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Братиблизнюки
рахують
швидше,
ніж
калькулятор!

На Віталія Кличка
наклали анафему

»

Хто – читайте на с. 2
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l РЕЗОНАНС

«Я переконаний, що рано чи пізно все повернеться до
автентики. Художники зрозуміють, що ми всі різні, з різним
кольором шкіри, ментальністю. Я це вже зробив».

Намалював коня –
і продав його
за 186 тисяч доларів!

Фото 33kanal.com.

Хто він – найдорожчий художник
України Анатолій Криволап?

Фото artslooker.com.

Цьогоріч у вересні 73 роки виповниться митцю, якого
називають «відлюдником». Був час, коли Криволап
вирішив покинути малювання, та саме тоді відчув,
що знайшов свій стиль. Відтак у 2011 і 2013 роках дві
його картини із зображенням коня на міжнародному
артринку купили за 124 і за 186 тисяч доларів!

Правоохоронці з чоловіком не церемонилися.

Ветерану АТО поліція розбила
голову, бо… «зіпсував
картинку»

Фото 33kanal.com.

Під час святкування Дня Незалежності у Києві,
коли виступав Президент України Володимир
Зеленський, на Майдані трапився інцидент
з участю вінничанина Івана Мураховського. Цей
чоловік із натовпу посеред урочистості раптом
видряпався на високу металеву конструкцію.
Дивний вчинок не вписувався у красивий
сценарій дійства. Тож втрутилася поліція
с. 4

»

Постраждав, бо поводився
«не так, як усі».

«Кінь. Вечір» продана за 186,2 тис. доларів. Про червоний
колір Криволап каже, що той може бути веселим, трагічним,
сьогоденним, може заглядати у майбутнє і на тисячу років.

“

Оксана КОВАЛЕНКО

мистецьких колах його
називають майстром
нефігуративного малярства та пейзажу. Все через
те, що малювання — безсюжетне. Але до точки відліку
майстер ішов довго — півтора десятиліття! Йому не подобалося те, що зображали
більшість художників, і не подобалося те, що виходило у
нього самого. Хоч позаду був
столичний художній інститут
(сам Криволап із Яготина).
Отож, після вишу пішов в армію і надумав вступати до Київського політеху, тим більше

У

Я чітко зрозумів,
що ніколи
в житті не кину
цієї справи.

мав здібності до точних наук.
«Служив я в Ризі, пам’ятаю,
розтанув сніг, а там дахи кольорові та синє небо, і воно в
цих калюжах відбивається. У
мене в грудях защеміло. Тоді
я чітко зрозумів, що ніколи в
житті не кину цієї справи».

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Закінчення на с. 6

»
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Московські священники наклали
анафему на... Віталія Кличка
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Загинув Василь Жданкін, який за часів СРСР
першим публічно виконав «Ще не вмерла
Україна»

Не минає й тижня, щоб хтось із нової влади не проявив
своє хамство

Фото wz.lviv.ua.

Відомий український співак потрапив у ДТП
і помер у кареті «швидкої»
Трагедія сталася у Кременці на Тернопільщині,
де мешкав 61-річний Василь Жданкін. Він повертався
додому на скутері і недоїхав усього кількасот метрів.
Василь був знаний в Україні унікальним голосом. Він
співав у складі знаменитого львівського кабаре кінця
1980-х — початку 90-х років «Не журись!» разом із Віктором Морозовим, Тарасом Чубаєм, Стефком Оробцем.
Босий Ждан кін у полотняному одязі з бандурою
в руках і потужним, майже оперним голосом справив
фурор на фестивалях «Оберіг» та «Червона рута» 1989го. На тій «Червоній руті» у Чернівцях Василь отримав
Гран-прі. Саме тоді на заключному концерті він уперше
публічно виконав гімн «Ще не вмерла Україна».
У 1990-х концертував як кобзар. Гастролював в Аргентині, К анаді, США, інших країнах. Працював столяром і мешкав у Кременці, а співав у церковному хорі
Почаївської лаври.
Хай спочиває з Богом.

Уславленого боксера тепер
бояться, як гетьмана Івана
Мазепу?
Принаймні проти
міського голови
Києва застосували
ту саму зброю

Фото glavcom.ua.

