помиті базилік і розмарин дрібно наріжте. Часник
пропустіть через прес або розітріть у
ступці. Додайте в лимонний сік часник,
пряні трави, сіль та олію. Наріжте овочі та гриби і викладіть у чистий пакет.
Залийте їх маринадом, зав’яжіть пакет
і гарненько струсніть. Залиште просочуватися на 10–30 хвилин. Смажити
можна нанизавши на шампури або покласти на решітку і запекти по 10 хвилин з кожного боку.

Інгредієнти: 4 великі картоплини, 5 ст. л. оливкової олії,
2 ст. л. приправи для овочів, 2 ст.
л. листя розмарину (відокремити від гілочок і нарізати), 2 апельсини, 1 велика червона цибулина (тонко нарізана кільцями
або півкільцями), свіжа рукола,
Фото kolizhanka.com.ua.
2 ст. л. червоного винного оцту.
Пригот ування. Картоплю нарізати кружальцями середньої товщини, перемішати з 3 ложками оливкової олії,
спеціями і розмарином. Обсмажити на грилі по 4–5 хвилин
з кожного боку. Поки готується картопля, апельсини почистити і нарізати, змішати з цибулею, оцтом і оливковою олією.
Знявши картоплю з грилю, відразу ж додати її в салат і перемішати (Картопля на грилі виходить сухуватою. Якщо вкинути
її в салат ще теплою, то вона просочиться соусом). Додати
руколу і перемішати.

БАКЛАЖ АНИ-ГРИЛЬ ІЗ СИРОМ ФЕТА І ТРАВАМИ
Ще одна прекрасна страва,
яку відмінно можна приготувати не тільки на вуличному грилі, а й на домашній гриль-сковорідці, якщо погода вирішила
зіпсувати вам пікнік
Інгредієнти (на 3–4 порції):
1 великий баклажан, оливкова
Фото kolizhanka.com.
олія, 2 ст. л. подрібненої свіжої
м’яти, 2 ст. л. подрібненої свіжої кінзи, 0,25 скл. подрібненого
сиру фета, 0,5 ч. л. розтертого часнику, 0, 5 ч. л. меленого
кмину, 0,25 ч. л. солі, 1,5 ст. л. лимонного соку, 1 цибулина,
щіпка гострого перцю.
Приготування. Розігрійте гриль до середньої температури. Завантажте порізану цибулю, лимонний сік, сіль
та часник у блендер або кухонний комбайн і добре збийте.
Дайте суміші настоятися близько 10 хвилин. Потім вилийте її в миску, змішайте із кмином, гострим перцем і 3 ст. л.
оливкової олії. Баклажан поріжте кружальцями завтовшки
2 см і змастіть кожну скибочку оливковою олією з обох боків,
викладіть на решітку гриля і смажте 15 хвилин, час від часу
перевертаючи. Перед подачею викладіть баклажани на пласку тарілку, полийте часниковою сумішшю, зверху посипте
сиром фета і травами.
До речі. Замість м’яти і кінзи можна використовувати
орегано і базилік. Свіжу зелень можна замінити сушеною.

ШАШЛИЧКИ З ОВОЧІВ
НА ГРИЛІ
Інгредієнти: 4 ст. л. оливкової олії, сік 1 лимона, 1–2 зубчики часнику, по гілочці чебрецю
й розмарину, сіль, чорний мелений перець, печериці, цибуФото kolizhanka.com.ua.
ля, солодкий перець.
Приготування. Для маринаду ретельно змішайте оливкову олію, лимонний сік, подрібнений часник, посічені чебрець та розмарин, сіль і перець. На шампури почергово нанижіть печериці, кільця цибулі, шматочки солодкого перцю,
змастіть овочі маринадом і готуйте їх на грилі 5–6 хвилин.

