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Головний «слуга»: хто він?
10 фактів про 35-літнього Дмитра Разумкова (на фото) —
лідера суперпопулярної партії «Слуга народу» і ймовірного
майбутнього Голову Верховної Ради України
Василь РОГУЦЬКИЙ

1. До 15 років Дмитро Разумков
жив у Бердичеві Житомирської області. Батько хлопця Олександр Разумков працював у Києві, був першим помічником Президента
Леоніда Кучми, мама Наталія
Кудря — народна артистка
України, актриса Київського театру російської драми
імені Лесі Українки. Тож
Дмитра фактично виховували бабуся та дідусь. Дід
Іван — родом із Росії, бабуся Зінаїда — корінна жителька Бердичева, але розмовляла з онуком виключно російською мовою. Була з
ним дуже вимогливою. Про

жорстку дисципліну бабусі згадують
і сусіди Разумкових, і перша вчителька Дмитра Любов Качковська.
Бабуся померла в у лютому 2019–го
на 93–му році життя. Стара хата на
дві сім’ї, в якій минуло
дитинс тво Дмитра
Разумкова, зараз виглядає як халупа.
2. Після переїзду до столиці
майбутній політик учився у ліцеї
№38. Має дві вищі
освіти — закінчив
Київський інсти-
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Три роки жив
із дівчиною в
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ЗЗакінчення на с. 5
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»
Щоб запобігти кривавому фінішу сімейних розборок,
попрацювати довелось і поліції, і СБУ, і прокуратурі.
А казали, що вони щасливі і заможні...

Голлівуд відпочиває:
вбиті на замовлення
мати та донька…
виявились живими
Правоохоронці Київської області вчасно
вийшли на слід кілерів і, щоб упіймати
злочинців, інсценізували вбивство

“

Василь РОГУЦЬКИЙ

л е к с а н д р Го л о в ач
із Броварів замовив розправу над
своєю колишньою дружиною
— 53–літньою Надією та її
31–річною донькою від першого шлюбу Юлією, яку він
виховував змалечку. Через
поділ майна колись найрідніші люди стали найзлішими
ворогами: чоловіка і батька
не зупинило навіть те, що
сиротою могла б залишитися його маленька внучка.
Кажемо «могла б», бо поліція, прокуратура та СБУ Київщини провели спецоперацію, якою ще довго будуть
гордитися — правоохоронці вміло інсценізували вбивство і вивели на чисту воду
та затримали як замовника,
так і чотирьох виконавців й
організаторів.
«Усвідомлюючи неминучість судового рішення на
користь колишньої дружини та її доньки, підозрюваний замовив та проплатив
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Через поділ майна
колись найрідніші
люди стали
найзапеклішими
ворогами: чоловіка
і батька не
зупинило навіть те,
що сиротою
могла б
залишитись його
маленька внучка.

убивство обох. Діяв у змові
з теперішньою дружиною.
Для виконання злочину
скористався послугами раніше судимого за умисні
вбивства. Життя двох людей замовники оцінили у
50 тисяч доларів», — йдеться в офіційних поліцейських
зведеннях.

Закінчення на с. 6
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Організація запрошує на роботу:
(вахтовий метод — 15 днів роботи, 15 — відпочинку, офіційне
працевлаштування, доїзд до місця роботи)
автокранівника
електрозварників
на автокран ЗІЛ-133ГЯ
монтажників
бетонярів
арматурників.

Тел.: (0332) 78–24–08, моб. 0996366015.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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Права рука Зеленського:
«Парахоботіки узбагойтесь»
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Не весілля, а якісь збори «рішал»

Фото з Facebook-сторінки Андрія БОГДАНА.

Голова Офісу Президента Андрій
Богдан День Незалежності
України провів на півдні Франції,
у Сен–Тропе, де три дні гуляв на
весіллі друга
ю новину стали жваво обговорювати в соцмережах. Богдан, очевидно, вирішив, що це прихильники Порошенка висловлюють занадто багато оціночних суджень (а партія
«Слуга народу» ще тиждень тому попередила, що свої міркування треба тримати при собі), тож звернувся до них у
вже звичній для «слуг народу» хамській
формі: «Парахоботіки узбагойтесь))) У
вільний від роботи час, куда хочу туди
іду, — Хочу на весілля в Сан Тропе. Хочу
на фронт в Пески» (орфографію збережено. — Ред.).
Шановний пане голово, маєте рацію, — ваше право їхати, куди забажаєте, навіть цікаво, як Володимир
Зеленський сам впорається без ваших
мудрих підказок. Тут трохи в іншому
справа — з ким і до кого на свято ви
поїхали. Так-от, Андрія Довбенка, який
одружувався, називають «смотрящим»
за Міністерством юстиції. Йому, зокрема, як повідомляє «Бігус–інфо», приписують вплив на кадрові призначення
та «вирішення питань» із державними
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Піски – звісно, не Сен-Тропе. Але можна було б фото і з окопів зробити...

реєстраторами, у виконавчій службі та
з продажем арештованого майна. Його
обраниця — юристка Ганна Огренчук,
яку кілька тижнів тому було призначено до комісії з питань правової реформи. Склад цієї комісії формував Богдан.
На весіллі також був київський забудовник Андрій Вавриш, котрого вважають

неофіційним куратором від Зеленського у столиці.
Тож це не просто весілля, це — ще
й своєрідні збори «рішал». Подія. Як
казав один дуже практичний чоловік, «хоч ясно, до кого тепер за вирішенням юридичних питань звертатись»…

Така ж доля чекає на ще 70 тисяч
тварин
Фото odesa.znaj.ua.

ля цього облаштовано сім котлованів. Наразі закладено й утилізовано
26 943 туші. Всього на підприємстві,
де зафіксували спалах, — 100 тисяч свиней. У районі поширення чуми створено
чотири пости поліції і дезінфікувальні пости від Держпродпотребслужби.
Через такий масштабний спалах
хвороби від свинини зі Львівщини
вже відмовилась Білорусь. Погано.
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Виявляється, є і такі росіяни.

тіна. Я хочу, щоб ви, українці, пробачили нас і нашу країну», — сказав він
в інтерв’ю місцевому каналу «Бриз».
Відзначимо, що учасники заходу розставили на площі свічки
у формі карти України, при цьому
найбільше запалених свічок було
встановлено на території окупованого Криму, Донецької та Луганської областей. Болить…
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В Одесі москвич просив
вибачення на колінах

Г

Рекорд на День
Незалежності:
у Черкасах танцювали
12 годин!
7.00 колективи міста та області почали безперестанку виконувати хореографічні номери. А о 19.00
було зафіксовано новий національний рекорд
України «Наймасовіша естафета танцювального фрістайлу протягом 12 годин». Без перерви танцювали понад 30
колективів. Це майже 670 учасників. Для глядачів показали 311 хореографічних постановок. У заході брали участь
діти різного віку у різних стилях і напрямах.
З такої нагоди міський голова Анатолій Бондаренко сказав: «Колись пообіцяв, що Черкаси будуть спортивною столицею України. Потихеньку рухаємося до
цього. Жодне з інших міст країни так не святкує!»

На Львівщині
через вірус чуми
утилізували
27 тисяч свиней

ромадянин Росії став навколішки перед матерями, дружинами
і дітьми загиблих під час акції,
яка пройшла біля пам’ятника Дюку в
пам’ять про полеглих за незалежність
України. «Не всі росіяни люблять Пу-

А найповажнішим танцюристом виявився
78-річний Олександр Ковальчук.

Вдруге на головне свято держави тут проводять
спортивний фестиваль. Цього разу містяни не
просто демонстрували свої вміння, а й встановили
всеукраїнський рекорд із тривалості танцю

Ц

23 серпня інженер Костянтин
Тичин довів, що не всі росіяни
підтримують політику Путіна

www.volyn.com.ua
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У Дніпрі діти облили
бензином і підпалили
8-річного хлопчика
У нього обпечено 35% тіла: постраждали голова,
плече і ноги
рагедія сталася на дитячому майданчику. 1 вересня
хлопчик мав іти в третій клас. Тепер у нього попереду — ряд операцій і реабілітація. Кирило — єдиний
син у матері, батько помер.
Місцеві волонтери закликають не бути байдужими і оголосили збір коштів. А ось причину такого
вчинку неповнолітніх і хто за це відповідатиме, тепер
з’ясовуватимуть правоохоронці. Шок!

Т

l ПРЯМА МОВА
Борис ГУМЕНЮК, письменник,
доброволець у російсько-українській
війні, про переживання своїх
побратимів:

«

Багато моїх побратимів відчувають певну
заздрість до наших загиблих товаришів. От
вони зараз ходять Хрещатиком, п’ють пиво,
курять цигарки, кадрять тьолок, а їхні
побратими вже лежать під красивими
кам’яними плитами. Проо них
уже гарно всі говорять. Уже
ніхто не дорікне їм у трананспорті: «Вас, пільговиків,,
»
тут уже пів маршрутки».
их
Бачу, що багато кому із живих
хотілося б помінятися місцями
ями
з полеглими.
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Чому посварились
президенти Франції
та Бразилії
Бразильці посміялись над 66-літньою Бріджит Макрон,
яка на 25 років старша за свого чоловіка
Петро МАКАРУК

дин із прихильників глави
Бразилії Жаїра Болсонару
виклав у своєму фейсбуці
дві фотографії: одну — дружини
Макрона, яка вже у віці, іншу —
молодої дружини Болсонару Мішель. До публікації він додав коментар: «Тепер ви розумієте, чому
Макрон переслідує Болсонару?»
Офіційний акаунт бразильського
президента відповів: «Не ображай його, друже, ха–ха».
Сам Еммануель Макрон назвав ці коментарі надзвичайно грубими і образливими. «Він сказав
дуже зневажливі слова на адресу
моєї дружини. Я з великою повагою ставлюся до народу Бразилії
і сподіваюсь, що у цієї країни незабаром буде керманич, готовий
виконувати свої обов’язки», — заявив глава Франції.
Ця перепалка стала продовженням конфлікту між обома
президентами, який розпочався
з дипломатичних суперечок щодо

О
Колишній шоумен на дрібниці не розмінюється: якщо шоу – то ядерне!

Дональд Трамп сходить з розуму:
пропонує скидати атомні бомби
на урагани
Якби цей пройдисвіт став президентом не у США, а в Німеччині
1930-х років, він спокійно зміг би замінити фюрера
Василь УЛІЦЬКИЙ

утін та Трамп — це Сталін та
Гітлер сучасності. Просто
розігнатись на повну їм не
дають трохи інші часи. Путін анексував Крим, почав гібридні війни
проти кількох сусідів, включаючи
Україну.
Трампа, видно, «беруть завидки» і він вирішив анексувати цілу
Гренландію — найбільший у світі
острів (втричі більший за Україну),
який на правах автономії належить
Данії. Але замість «зелених чоловічків» американець «шляхетно»
запропонував Копенгагену зелені
купюри, тобто купити острів. Спочатку всі подумали, що це жарт,
але Дональд швидко прибрав
усмішки з облич, коли відмовився
від зустрічі із прем’єр–міністеркою
Данії Метте Фредеріксен через те,
що та навідріз відмовилась вести
мову щодо продажу острова. Цей
випадок — шок для багатьох політиків у Європі та США, у яких є хоч
трохи здорового глузду і совісті.
А Трамп і не думає зупинятись.
Видно, продовжує мріяти про те,
що сяде з Путіним за стіл і, як колись два вусатих диктатори, ділитиме світ. А як інакше розцінювати
його наполегливе бажання повернути кривавого Путіна у «Велику
вісімку», звідки його вигнали після захоплення Криму, і «вісімка»
стала «сімкою»? Про це він заявив

П

на останньому саміті G7 у Франції.
Але от біда — щоб повернути Путіна, має бути згода усіх сімох країн,
а Трампа наразі підтримують лише
«корисні ідіоти Кремля» з Італії.
Тоді «геніальний Дональд» зробив
хід конем — заявив, що на наступному саміті у 2020 році, який має

“

Нещодавно
Дональд Трамп
назвав себе «Царем
Юдейським».

відбутись у США, він скористається правом країни–господаря і таки
запросить російського президента за один стіл. На запитання, чи
хвилюють його політичні наслідки
повернення Росії у «Велику сімку»,
Трамп відповів, що йому байдуже.
Отак!
А що самозакоханому Дональду Трампу чиясь думка, якщо
він вважає себе месією? Без жартів. Нещодавно американець назвав себе «Царем Юдейським». І
йому явно кортить зробити щось
царське, планетарного масштабу.
Наприклад — побороти урагани,
які дошкуляють США, за допомогою… атомної бомби. Американська преса пише, що на одній з

нарад у Білому домі, присвяченій
загрозі урагану, Трамп заявив: «Я
зрозумів. Я зрозумів. Чому б нам
не підірвати їх? Вони починають
формуватися біля берегів Африки і тоді рухаються через Атлантику, і тут ми скинемо бомбу в центр
шторму і розвіємо його. Чому ми
не можемо зробити так?». Учасники наради були вражені, в залі
запанувала тиша. Проте хтось,
аби закрити тему, пообіцяв президенту, що цей варіант буде розглянуто…
А преса Великобританії тим часом повідомляє, що королева Єлизавета ІІ поскаржилась прем’єру
Австралії Скотту Моррісону на
Дональда Трампа через те, що
його вертоліт пошкодив її улюблену галявину перед Букінгемським
палацом. Під час свого візиту до
Великої Британії Трамп вередливо потупцяв ніжками і наполіг,
щоб двічі за один день прилетіти
в Букінгемський палац на гелікоптері, а не приїхати автомобілем.
Він приземлявся на галявині й пошкодив траву. Ця ділянка газону є
улюбленою для королеви — вона
часто там вигулює собак.
Але такі випадки — це просто
«милі витівки» Дональда, до них
уже звикли і не звертають особливої уваги. Може й правильно.
Бо пом’яти травичку — це ж не
атомною бомбою по урагану шандарахнути…

пожеж в Амазонії. На саміті Великої сімки Макрон розкритикував
бразильську владу за те, що та
нібито не робить нічого, щоб побороти найбільші за останні роки
лісові пожежі, що вирують в Амазонії. «Сімка» виділила 22 мільйони доларів на боротьбу з вогнем,
але Бразилія відмовилась від допомоги. Болсонару заявив, що ця
пропозиція свідчить, що до його
країни ставляться як до «колонії
чи нічийної землі». Крім того, він
назвав це спробою втручатися у
суверенітет держави.
Президент Болсонару відомий своїми образливими
заявами на адресу жінок, темношкірих та інших меншин.
Найбільший резонанс викликали його слова під час дебатів із
сенаторкою Марією ду Розаріу:
«Я б тебе зґвалтував, бо ти цього
заслуговуєш».
Болсонару називають «бразильським Трампом». Тепер
такі модні у світі. От тільки пожежі гасити нема кому…
Фото bbc.com.

Виходить, Макрон не те наливав Болсонару...

l ЦИФРА ДНЯ

l ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

В Україні майже
14% учнів, які
закінчили початкову
школу,
не
досягли
базового
рівня
у математиці та
читанні.

Найближча
магнітна
буря
очікує українців
з 31 серпня до 2 вересня,
пік якої приходиться на
перший день осені.
Сила магнітної бурі сягатиме першої категорії,
тому її вплив на людей
буде незначним.

4

«ЦІКАВА

29 серпня 2019 Четвер

Газета НА ВИХІДНІ»

www.volyn.com.ua

l ІЗ ПЕРШИХ УСТ
Наша земля — неповторна, чарівна, незламна, неймовірна, дивовижна, казкова, чудесна, прекрасна. Якби не наша Батьківщина, людство могло б і не знати цих
слів. Адже всі вони були створені
для того, щоб описати Україну.
І сьогодні вона відзначає
28–му річницю Незалежності. За
ці роки ми зробили найголовніше. Ми їх примножили. Зберегли
незалежність і свободу.