На Віталія Кличка
наклали анафему. Це нібито зробив настоятель
Києво-Печерської лаври
Павло (Російська православна церква) на прохання російської мафії.
Про це заявив
н а р од н и й д е п у тат Цікаво, що саме у Києво-Печерській
від «Слуги народу», лаврі молодший брат Віталія
з а с н о в н и к к л і н і к и Володимир хрестив свою доньку
«Борис» Михайло Ра- Кайю-Євдокію.
дуцький, який у 2014–
2015 роках був заступником мера Києва із соціальних і медичних питань. «Він (Кличко. — Ред.) зателефонував мені о 12-й
ночі, що на нас щойно наклали анафему. Я думав спросоння, що це жарт. Ні, каже, владика Павло на нас наклав анафему, після того, як ми звільнили головного лікаря (не уточнив
якого. — Ред.). «Мурчащие» телефонували з Єкатеринбурга
з погрозами — «не чіпайте цієї людини». У Києві є такі головні
лікарі, хлопці», — сказав Радуцький. За його словами, через
цю анафему йому «було трохи простіше», бо він відвідує синагогу. «А для Віталія (православного. — Ред.) це реально було
проблемою», — зазначив Радуцький.
Чи подіяла анафема, побачимо вже наступного року,
коли будуть місцеві вибори і Кличко спробує знову поборотися за крісло голови столиці.

Хочеш бути «слугою
народу»? Мусиш вивчити
слово з трьох букв

У кобзаря залишилися дружина Ірина,
діти Христинка і Настя, внуки.

Підліток втратив
зір, бо їв лише чипси
й картоплю-фрі
Повчальна історія для батьків і дітей
Після закінчення початкової школи хлопець із Великобританії, про якого йдеться, харчувався лише картоплею-фрі, чипсами і білим
хлібом. Тільки іноді він додавав у свій раціон
шинку чи сосиски. І взагалі не споживав фруктів та овочів.
Доктор Деніз Атан, яка займалася лікуванням пацієнта, каже: «Сам він пояснював
це тим, що просто не переносив деякі види їжі,
тому картопля-фрі та чипси дійсно були єдиним,
чого йому хотілося, і єдиним, що, за його відчуттями, він міг їсти».
Пані Атан разом із колегами дійшли висновку, що у хлопця — серйозний дефіцит вітаміну
B12, а також деяких інших важливих вітамінів і мінералів, зокрема міді, селену і вітаміну D. Водночас у підлітка не було ані зайвої ваги, ані надмірної худоби, хоч він постійно відчував втому.
В якийсь момент у нього стрімко став падати
зір, причому настільки, що його зареєстрували
як сліпого. Щоправда, школяр усе ще може пересуватися без сторонньої допомоги — завдяки
периферійному зору.
У підлітка діагностували харчову оптичну
нейропатію. На щастя, її можна вилікувати,
якщо проблему виявлено на ранній стадії.
Але обов’язкова умова — почати нормально харчуватися, тобто їсти яблука та капусту,
а не лише чипси.

Останній яскравий приклад — засновник відомої клініки
«Борис», народний депутат Михайло Радуцький. До об’єктива
фотографа видання Цензор.НЕТ потрапила не дуже цензурна
переписка цього депутата про кандидатів на пост керівника
Міністерства охорони здоров’я. «Моя людина Зоряна Черненко», — написав Радуцький. «А то всі п*здять, що Супрун», —
отримав він у відповідь. «Х*й їм у дупу!!!» — відреагував Радуцький.
До речі, керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Зоряну Скалецьку обрали міністром охорони
здоров’я тимчасово, а через кілька місяців її місце, повирішувавши свої бізнесові справи, займе якраз «нецензурщик»
Радуцький, хоч останній заявляє, що це не так.
Такі яскраві словесні «баталії» не міг пропустити повз вуха
колишній нардеп і відомий гуморист Віталій Чепінога. Ось його
коментар до ситуації (орфографію збережено): «Про депутатську СМС-переписку в сесійній залі. Так вже устроєна людина, що її інтересують тільки скандали, сенсації та матюки, а хороші й добрі справи — ні… Я колись спеціально став під ложею
преси і 10 хвилин демонстративно, екраном догори набирав
кумові смс про те, що треба навести лад в державі, знищить
корупцію, збільшить врожаї та повисить надої молока… І що
ви думаєте? — Жодна сука цього не запапарацила і не опублікувала… А кум так перелякався, що даже не відповів нічого…»
Отакі в нас журналісти, що працюють у парламенті! Чи
депутати не такі?