ЦИБУЛЕВИЙ САЛАТ
НА ГРИЛІ
Інгредієнти: 4 червоні цибулини, кілька смужок бекону,
кілька гілочок орегано, 1 ст. л.
оливкової олії, 2 ч. л. червоного
винного оцту, 8 зубчиків часнику, сіль, перець.
Фото blog.buymeapie.com.
Приготування. Цибулю нарізати товстими кільцями, викласти на фольгу, зверху —
шматочки бекону, посолити, приправити і накрити другим
шаром фольги. Готувати 15 хвилин на добре розігрітому
грилі, після чого зняти з вогню, але на деякий час зоставити
у фользі. Потому зсипати в миску і перемішати.
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«Любить — не любить, прийде —
не прийде, плюне — поцілує, к чорту
пошле…»
Згадали дитячу забавку? Так, героїнею нашої вікторини стала саме ця квітка, з якої
кої чи
и
не найбільше знущаються влітку. Добре, що в цей час не чіпають гарбузів, а дбають
про
ють п
ро
те, щоб виросли щонайздоровенніші. Втім, ми теж не тільки для каші, насіння, корму
орм
му ддля
ля
худоби і Гелловіну… Гарбузи є символом любові. І хай там кажуть, що нас дарують
ть дівчата
дівчата
хлопцеві, за якого не хочуть виходити заміж. Козаки, запам’ятайте: з хорошим гарбузом
арбузом
на «Мерседесі» вас будь-яка інша дівчина прийме — і нагодує, й обігріє, і поцілує…
є…

ле коли ми вже почали балакати про квіти, то маємо повторити запитання, яке
і стало приводом для нинішньої мови.

А

«ГАРБУЗ
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(201
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019)
9)
Цього разу буде фотозапитання. Запропоновані нами на світлині предмети — зразок козацької зброї, знайдений на острові
Хортиця.
Але в гарбузі ми заховали рослину, яка

Фото pinterest.com

Грицько ГАРБУЗ
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Фото volyn.com.ua.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 27 (2019)
Цього разу ми знову заховали «оповідачку». Її так теж можна назвати, хоча й людською мовою не говорить. Але запросто
розповість вам про ваше неймовірне кохання. Начаклує його. Щоправда, поплатиться
за це своїм життям. І лише на останньому
етапі цього чаклування ми або стрибатимемо від щастя (почуття взаємні!), або
будемо плакати, або ж звернемося ще раз
до її сестри-ворожки…
Що за предмет ми заховали у гарбузі?
— Я зрозуміла, про що мова, вже на слові

Щоб отримати грошову
винагороду, треба на адресу
редакції надіслати копії
першої та другої сторінок
свого паспорта, а також
ідентифікаційного коду
(номер телефону нашої
бухгалтерії: (0332)72-71-07).

«начаклує» (кохання). А дочитавши, просто
впевнилась, що оповідачка, яка не говорить
людською мовою, — це РОМАШКА, — написала нам Людмила Держанович. — Пам’ятаю, як дівчам сама гадала на ромашці:
«Любить — не любить» (так називається
і рубрика у газеті «Волинь-нова» — мами «Ці-

кавої газети на вихідні»), і менших сестричок вчила… А коли виходило «не любить»,
то брали іншу: ану ще разок!!! Гадали переважно на польових ромашках, але як добралися до тих, що перед хатою, величезних,
з маминого квіткового царства, то бабуся вельми нагримала на нас. Але зло пройшло — і бабця питає: «Ану ж хоч покажіть,
як гадаєте, раз зіпсували стільки квітів?».
Ми завели своє «Любить — не любить»,
а бабуся усміхнулась, пригнула до себе квітку
і, тицяючи пальцями в пелюстки, проказала: «Любить — не любить, прийде — не прийде, плюне — поцілує, к чорту пошле…».
І засміялась: «Ось так гадали ми — колись,
ще до війни…»
Саме цей фрагмент про бабусю і схилив
шальки терезів на користь пані Людмили,
бо ми мали ще кілька історій, як шукали від-

Усміхніться!
:)) :)) :))
— Ти чого такий сумний?
— І не питай. Я просто в
паніці…
— Що трапилося?
— Оце щойно зустрічав
дружину на вокзалі, а вона
не приїхала… Боюсь, що
вона вдома ще від учорашнього вечора…
:)) :)) :))
Оголошення в інтернеті: «SOS! Хто знає, як кори-

стуватися таблетками для
посудомийки? Бо я вже три
пілюлі з’їла, а посуд мити
все одно не хочу!»
:)) :)) :))
Пишу
СМС
кумові:
«Може, вип’ємо по 2–3 чарки?» За мить отримую відповідь: «Дурню, 23 пишеться разом!!!»
:)) :)) :))
Чоловік на світанку збирає вудки.