«Віримо, що в українському календарі скоро
з’явиться інша, не менш знакова дата…»
Із виступу Президента України Володимира Зеленського
під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності
Фото president.gov.ua.

ожен мій ранок починається з sms–повідомлення.
Це sms від Генерального штабу. За минулу добу обстрілів — сім,
втрат — дві. Цифри можуть бути
різними, але тільки одна робить
ранок добрим. Це — нуль.
Обстрілів — нуль. Втрат — нуль.
І давайте для початку подякуємо тим, завдяки кому ми можемо сьогодні бути тут, під яскравим сонцем і чистим блакитним
небом. І щоб ці оплески почули
наші захисники, які зараз боронять Україну на Сході. Завдяки
вам ми відзначаємо сьогодні
28–му річницю Дня проголошення Незалежності.
…Ми не повинні забувати, що
Незалежність не з’явилася за помахом чарівної палички. Активна
боротьба за неї почалася понад
100 років тому. Тривала вона і в
часи Радянського Союзу. Микола
Руденко, Василь Стус, Петро Григоренко, В’ячеслав Чорновіл, Левко
Лук’яненко, учасники Революції
на граніті. Це неповний список
тих, хто боровся за здобуття Незалежності. Хтось — ціною власної
свободи, а хтось — ціною власного життя. Заради цього одного
дня. 24 серпня 1991 року. І цей
день був неминучим. Бо, як казав
Левко Лук’яненко, прагнення до
незалежності закладене у нашому
генетичному коді.
… Потім настав 2014 рік. Спочатку всією країною ми довели,
що маємо гідність. Не побоялися
водометів і кийків. А дехто не побоявся і снайперських куль.
Тоді всією країною ми дізналися, що Сотня може бути Небесною.
А згодом на нашу землю прийшла війна, яку ми зустріли всією
країною.
І тут «усією країною» — це вже
не просто художній прийом. Бо ми
— у прямому сенсі слова — всією
країною збирали на бронежилети, медикаменти, тепловізори.
Всією країною, в інтернеті та біля
телеекранів були прикуті до новин зі Сходу. Новин, де решта слів
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«Це буде день, коли настане мир».

втрачала сенс, а перед очима були
тільки назви населених пунктів та
кількість загиблих героїв.

Як це не парадоксально, але
тоді ми народилися вдруге. Як країна та як суспільство. Об’єднались

і згуртувалися. Згадали це забуте
відчуття — коли ти пишаєшся
своєю Батьківщиною.

І мій ранок
починатиметься
з sms-повідомлення:
за минулу добу
в Україні народилося
1000 хлопчиків
та 1001 дівчинка.

І бережемо сьогодні. Хтось —
ціною власної свободи, а хтось —
ціною власного життя.
У цей важливий день ми віримо, що в українському календарі
скоро з’явиться інша, не менш
знакова дата. Конкретне число і
місяць — не важливі.
Бо це буде день, коли настане
мир.
І мій ранок починатиметься
з sms–повідомлення: за минулу добу в Україні народилося
1000 хлопчиків та 1001 дівчинка».

l КОМЕНТАРІ
Остап ДРОЗДОВ,
письменник,
журналіст, телеведучий:
«Він (Президент Зеленський. — Ред.) зупинявся
біля Алеї Небесної сотні —
а в мене перед очима стоять
його жарти на тему беркутні,
якій дати б ебонітові палички, отоді спецназ
викрешив би з мітингувальників чималу кількість дармової електроенергії. Я це пам’ятаю.
Він говорив про Богдана Хмельницького —
а в мене перед очима стоїть його лисий корєш
по «95 Кварталу», який регулярно висміював
козаків, причіпляючи собі оселедця на полірований череп.
Він говорив про освоєння космосу — а в
моїх вухах лунає порівняння моєї «космічної
країни» з проституткою з німецького порно,
яка «і вам даст».
Він говорив про те, чому він любить цю країну — а в мене подумки крутяться його малоросійські «Свати» та інша трешова «продукція» по-

Засновник: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Газета «Волинь»
Головний редактор і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович
Зареєстрована 6 жовтня 2017 року.
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зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а також із позначкою –*– друкуються
на правах реклами.

передніх років, знята для Раші і на гроші Раші.
Він говорив про «ми разом усією країною»
— а я чую «мы вместе братья, правда ведь?».
Я все це пам’ятаю. Тому кажу: НЕ ВІРЮ».
Василь УЛІЦЬКИЙ,
журналіст газети
«Волинь-нова»:
«Звісно, що ті, хто не
сприймав Володимира
Зеленського раніше, не вірять у його щирість і тепер.
Справді, важко довіряти людині,
яка зараз пафосно говорить про речі, з яких
ще недавно глузувала. Але мені пригадується
розповідь журналістки Яніни Соколової про
одеського таксиста, який її підвозив і радів,
що нарешті «українські фашисти» програли, і
до влади прийшов проросійський Зеленський.
І що той таксист думає зараз, після урочистої
промови нового Президента на День Незалежності, коли він згадав і Небесну сотню, і Героїв
війни, і українських історичних діячів? Так, ми
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не почули слів «Росія» та «УПА». Але і цього достатньо, щоб ті, хто не приймає і не сприймає
Україну і хоче, щоб тут була Росія (а такі точно
вже голосували не за Порошенка), побачили у
малоросі Зеленському ще одного бандерівця.
Який говорив фактично те ж саме, що й Порошенко, тільки дещо згладив кути.
Так, Зеленський відмінив військовий парад. Неправильно зробив. Але, як кажуть на
Галичині, нема зле, щоб не вийшло на добре.
Своєрідний парад, неофіційний, все одно відбувся — як Марш захисників. Він виявився
дуже велелюдним і потрібним. Ті, хто на нього
прийшов, знову відчули плече один одного,
зрозуміли, що вони — велика організована
сила. Ці люди знову зберуться, як треба буде,
зберуться навіть, якщо їм відключать усі телефони. Бо цей момент вони відчують шкірою. І
це — ще один результат цьогорічного святкування Дня Незалежності: Зеленський побачив
десятки тисяч активних людей, які готові сказати «стоп», коли у нього закрутиться голова
від всевладдя».
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Фото 24tv.ua.

Головний «слуга»: хто він?
Фото Liga.net.

Закінчення. Початок на с. 1
Василь РОГУЦЬКИЙ

3. У 2006–2010 роках Дмитро
Разумков був членом Партії регіонів. «Мені було 22. Я не підтримував Віктора Ющенка. Так потрапив у Партію регіонів. Прийшов
туди, тому що не сприймав ситуацію у країні в 2004, 2005 і 2006 роках», — так сам пояснював свою
партійну приналежність. Покинув
регіоналів, коли Віктора Януковича обрали главою держави. Після
цього Дмитро Разумков працював
із Сергієм Тігіпком, який дружив
із його батьком. Створив власну
консалтингову компанію. В активну політику повернувся приблизно рік тому, коли у жовтні 2018-го
познайомився з Володимиром
Зеленським.
4. Після перемоги Зеленського на президентських виборах
Дмитро Разумков переписав свій
бізнес на дружину.
5. Має брата по татовій
лінії — Гліба, з яким, проте, жодного разу не бачився. За словами бабусі по батьківській лінії
Людмили Разумкової, спілкуватись братам заборонила Наталія,
мама Дмитра.
Гліб народився в 1998 році
у цивільному шлюбі нині вже покійного Олександра Разумкова
з головною редакторкою «Дзеркала тижня» Юлією Мостовою.
Гліба всиновив політик Анатолій
Гриценко, який побрався з Мостовою 2003 року.
6. Пан Разумков вважає, що
зарплата народного депутата
у 50 тисяч гривень — занадто мала. Сам він створив собі
«фінансову подушку» ще коли
був бізнесменом. «Якщо чесно,
то зарплата нардепа могла би
бути більшою. Хоча це гарна
зарплата на тлі мінімальної, але
недостатня», — сказав політик.
7. Команда Зеленського
звинувачувала Порошенка
в тому, що він не припиняє війни,
бо вона йому вигідна. Це — фактично визнання не російської
агресії, а громадянського
конфлікту. Така позиція дала
підстави західним партнерам
заговорити про зняття санкцій
із Кремля, що є зрозумілим
бажанням в умовах, коли Україна
фактично сама себе звинувачує
у війні. Тим часом Порошенка
вже три місяці нема на посаді —
а наші воїни гинуть і окупація
триває.
Дмитро Разумков був одним
із перших у команді нового Президента, хто публічно визнав, що
протистояння триватиме ще довго. «Звичайно, від нас хотітимуть
швидкого закінчення війни,
хоча всі розуміють, що закінчити

«Що менша ділянка, то краще для здоров’я!»

«Хімії» в картоплі не варто
боятись!»
В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун радить їсти
бульбу, бо корисна, але не радить копати — бо шкідливо
коли обробляєте рослини пестицидами, — це значно шкідливіше.

Петро МАКАРУК

Хіба міг ще рік тому Дмитро Олександрович уявити, що у свої 35 стане
спікером парламенту?

швидко її не вдасться, і вирішує
це зовсім не парламент. Це великий шлях, який повинна пройти
вся країна, всі ми разом», — наголосив він.
8. «Я був у лікарнях у Василькові, де живу, і це, очевидно, не те, чого хочуть люди,
я не бачу помітних результатів
цієї реформи», — заявив Дмитро
Разумков про медичну реформу.
Ця фраза змусила в. о. мінстра
охорони здоров’я Уляну Супрун
особисто звернутись до Разумкова і пояснити, що реформа

“

сідань депутатської Підготовчої
групи Разумков пригрозив
нардепу Вадиму Рабіновичу, що
вимикатиме мікрофон, якщо
той продовжуватиме говорити
російською.
10. Однозначно відповісти
на запитання «Хто він?» важко
буде, певно, і самому Дмитру
Разумкову. На прохання журналістки журналу «Новое время»
Ольги Духніч сказати, чи вважає
він себе російськокультурною
людиною, заявив: «Все ж ми
настільки багатокультурна

На одному із засідань депутатської Підготовчої
групи Разумков пригрозив нардепу Вадиму
Рабіновичу, що вимикатиме мікрофон, якщо той
продовжуватиме говорити російською.

зачепила лише первинну ланку,
а зміни у другій ланці, тобто
в лікарнях, розпочнуться тільки
у 2020 році. «Стан лікарень у Василькові — це не наслідок змін,
які ми здійснюємо, а причина,
чому ми їх розпочали», — заявила Супрун. Тож, можливо,
Разумкову доведеться переглянути свою позицію не тільки
щодо війни, а й щодо медичної
реформи.
9. Пан Разумков принципово
розмовляє російською мовою,
щоб показати, що нікого в Україні за російську не переслідують,
і щоб «ніхто не хотів приходити
і мене тут захищати». Проте він
чітко виконує закон, а також побажання своєї першої вчительки
Любові Качковської: «На роботі
він має говорити державною мовою. У побуті — хоч китайською.
А як політик — використовувати
українську». Тож на одному із за-

нація, що з урахуванням нашої
історії у нас не може бути якоїсь
однієї культури. Ми всі з вами
ходили ще в радянські школи,
де прекрасно вчили водночас
і Шевченка, і Пушкіна, читали
Булгакова і Гоголя».
Під цими словами можуть
підписатись багато українців, які
виховувались в умовах «руского міра» — від казок Пушкіна
до пісень Кіркорова. А якщо
сім’я ще й свідомо відмовилась
від української мови, то, зрозуміло, що гасло «Армія, мова, віра»
їх дратувало. Можливо, і в цьому
також — секрет популярності
«Слуги народу». Бо люди, які
не можуть визначитися з власною ідентичністю, побачили
у Зеленському та Разумкову
своїх. Тих, хто загубився десь
«пасєрєдінкє» — між Україною
та Росією. У Малоросії?..

Чому добре їсти «другий
хліб»? Бо у ньому небагато калорій (94 ккал на 100 грамів) і багато
калію, магнію, фосфору, а також
клітковини, є вітаміни С та В6.
Але! Важливо правильно готувати. «Ідеальна страва з картоплі має бути нежирна, холодна,
приготована у шкірці і доповнена овочами. Жах, скажете ви. Але
саме так ви стримаєтеся від переїдання і зайвих жирів, не з’їсте
утворені з олії альдегіди, збережете під шкіркою вітаміни та мінерали і переведете крохмаль
у потрібну, резистентну, форму,
— радить пані Уляна і продовжує: — Картоплю найкраще запікати чи відварювати в шкірці,
на пару, або готувати у мікрохвильовці. Так вітамін С і калій
не втрачатимуться. Мікрохвильова піч зберігає вдвічі більше
вітаміну С, ніж каструля з окропом. Ще відварену бульбу можна порізати, швидко обсмажити
зі спеціями та часником і їсти. Так
наче і буде скоринка, і не буде
просякнутої олією страви». І ще:
деруни та смажену картоплю бажано споживати нечасто, а фрі
та чипси їсти взагалі не можна —
супершкідливо.
«Хімії» в картоплі не варто
боятись, бо коли ви труїте жуків,
то кропите не бульби, а ботвиння. Головне — не надихатись,
Р

Е

К

Л

А ОСЬ КІЛЬКА ПОРАД
ВІД УЛЯНИ СУПРУН,
ЯК ПРАВИЛЬНО КОПАТИ
КАРТОПЛЮ:
l Під час цієї
роботи сильне навантаження припадає на поперек
і спину та розтягуються підколінні
зв’язки. Тому важливо задіювати
і протилежні групи м’язів, тобто
прогинатися назад, розтягувати квадрицепс стегна (взятися за ступню і підтягнути ногу
до сідниці). Тримайте поперек
у теплі.
l Працюйте в рукавицях.
Це захистить не лише від бруду,
а й від поранень.
l Якщо нахилятися важко, підстеліть щось під коліна
і працюйте так. Є наколінники,
рекомендовані для роботи, що
потребує нахилів. У них також
зручно.
l Оновіть щеплення від
дифтерії і правця, адже збудник
правця живе в землі.
І головне: «Що менша у вас ділянка картоплі, то краще для вашого здоров’я. Їжте правильно
приготовану бульбу на здоров’я,
але тричі подумайте, скільки вам
справді потрібно її садити».
А

М

А

Представництво польської агенції
оголошує набір працівників на склади
брендового одягу в околицях
м. Лодзі
Обов’язки: комплектація замовлення, упаковка, сортування.
P
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
плата – від 20000 грн+премії.
PЗаробітна
обіди, чай, кава.
PБезкоштовні
Житло:
325грн/міс,
хороші умови проживання.
P
Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи, надалі бажаючі можуть подаватися на карту побиту.

Тел/вайбер UKR +38 050 845 45 80.
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Фото obozrevatel.com.