Греція визнала нову
Православну церкву
України!
28 серпня Синод Елладської церкви проголосував
за канонічне право Вселенського патріархату надавати
автокефалію
Синод також вважає, що
очільник Елладської церкви
архієпископ Афінський Ієронім ІІ і надалі має займатися питанням визнання Православної церкви України.
Цими рішеннями фактично
підготовлено ґрунт для остаточного юридичного визнання ПЦУ з боку Церкви Греції.
Саме юридичного, бо фактичне визнання з її сторони уже
є, адже єпископат Елладської
церкви причащається з українським єпископатом та духовенством. А це і є найголовні-

ша ознака визнання — спільне причастя.
Це круто! Бо Російська
православна церква усіляко
намагається ізолювати ПЦУ, заявляючи, що з нею ніхто не хоче
спілкуватися, крім Константинополя. І ось не минуло й року від
часу створення нашої церкви,
як діалог із нею налагодила
одна з найбільших православних церков — Елладська.
Остаточне юридичне визнання заплановано на жовтень. З нетерпінням чекаємо
цієї події.

l ПРЯМА МОВА
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ,
Президент України, розпорядився запровадити ринок землі, скасувавши до 1
грудня 2019 року заборону на її
продаж:

« »

Пояснити суспільству, що ніхто
ні в кого не буде забирати землю.
Це дуже важливо. Модель земельноїї
реформи спрямована на розвиток
українського фермерства і захист
інтересів у першу чергу дрібного
власника.
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l ПОЛІТИЧНА КУХНЯ

у 1994Участь у бойових діяхськи
х
1995 р.р. проти російів у Чечн
і
бовц
служ
військово

Замах на вбивство,
зберігання наркотиків

l У ВСІХ НА ВУСТАХ

Підготовка теракту

Підготовка теракту

льності на
Участь у дія
визна
організації,чняка
терористиРФою на
території

Участь у діяльності
організації, яка визнана
терористичною на
території РФ

Участь у бойових діях
1995 р.р. проти росій 1994військовослужбовцівських
у Чечні

Шпигунство в авіаційнокосмічній сфері

«Приберіть камеру»:
Зеленські привели сина
у перший клас
Підготовка диверсії

Шпигунство

2 вересня молодший
президентський нащадок
Кирило пішов до школи

Тероризм

Незаконне придбання, збут,
зберігання, носіння зброї,
боєприпасів та вибухових
речовин

Тероризм

вісно ж, журналіс ти
зібралися біля популярної столичної Новопечерської школи, де він
навчатиметься, але зняти
хлопчика не вдалося. «Зачем
вы моего сына снимаете?» —
російською мовою обурився
глава держави. «Уберите камеру», — наказала Олена Зеленська та затулила її рукою.
Журналістам вдалося лиш зазнімкувати, як Кирило тягнув
чималий портфель.
До слова, рік навчання
у Новопечерській школі коштує 13 тисяч доларів. Дочка Зеленських, Олександра, також
навчається тут у 9-му класі.
Спеціалісти цього популярного україномовного навчального закладу за зразок взяли

З

Інфографіка slovoidilo.ua.

Участь у діяльності
організації, яка визна
терористичною на на
території РФ

То ось чому Росія погодилася
віддати наших ув’язнених?

ещодавно спецслужби України провели одну із найблискучіших операцій у своїй історії — під носом у загарбників
вони схопили і вивезли з окупованої
території Донбасу колишнього начальника «бригади протиповітряної
оборони ДНР» Володимира Цемаха.
Цей бандит був очевидцем подій,
пов’язаних із катастрофою MH17,
у якій загинуло 298 осіб. Цемах осо-

Н

бисто не брав участі у збитті літака,
це зробили російські військові, але

“

Цемах є безцінним
свідком, завдяки якому
міжнародне правосуддя
може дістатись навіть
до самого Путіна,
і антиросійські санкції
будуть продовжені.