повідь на це запитання. Тож саме їй дістанеться 150 гривень призових!
А ось серед 27 учасників, які надіслали
повідомлення зі словом-відгадкою «РОМАШКА», знову довелося проводити жеребкування. Адже переможців, котрі отримають
по 100 гривень призових, має бути два. І під
час жеребкування, яке провела ведуча популярної ось уже понад 33 роки (!) рубрики
«Любить! Не любить» у газеті «Волинь», заслужена журналістка України Катерина Зубчук, фортуна усміхнулась двом волинянкам:
Лесі Кирилюк із Берестечка і Клавдії Кіреєвій із Луцька.
Перед тим, як оголосити нове завдання,
нагадаю переможницям: щоб отримати грошову винагороду, треба на адресу редакції
надіслати копії першої та другої сторінок
свого паспорта, а також ідентифікаційного

— Любий, ти на риболовлю?
— Так.
— Злови, будь ласка, зо
дві щуки, кілограм карасів,
3 кілограми картоплі і пакет молока.
:)) :)) :))
Біля входу до крамниці стоять і розмовляють з
десяток чоловіків. Один із
них каже:
— Хлопці, а у кого в сім’ї
жінка керує? Зробіть крок
вперед!

Всі зробили крок, а один
лишився на місці. Його обступили:
— Слухай, розкажи, як
тобі це вдається?
— А що я? Мені дружина
сказала: «Стій тут, нікуди не
йди!»
:)) :)) :))
— Я сьогодні не виспався…
— А причина?
— Причина також не
виспалася…

Відповіді на сканворд за 1серпня

“

Любить!!!
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є братом по назві цих предметів. А використовується цей овоч і в медицині, і в куховарстві, і в чаклунстві, і як оберіг, і на релігійні свята. У вас вдома точно є. І в мене є, але,
на жаль, не на городі, про який співаю свому
роду…
Що за предмет знаходиться у гарбузі?
Слово-відповідь
треба
надіслати до 29 серпня тільки у вигляді
sms-повідомлення
на
номери:
0501354776 і 0672829775 (наприклад:
«М’яч», «Три ведмеді», «Наталія Мурахевич»).
Увага: з одного номера можна відправляти лише одне sms! Цей номер і братиме участь у жеребкуванні при розіграші
призових 200 гривень, якщо правильних
відповідей буде більше двох. А ще спеціальний приз — 150 гривень — отримає
той, хто в листі на поштову адресу (43 025,
Луцьк, просп. Волі, 13) чи електронну
(tsikava.gazeta@gmail.com) найяскравіше опише, як шукав чи шукали правильну
відповідь.
До зустрічі!
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Фото pinterest.com.

Заробляла дітям на цукерки…
своїм тілом
Фото aif.ua.

Ця історія з розряду тих, про які
кажуть: і сміх, і гріх. На Вінниччині
пів року розслідували справу
і врешті-решт засудили
багатодітну матір, яка працює
прибиральницею і сама виховує
трьох синів. Аби звести кінці
з кінцями, молодиця «підробляла»
проституцією, фотографувалася
голою і відправляла знімки
чоловікам. І стала легкою
«здобиччю» для правоохоронців
Оксана КРАВЧЕНКО

Іноді з уламків виходять шедеври...