«Замість кинутись спасати
дорослі знімали на телефони,
як тонуть малі…»
На щастя, двоє вихованців Професійно–морського ліцею
Херсонської державної морської академії Вадим Мусієнко
і Микола Свєтов, ризикуючи власним життям, врятували
чотирьох потопаючих дітей
Ірина ПАСІЧНИК

лопці навчаються на кухарів–матросів і під час літнього відпочинку працювали рятувальниками в обласній
комунальній аварійно–рятувальній службі у кемпінгу «Дельфін»
біля селища Залізний Порт. Тепер
про них знає вся Херсонщина.
У Вадима Мусієнка був другий
робочий тиждень.
— Під час обходу пляжу я почув істеричний жіночий крик, —
розповів юнак, — подивився в той
бік і побачив, що в десяти метрах
від берега течія відносить на глибину хлопця років десяти, а трохи старший товариш намагається
його відтягти на мілину, але вже
сам захлинається.
Часу на роздуми не було. Вадим стрибнув у воду та витягнув
дітей на берег. За словами рятувальника, на пляжі було дуже багато відпочивальників, але жоден
із них не кинувся на допомогу. Навпаки, дорослі стояли і знімали на
телефони відео, як тонуть хлопці.
— Після навчання в Херсонському центрі ДСНС я працюю
матросом–рятувальником тільки
два тижні, і з такими ситуаціями
раніше стикатися не доводилося,
тому сам був трохи шокований.
Але підготували мене добре, тому
що свій обов’язок зумів виконати,
— каже Вадим.
Ще один ліцеїст Микола Свєтов працює на другій вежі цього
пляжу. Саме тоді чергував на рятувальній вишці і побачив, що
вдалині на хвилях гойдається
човен. Спочатку він вирішив, що
це рибалки, але звернув увагу на
двох чоловіків, які швидко пливли, намагаючись його наздогна-

Х

ти. Микола кинувся на допомогу.
М’язи правої ноги зсудомило, до
обличчя причепилася медуза,
але хлопець не зупинявся. Коли
він дістався човна, то побачив у
ньому дівчинку років восьми та
шестилітнього хлопчика. Микола схопив мотузку та поплив до
берега. Чоловіки, що намагалися
врятувати дітей, так стомилися,
що не мали сил йому допомагати.
Юний рятувальник зазначає,
що в час, коли човен відносило
в море, дорослі говорили по телефону, фотографувалися і не
одразу помітили, що малеча у небезпеці.
Своїми вчинками матроси
довели, що гідні нести високе
звання моряка. Після закінчення
ліцею юнаки планують продовжити навчання у Морському коледжі, потім у ХДМА — Херсонській
державній морській академії. Ректор академії Василь Чернявський,
дізнавшись про вчинки хлопців,
вирішив їх підтримати і зустрівся

“

На пляжі було
дуже багато
відпочивальників,
але жоден із них
не кинувся на допомогу.

з ліцеїстами–рятувальниками, подякував їм за мужність і потиснув
руку.
— Вчинки, які ви здійснили
цього літа, будуть оцінені не лише
на землі. Врятувати чиєсь життя
— це найбільше, що може зробити людина, — зазначив Василь
Васильович.
Фото ksza.ks.ua.

Ректор упевнений: матроси вже довели, що гідні нести високе
звання моряка.

Матері та доньці знову можна піднімати келихи, а за замовником вбивства (на фото), найімовірніше, плаче тюрма.

Голлівуд відпочиває:
вбиті на замовлення мати
та донька… виявились живими
Фото obozrevatel.com.

Закінчення. Початок на с.1
Василь РОГУЦЬКИЙ

адія Головач разом із донькою володіють невеликим
розважальним комплексом у Броварах, який називається
«З легким паром». В нього входять
сауни, мотель, автомийка і ресторанчик.
В оточенні родини розповідають, що останні 2 роки для жінок
були непростими. Після 25 літ шлюбу із Олександром Надія розлучилася. У чоловіка з’явилася інша жінка.
Ділили спільний бізнес та майно.
Уклали мирову (жінці дісталось 5%
майна), але щось пішло не так — і
Олександр за допомогою екскаватора навіть намагався зруйнувати
комплекс «З легким паром». А перед зникненням жінок автомобіль
Надії тричі підпалювали.
Сам Головач звинувачував ексдружину в тому, що вона чотири
рази наймала бандитів і ті побили його. Втім, чоловіка знають як
доволі агресивну людину, у нього
непрості стосунки з бізнес–партнерами. Адвокат жінки каже, що побиття міг замовити будь–хто із них.
А підприємницьку діяльність цей
чоловік розгорнув чималу — він є
директором підприємства УМБР із
виробництва тротуарної плитки,
володіє компанією ANG Patriot, що
виготовляє легкі літальні апарати
Patriot, є одним із власників авіаційно–технічного клубу «Євростар», володіє компанією «Ергуд»,
яка займається оптовою торгівлею
деревиною тощо.
Щоб запобігти вбивству, оперативники СБУ вивели посередника
на умовного «кілера», після чого

Н

Спільний політ, який у подружжя Головачів тривав 25 років, закінчився
катастрофою, про яку говорить вся Україна.

“

Для підтвердження
«ліквідації жертв»
правоохоронці
оприлюднили
інформацію
про зникнення
жінок, а потім
зробили відповідні
постановочні фото.

здійснили імітацію вбивства Надії
Головач і її дочки. Для підтвердження «ліквідації жертв» правоохоронці оприлюднили інформацію про
зникнення жінок, а потім зробили відповідні постановочні фото.
Протягом спецоперації — з 17 по
21 серпня — жінки перебували в
безпечному місці під наглядом поліції.

Юлія Зайкова, яку разом з матір’ю хотіли позбавити життя, розповіла, як усе відбувалось: «Є фото,
голосові докази про замовне вбивство, яке повинно було статися в
ніч на 18 серпня. Мене і мою маму
мали вбити в нашому ж будинку, де
ми проживаємо. Замовником став
мій вітчим, його дружина, подруга
дружини та її чоловік, які й були
посередниками».
Жінка зауважила, що шокована
таким вчинком вітчима і не розуміє,
чому батьки вплутали її у свої розбірки. «Найжахливіше, що це твій
тато, який тебе виростив. Як би там
не відбувалося в моїх батьків, я не
вважаю, що до чогось причетна.
Тим більше, у чому винна моя дитина, яка б залишилася круглою
сиротою? У неї не було б ні тата, ні
мами, ні бабусі», — додала вона.
Юлія сказала, що пережила величезний стрес через цю ситуацію
і «нікому такого не побажає — це
страшно».
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l НЕЙМОВІРНО!

l РЕЦЕПТИ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

Вустами Папи дитину поцілував Бог…

«Гикавко,
гикавко, йди
до води, на когось
іншого напади…»

Про цей випадок із життя нинішнього глави Католицької церкви, що трапився
під час його візиту до США у вересні 2015 року, згадують як про диво, Господній
промисел. Дівчинка, яка страждала від велетенської пухлини мозку і яку лікарі
вважали приреченою, після зустрічі з Папою стала одужувати
Фото merezha.co.

Оксана КРАВЧЕНКО

У 20 РОКІВ САМ БУВ НА МЕЖІ ЖИТТЯ
І СМЕРТІ
Про медсестру-черницю, якій завдячує
своїм порятунком, Папа Франциск розповів, промовляючи торік до представників
Італійської Федерації професійних об’єднань молодшого медичного персоналу.
Слухачів він назвав «експертами з людяності» і попросив їх не забувати про «ліки ніжності» у ставленні до хворих: «Пам’ятайте
про те, як Ісус доторкався до прокаженого:
не розсіяно, байдуже чи з почуттям огиди, а
уважно і з любов’ю».
Розповідають, що і сам Святіший отець є
втіленням людяності, скромності, доброти,
особливо якщо до нього звертаються за духовною підтримкою недужі люди. «Для Церкви, — наголошує він, — хворі є особами,
в яких особливим способом присутній Ісус».
Хорхе Маріо Бергольйо, якому судилося
стати Папою, народився в Аргентині в родині італійського емігранта. У сім’ї було п’ятеро
дітей. У юності Хорхе мріяв проводити місіонерську діяльність в Японії. Але у 20 років
він серйозно захворів. Це було дуже небезпечне запалення легень, яке мало важку
форму. Медики змогли поставити діагноз
лише в останній момент. Необхідно було
робити операцію. Після того як стан пацієнта стабілізувався, лікарі видалили значну
частину правої легені — близько 30 відсотків. Після цього юнак довго лежав у лікарні,
підключений до приладів, і терпів сильний
біль.
— Це було дуже важко витримати. Пригадую, як тоді мене дратували візити знайомих, які заспокоювали, що «скоро все
пройде», або «коли повернешся додому,
буде легше». І лиш одна людина сказала
фразу, що мала для мене велике значення, — пригадував Папа. — Це була сестра
Долорес, монахиня. Вона промовила: «Наслідуєш Ісуса». Я був їй за це дуже вдячний».
«Коли сестра Долорес померла, він провів усю ніч у каплиці біля її труни в молитві
на колінах. Пам’ятав про неї, хоча на той час
уже був єпископом і мав багато обов’язків», — говорить сестра Марта зі Згромадження дочок Матері Божої Милосердя (монастир розташований буквально за кілька
десятків кроків від будинку, де колись жила
сім’я майбутнього Папи).
«Він така скромна людина. Завжди приїжджав до нас автобусом, а коли випивав
чай, то сам за собою мив горнятко», — доповнювала сестра Тереза, згадуючи кардинала Бергольйо.
У той час журналісти запитали, як би
він назвався людині, яка його не знає. «Я —
Хорхе Бергольйо, священник. І все, бо найважливішим є те, що я священник, і тільки
це має значення», — відповів тодішній примас Аргентини.

ДІВЧИНКА, ЯКУ РАДИЛИ ВІДДАТИ
У ХОСПІС, ХОДИТЬ У ДИТСАДОК
Цю фотографію побачив увесь світ:

Мимовільний і різкий спазм діафрагми
найчастіше виникає несподівано
і дуже невчасно, через що можна
опинитися у незручному становищі.
Зазвичай ця проблема пов’язана у дітей
з переохолодженням, а у дорослих —
зі швидким або надмірним
наповненням шлунка, споживанням
важкої, гострої та солоної їжі. Як
правило, дискомфорт триває недовго.
А ось хронічна (більше 2 діб) гикавка
викликає значну втому, безсоння
та депресію й іноді сигналізує про
серйозні захворювання
Марія КАЩУК

апади гикавки, що не проходить
упродовж 48 годин, можуть бути
симптомом раку головного мозку,
шлунка або лімфатичних вузлів. Якщо спазми діафрагми виникають разом із гарячкою,
задишкою і болем у грудях, можливо, у вас –
пневмонія.
Кожен десятий випадок інсульту у жінок супроводжує гикавка, що поєднується
з нудотою, запамороченням, розладами
мовлення. Вона може свідчити й про наближення серцевого нападу, про метаболічні
порушення, захворювання шлунково-кишкового тракту, зокрема гастроезофагеальний рефлюкс тощо.

Н
Святіший отець проявив любов і милосердя
до хворої дівчинки.

Папа Римський цілує в тім’ячко дитину.
У Філадельфії, коли США з візитом відвідав
глава Католицької церкви, до його автомобіля пробилася крізь натовп мама з хворою донечкою. Джанна Масціантоніо, якій
тоді було трошки більше року, боролася
з велетенською пухлиною головного мозку, виявленою через 4 тижні після народження. Медики попередили батьків, що їм
слід готуватися до найстрашнішого. Вони
радили помістити дівчинку в хоспіс, де полегшать передсмертні страждання, адже
тривале лікування не давало результату.
Але всупереч прогнозам онкологів,
з часом пухлина повністю зникла. Цю історію про Джанну тепер називають «чу-

“

Я — Хорхе Бергольйо,
священник. І все,
бо найважливішим є те, що
я священник, і тільки це має
значення.

дом на Маркет-стріт». У найважчий період
батьки дитини знаходили розраду в молитві. Коли ж стало відомо, що в їхньому
місті перебуватиме Папа Римський, мама
дівчинки Крістен чітко знала, що вона
повинна бути там. Отримавши дозвіл від
лікаря і ФБР, пара змогла підібратися максимально близько до автомобіля Папи
і підняти Джанну над головами людей. Машина з понтифіком зупинилася, і Святіший
отець, який нічого не знав про хворобу
Джанни, дотягнувся до дитини, подивився
їй в очі, поцілував у голову і перехрестив.
А через два місяці після цього в будинку родини Масціантоніо пролунав дзвінок
із Меморіального онкологічного центру
в Нью-Йорку. Лікарі були спантеличені
кістами, сформованими навколо пухлини мозку Джанни, і пропонували ще раз

Сьогодні Джанна радіє життю.

зробити біопсію. В результаті з’ясувалося, що у Джанни не рак, а рідкісне доброякісне новоутворення, що трапляється
в 1 з 10 мільйонів дітей. Після інтенсивної
хіміотерапії пухлина стала швидко зменшуватися. Незабаром маленька дівчинка
почала повзати, підніматися, їсти і навіть
розмовляти.
«У перший рік її життя ми спостерігали
за тим, як Джанна вмирає, але тепер вона
ожила, — розповідала Крістен. — Це спосіб Бога показати, що в цьому випробуванні він був із нами і слухав наші молитви».
Через два роки пухлина зникла, і дівчинка була готова відвідувати дошкільний заклад. Тепер Джанна знову прийшла
в дитячу лікарню у Філадельфії, щоб разом
із батьками вручити від своєї сім’ї та їхнього благодійного фонду чек на суму 50 тисяч доларів США, які підуть на допомогу
іншим дітям. У планах цього подружжя —
фінансувати дослідження рідкісних захворювань. Попри те, що вже є чимало підстав
для радості, перед Джанною — ще довгий
шлях до повного видужання, повідомляє
інтернет-видання CREDO. Мама, яка чимало настраждалася разом із хворою донечкою, вважає, що вустами Папи дівчинку
поцілував Бог…
P.S. Коли тиждень тому Папа Франциск виголошував катехизу, промовляючи до паломників, на сцену вибігла дівчинка з психічним розладом. Охоронці
хотіли її відвести до батьків, але Святіший Отець розпорядився залишити
її в спокої, додавши: «Бог промовляє до дітей». А наприкінці аудієнції він сказав:
«Усі ми бачили цю гарну дівчину, гарну
й бідолашну, бо є жертвою хвороби й
не усвідомлює своїх вчинків. Хочу запитати одну річ, а ви дайте відповідь, кожен
у своєму серці: чи побачивши її, я молився,
аби Господь зцілив, оберігав її? Чи помолився за її батьків і за її родину? Завжди,
коли бачимо того, хто страждає, ми повинні молитися».

“

У декого гикавка виникає
з причин психологічного
характеру, нерідко —
у післяопераційний період.

У декого гикавка виникає з причин психологічного характеру, нерідко — у післяопераційний період як реакція на знеболювальні препарати.
З давніх-давен люди намагалися знайти спосіб позбутися цієї неприємності. Ось
кілька найпоширеніших порад. Налийте
в чашку води, поставте на стіл і сядьте на стілець перед нею. Спробуйте випити всю рідину, не чіпаючи горнятко руками. Експерти
стверджують, що коли ви концентруєтеся
на цій дії, то мимохіть позбуваєтеся гикавки.
Або: наберіть повний рот води і нахиліться максимально низько. Тепер потрібно проковтнути рідину. Суть «вправи»
в тому, що при цьому пройти в шлунок воді
допомагають м’язи, а не сила тяжіння, як зазвичай. В результаті спазми діафрагми припиняються.
Можна з’їсти шматочок лимона. Організм відреагує так само, як на переляк, що
теж дає змогу впоратися з проблемою. Якщо
ви на самоті, то під час нападу широко відкрийте рот, візьміть рукою язик, злегка його
потягніть і затримайте на кілька секунд. Кажуть, так рекомендував робити особистий
лікар президента Кеннеді. Ну а в народі від
цієї напасті рятувалися примовкою: «Гикавко, гикавко, йди до води, на когось іншого
напади…»

8

«ЦІКАВА

29 с
серпня 2019 Четвер

Велика сторінка для Пані

Газета НА ВИХІДНІ»
«Не кожен, у кого є діти, – батько. Так само,
як не кожен, хто має піаніно, – піаніст».