він ховав їхній зенітно-ракетний
комплекс «Бук», із якого стріляли,
і спілкувався із членами його екіпажу. Тож є безцінним свідком, завдяки якому міжнародне правосуддя
може дістатись навіть до самого Путіна, і антиросійські санкції будуть
продовжені.
Саме цього Цемаха і зажадала Росія в обмін на українців. Про
це дізнались у Голландії, де наступного року відбуватиметься суд,
і головний прокурор цієї країни
Фред Вестербеке звернувся у Генпрокуратуру України з проханням
не допустити видачі росіянам бойовика — його хочуть бачити на суді
як свідка.
Видати Цемаха — означає
врятувати Росію, але й визволити українців у її тюрмах. Не видати — значить нанести по Кремлю
потужний удар, але залишити
наших героїв за ґратами. Ох і нелегкий вибір має зробити Володимир Зеленський…

канадські педагогічні методи, адаптувавши їх до наших
вимог. Директорує у школі
канадійка українського походження Ірена Корбабіч-Путко,
яка і своїх трьох дітей виховала в патріотичному дусі. Саме
вчителі «Новопечерської» взяли активну участь у розробці
концепції НУШ — нової української школи.
Тим часом в Instagram першої леді з’явився зворушливий
пост про сина-першачка. «Наші
діти — покоління майбутнього. Вони не знатимуть, що таке
радянські обмеження та безглузде заучування. Віримо, що вони полюблять школу
й охоче здобуватимуть знання. А потім оберуть професію
за покликом серця і зроблять
багато корисного для нашої
країни», — написала вона.
Було б добре, щоб
не тільки їхні діти, а й наші
на той час жили вже в Україні — країні Європейського
Союзу.

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ФРАКЦІЙ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ ІХ СКЛИКАННЯ

Інфографіка fakty.com.ua.

Ймовірно, Україна стоїть перед дуже
складним вибором — або віддати РФ
одного із ключових свідків у справі про
збиття пасажирського літака «Боїнг 777»
у 2014 році, або відмовитись — і тоді наші
політв’язні Кремля залишаться за ґратами
Василь РОГУЦЬКИЙ

Фото РБК Україна.

«Жарти закінчились: старший Зеленський тепер — президент,
молодший — першокласник».

Петро МАКАРУК

ті
Участь у діяльносвизн
організації, яка на ана
терористичною
території РФ

3

Позафракційні

Депутатська
група
«За майбутнє»
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Фото kr24.com.ua.

Ветерану АТО поліція розбила
голову, бо… «зіпсував картинку»
Фото myvin.com.ua.

»

Закінчення. Початок на с. 1

Оксана КРАВЧЕНКО

«АЛКОГОЛЮ НЕ ВЖИВАЄ, СПОКІЙНИЙ
І ДОБРОЗИЧЛИВИЙ…»

Правоохоронці діяли жорстко і грубо.
Коли чоловіка стягнули на землю, у нього
було закривавлене, розбите обличчя. Здавалося б, дрібна подія, але вона не могла пройти непоміченою.
Заступник головного редактора інтернет-видання «theБабель» Євген Спірін написав у Facebook про те, як атовця знімали
з металевої огорожі кілька копів, і висловив
сумнів, чи була потреба застосовувати фізичну силу, адже людина нікому не заважала.
Шеф-редакторка «Лівого берега» Соня
Кошкіна припустила, що «дядєчка» був п’яним і кричав «Ганьба!», але не Президенту,
а поліції.
А вінницький журналіст Михайло Рюхов
спростував такі підозри: «Той, хто заліз
на каркас історичної виставки, не п’яний
«дядєчка», бо він алкоголю не вживає. Звати
його Іван Мураховський, приїхав із Вінниці.
Спортсмен, десантник, служив в АТО. Виліз,
бо очікував сина» (мали зустрітися на Майдані — і думав, що так син його краще побачить). І додав фото побитого Мураховського
у відділку поліції.
Вінничани, коментуючи цю новину в соцмережах, теж здебільшого висловлювали
здивування, чому так жорстоко обійшлись із,
можливо, дещо дивакуватою, але цілком спокійною та доброзичливою у побуті людиною.
Відомо, що Іван Мураховський закінчив
Львівський лісотехнічний інститут, за фахом — інженер лісового господарства. Десять років трудився за спеціальністю, але
не витерпів лісового безлюддя. Перебрався
до міста. Працював на різних роботах. Має активну громадянську позицію. Був на Майдані.
Входить до «Вінницького козацького полку
імені Івана Богуна». У 2015 році добровольцем пішов в АТО. Згодом підписав контракт
із 53-ю окремою механізованою бригадою.
— Відслужив, але обіцяну земельну ділянку поки що не отримав, — розповідав навесні пан Іван журналістові видання «20 хвилин». — Усе, що маю, — 1-кімнатна квартира
на першому поверсі.
Чоловік особливо пишається сином, який
в університеті Шевченка у Києві опановує кібернетику. А ще юнак розділяє батькове захоплення велоспортом.