се почалося з того, що наприкінці минулого року поліція задокументувала
4 випадки платних сексуальних стосунків прибиральниці готельно-спортивного комплексу «Нива»: один «клієнт» заплатив
жінці 250 гривень, інший — 200, ще двоє
розрахувалися продуктами, зокрема цукерками.
Як повідомляє інтернет-видання
«РЕАЛ», із матеріалів справи зрозуміло, що правоохоронці стежили за правопорушницею з листопада до кінця грудня
2018 року. У цей же період хтось порадив
молодиці зареєструватися на відповідному порталі, де можна рекламувати свої
принади. Коли чоловіки просили надіслати інтимні фото, вона не відмовляла,
через мобільні додатки Viber и WhatsApp
безкоштовно відправляла знімки та відео.
Журналісти припускають, що одержувачами і сексуальних послуг, і фотографій, які

У

Інкрустації
Якщо у вас залишилися зайві шматочки чогось —
ви можете створити з них шедеври власними
руками. Наважтеся спробувати. Чи спочатку
відвідайте майстер-класи. І ви вмітимете шити
з клаптиків! Клеїти з уламків. Складати з уривків.
Творити зі шматочків пошматованого.
Нанизувати на ниточку днів намистинки емоцій
і вражень, які закотилися у куточки пам’яті,
але претендують на місце в картині. Всі вони
різного розміру, кольору, фактури… Й не завжди
ліпляться одна до одної

Коли навколо – безвихідь.

“

Один «клієнт» заплатив
жінці 250 гривень, інший —
200, ще двоє розрахувалися
продуктами, зокрема
цукерками.

визнані порнографією, могли бути співробітники поліції.
У результаті жінка, котра виховує

Псевдонім М.
Гоголя

трьох дітей віком 8, 10 та 12 років, «заробила» максимальне покарання за поширення власних знімків — 4 роки позбавлення волі з 2-річним іспитовим терміном,
також вона мусить оплатити вартість експертизи фотографій і судові витрати – загалом 7 тисяч гривень. До того ж у порушниці конфіскували мобільний телефон.
Де взяти прибиральниці непідйомну для неї суму, щоб розрахуватися
з «боргом»? Знову йти на панель? Але
якщо піймають, то вже посадять за ґрати. От і виходить замкнене коло.

Міфічна
країна
золота
та
дорогоцінного
каміння

Парламент
Ізраїлю

... Костенко

Наталка МУРАХЕВИЧ
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Білик
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Валерія ...
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Чоловіче зарубіжне
ім'я

Склав пан Андрій.

Драма
Панаса
Мирного

ле не бійтеся експериментувати! Там стразик, там
ґудзик, там ще одна намистинка — і ви королева,
й навколо вас — ексклюзив!
Знайдіть на антресолях минулого засохлі гербарії
кимось дарованих квітів. Пришпилених до чорного оксамиту булавками чужих гострих поглядів мертвих метеликів відчуттів.
Штучно зістарені кракелюром чи й насправді помережані тріщинками від часу шкатулочки із секретами.
Старі листівки. Випадкові кадри з подорожей душі.
Опудала упійманих колись синіх птахів щастя.
Це все може мати нове життя!
Нові техніки роботи із усім, що є під рукою, надають
усе більше можливостей для творчості.
І все це поєднання непоєднуваного може прикрасити вашу оселю або й потішити когось іншого, з ким ви
наважитеся поділитись.
Ковдра із клаптиків зігріє вас холодними вечорами.
Коли ви спалите у каміні чиїсь фото, які не вклалися в колажі.
Колажі теж створюйте… Це цікаво.
…Іноді так буває, що цілісність можлива лише як поєднання осколків.
Іноді. Не завжди.
Ліпиш щось докупи, поєднуєш, прикрашаєш. Плавиш, гнеш, трансформуєш…
І все воно — ексклюзив. Твій власний. Шматочки, які
лишились. Від того, з чого ти виросла. Від того, що порвалось, розбилось, зламалось. Або просто зайве…
Це все — з минулого.
Воно вкладається в калейдоскоп теперішнього дивним орнаментом. І якщо калейдоскоп хитнути — складеться інакше.
Той візерунок з різноманітних уламків може й насправді стати шедевром. Або не стане.
Інкрустуєш отак леза своїх вечорів хтозна-чим…
А тоді думаєш — доста. Хочу чистоти. Осмисленої порожнечі.
Викидаєш усе.
І починаєш накопичувати нове.