Коли кульок, потрібних
для задуманої
картинки кольорів,
у вас буде достатня
кількість, можна
розпочати складати
виріб. Приступаючи
до цього етапу роботи,
не забудьте підкласти
під основу килимка
картон, щоб запобігти
пошкодженню паркету чи лінолеуму гарячим клеєм.

Щоб покупка не розчарувала
Вибираючи шкарпетки, часто не знаємо, який розмір узяти, тож,
аби не виникало таких проблем, поділимося з вами кількома секретами
об визначити розмір цього виробу, потрібно правильно виміряти
розмір ноги. Як це зробити?
Необхідно стати на чистий аркуш паперу і
обвести стопу по контуру олівцем, після чого
виміряти за допомогою сантиметрової стрічки або лінійки відстань між крайніми точками
(від п’яти до кінчика великого пальця).
Виконати такі вимірювання потрібно і
для лівої, і для правої стопи, оскільки розміри можуть дещо відрізнятися. Вибирайте
більший показник. Це і буде розмір ноги.
Другий спосіб може здатися дещо
складнішим. Слід притулити ногу п’ятою до
стіни, а дощечку (книгу) поставити біля великого пальця вертикально. Вимірювання
проводяться стоячи і обов’язково обох ніг
по черзі. Відстань між стіною та дощечкою
(книгою) — ваш розмір ноги. Якщо одна
нога відрізняється за розміром від другої,
вибирати потрібно більше значення.

Щ

Розстеліть основу
з лутрасилу чи
іншого нетканого
синтетичного
матеріалу з
поліпропіленового
волокна (продаються
в магазинах
будматеріалів
або для дачників)
на підлозі і прикріплюйте барвисті кульки клеєвим
пістолетом до цього круга. Можна, звичайно, і пришити
їх, але це займе значно більше часу.

Веселий килимок для малюка
Старі трикотажні футболки ми звикли просто викидати. Ну хіба що використати як
ганчірку. Але ті, в кого умілі руки і нестримна фантазія, творять із них шедеври

На кожній із них швом
«вперед голку» прошийте
по колу, відступивши від
краю 0,5 см. Цей процес
настільки простий, що до
нього можна залучити і
старших діток.

ножиці, голка, нитки, шаблон–круг діаметром 12 см, трикотажні вироби, щільний
нетканий матеріал (1,6х1,6 м), поролон,
синтепон, клейонка (1х1 м), бавовняна
тканина (1х1 м), замочок-«блискавка»
завдовжки 1 м.

А з бавовняної тканини з яскравим малюнком зробіть
за цими ж розмірами круглий чохол на нього. Для
зручності (аби можна було попрати за потреби) вшийте
в нього замочок-«блискавку». Такий барвистий килимок
стане улюбленим місцем ігор вашої малечі! Подібним
способом можна виготовити й інші вироби, наприклад
пуф, який прикрасить дитячу кімнату.

Дізнатись свій розмір шкарпеток можна і за розміром взуття. Але продукція
різних виробників дещо відрізняється за
розмірною сіткою. Тому необхідно пам’ятати довжину своєї ступні в сантиметрах і
підбирати взуття та шкарпетки саме за цим
показником.
ДОПОМОЖУТЬ ЗОРІЄНТУВАТИСЯ
ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ ШКАРПЕТОК
для жінок
Розмір
Розмір взуття
Довжина
шкарпеток
(Європа)
стопи
23
36–37
22–24 см
25
37–38
24–26 см
для чоловіків
25
39–40
24–26 см
27
41–42
26–28 см
29
43–44
28–30 см
31
45–46
30–32 см

Чому симпатичні дівчата
часто залишаються одинокими
Кажуть, що для кожної красуні знайдеться прекрасний принц. Але чи так це?
Насправді, вважає психолог Ярослав Самойлов, краса дуже часто заважає жити

Джерело: podskazok.net

Малюнок rukodeli.com.ua

Кульки приклеюйте
щільно одна
біля одної в
шаховому порядку,
розпочинаючи від
краю і рухаючись
до середини.
Коли отримаєте
картинку відповідно
до попередньо
створеного ескізу, заміряйте розмір вільної площі в центрі
і пошийте туди матрацик з поролону (діаметром близько
1 м) завтовшки 3–4 см, помістивши його в клейонку.

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

Шпалери: яким надати перевагу
У магазинах є великий асортимент різних за фактурою, візерунком, кольором —
словом, на будь–який смак і гаманець
кожного виду є свої плюси і мінуси.
Так, паперові шпалери популярні у
населення через невисоку вартість.
До їхніх переваг слід віднести екологічність. Папір пропускає повітря і не дає розвиватися плісняві. Серед недоліків — мала
механічна міцність, вигорання на сонці,
боязнь підвищеної вологості.
Флізелінові складаються зі склеєних
одне з одним волокон целюлози. Вони
добре пропускають повітря, вологу, непо-

У

У кожну заготовку покладіть
наповнювач (синтепон, поролон
тощо), стягніть нитку — вийде м’яка
кулька. Для килимка діаметром
1,6 м необхідно підготувати
близько 450 таких деталей, тому
в якості наповнювача згодиться
стара синтепонова ковдра, обрізки
поролону, подушки з холофайберу.

гано розтягуються. Їх можна клеїти на нерівні стіни. Належать до найміцніших видів
шпалер. До того ж вони відрізняються різноманітними малюнками і фактурою, але
набагато дорожчі від паперових.
Тканинні чи текстильні. Вони являють собою тканинний чи плетений матеріал із льону,
шовку, джгуту. Ці шпалери пропускають повітря, дуже гарні, але дорогі. Бояться вологи,
вигорають на сонці, добре вбирають запахи.
Поверхня під них повинна бути ідеально рівна.

арна жінка не може бути
одинокою. Таке кліше. Значить, не треба з нею знайомитися. У неї є, напевне, чоловік мільйонер і кілька коханців. Яким би
сильним і впевненим у собі не був
мужчина, а відмова його боляче б’є.
Високі вимоги. Дослідження
показали, що впевнені у своїй красі жінки прагнуть до незалежності
у стосунках з чоловіками, легко
змінюють партнерів, менше схильні йти на компроміс — жодному
чоловікові не дають шансу не відповідати стандартам.
Інтелект як зброя. Поєднання
краси і розуму не таке уже й рідкісне, але чоловікам у це складно
повірити. «Для чого гарній жінці
розум?» — нерідко чуєш. Звісно,
такий підхід злить дам. У результаті вони докладають усіх зусиль,
аби довести, що мають інтелект,
займаються саморозвитком. І досягають у цьому неабияких успіхів.
Але таких чоловіки бояться.
Агресивна сексуальність.

Г

Якщо жінка виглядає виклично
— носить глибоке декольте і височенні каблуки, фарбує губи в
яскравий колір, то за нею буде ходити натовп, зациклений на секс,
а не на одруження.

“

На красу любо
глянути, але
в майбутньому
важливіше,
щоб із жінкою
було приємно
взаємодіяти.

Незнання чоловічої психології. На красу любо глянути, але
в майбутньому важливіше, щоб із
жінкою було приємно взаємодіяти. Сильний чоловік не захоче будувати тривалі стосунки із дамою,
яка весь час йому щось доводить і
буквально п’є з нього енергію.

Проявіть ініціативу. З вами
не знайомляться? Зробіть це
самі. То ваше життя — і будьте
його творцем. Ви здивуєтеся, як
багато чоловіків, виявляється,
були не проти того, щоб познайомитися з вами, але боялися.
Будьте відкритими світу. Зареєструйтеся на сайті знайомств,
передайте записку чоловікові,
який вам сподобався на вечірці,
робіть усе, що завгодно, тільки
не чекайте дива.
Не бачите у своєму оточенні
гідної пари? Змінюйте його. Якщо
живете в маленькому селі чи місті
— ніщо не заважає переїхати в
мегаполіс. Ходіть на концерти, виставки, лекції. Словом, дійте.
Не бійтесь говорити дурниці. Чоловіки не люблять
дурненьких жінок, але й дуже
втомлюються від розумних, від
розмов про криптовалюту, законопроєкти. Тож не перетворюйте побачення на політичні
дебати.

l НА ЗАМІТКУ

Східний гість на нашому столі

Фото edimdoma.com.

Нам зателефонувала читачка Галина Суха з
Луцька і попросила розповісти про новий продукт,
який з’явився у супермаркетах, — булгур.
Мовляв, що це за крупа така і з чим її їдять?
улгур — це пшенична крупа. Правда, не зовсім
звична. Її особливість у тому, що пшеницю для
неї збирають у період молочної стиглості, потім прожарюють, сушать. Отримані зерна шліфують і
подрібнюють. Завдяки цьому вона набуває виразного горіхового смаку й аромату, а час її приготування
скорочується.
Булгур використовується для приготування супів, салатів, різних страв і десертів, фарширування
овочів. Він чудово поєднується з м’ясом, рибою,
молокопродуктами та овочами. У східній кухні цією
крупою часто замінюють традиційний рис для плову.

Б
Фото 4living.ru.

З попередньо випраних
речей (футболок,
водолазок, майок)
виріжте круги різних
кольорів, обводячи
шаблон маркером.

Фото bbc.com.

l ВАРТО ЗНАТИ
Фото livemaster.ru.
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l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ

9

Майкл ЛЕВІН,
американський композитор, музичний продюсер і сценарист.

l МАЙСТЕР–КЛАС

иготовити такий ігровий килимок
зовсім нескладно, а от часу знадобиться чимало. Та якщо ви впевнені,
що терпіння вам вистачить, то готуйте
необхідні матеріали — і до справи! Для
роботи буде потрібно клейовий пістолет,
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Приготування булгура має свої особливості. Перед
варінням його не промивають, але обов’язково обсмажують на вершковому маслі або олії. Без цього
горіховий присмак, за який цінують у світі, не буде
відчуватися.
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Що треба, аби дитина
у 1-й клас прийшла щасливою

Cкільки всього цікавого є на світі!

Вишивати, танцювати
чи конструювати?
Моя дитина «№ 3» ціле літо награє на сопілці. Звісно, я нагадую,
заохочую, іноді змушую. Не знаю, як там буде з музичною кар’єрою
у майбутньому, але думаю, що обов’язковість виховається… Дуже хочу
влучно направити і дочку, і ще меншого сина у ті доріжки, в яких їм буде
найцікавіше і які придадуться у житті. (Ще маю принцип: плавання,
як і англійська, є обов’язковими)
Оксана КОВАЛЕНКО,
мама

досвіду
життя
зі старшими хлопцями знаю, що захоплення бувають яскраво вираженими або ледь
помітними. Добре, якщо домашнє середовище і школа можуть підказати,
за що схопитися: старший син полюбив
шахи, бо їх любив тато, і тому що розумів їх як математик. Середній пурхав
по секціях, як метелик, і так ніде не зачепився, зате дуже цінує спілкування —
думаю, що саме це він шукав, знаходив
і шукає досі… Але чи є якісь правила,
як допомогти дитині знайти себе?
Психологи радять батькам приглядатися, над чим присідають їхні нащадки. Пазли і головоломки — то ніби прояв задатків математичного мислення,
ігри з пуголовками в калюжі — природолюбство, як дитина підспівує чи відображає ритм мелодії — демонструє
її схильність до музики. Є ще багато нюансів, які можна розгледіти, відірвавши
себе від інших справ. Приміром, я точно знаю, що при виборі додаткового
заняття треба звертати увагу на посидючість дитини: втихомирювати себе
на уроках, а потім ще й на малорухливому гуртку — то вже почуватиметься,
як на тортурах.
Ще один суттєвий момент, на який
озираємося: протестний настрій доньки-сина через нав’язування на кшталт
«ти мусиш ходити на той гурток». Діти
обожнюють демонструвати незалежність, тому мусимо це враховувати
і пропонувати лагідно, підводити
до цього розпитуваннями… До речі,
аналіз власного «гуртково-секційного» минулого — дуже помічна штука:
свій досвід допоможе зрозуміти дітей.
Пам’ятаю, як я змінювала гуртки: десь
були значно старші діти, щось виявилося зовсім не таким, яким уявляла,
в одній секції тренеру не хотілося
працювати і це було дуже відчутно.
Веду до того, що дітям можна давати
дегустувати такі речі і не ставати безапеляційно дибки, коли вони хочуть,
приміром, закінчити кар’єру танцю-

З

риста на четвертому занятті. Звісно,
коли вкладено багато зусиль і часу —
треба розбиратися: цікавитися деталями. Є моменти знесилення і втоми,
у які таки варто стати дитині тимчасовою опорою, спонукати потерпіти, перемкнути увагу на інше. Буває, що хобі
з молодшого шкільного віку стає життєвим вибором, тоді легше у 16–17 років, бо усвідомлений вибір у більшості

“

Психологи радять
батькам приглядатися,
над чим присідають
їхні нащадки. Пазли
і головоломки —
то ніби прояв задатків
математичного
мислення, ігри
з пуголовками
в калюжі —
природолюбство.

стає можливим аж у 20 літ. А буває «як
відрізає» — дитина навіть згадувати
не хоче себе з пензлем чи за фортепіано. Та у будь-якому випадку додаткова
зайнятість (окрім уроків) обертається
плюсами, бо навчає розпоряджатися
часом, співвідносити потреби, бажання і обов’язки, розвиває певні задатки,
навчає спілкуватися з людьми і розширює світогляд.
Отож, якщо маєте можливість
вручити сину чи доньці (чи обом) гітару-пензля-плавальну шапочку-набір
хіміка — зробіть це, можливо саме
така ваша ініціатива відкриє новий
неоціненний світокрай. Наостанок
запрошую ділитися своїми історіями
з позашкільних уроків.
Адреси для спілкування
незмінні: поштова є на сторінках газети, а електронні —
okovalenko74@gmail.com або ж
tsikava.gazeta@gmail.com.

Фото mi100. info.

— Це у вас тут школа чи
не школа? — запитав
мене малюк, який став
першачком за 4 місяці
до 6 років.
Я — вчителька початкових
класів і тьютор, а мій
маленький студент питав
це постійно. І одного дня
ми сіли поговорити…
Світлана СКИБА,
вчитель
та тьютор
DEC life school,
співзасновниця
освітньої платформи
Next Generation Business
School, стаття на сайті
«Українська правда. Життя»

Я запитала: «А як ти думаєш:
у нас тут школа чи не школа?».
— Ні, не школа — ми багато
граємось, а треба сидіти за столиком і писати багато, і піднімати
руку, — відповів майже 6-літній
учень.
— Скажи мені, чи хочеш ти
багато часу проводити у школі
за столиком? — продовжую цікавитися.
— Ні, ні, ні! — чи то з радістю, чи з побоюванням вигукнув
хлопчисько і побіг стрімголов.
Моя вчительська інтуїція давно підказувала ключик-розгадку
до мотиву сюжету: про що недоговорив мій учень.
Модою останнього 10-ліття
став ранній розвиток дитини.
На перший погляд, батьки реалізують свою потребу в піклуванні про власних дітей. Проте чи
запитують вони себе: що, коли
і як розвивати у дітей?
Всьому свій час. Форсування
подій не принесе омріяних результатів у навчанні.
Довільна увага дитини починає формуватися зі старшого
дошкільного віку, а це у повних 6.
Тому дуже важливо з 3-х до 6-ти
років дати їй награтися і наспілкуватися.
Насправді у дитини лише три
роки для сюжетно-рольових ігор,
для прояву своєї уяви і фантазії
та неймовірно важливих викликів соціалізації. І від того, чи відбудуться ці три складові її життя, чи ні, залежатиме психічне,
інтелектуальне, фізичне, творче
і соціальне здоров’я дитини.
У сюжетно-рольових іграх
малюки освоюють цілий світ,
формують мовний і просторовий
образ, засвоюють поведінкові
моделі, зокрема, наслідуючи дорослих.
Фантазуючи й уявляючи, дитина зробить найсміливіші припущення і працюватиме зі своїми
страхами.