КРУТИВ ПЕДАЛІ З ПОРТУГАЛІЇ
ДО ВІННИЦІ
Ця нелегка мандрівка, яку здійснив
Іван Мураховський, осідлавши дешевий

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

Суддя вважає, що жінка не мала умислу вбивати
дітей, тому й не присудив максимального
покарання.

Заморила дітей
голодом: замість
довічного горематері дали 8 років

Порушником виявився добродушний оптиміст Іван Мураховський.

“

— Коли чоловікові
«сороковник», він має
зробити щось незвичне, —
вважає пан Іван. —
Я вирішив випробувати себе
велопробігом.

китайський велосипед, свідчить про сильний характер непересічної людини. Від португальського міста Брага до Вінниці відстань
у чотири тисячі кілометрів. Іван Мураховський здолав її за 18 діб, прямуючи через
Іспанію, Італію, Францію, Австрію, Угорщину.
Проїхав пів Європи. До подорожі двоколісним транспортом був готовий, бо понад
рік у Португалії добирався ним на роботу
і з роботи. Вирушав також і в Україні на чималі відстані. Зокрема, їздив велосипедом
у гості до батька в Ольгопіль (з Вінниці —
170 кілометрів). Зазвичай цей шлях долав
разом із сином.
А на початку 2000-х Мураховський подався на заробітки у Португалію. На той час
там, у місті Брага, працював його брат. Іван
був різноробочим. То на будові, то на спорудженні доріг, то на заводі з виготовлення
ваг. Через рік вирішив повертатися додому.
До його 40-ліття залишалося менше двох місяців.
— Коли чоловікові «сороковник», він
має зробити щось незвичне, — вважає пан
Іван. — Я вирішив випробувати себе велопробігом.
— Найменшу віддаль проїхав у перший
день Португалією. Місцевість була гориста.
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Головний редактор і відповідальний за випуск
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Найбільшу — подолав в Іспанії. За день промчав приблизно 270 кілометрів. Складно
було орієнтуватися, особливо у великих містах. Траплялося, виїжджав на автобани. Однак через 5–6 кілометрів зупиняли або працівники дорожньої служби, або поліцейські.
Об’їжджав лісовими дорогами, якщо поруч
не було безкоштовних трас. У Римі мене
підтримали дипломати, — вів розповідь
мандрівник. — Заднє колесо велосипеда
розбалансувалося. Вирішив звернутися
до нашого посольства у Римі. Там не тільки
допомогли знайти інше колесо, а й на нічліг влаштували в готелі неподалік Колізею.
Та ще й дали на дорогу 200 євро.
Дату перебування в Римі добре пам’ятає: 10 червня — день народження дружини. Йому надали можливість зателефонувати і привітати її. На той час мобільного
чоловік не мав.
Контраст якості доріг велосипедист
відчув, як тільки в’їхав на територію нашої
держави. Кордон перетинав на Закарпатті
з Угорщини. У Європі обабіч трас обладнано місця для відпочинку. Там і телефон,
і душові кабінки, і столики для харчування.
В Україні першу ніч спав на сіні. Дорогою
від Берегового до Мукачева періщив дощ.
Постукав у двері приватного будинку. Господарі дозволили переночувати у сховищі
для сіна.
Дістався домівки. Двоколісний транспорт і у Вінниці продовжував служити Іванові Мураховському. Часто чоловік разом
із сином вирушали у подорожі. Аж поки їхні
велосипеди не вкрали з-під дверей квартири…
За матеріалами видання
«20 хвилин».