«На 12-ки вчитись хочемо!»

Перебуваючи у середовищі інших собі подібних, маля
переживе весь доступний для
його віку спектр емоцій і почуттів — від радості й здивування
до суму і розгубленості. І це буде
дитяче справжнє життя!
Батьки можуть запитати:
а як же наша потреба у турботі
про власних чад? Ми ж так хотіли, щоб дитина з пелюшок читала
картки Домана, з 3-х років ходила
на курси англійської, з 4-х швидко усно рахувала і займалася ейдетикою — бо ж навколо цифровий світ!
Батьки, піклуйтеся про своїх
дітей. Лиш хай ця турбота буде
теж справжньою.
Ваша значимість у житті нащадків — величезна: приділіть
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Всьому свій час.
Форсування
подій не принесе
омріяних
результатів
у навчанні.

їм якісний час, будьте для них мудрими провідниками у розмаїтий
зовнішній світ.
Пам’ятайте, що ви для дітей — ще авторитет і час на вашому боці. Грайте з ними в ігри,
читайте, мрійте і плануйте,
здійснюйте разом заплановане,
мандруйте, розвивайте дрібну
моторику через різні матеріали,
малюйте, спонтанно музикуйте
і дайте простір для руху тіла, займайтеся спільними фізичними
вправами, дуркуйте і вчіться спілкуватися про важливе, підтримуйте їхні запити.
Звичайно, якщо дитина має
безупинну мотивацію до читання, рахунку, письма, а їй ще немає
6 літ — підтримуйте цей вогонь.
Але хай це буде вогонь її бажання, а не ваших мрій — це важливо
розрізняти.

Зараз між вами — поле довіри
й прив’язаності і це варто спрямувати на багато спільних справ.

БО ДИТИНА, КОЛИ ЇЙ
ВИПОВНИТЬСЯ 6 РОКІВ,
МАЄ ВОЛОДІТИ ПЕВНИМИ
ПОВСЯКДЕННИМИ
НАВИЧКАМИ:
l складати власні іграшки;
l одягатися без допомоги
дорослого;
l самостійно чистити зуби,
вмиватися й розчісуватися;
l збирати свій брудний одяг
і класти його до пральної машини;
l прибирати зі столу після
прийому їжі, очищувати тарілку
і ставити її для подальшого миття;
l знати ім’я та прізвище
як своє, так і батьків, а також адресу і хоча б один номер телефону рідних.
Повертаюсь до мого 6-річного учня. Чому ж він так мудро
і делікатно прояснював для себе
ситуацію: школа тут у нас чи
не школа, а потім щиро зізнався, що не хоче часто сидіти за навчальним столиком?
Та тому, що у своїх неповних
шість за його маленькими плечиками вже був досвід різних шкіл,
центрів і курсів, де його розвивали і вчили. А йому так хотілося
гратися…
Потрапивши до школи з альтернативними формами навчання, дитина не могла повірити, що
тут може бути інакше, ніж прийнято, що можна вчитися через
гру і пригоду.
Трирічний малюк — вже особистість. Тому потрібно сприймати її на рівних із собою і давати
право вибору.
Дитина, що награлася і пройшла перший важливий етап
соціалізації в дошкільному віці,
прийде до школи щасливою.
Її навчання буде вмотивованим
і своєчасним.
Джерело
life.pravda.com.ua/
columns/2019/07/18/237592/.
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l У ЗДОРОВОМУ ТІЛІ — ЗДОРОВИЙ ДУХ!

Фото shpalta.media.

29 серпня 2019 Четвер

11

l А ВИ ЗНАЛИ?

«Якщо було б море пива,
я б дельфіном
став красивим…»
У нинішні спекотні дні, хоч уже й останні літні, цей напій
ллється рікою. Недарма ж у світі він третій за популярністю,
поступаючись тільки воді і чаю. Тому сьогодні пропонуємо
цікаві факти про пиво
Василь КІТ

41 ЛІТР — НА УКРАЇНЦЯ. А МИ Й НЕ ЗНАЛИ…

«Коли біг по Святій Землі
21 кілометр, думав про те,
що тут ходив Сам Бог»
64-річний хірург Євген Микитинський прооперував декілька тисяч
дітей, а самому лікареві уникати стресів і триматися у гарній фізичній
формі допомагає подолання довгих дистанцій — марафонів
Руслана ЧАЙКА

ого робочий день зазвичай
починається з пробіжки
в парку, а потім він поспішає
на роботу й оперує малюків.
Чернівчанин Євген Микитинський зі своїх 64 літ 35 активно займається бігом на довгі дистанції і понад
40 років працює дитячим хірургом.
З 1992-го він у місцевій міській дитячій клінічній лікарні — завідувач відділення. Така відповідальна робота,
безумовно, дуже виснажлива, тому
біг допомагає лікареві психологічно
відновлюватися.
— Як тільки дозволяю собі трохи розслабитися, то відразу підвищується тиск, починає боліти
голова, — зізнається пан Євген. —
А після вранішньої пробіжки з’являється настрій, нормальна працездатність. Для хірурга важливо, щоб
була світла голова, міцні руки могли
тримати скальпель, не стомлювалися ноги, бо доводиться стояти годинами.
Розпочинав із дистанції 10–
15 км, а 1991-го уперше здолав
100 км супермарафону в Одесі. Після певної паузи на 60-річчя пан Євген знову поїхав на змагання у 42-кілометровому «золотому» марафоні
у Франкфурті-на-Майні. Відтоді щороку буває на декількох міжнародних стартах та встановлює особисті
рекорди. У Люцернському міському марафоні у Швейцарії 21 кілометр Євген Миколайович подолав

Й

за 2 години 7 хвилин. Це на 3 хвилини швидше, ніж попередній
його рекорд. А цьогоріч дитячий
хірург узяв участь у двох півмарафонах: у травні — в Чернівецькому,
а у червні — в Гамбурзькому в Німеччині.
— Щоб пробігти більш-менш
достойно, за місяць необхідно набігати в середньому 150–170 кі-
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Розпочинав
із дистанції 10–15 км,
а 1991-го уперше
здолав 100 км
супермарафону
в Одесі.

лометрів, — ділиться досвідом хірург-спортсмен. — Роблю це тричі
на тиждень у міському парку: у будні — по 30–40 хвилин, у вихідні —
півтори години. На трасі довжиною
у 1850 метрів «намотую» круги
вранці, коли повітря свіже та чисте.
Біг для нього, окрім зняття стресу і нормалізації тиску, став способом життя, без якого вже не обійтися.
— Що більше негативу назбиралося на роботі, тим більші дистанції
намагаюся пробігти, — зізнається
пан лікар.
На міжнародних змаганнях його

вражає, як люди з усього світу, які
не знають мови, розуміють одне одного без слів, і це заряджає позитивом надовго.
Захоплення спортом Євген Миколайович передав і своїй сім’ї.
Завжди підтримує чоловіка дружина Валентина, їздить з ним на всі забіги, підтримують двоє дітей і двоє
онуків. Син — кандидат у майстри
спорту з дзюдо, брав участь у змаганнях із біатлону. Донька займається художньою гімнастикою,
внук — тхеквондо і плаванням.
Отож, як бачимо, любов до спорту
стала сімейною традицією.
Лікар уже подолав один із найважчих у світі марафонів, про який
довго мріяв, — Єрусалимський,
у якому пробіг 21 кілометр. Він вважається одним із найскладніших
міських марафонів через велику
кількість підйомів і спусків. Змагалися у ньому 35 тисяч учасників
із 72 країн світу.
— Коли біг по Святій Землі, —
розповідає лікар, — думав про
те, що тут ходив Сам Бог, і це надзвичайне відчуття окрилювало.
Після того, як пробігає дистанцію, дитячий хірург зазвичай сідає
за кермо й повертається додому,
поспішає в лікарню на чергування.
А між тим продовжує тренуватися,
аби бути у формі до наступних забігів.
За матеріалами сайтів
«Молодий буковинець», «АСС»,
«Шпальта».

І НАВІТЬ УЛЯНА СУПРУН ЙОГО РАДИТЬ!
Існує думка, в яку охоче вірять любителі пива, що один літр «нефільтрованого» в 10 разів корисніший, ніж літр молока. Чи так це?
l Згідно з дослідженнями, якщо не перевищувати дозу в 350 мл
пива на день, то напій навіть приноситиме користь організму.
Те, що стільки пива печінка може знешкодити відносно швидко,
підтвердила і міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун.
l Пиво містить вітамін В1. За словами Супрун, він необхідний для
адекватної роботи центральної та периферичної нервової систем.
l Вживання пива зменшує ризик серцево-судинних захворювань. Згідно з дослідженням, найкраще для цього пити темний ель.
l Невелика кількість пива може підтримувати розвиток кісток, що особливо добре для людей поважного віку, які страждають на остеопороз. Допомагає цьому синтетичний силікон, який
міститься в напої.
l Пивні антиоксиданти можуть захистити очі, запобігаючи пошкодженню мітохондрій. Для цього людям у зрілому віці потрібно
випивати одну пляшку пива.
l Крім того, ще одне дослідження довело, що вживання цього
напою підвищує рівень ліпопротеїдів високої щільності в організмі. Простими словами — пиво підвищує «хороший холестерин».
Звісно, противники цього напою назвуть ряд своїх контраргументів. Але це, як кажуть, — їхні проблеми. Адже історія виникнення пива сягає часів започаткування землеробства на нашій планеті. Древні шумери у своїх клинописах передали нам 15 видів його
приготування…
Джерело: «Факти ICTV».

Експорт пива у ЄС
(млн л)

Найбільші виробники
пива у ЄС (млрд л)

Інфографіка fakty.com.ua.

«Що більше негативу назбиралося на роботі, тим більші дистанції намагаюся взяти», — зізнається лікар.

l Лідерами із вживання пива у світі є Чехія (там на людину
припадає 156 л на рік), Ірландія (131 л) і Німеччина (115 л). Україна
за цим показником відстає — у нашій країні на людину припадає
41 л на рік.
l Найпопулярніший пивний фестиваль — Октоберфест, який
проходить у німецькому Мюнхені, його щорічно відвідують понад
6 млн людей.
l Найміцніше пиво «Армагеддон» варить шотландська компанія Brewmeister. Вміст алкоголю в ньому 65%.
l За найдорожчу пляшку пива у світі доведеться викласти
близько $1 тис. Правда, пляшка 12-літрова.
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l ОТАКОЇ!

Леонід Кравчук не лягає спати без…
пістолета
Фото newsonе.ua.

Експрезидент
зізнався, що перед сном
кладе на тумбочку біля
ліжка вогнепальну
зброю — вона його
заспокоює
Лія ЛІС

ро це Леонід Макарович, якому в цьому році виповнилось
85, розповів на одному
з телеканалів, відповідаючи
на запитання, чи відчував
небезпеку в 1991-му під час
здобуття Україною незалежності.
«Реальної
небезпеки,
яка нависає над тобою, — ні.
Зараз я відчуваю не те що
небезпеку, а якусь загрозу.
Навіть не можу її пояснити, — сказав Леонід Кравчук. — Ось я лягаю спати,
і в мене на тумбочці завжди
мій пістолет. Завжди. Вже
звик до цього. Якщо його
не дістав і не поклав біля
себе — не можу заснути.

П

Невже орли Авакова не захистять?

Знаю, якщо хтось щось захоче зробити, то що ця зброя
в моїх руках може дати? Але
вона мене заспокоює».
При цьому він нагадав, що в 1991 році на нього
намагалися вчинити замах.
Це сталось у Харкові, у м’ясному відділі ринку. Хтось
із натовпу спробував вдарити політика ножем, але один
з охоронців, майбутній на-

чальник особистої охорони
Кравчука Віктор Паливода,
підставився під удар. Від
смерті чоловіка врятувало
те, що на шляху ножа стала
кобура пістолета. Охоронцю
було нанесено 18-сантиметрову рану, але він залишився живим. Нападника,
до речі, так і не знайшли.
Однак зараз Леонід Макарович усвідомлює, що

ВІВТОРОК, 3 ВЕРЕСНЯ
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УКРАЇНА

06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Життя великих людей»
10:30 «Одруження наосліп»
12:20 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Міняю жінку - 14»

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
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Капітанша»
23:20 Контролер

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.00 «Корисна
програма» Прем’єра 11.00 Т/с
«Не жіноча робота» 12.00
«Новини» 12.25 Х/ф «007:
ЛЮДИНА З ЗОЛОТИМ
ПІСТОЛЕТОМ» 15.00 Т/с «Дієві
ліки» 15.50, 16.45, 00.50
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.45
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.45 «Подробиці» 21.00
Т/с «Слідчий Горчакова-2» 23.50
Т/с «Ілюзія щастя» 02.30 «Орел і
Решка. Шопінг» 04.30 «Школа
доктора Комаровського.
Невідкладна допомога» 04.55
«Top Shop»

“

Знаю, якщо хтось
щось захоче
зробити, то що
ця зброя в моїх
руках може дати?
Але вона мене
заспокоює.

тоді, у 1991-му, мільйони
людей могли бажати йому
смерті: «Денонсувати Радянський Союз, де п’ятимільйонна армія, тисячі боєголовок ядерних,
мільйони інших силових
структур із КДБ, міліцією,
комсомолом. Назбирається під 60 мільйонів чоловік, які завжди були готові (відомстити. — Ред.).
І підписати документ, що
Радянський Союз припиняє існування, — це було
не просто так», — додав
перший Президент України.