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

Суд виніс дуже
м’який вирок
жінці, яка
залишила малюків
у зачиненій
квартирі в Києві
на 11 днів
Василь РОГУЦЬКИЙ

Якби мати повернулась
хоч трохи раніше,
можливо, сина
ще б вдалось
врятувати…

ладиславі Трохимчук (Подчапко),
яка в грудні 2016го прирекла своїх дітей на голодну смерть у замкненому орендованому помешканні у столиці, Голосіївський суд виніс рішення — вісім літ тюремного
ув’язнення. Горе-мати, з вини якої помер її однорічний син і ледь не загинула дворічна дочка, зраділа
такому вироку, оскільки більшу частину вона вже
відсиділа. Справа в тому, що Трохимчук потрапила під дію «закону Савченко», і з восьми літ, призначених судом, їй залишилося відбувати близько
2,5. Незважаючи на те, що прокуратура наполягала на кваліфікації «умисне вбивство» і довічному
ув’язненні, суд виніс максимально можливий термін за статтею «Залишення в небезпеці».
Почувши вирок, дітовбивця засміялася і сплеснула в долоні. А в залі суду почалося неймовірне.
Журналісти плакали, активісти кричали суддям
«Ганьба!»
Нагадаємо, взимку 2016-го Україна була шокована новиною про те, що двоє малюків — однорічний Даня і дворічна Аня — впродовж 11 днів
були замкнені в кімнаті. Жінка притиснула двері
рушником, таким чином позбавивши сина й доньку
доступу до води, їжі і коридору, де їхній плач могли
почути сусіди.
Діти обдирали і їли шпалери, власні фекалії.
Даня помер на восьмий день, Аня провела з тілом
брата три дні. Дівчинку дивом вдалося врятувати —
у неї вже почали відмовляти внутрішні органи.
А Владислава проводила цей час із новим
цивільним чоловіком Антоном Подчапко та їхньою спільною новонародженою донькою
Софією. Дітей виявила сама горе-матір, коли
на одинадцятий день принесла їм їжу…

В
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На Полтавщині
до сотні кабанчиків
другий місяць
тримають у страху
село
Тварини здійснюють наскоки на городи місцевих
жителів і виїдають усе, що там росте
Євгенія СОМОВА

ільша частина стада
місцевого фермера
Юрія Зуба втекла
із сараю через відчинені
кимось двері. З того часу
мешканці села Козлівка
Чорнухинського району
втратили сон. Адже бездоглядні тварини знищують
городину. Селяни кажуть,
що начебто їх випустив
власник сараю, у якого
фермер орендує приміщення, через конфлікт із
ним. А заручниками ситуації стали вони.
За майже місяць вільного життя веприки здичавіли і ведуть себе відповідно. Згуртувавшись у стадо,
вони не лише здійснюють
набіги на городи, а й нападають на людей, котрі намагаються їх відігнати. Селяни хвилюються, бо через
таку напасть їм невдовзі не
буде чого їсти і просять у
влади захисту.
— Усі гарбузи та кавуни
поїли кабани, — бідкається
одна з місцевих мешканок.
У кнурів суворий режим: уночі їдять, удень
дорослі відпочивають, а
молодь гасає селом, здіймаючи куряву. Харчуються
тварини на городах, а спрагу втамовують біля водонапірної вежі, яку вже встигли
підрити. Там і влаштовують
купіль.

Б
І який глава України може так пройтися серед люду без камер!

«Це не чоловік.
Це — наш президент!»
Рівнянка поспілкувалася з очільником
Австрії прямо у парку Відня.
Марина, яка приїхала
з подругою в цю країну, і гадки
не мала, що галантний пан, який
так люб’язно надав їм допомогу,
є першою особою держави
Александером ван дер Белленом

Александер — Петру: «За Україну! І за Австрію!»

Мирослава КОЗЮПА

сторію зустрічі своєї однокласниці
з президентом Австрії описала на своїй
сторінці у фейсбуці рівнянка Людмила
Терещенко. За її словами, жінки гуляли містом, а згодом потрапили у красивий парк.
«Роздивляються, милуються, аж раптом
трапляється щось там на шляху, куди потрібно кинути 50 центів. Вони — по кишенях, у сумки… Ні, в обох гроші крупніші.
Починають запитувати у людей, які гуляють поруч. Їхнє «change» народу не зрозуміле. Аж підходить до Марини мужчина.
Дуже симпатичний, тактовний і цікавиться, звідки вони. Відразу викликав до себе
довіру, тому наша подруга і про Україну,
і про Рівне чоловікові розповіла. Спілкувалися англійською», — повідомила жінка.
Незнайомець зауважив, що з собою
не має грошей, але попросив піти з ним,
простягнувши Марині руку.
Як зазначає Людмила Терещенко,
пробравшись через кущі, вони опинилися у симпатичній кав’ярні. Там чоловік
пояснив працівниці німецькою, що потрібно гості, і зник. Поки розмінювали
гроші, Марина знайшла офіціантку, яка
володіла англійською. Українка шкодувала, що не встигла подякувати чоловікові,