06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30 «Життя великих людей»
10:30 «Одруження наосліп»
12:20 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Гроші 2019»

09:20, 21:00 Т/с «Кріпосна»
10:15 Т/с «Коли ми вдома»
12:20 МастерШеф 12+
15:10, 19:00, 23:45 Хата на
тата 12+
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+

Фантастичні історії 19.50
Прихована правда 22.40
Планета Земля 01.40
Містична Україна 02.25
Ризиковане життя

К-1

06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
ICTV
08:30 «Вірю не Вірю»
10:25 Т/с «Мисливці за
05:00 Т/с «Відділ 44»
реліквіями»
05:45 Громадянська оборона
12:10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ»
06:40, 08:45, 12:45, 15:45,
14:15 «Орел і Решка. Навколо
18:45, 21:00 Факти
світу»
09:15, 19:20 Надзвичайні
15:20 «Орел і Решка.
новини
Морський сезон»
10:10 Не дай себе обдурити
17:15 Т/с «Доктор Хто»
11:00, 13:20 Секретний
ІНТЕР
фронт
20:10 Т/с «Доктор Хаус»
06.05, 22.00 «Слідство вели... 13:55 Х/ф «МАКС СТІЛ»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
з Леонідом Каневським»
15:35, 16:20 Х/ф
пекло»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
«ВАЛЕРІАН ТА
23:00 Х/ф «МАШИНА ЧАСУ
Новини 07.10, 08.10 «Ранок з
МІСТО ТИСЯЧІ
В ДЖАКУЗІ»
Інтером» 09.20, 18.00, 19.00,
ПЛАНЕТ»
01.45 Ток-шоу «Стосується
20:15 Більше ніж правда
2+2
кожного» 11.15, 12.25 Х/ф 21:20 Т/с «Папаньки»
06:00 Мультфільми
«СМЕРТЕЛЬНА ПОМИЛКА» 22:15 Свобода слова
12.00 Новини 13.50 Х/ф
08:00 «Помста природи»
23:55 Х/ф «ПОВІТРЯ»
«ВОЖДЬ БІЛЕ ПЕРО» 15.50
09:30, 18:15 «Спецкор»
«Чекай на мене. Україна»
НОВИЙ КАНАЛ 10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
20.00, 03.45 «Подробиці»
10:50, 19:25, 20:30 Т/с
05:50 Абзац
21.00 Т/с «Слідчий
06:45, 08:05 Kids Time
«Ментівські війни.
Горчакова-2» 23.50 Т/с
06:50 М/с «Том і Джеррі»
Харків-2»
«Ілюзія щастя» 00.50
08:10 М/ф «Тарзан і Джейн» 14:45 Х/ф «БИТВА
«Речдок» 02.30 «Орел і
09:50 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ПРОКЛЯТИХ»
Решка. Шопінг» 04.30
ЧЕТВІРКА»
«Школа доктора
16:20 Х/ф «НАПРОЛОМ»
11:50
Х/ф
«ЗЕЛЕНИЙ
Комаровського. Невідкладна
21:35 Т/с «Касл-5»
ЛІХТАР»
допомога» 04.55 «Top Shop»
14:00 М/ф «Холодне серце» 23:10 Т/с «Касл-6»
16:00 Х/ф «ПЕРЛИНИ
УКРАЇНА
ZIK
ДРАКОНА:
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
ЕВОЛЮЦІЯ»
07.00, 21.00 HARD з
Україною
17:20 Х/ф «МАЧО І БОТАН» Влащенко 08.00, 09.00,
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:50 Х/ф «МАЧО І БОТАН
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
19:00, 23:00 Сьогодні
2»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
09:30 Зірковий шлях
22:00 Т/с «Медфак»
18.00, 19.00 Перші про
11:20 Реальна містика
головне 08.10, 09.10, 10.10,
13:20, 15:30 Агенти
МЕГА
11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
справедливості 16+
06.00 Бандитська Одеса
15.10, 16.10, 17.10, 18.10
16:00, 23:30 Історія одного
08.20, 14.05 Правда життя
Чудова четвірка 19.10 Треба
злочину 16+
09.25, 17.50 Таємниці
18:00 Т/с «Пошта»
Міссісіпі 10.25, 16.50 Погляд поговорити 22.00 Правила
19:50 Ток-шоу «Говорить
зсередини 11.25 Місця сили життя 00.00 Д/ф «Вирішальні
Україна»
12.10 Прихована реальність битви Другої світової» 00.50
21:00 Т/с «Капітанша»
12.55, 00.30 Речовий доказ Д/ф «Великі танкові битви»
01.35 Художній фільм 03.00
15.05, 23.40 Заборонена
СТБ
історія 15.55, 21.45 Останні Історична правда з Вахтангом
06:45 Х/ф «ЗНАХАР»
племена 18.50, 20.50
Кіпіані

СЕРЕДА, 4 ВЕРЕСНЯ

14:00, 16:20 Х/ф «КОПИ
НА ПІДХВАТІ»
16:30 Х/ф «БРАТИ ҐРІММ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:00 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:05 Т/с «Друзі»
08:20 Т/с «Бібліотекарі»
10:10 Т/с «Абсолютно секретно»
12:10 Х/ф «ЗНАКИ»
14:20, 22:00 Т/с «Медфак»
16:00, 21:00 Вар’яти 12+
17:00 Хто зверху? 12+

14:15 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15:15 «Орел і Решка. Морський
сезон»
17:15 Т/с «Доктор Хто»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»

2+2

06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Удар у відповідь-2»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
СТБ
11:00, 17:15 «Загублений світ»
МЕГА
06:55, 10:55 Т/с «Коли ми вдома»
13:05 «Помста природи»
06.00 Бандитський Київ 08.10,
09:00, 21:00 Т/с «Кріпосна»
13:30 Х/ф «КОДЕКС ЗЛОДІЯ»
14.00 Правда життя 09.10
11:25 МастерШеф 12+
15:30 Х/ф «БУНТ»
Таємниці Міссісіпі 10.10, 17.00
14:25 Хата на тата 12+
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
Погляд
зсередини
11.10
Місця
17:30, 23:00 Вікна-Новини
війни. Харків-2»
сили
12.00
Прихована
реальність
18:00 Слідство ведуть
21:35, 23:10 Т/с «Касл-6»
12.50,
00.30
Речовий
доказ
екстрасенси 16+
15.10, 23.40 Заборонена історія
ZIK
19:00 Наречена для тата 12+
16.05, 21.45 Останні племена
23:45 Один за всіх 16+
08.00,
09.00,
10.00, 11.00, 12.00,
18.00, 22.40 Планета Земля
18.55, 20.50 Фантастичні історії 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
ICTV
18.00, 19.00 Перші про головне
19.50 Прихована правда 01.40
05:35, 20:15 Громадянська
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10,
Містична
Україна
02.25
Історія
оборона
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10,
українських
земель
06:30 Ранок у великому місті
18.10 Чудова четвірка 19.10
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Треба поговорити 21.00 Інтерв’ю
К-1
Факти
з Литвиненко 22.00, 06.00
Правила життя 00.00 Д/ф
09:15, 19:20 Надзвичайні новини 06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
«Вирішальні битви Другої
10:10 Більше ніж правда
світової» 00.50 Д/ф «Великі
11:05, 23:25 Скетч-шоу «На
08:40 «Вірю не Вірю»
танкові битви» 01.35 Художній
трьох» 16+
10:30 Т/с «Мисливці за
фільм 03.00 Історична правда з
11:35, 13:20, 21:20 Т/с
реліквіями»
Вахтангом Кіпіані
«Папаньки»
12:30, 20:10 Т/с «Доктор Хаус»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Життя великих людей»
10:30 «Одруження наосліп»
12:20 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
23:50 Х/ф «ВТЕЧА З
ШОУШЕНКА»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.00 Т/с «Не жіноча
робота» 12.00 «Новини» 12.25
Х/ф «007: ШПИГУН, ЯКИЙ
ЛЮБИВ МЕНЕ» 15.00 Т/с «Дієві
ліки» 15.50, 16.45, 00.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.45
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.45 «Подробиці» 21.00
Т/с «Слідчий Горчакова-2» 23.50
Т/с «Ілюзія щастя» 02.30 «Орел і
Решка. Шопінг» 04.30 «Школа
доктора Комаровського.

Невідкладна допомога» 04.55
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Капітанша»
23:20 Гучна справа

СТБ
06:30, 11:00 Т/с «Коли ми
вдома»
09:00, 21:00 Т/с «Кріпосна»
13:00 МастерШеф 12+
15:30 Хата на тата 12+
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
23:45 Зважені та щасливі 12+

ICTV

трьох» 16+
11:30, 13:15, 21:25 Т/с
«Папаньки»
13:45 Х/ф «БРАТИ ҐРІММ»
16:25 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ»
20:15 Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 Т/с «Друзі»
08:50 Т/с «Бібліотекарі»
10:40 Т/с «Абсолютно секретно»
12:20 Х/ф «ЯВИЩЕ»
14:20, 22:00 Т/с «Медфак»
16:00, 21:00 Improv Live Show
12+
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.05,
14.05 Правда життя 09.15
Таємниці Міссісіпі 10.15, 16.55
Погляд зсередини 11.15 Місця
сили 12.05 Прихована
реальність 12.55, 00.35, 05.05
Речовий доказ 15.05, 23.40
Заборонена історія 16.00, 21.45
Останні племена 17.55, 22.40
Планета Земля 18.50, 20.50
Фантастичні історії 19.50
Прихована правда 01.45
Містична Україна 02.35
Бандитський Київ

05:35, 10:10 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
К-1
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
06:30 «TOP SHOP»
09:15, 19:20 Надзвичайні новини 07:45 М/с «Каспер»
11:05, 23:25 Скетч-шоу «На
08:40 «Вірю не Вірю»

10:30 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12:30, 20:10 Т/с «Доктор Хаус»
14:10, 23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
15:15 «Орел і Решка. Морський
сезон»
17:15 Т/с «Доктор Хто»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Удар у відповідь-2»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:25 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
13:40 Х/ф «САМОВОЛКА-72»
15:20 Х/ф «СТРАХУВАЛЬНИК»
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
війни. Харків-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-6»

ZIK
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 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 19.10
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, 6 ВЕРЕСНЯ

ЧЕТВЕР, 5 ВЕРЕСНЯ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок з
1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Життя великих людей»
10:30 «Одруження наосліп»
12:20 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
20:40, 21:40 Т/с «Свати»
22:30 «Право на владу 2019»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.00 Т/с «Не
жіноча робота» 12.00 «Новини» 12.25
Х/ф «007: МІСЯЧНИЙ ГОНЩИК»
15.00 Т/с «Дієві ліки» 15.50, 16.45,
00.45 «Речдок» 18.00, 19.00, 01.40
Ток-шоу «Стосується кожного» 20.00,
03.45 «Подробиці» 21.00 Т/с «Слідчий
Горчакова-2» 23.50 Т/с «Ілюзія щастя»
02.25 «Орел і Решка. Шопінг» 04.30
«Школа доктора Комаровського.
Невідкладна допомога» 04.55 «Top
Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти справедливості
16+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Капітанша»
23:20 Слідами міфів про Роттердам +.

Міф другий

СТБ
07:00, 10:55 Т/с «Коли ми вдома»
09:00, 21:00 Т/с «Кріпосна»
11:35 МастерШеф 12+
14:10 Хата на тата 12+
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
19:00 Зважені та щасливі 12+
23:45 Я соромлюсь свого тіла 16+

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Секретний фронт
11:05, 23:20 Скетч-шоу «На трьох»
16+
11:30, 13:15, 21:25 Т/с «Папаньки»
13:55, 16:25 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ»
16:45 Х/ф «КОПИ НА ПІДХВАТІ»
20:15 Антизомбі. Дайджест

НОВИЙ КАНАЛ
05:10 Абзац
06:00, 07:25 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:30 Т/с «Друзі»
08:50 Т/с «Бібліотекарі»
10:40 Т/с «Абсолютно секретно»
12:20 Х/ф «МОРГАН»
14:20, 22:00 Т/с «Медфак»
16:00 Improv Live Show 12+
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Божевільна зірка 12+
23:40 Х/ф «ПОХМУРІ НЕБЕСА»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.15,
14.00 Правда життя 09.15, 22.40
Життя 10.10, 16.55 Погляд
зсередини 11.10 Місця сили 12.00
Прихована реальність 12.50, 00.35

Речовий доказ 15.05, 23.40
Заборонена історія 16.00, 21.45
Останні племена 17.55 Планета
Земля 18.50, 20.45 Фантастичні
історії 19.45 Чорна піхота 01.45
Містична Україна 02.35 Таємниці
кримінального світу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:30 «Вірю не Вірю»
10:30 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12:15, 20:30 Т/с «Доктор Хаус»
14:00, 23:10 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
15:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
17:00 Т/с «Доктор Хто»
22:10 «Орел і Решка. Рай та пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Удар у відповідь-2»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:55 Х/ф «СИНДБАД І ВІЙНА
ФУРІЙ»
15:30 Х/ф «СІМ ПРИГОД
СИНДБАДА»
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-6»

ZIK
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 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 19.10 Треба
поговорити 21.00 Інтерв’ю з
Литвиненко 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, 7 ВЕРЕСНЯ
1+1
06:00 «Світське життя»
06:45 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Їмо за 100»
10:30, 11:30, 12:40, 13:40,
14:40, 15:35 «Світ
навиворіт - 4»
16:30, 21:30 «Жіночий квартал
2019»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Українські сенсації
2019»
23:30 «Світське життя. 2019
дайджест»

18:50 Футбол. Відбір до Євро2020. Литва - Україна
22:00 Шоу Братів Шумахерів

СТБ
06:20 Наречена для тата 12+
08:10 Зважені та щасливі 12+
11:10 Т/с «Кріпосна»
19:00 Т/с «Список бажань»
23:05 МастерШеф 12+

ICTV

05:20 Скарб нації
05:30 Еврика!
05:35, 12:45, 18:45 Факти
06:00, 11:50 Особливості
національної роботи
07:45 Я зняв!
ІНТЕР
09:30 Скетч-шоу «На трьох»
16+
05.35 «Чекай на мене. Україна»
13:00 Дизель шоу 12+
07.15 «Слово Предстоятеля»
16:00 Х/ф «ЦАРСТВО
07.25 Х/ф «НЕВИПРАВНИЙ
НЕБЕСНЕ»
БРЕХУН» 09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом. Випічка» 19:10 Х/ф «БОГИ ЄГИПТУ»
21:30 Х/ф «ВІЙНА БОГІВ.
11.00 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
БЕЗСМЕРТНІ»
14.00 Х/ф «У ЗОНІ
23:30 Х/ф «ПОВІТРЯ»
ОСОБЛИВОЇ УВАГИ» 16.00
Х/ф «ХІД У ВІДПОВІДЬ»
НОВИЙ КАНАЛ
17.40, 20.30 Т/с «Слідчий
Горчакова-2» 20.00
05:50 М/с «Лунтик»
«Подробиці» 22.40 Х/ф
06:45, 07:45 Kids Time
«ІДЕАЛЬНЕ ВБИВСТВО»
06:50 М/с «Том і Джеррі»
00.35 Х/ф «ДІДЬКА ЛИСОГО» 07:50 Подіум
02.25 Подробиці 02.55
09:50 Т/с «Бібліотекарі»
«Школа доктора
13:20 Хто зверху? 12+
Комаровського. Невідкладна
17:10 М/ф «Мадагаскар 2»
допомога» 03.15 «Орел і
19:00 Х/ф «ГОДИНА ПІК»
Решка. Шопінг» 04.30 «Орел і
21:00 Х/ф «ГОДИНА ПІК 2»
решка. Перезавантаження. 3
22:50 Х/ф «АНТИГАНГ»
сезон» 05.15 Д/п «Життя»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 21:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
07:50, 15:20 Т/с «Капітанша»
16:45 Х/ф «ВИХОВАННЯ ТА
ВИГУЛ СОБАК І
ЧОЛОВІКІВ»

1+1

10:30 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12:15 Т/с «Доктор Хаус»
14:00, 23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
15:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
ICTV
17:00 Т/с «Доктор Хто»
18:15 Х/ф «НЕЙМОВІРНІ
05:35 Громадянська оборона
ПРИГОДИ ФАКІРА»
06:30 Ранок у великому місті
20:10 Х/ф «ХАТІКО:
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
НАЙВІРНІШИЙ ДРУГ»
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
22:00 «Орел і Решка. Рай та
10:10 Антизомбі. Дайджест
пекло»
11:05, 16:50, 22:55 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
2+2
12:00, 13:20, 16:20 Т/с
ІНТЕР
06:00
Мультфільми
«Папаньки»
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
08:00 Т/с «Удар у відповідь-2»
20:10 Дизель шоу 12+
Леонідом Каневським» 07.00,
09:40, 18:15 «Спецкор»
08.00, 09.00, 17.40 Новини 07.10,
НОВИЙ КАНАЛ
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
10.00 «Корисна програма» 11.00 05:45 Kids Time
Т/с «Не жіноча робота» 12.00
12:55 «Помста природи»
05:50 Т/с «Медфак»
«Новини» 12.25 Х/ф «007:
13:25 Х/ф «ДРАКОНИ І
14:10 Х/ф «ДИЯВОЛ НОСИТЬ
ТІЛЬКИ ДЛЯ ТВОЇХ ОЧЕЙ»
ПІДЗЕМЕЛЛЯ»
ПРАДА»
15.00 Т/с «Дієві ліки» 15.50,
15:25 Х/ф «ОРДЕН ДРАКОНА»
16:20, 19:00 Топ-модель
16.45, 23.50 «Речдок» 18.00
19:25 Х/ф «СТАЛЕВИЙ
по-українськи 16+
Ток-шоу «Стосується кожного»
СВІТАНОК»
21:40 Х/ф «РЯТІВНИКИ
20.00 «Подробиці тижня» 02.20
21:25 Х/ф «СВІТ
МАЛІБУ»
«Стосується кожного» 03.50
МАЙБУТНЬОГО»
«Орел і Решка. Шопінг» 05.05
23:10 Х/ф «ВБИВСТВО - НЕ
МЕГА
«Top Shop»
КАЗКА»
06.00 Бандитська Одеса 08.10,
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Життя великих людей»
10:30 «Одруження наосліп»
12:20 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
20:25, 22:35 «Ліга сміху»