І

який так допоміг їй.
— Але це не чоловік. Це — наш президент! — гордо відповіла офіціантка.
— Тобто мер?
— Ні! Це — президент Австрії! Александер ван дер Беллен.
«Ахнувши про себе, Марина зніяковіла та подивилася на свою руку, яку п’ять
хвилин тому тримав у своїй сам глава
цієї європейської держави», — написала у соцмережі Людмила Терещенко, від
себе додавши: «Якщо ти людина, посада
не має значення!»
До речі, 75-річний Александер ван
дер Беллен народився в сім’ї росіянина та естонки — біженців із СРСР. Він
із тих політиків, які без піару спілкуються з людьми, а на роботу їздять громадським транспортом. Його часто можна
побачити без кортежу й охорони у звичайному вагоні метро.
Через п’ять днів після обрання пре-

“

Його часто можна
побачити без кортежу
й охорони у звичайному
вагоні метро.

зидентом Австрії Александер ван дер
Беллен потрапив на фото просто посеред вулиці: у джинсах, з рюкзаком він
ішов столицею своєї країни з покупками.
За два дні цю світлину у соцмережі перепостили понад 2 тисячі користувачів,
більшість із яких дивувалися: де ж усе-таки його служба безпеки. «Австрійці
і є його охорона», — відповів один із дописувачів.
Глава Австрії — симпатик України
і прихильник санкцій щодо Росії через
окупацію нею Криму і Донбасу. Александер ван дер Беллен із дружиною особисто вітали сім’ю Порошенків у своїй ложі
під час Віденського балу. А невдовзі австрійський лідер побував і в Києві. Це був
досить помітний візит: під час церемонії
зустрічі, коли глави держав проходили
червоною доріжкою, в одного із воїнів
почесного караулу впав головний убір.
Тодішній керманич України Петро Порошенко підняв шапку, мовляв, «військова
фуражка з тризубом не повинна лежати
на землі». Під час однієї розмови з Петром Олексійовичем Александер ван
дер Беллен зазначив: «Я знав лише про
родинні корені в Естонії та Росії, а тепер
я також трішки українець».

Оскільки власник
свиней не відловлює їх,
староста села звернувся
до поліції та Держпродспоживслужби. Там йому
відповіли, що кабанчики
— чужа власність, і якщо
люди самі намагатимуться
їх виловити, то проти них
відкриють кримінальне
провадження.
Сам же горе–фермер,
який живе у сусідньому
селі і на очі козлівчан не
показується, за словами
начальника Чорнухинської районної держпродспоживслужби, у розмові з
ним заявив, що готовий відловити свиней, якщо йому
знову нададуть приміщення для їхнього утримання.
Тож обласна держпродспоживслужба подала позов
до суду, щоб позбавити
власника тварин права займатися сільськогосподарською діяльністю.
Однак на відлов кабанчиків це рішення аж ніяк не
впливає. Мандрівні свині і
надалі будуть клопотом
самих селян. Поки люди не
створять комунальне підприємство, яке займеться
їхнім виловом, і утримуватиме під час перевірки
ветеринарами, веприки
житимуть на волі.
За матеріалами
«Кременчуцької газети»
та «Газети
по-українськи».

l ПРЯМА МОВА
Тетяна ДАНИЛЕНКО,
тележурналістка, про інтерв’ю, яке
у Президента Володимира Зеленського
взяв актор Станіслав Боклан:

«

Володимир Зеленський під час дебатів на стадіоні заявив
Петрові Порошенку, що він — його вирок. Інтерв’ю до 100 днів
президентства — вирок уже не попереднику,
журу а українській
у р
ур
налістиці та українській, не побоюсь цього
ого слова,
демократії загалом.
27 років незалежності у президентівв брали
сервільні інтерв’ю обережні журналісти лояльних ЗМІ. У Зеленського не було потреби загравати
равати
з демократією і вдавати пристойність.. Він демонструє, що лизати п’яту точку першій

»

особі може в принципі будь-хто. І вийде
не гірше, навіть краще.