УКРАЇНА

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Жінки на тропі
війни»
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
07:10 Т/с «Коли ми вдома»
13:30 Т/с «Час кохати»

17:30 Вiкна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
19:00, 22:45 МастерШеф 12+
22:00 Вікна-Новини
23:25 Т/с «Джованні»

14.10 Правда життя 09.15, 18.05,
22.40 Життя 10.10, 17.05 Погляд
зсередини 11.10 Місця сили
12.00 Ілюзії сучасності 13.00,
00.35 Речовий доказ 15.20, 23.40
Заборонена історія 16.10, 21.45
Останні племена 17.35 Під іншим
кутом 19.00, 20.45 Фантастичні
історії 20.00 Брама часу 01.45
Містична Україна 02.35 Великі
українці 05.20 Професія альфонс

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:30 «Вірю не Вірю»

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
Політичне ток-шоу «Народ проти!»
00.00 Д/ф «Вирішальні битви
Другої світової» 00.50 Д/ф
«Великі танкові битви» 01.30
Художній фільм 03.00 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 06.00
Правила життя 06.15 Shift 06.30
Європа у фокусі

НЕДІЛЯ, 8 ВЕРЕСНЯ
16.25 Життя 00.20 Наші

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:30 «Ух ти show»
09:25 М/ф «Барбі як
Рапунцель»
11:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ТАНЦЮЮЧОГО
НІНДЗЯ»
13:00 Х/ф «НЕЙМОВІРНІ
ПРИГОДИ ФАКІРА»
14:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест
2018»
09:00 «Загублений світ»
13:00 Х/ф «ДРАКОНИ І
ПІДЗЕМЕЛЛЯ»
15:00 Х/ф «ЗОРЯНА БРАМА:
ПОЧАТОК»
17:05 Х/ф «ЛІТАЮЧІ МЕЧІ
БІЛЯ БРАМИ
ДРАКОНА»
19:25 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ»
22:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЕ
ПАДІННЯ»

ZIK

07.00, 15.45, 17.15 Політичне
ток-шоу «Народ проти!» 10.00,
13.00, 19.10 Інтерв’ю з
Литвиненко 11.00 Говорить
великий Львів 14.00, 23.00 HARD
з Влащенко 17.00, 19.00 Перші
про головне 20.00 Перші другі
МЕГА
21.00 Деталі 22.00 Треба
06.00 Бандитський Київ 08.30, поговорити 00.00 Д/ф
23.30 Містична Україна 09.15, «Вирішальні битви Другої
світової» 00.50 Д/ф «Великі
18.25 Прихована реальність
танкові битви» 01.30 Художній
10.50 Речовий доказ 12.00
фільм 03.20 Історична правда з
Заборонена історія 12.55
Секрети Другої світової 13.55, Вахтангом Кіпіані 06.20 Євромакс
21.00 Найбільші обмани в історії 06.50 Завтра вже сьогодні

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:
Бразилія»
11:00 «Світ навиворіт - 4»
11:50 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
13:45 Х/ф «ВТЕЧА З
ШОУШЕНКА»
16:40 Х/ф «МАРСІАНИН»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками 2019»

ІНТЕР
06.05 Х/ф «МІСЬКИЙ
РОМАНС» 08.00 «уДачний
проект» 09.00 «Готуємо
разом» 10.00 «Орел і Решка.
Дива світу» 11.00 «Орел і
Решка. Морський сезон 3»
12.00 Т/с «Тягар істини 2»
13.50 Т/с «Не жіноча робота»
17.50 Х/ф «007: ЗАВТРА НЕ
ПОМРЕ НІКОЛИ» 20.00
«Подробиці» 20.30 Х/ф «007:
І ЦІЛОГО СВІТУ ЗАМАЛО»
23.10 Х/ф «БАГРОВІ РІКИ»
01.10 «Речдок»

СТБ
15.55 Життя 23.40 Гордість
України
12:55 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
К-1
20:00 Один за всіх 16+
21:00 Я соромлюсь свого тіла 06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
16+
08:25 М/ф «Відважна Ліфі»
10:15 М/с «Земля до початку
ICTV
часів»
05:20 Секретний фронт
06:05 Громадянська оборона 11:10 Х/ф «ХАТІКО:
НАЙВІРНІШИЙ ДРУГ»
07:00 Антизомбі. Дайджест
13:00 «Орел і Решка. Навколо
08:00 Т/с «Володимирська,
світу»
15»
11:35, 13:00 Х/ф «ЦАРСТВО
2+2
НЕБЕСНЕ»
06:00 Мультфільми
12:45, 18:45 Факти
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест
14:30 Х/ф «ВІЙНА БОГІВ.
2018»
БЕЗСМЕРТНІ»
11:00 Т/с «Опер за
16:30 Х/ф «БОГИ ЄГИПТУ»
викликом-4»
20:35 Х/ф «БИТВА ТИТАНІВ» 13:00 Х/ф «КАТАСТРОФА НА
22:45 Х/ф «ГНІВ ТИТАНІВ»
АВІАЛІНІЇ»
НОВИЙ КАНАЛ
05:50 Х/ф «ПЕРЛИНИ
ДРАКОНА:
ЕВОЛЮЦІЯ»
07:10 Х/ф «ПОХМУРІ
НЕБЕСА»
09:10 Х/ф «ЯВИЩЕ»
11:10 Х/ф «АНТИГАНГ»
13:00 Х/ф «КІКБОКСЕР:
ПОМСТА»
14:50 Х/ф «КІКБОКСЕР:
РЕВАНШ»
17:10 Х/ф «СОЛТ»
19:10 Х/ф «СКЕЛЯ»
22:00 Х/ф «24 ГОДИНИ НА
ЖИТТЯ»

14:45 Х/ф «СТАЛЕВИЙ
СВІТАНОК»
16:45 Х/ф «ПЕТЛЯ ЧАСУ»
19:00 Х/ф «ЗАРУЧНИК»
21:05 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

ZIK

07.20 Перші другі 08.10
Говорить великий Львів 10.00
Перша передача 11.00, 19.10
Інтерв’ю з Литвиненко 12.00,
21.00 Деталі 13.00, 20.00
HARD з Влащенко 14.00
УКРАЇНА
Треба поговорити 15.45,
06:30 Сьогодні
17.10, 22.00 Політичне
07:30 Зірковий шлях
ток-шоу «Народ проти!»
09:10 Т/с «Виноград»
МЕГА
17.00, 19.00 Перші про
13:00 Т/с «Доля обміну не
головне 00.50 Д/ф
06.00 Бандитська Одеса
підлягає»
07.45, 22.55 Містична Україна «Вирішальні битви Другої
17:00, 21:00 Т/с «День сонця» 08.35, 17.55 Прихована
світової» 01.40 Д/ф «Великі
танкові битви» 02.20
19:00 Сьогодні. Підсумки з
реальність 10.15 Речовий
Художній фільм 03.45
Олегом Панютою
доказ 11.25 Секрети Другої
Історична правда з Вахтангом
світової 13.25, 20.25
23:00 Т/с «Жінки на тропі
Кіпіані
Найбільші обмани в історії
війни»

Що віщують зорі
Гороскоп на 2 – 8 вересня
ОВЕН. Збільшення обсягу роботи може негативно позначитися
на вашому здоров’ї. У вихідні постарайтеся бути дипломатичнішими. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — середа.
ТЕЛЕЦЬ. Важливо вірити в себе,
але не стати зарозумілою людиною. Настає вдалий період для початку втілення в життя нових проєктів. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — четвер.
БЛИЗНЮКИ. Для успіху вкрай
важливі нові творчі ідеї. Ви одержите цікавий досвід і прибуток. Варто
подякувати долі за те, що щасливо уникли проблем. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — субота.
РАК. Не варто впадати у зневіру.
Постарайтеся шанобливо розмовляти з начальством, не можна дозволяти собі ні найменшого натяку
на панібратство. Сприятливий день —
вівторок, несприятливий — четвер.
ЛЕВ. Ваш інтелектуальний потенціал допоможе добитися успіху
та визнання близьких. Постарайтеся реально оцінювати свої можливості. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — п’ятниця.
ДІВА. На роботі можливе
додаткове навантаження, яке навряд чи принесе дохід. Тримайте
в таємниці ваші наміри. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — середа.
ТЕРЕЗИ. Ви повинні бути відкриті для ділових пропозицій.
У вирішенні особистих питань
більше покладайтеся на інтуїцію.
Виявляться вдалими ділові поїздки.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
СКОРПІОН. Період обіцяє
бути бурхливим та наповненим
різноманітними приємними подіями. Можна розраховувати на успіхи
в справах. Наприкінці тижня ви зможете
розслабитися. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Зберіться із силами
й не відкладайте вирішення питання на потім. Чим менше ви будете
говорити про свої наміри і плани,
тим швидше вони здійсняться. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
КОЗЕРІГ. У вас є всі шанси справити враження, з’являться нові друзі. Працюватимете більше, однак
ви сприймете це з легкістю. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
ВОДОЛІЙ. Вам доведеться продемонструвати близьким, на що ви
здатні. Потрібно буде обстоювати
свою думку. Вдалий момент для
здійснення задуманого. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — понеділок.
РИБИ. Ваші спроби ігнорувати власні проблеми можуть лише
збільшити їх. Не соромтеся проявити свої організаторські й лідерські якості. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Серпень
пахне сливами
Як правило, із цих соковитих ягід готують компоти або варення,
консервовані половинки — чудова начинка для пирогів чи вареників.
Але використовувати сливи можна не тільки в якості солодкого
інгредієнта. Приміром, мариновані здивують навіть справжніх гурманів:
додадуть особливого смаку салатам, привнесуть нотку пікантності
у м’ясну страву, стануть оригінальною закускою. Загалом рецептів
зі сливами неймовірна кількість — обирайте, що вам до вподоби
Фото poshtivka.org.

МАРИНОВАНІ

В’ЯЛЕНІ

Для приготування такої закуски використовують різні сорти слив і поєднання спецій: ваніль, імбир, часник, розмарин, порічка, кориця здатні змінити
смак цих ягід до невпізнання
Інгредієнти: 1 кг слив (краще угорок),
250 мл води, 200 г цукру, 0,5 ч. л. меленої
кориці, 3–4 гвоздички, по 3–4 горошини
Фото osoblyva.com.
чорного і запашного перцю, 0,5 ч. л. солі,
50 мл 9% оцту.
Приготування. Сливи ретельно миємо, видаляємо кісточки і ділимо
на половинки (можна залишити й цілими, з кісточками, але термін їх
зберігання буде меншим). Викладаємо на друшляк, щоб стекла вода,
а тоді щільно заповнюємо ягодами стерилізовані банки і накриваємо
кришками.
Для маринаду кип’ятимо воду з цукром і спеціями, охолоджуємо до
кімнатної температури і додаємо оцет. У банки зі сливами заливаємо вистиглий маринад і стерилізуємо слоїки місткістю 0,5 л 5–6 хвилин, літрові
— 8 хвилин. Закручуємо банки й укутуємо для повільного охолодження.
ДО РЕЧІ. Не беріть для маринування занадто стиглі м’які сливи, бо
ризикуєте отримати кислий компот незрозумілої консистенції.

ВАРЕННЯ
Цьогоріч сади і відповідно базарні
прилавки рясніють різними сортами
слив, тож саме час запастися на зиму
кількома баночками смачної заготовки
Інгредієнти: 1 кг слив, 1 кг цукру,
0,5 скл. води.
Приготування. Сливи добре миємо,
розрізаємо на половинки, виймаємо кіФото smakotainfo.com.
сточки. Викладаємо ягоди в каструлю. З
води та цукру варимо сироп, помішуючи, кип’ятимо 2–3 хвилини, гарячим заливаємо сливи і залишаємо на 3–4 години. Тоді ставимо на
вогонь, доводимо до кипіння і відставляємо. Через 8–10 годин знову
доводимо до кипіння, проварюємо 2–3 хвилини, знімаємо з вогню, охолоджуємо. Повторюємо таку процедуру ще 2 рази. На третій раз варимо
15–20 хвилин. Готове гаряче варення розкладаємо у стерильні банки,
закриваємо герметично стерильними кришками.

СЛИВОВЕ ВАРЕННЯ З ГОРІХАМИ
Хочете зробити на зиму незвичну заготовку з
кисло–солодким освіжаючим смаком? Скористайтеся рецептом смачного варення зі слив та горіхів! Ваші гості оближуть не тільки пальчики, а й
порожню банку. Добре до оладок, млинців, тостів,
та й просто до чаю…
Інгредієнти: 2 кг слив, 1,5 кг цукру, 400 г волоських
горіхів, 1–2 палички кориці, 1 скл. води.
Приготування. Очистити сливи від кісточок, розділивши на половинки, додати горіхи, підсушені на сковороді.
Засипати цукром, влити воду, додати паличку кориці і поставити
каструлю на середній вогонь. Після закипання зменшити вогонь
до мінімуму й варити 20 хвилин, періодично знімаючи піну.

Кожен хоч раз куштував в’ялені помідори. Але мало хто
пробував в’ялені сливи
— неймовірну пряну
закуску з кисло–солодким смаком. Якщо ви
любите м’ясні страви,
Фото ukr.media.
в’ялені сливи додадуть
їм пікантності
Інгредієнти: 0,5 кг слив, 0,5 ч. л. чебрецю, 0,5 ч. л.
м’яти, 0,5 ч. л. базиліка, 1 ч. л. солі, 50 мл винного оцту,
0,5 ч. л. майорану, 2 зубчики часнику, 75 мл оливкової
олії.
Приготування. Промийте, обсушіть сливи, видаліть кісточки. Посоліть, приправте травами і додайте
подрібнений часник, акуратно перемішайте. Застеліть
деко пергаментом, викладіть половинки слив. Поставте в духовку, розігріту до 60–70 градусів на 1,5 години,
після чого залиште трохи привідкриту духовку ще на
3–4 години. Коли сливи охолонуть, складіть їх у банку
й до верху залийте сумішшю оливкової олії та оцту.
Закрийте банку і поставте її в холодильник. Через
7–8 годин можна поласувати!
ДО РЕЧІ
Оливкову олію можна замінити соняшниковою,
але обов’язково рафінованою.
Маєте спеціальну сушку для овочів і фруктів —
встановіть температуру 70–80 градусів і поставте сливи на годину, потім зменшіть температуру до 40–50
градусів та продовжуйте в’ялити ще протягом кількох
годин.
Для заготовки найкраще користуватися банками
невеликого об’єму з кришками, які закручуються.
В’ялені сливи, як і популярні в’ялені помідори,
відмінно зберігаються в холодильнику до пів року!
Обов’язкова умова — діставати ягоди з банки тільки
чистими столовими приборами.
З пряними травами можна поекспериментувати,
добираючи композицію на власний смак, наприклад
поєднання коріандру, тмину та чорного перцю.

Сливи повинні стати м’якими. Варення розлити у стерилізовані банки і закрити. Не забудьте
перед цим вийняти паличку кориці. Переверніть
банки, укутайте і залиште до повного охолодження.
ДО РЕЧІ
Цікавий спосіб подачі: варення розкладіть
у креманки, зверху акуратно викладіть збиті
вершки — вийде повноцінний десерт.
Фото ukr.media.
Варення буде гарнішим, якщо використовувати темні сорти сливи (угорка, ренклод, волошка), у яких легко відділяється кісточка.
Кориця надає варенню цікавого незвичного смаку. Якщо
паличок кориці немає, замість них додайте 0,5 ч. л. меленої.

ДОМАШНІЙ ЧОРНОСЛИВ
Та ка заготовка підійде
для десертів,
а от до картоплі, м’яса та
інших несолодких страв не годиться — туди
краще просто
Фото moeselo.pp.ua.
пов’ялити сливи
без цукру. Але цей чорнослив можна давати замість цукерок дітям, бо ж на відміну від покупного він цілком натуральний,
адже у промислових масштабах його «висушують» за допомогою хімікатів — сірки
або каустичної соди, чого виробники і не
приховують
Інгредієнти: сливи (найкраще — угорки),
цукор, вода.
Приготування. Тверденькі, не переспілі
сливи ділимо на половинки і складаємо у велику каструлю. Залежно від ваших уподобань
і кислоти слив заварюємо цукровий сироп
(1–2 скл. цукру на літр), заливаємо ним ягоди
і залишаємо на 8–12 годин. Потому обережно
виймаємо половинки із сиропу і викладаємо
в електросушку (якщо її немає — кладемо на
деко і сушимо в духовці при температурі 40–
60оС). Процес сушіння, залежно від потужності
сушки і сорту слив може зайняти 8–12 годин.
Готові сухофрукти зберігаємо в банках.

ПРЯНИЙ СЛИВОВИЙ СОУС
Ароматний, з
кисло–гостро–солодким смаком,
він підійде до м’яса, риби, птиці,
овочів, навіть
просто до хліба
Інгредієнти:
Фото koliganka.com.
4 кг слив, 2 ст. л солі,
1,5 скл. цукру, 0,5 л томатного соусу, 1 ч. л. меленого коріандру, 300 г. часнику, червоний
гострий перець — за смаком.
Приготування. Сливи розрізаємо на половинки і, вийнявши кісточки, тремо м’якоть
на тертці, а шкірку викидаємо. Пюре зі слив
варимо 30 хвилин, солимо, додаємо цукор та
спеції, томатний соус і кип’ятимо ще 15 хвилин.
Наприкінці заправляємо часником і готуємо на
малому вогні, постійно помішуючи, ще 10 хвилин. Готовий соус розкладаємо у попередньо
простерилізовані банки, закручуємо кришками, перевертаємо слоїки й укутуємо теплою
ковдрою до повного охолодження.
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«Не пийте ні на коня,
ні на верблюда, ні на слона!»
Ну, щодо останнього можна було б і спробувати. Ми ж — козацького роду
зі справжнім гарбузячим пузом! Проте, боюсь, що якщо крапля нікотину вбиває
коня чи навіть слона, то й нам після відра крапель самогону довелося б відкинути
копита. Чи як це називаються ноги у нащадків мамонтів великих?
Грицько ГАРБУЗ

ле треба повторити запитання, відповідь
на яке ми вже частково почали обговорювати.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 29 (2019)
Цього разу ми поклали у гарбуз цей предмет.
Він у нас асоціюється з анекдотом: «Після бурхливого застілля французи йдуть прощаючись,
англійці — не прощаючись, а українці весь вечір
прощаються, але не йдуть»… Ну і, звісно, з неймовірно популярною українською піснею-побажанням. Але це не чарка.
Як називається предмет, який ми поклали у гарбуз?
Чесно кажучи, думали, що ви це завдання
однією правою… півкулею мозку подужаєте — бо ж емоційне і просте. Так уже з нього
випливало побажання: «Наливайте, браття,
кришталеві чаші…» Та де там! Виявляється,
лише троє (!) учасників із ним впоралися. Тому
називаємо спочатку нинішніх чемпіонів, які от-

римають по 100 гривень призових за правильну відповідь — це Оксана Алексєєва з Луцька Волинської області та Андрій Григорук
із села Лемешівка Калинівського району
Вінницької області (до речі, Андрій піде в 9-й
клас!).
А суперчемпіоном стала Ірина Малиновська з Ковеля, яка за власну історію пошуку відповіді отримає 150 гривень призових! Цитуємо
її.
«Цього разу завдання було надто легким,
бо одразу виникла блискавична асоціація з українською народною традицією «випити чарку
на коня». Отже, предмет, що намалювали —
СТРЕМЕНО, а не перевернута чарка.
Ще й про походження цього популярного виразу дещо чула. Колись українці варили варенуху.
Це такий алкогольний напій із самогону, яблук,
меду, травичок різних. Коли варенуху готували,
то на дні залишався осад. І ось цей осад був лікувальним для ран, які отримували коні (це були
ще ті гривасті — бойові!). А коли козакам варенухи не вистачало, то вони допивали останні

краплі з осадом для тварин. Тому перед дорогою
просили налити ще «на коня»!» — написала нам
пані Ірина і на закінчення побажала: «Бувайте
здорові! Але не пийте ні на коня, ні на верблюда,
ні на слона!».

“

Переможці мають надіслати
на адресу редакції копії
першої та другої сторінок
паспорта, а також
ідентифікаційного коду.

Дякуємо! А як же «щоб шаблі не брали,
щоб кулі минали»? Жартуємо. А тепер уже серйозно нагадуємо: переможці мають надіслати
на адресу редакції копії першої та другої сторінок паспорта, а також ідентифікаційного коду
(за дев’ятикласника Андрійка свої дані можуть
надати хтось із батьків).
А нам час оголошувати нове завдання.

Коли я ходжу по городу і питаю свого роду —
він, як правило, теж поруч. Хоч до нього у пісні
і не звертаюсь, проте він — мій сусід. А це вже
років зо два мені так прикро за цього знайомого. Адже записали мого сусіда у велику політику.
І то до такої сили, що страх як не зручно. Бо там
явно мав красуватися не мій сусід, а зовсім інша
персона…
А в гарбузі сьогодні ми заховали світлину
двох відомих братів, які дуже полюбляють дарунки від мого приятеля. Прославилися вони
не так політикою — хоча куди без неї, — старший знову повернувся — як іншим заняттям.
І під час того дійства часто не можуть обійтися без презентів від мого сусіда. Мовляв, допомагають заспокоїти нерви. За це про братів
поза очі говорять, що це не дуже культурно,
адже спостерігають з екранів телевізорів сотні тисяч. Колись спостерігали мільйони…
Чиє фото ми заховали у гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати до 12 вересня тільки у вигляді sms-повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775 (наприклад:
«Чайник», «Три яблука», «Богдан Бухтатий»).
Увага: з одного номера можна відправляти
лише одне sms! Цей номер і братиме участь у жеребкуванні в 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!

Р Е К Л А М А

ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення,
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості
до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Розробка торфородовища «Засвіття —
Ситнелюк» (ділянка № 1) для видобутку
торфу (загальні технічні характеристики, у тому числі
параметри планованої діяльності) з метою виготовлення паливного брикету, залучення
місцевих паливних ресурсів в економіку
області. Площа торфородовища становить 209,5 га, середня глибина покладу —
1,39м, експлуатаційні запаси повітряно-сухого торфу — 661,4 тис.тонн, річний
видобуток торфу — 75 тис.тонн. Місце
провадження планованої діяльності визначено наявністю на даній території корисних копалин, а це територія за межами
населених пунктів Карасинської, Городоцької та Прилісненської сільських рад
Маневицького району Волинської області
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо,
місце провадження планованої діяльності).

2. Суб’єкт господарювання
Державне підприємство «Волиньторф», код ЄДРПОУ — 00426302, 44614,
вул.Сойне, 15, с.Прилісне Маневицького
району Волинської області,тел. (03376)
4–09–63 (повне найменування юридичної особи, код
згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса, контактний номер телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство екології та природних
ресурсів України, відділ оцінки впливу на довкілля, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м.Київ, 03035, тел.
(044)206–20–89, контактна особа — Шимкус Марина Олександрівна — начальник
відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа).

4. Процедура прийняття рішення про
провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки
впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде висновок з оцінки
впливу на довкілля, у якому визначено
допустимісь провадження планованої
діяльності (ч. 3 ст.II Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля»), який видається уповноваженим центральним
органом з питань екології та природних
ресурсів України (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його
видавати, нормативний документ, що передбачає його
видачу).

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля, включаючи інформацію про час
і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення
становить 25 робочих днів (не менше 25, але
не більше 35 робочих днів) з моменту офі-

___________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не
зазначається суб’єктом господарювання)
________20197164094________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ційного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку
з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського
обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які,
на її думку, стосуються планованої діяльності,
без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному
вигляді) та усно під час громадських слухань
із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого
строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться
17.09.2019 року о 14.00, вул. Сойне, 2А,
с.Прилісне Маневицького району Волинської області, 44614, (Будинок культури,
актовий зал) (зазначити дату, час, місце та адресу
проведення громадських слухань). Громадські слухання (другі) відбудуться (вказати дату, час, місце
та адресу проведення громадських слухань).

6. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство екології та природних
ресурсів України, відділ оцінки впливу на довкілля, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м.Київ, 03035,

тел.(044)206–20–89, контактна особа —
Шимкус Марина Олександрівна — начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Мінприроди України (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону
та контактна особа).

7. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний орган,
до якого надаються зауваження і пропозиції,
та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство екології та природних
ресурсів України, відділ оцінки впливу на довкілля, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м.Київ, 03035, тел.
(044)206–20–89, контактна особа — Шимкус Марина Олександрівна — начальник
відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону
та контактну особу).

Зауваження і пропозиції приймаються
протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо
планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля про
планову діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля ДП «Волиньторф» Маневицького району Волинської області (зазначити всі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) (зазначити іншу екологічну інформацію, що
стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
Ознайомитись зі змістом звіту
ОВД можна щодня, крім вихідних, з
29.08.2019 року: Державне підприємство
«Волиньторф», вул. Сойне, 15, с.Прилісне
Маневицького району Волинської області, контактна особа – Шадура Наталія Миколаївна, тел. (03376)4-09-63 (найменування
підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з
документами, контактна особа).
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Пам’ятаєш, як я викликала дощ і він ледве
не змив це місто?
Хотілося скинути одяг і належати цій стихії. Виходячи з берегів, повертатись не хочеш…
– Іноді дощ проникає
в мене глибше, ніж будьхто з коханців, — кажу
своєму демону, поки
розчиняється цукор у моїй
каві. — Він пестить моє
волосся, обтяжуючи його
вологою, кучерявить,
повертає справжність, якої
я навіщось намагалася
позбутися, вирівнюючи його
в насильницький спосіб.
Заціловує мене всю. Проникає
під одяг — і доторки його
краплин я відчуваю завжди
дуже гостро — чи ніжні
і теплі, а чи окреслювальні,
холодні — до мурашок
на шкірі

Фото pinterest.com.

“

Мені буває нудно від того,
наскільки люди не дорівнюють
самим собі, задуманим на більше.

Наталка МУРАХЕВИЧ,
оповідання із серії
#покирозчиняєтьсяцукор

Д

ня чому нема. Я можу дивитися
на дощ вічно. Як в очі того, кого
не можу зберегти.
І ти ж знаєш, я не люблю
парасоль, не ношу їх із собою. Між
мною і дощем — жодних перепон.
Люблю танцювати з дощем, плакати з ним, засинати під його голос.
Ми з ним справді як коханці —

у мене нема від нього секретів.
Я іноді потребую дощу, як пересохла пустеля. Чи як спрагла
животворчої вологи квітка.
А одного разу я викликала
дощ і він ледве не змив це місто?
Страшна стихія із непередбачуваною силою, небезпечна, дика й
шалена — вона бушувала в мені

і в світі, змітала перепони, нищила
все наносне, пінилася, закручувала у вирах вимите із землі і з людей, збивала з ніг, переповнювала,
переливалася через край.
Усі втікали, ховалися, а я йшла
серед цієї бурі, промокла наскрізь під пружними струменями,
зливалася з руйнівною, пристрас-

Усміхніться!

Склав пан Андрій.

ощ будить в мені щось
первісне, навіть тихий
і монотонний, який іноді йде
кілька діб, занурює в якісь часи
світових потопів чи язичницького
поклоніння силам природи. Він
достукується до суті, зливається
з чимось таким у мені, пояснен-

ною і творчою міццю зливи, була
з нею в унісон, ми резонували
і підсилювали одна одну. Я відчувала свою приналежність до цього, свою безмежність, бо серце
зливи билось в мені. Хотілося
скинути одяг і належати цій стихії.
Виходячи з берегів, повертатись
не хочеш.
– Пам’ятаю той день, — каже
демон, задумливо вдивляючись
у вкрите дощовими краплями вікно. — Вони вдаряються об скло,
стікають по ньому, випадково чи
закономірно зустрічаються
з іншими, зливаються в потічки…
Я тоді ще подумав, що ти змінишся
назавжди, відчувши в собі цю силу.
Проте помилявся.
У побутовому реалізмі затишніше, чи не так? Типові герої, типові обставини, банальний розвиток
подій — і жодних загроз. Мені
буває нудно від того, наскільки
люди не дорівнюють самим собі,
задуманим на більше. Це як бути
Ангелом, а жити куркою.
– Сила стихії насправді страшна, — зауважую я, допиваючи
каву.
Демон тільки скептично
усміхається:
– Страх не існує поза тобою.
Страх — це ти. І сила — це ти.
І навіть ми з ним, — киває демон
на Ангела, — це ти. Стихія слухається тільки тих, хто вірить
в себе. Хоча б, як у Бога, подобою
якого є. Та насправді достатньо
просто вірити в себе. Тоді можна
танцювати не лише з дощем.
Тоді можна танцювати навіть
зі Смертю…
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Запотиличник — це спосіб передачі інформації
від старшого покоління молодшому.
:)) :)) :))
Втомився страшенно. Голова ще працює, але вже
зі скрипом. Ночами намагаюсь не думати, щоби не
розбудити жінку і дітей.
:)) :)) :))
– Давно хочу перейти на правильне, здорове харчування...
– І що ж тобі заважає?
– Смакові рецептори...
:)) :)) :))
– Люба, може, підемо кудись перекусити...
– Перша година ночі...
– Хіба я в тебе про час запитував?
:)) :)) :))
– У мене зараз дуже складний період у житті...
– Який?
– Ранок понеділка.
:)) :)) :))
Задача: «В Івана було 5 яблук. За документами. По
факту – 2, а за договором – 7. Питання: скільки яблук
буде у того, хто перевірятиме Іванову господарську
діяльність?»
:)) :)) :))
Коли просять прибрати в кімнаті, цитуй Ейнштейна: «Тільки дурень потребує порядку – геній панує
над хаосом».
)) :)) :))
Якщо вам на роботі кажуть: «Цього ніхто, крім
тебе, не зробить» – це означає, що таких дурнів, які
робитимуть це майже задарма, більше нема.