6

«ЦІКАВА

5 вересня 2019 Четвер

l ШОК!

Газета НА ВИХІДНІ»

www.volyn.com.ua

l ЗНАЙ НАШИХ!
Фото glavred.info.

Фото artslooker.com.

Гвалтував 7 років,
а потім вирішив
убити?
У Білогірському районі Хмельницької
області чоловік затягнув 18–літню
доньку на пасовище, де зв’язав її
та облив кислотою
Марина ЛУГОВА

а інформацією прес–служби поліції Хмельницької області, дівчину госпіталізували із хімічними
опіками. Потерпіла розповіла правоохоронцям, що її батько, вдягнувши балаклаву й темний
одяг, затягнув її на пасовище, де зв’язав, облив кислотою і покинув.
Крім того, за словами потерпілої, батько ґвалтував її з 11 років. Правоохоронці перевіряють цю
інформацію. Під час обшуку в будинку вилучили
речові докази, котрі свідчать про те, що 42–літній
чоловік дійсно напав на рідну доньку. Зловмисника
затримано.

З

l ПРЯМА МОВА
Фото Саші КОМ’ЯХОВА.

Картина «Степ» коштує майже 100 тисяч доларів. Мистецтвознавці кажуть, що художник
може малювати полотно від місяця до 5 років, може за місяць створити 34 картини,
а може одну за годину — і це буде дуже визначна робота.

Анатолій Криволап удостоєний
Шевченківської премії за цикл із 50 робіт
«Український мотив».

Намалював коня – і продав
його за 186 тисяч доларів!
Закінчення. Початок на с. 1
Оксана КОВАЛЕНКО

нього стало виходити, коли мав
більш як 40 літ. Перші великі
гроші — 100 тисяч радянських
рублів — у 1990–му від українського
Градобанку за 15 картин. Криволап тоді
купив собі куртку на овечому хутрі, бо
до того 20 років ходив у ратиновому
(вовняному) пальті і дуже мерз. Мав тоді
ще сині туфлі на всі випадки життя. (Взагалі близькі Анатолія відзначають його
мінімалізм). Поволі до нього прийшла
слава: у 1992–му продав дві картини на
виставці в Німеччині (по 6 із лишком
тисяч доларів) — після того і в Україні
оцінював свої роботи у тисячах доларів.
Мистецтвознавці підкреслюють,
що полотна Анатолія Криволапа цінні
незвичністю: у них закладені дуже концентровані враження від природи. Він
сам каже про провідну роль кольору —
досліджував колористику понад 10 років: «Я почав з ними експериментувати.
Думав, який колір повинен якому підкорятися. Який має бути основним, який
акцентом. І найголовніше — відтінки. Робив це щодня, із записами у щоденнику.
Вивів формулу кольору…»
Зображення коней в особливій гамі
принесло Анатолію звання «найдорожчого», хоча він каже, що грошей не помічав ніколи. Тим паче в Україні довго
«не продавався». А от із коней у нього
й починалося: є спогад мами, як малим
обмальовував усі стіни кониками. Гарно
вдавалося у нього і в школі, зрештою, як
і математика, й фізика. Батько–залізничник сподівався, що син обере «чоловічу» професію, а мама лиш хотіла, щоб
був слухняним і вчився.
Анатолій Криволап одружений із
художницею, має сина, доньку і чотирьох онуків. Про особисте життя роз-

У
Павло ПОДОБЄД,
історик, про ставлення
польської влади до України:

«

Теперішня польська влада свято переконана: те, що можна Польщі, — Україні зась! Наведу
свіжий приклад. Це фото електрички Rzeszów —
Przemyśl. Саме тієї, якою українці добираються
на навчання та заробітки від кордону вглиб
Польщі. Поїзд прикрашений зображеннями Юзефа Пілсудського, вояків Війська Польського і картою міжвоєнної Польщі (Луцьк та Львів там
входять до її складу. — Ред.). Уявляєте, якби
у нас запустили таку електричку з українськими Перемишлем та Холмом? Уявили реакцію
Польщі, особливо в день візиту польського президента до України??

»

«Засліплений горизонт», 2011. Лондон, аукціонний дім «Sotheby’s».
Продана 1 грудня 2015 року за $ 41,500.

повідати навідріз відмовляється. Трохи
привідкриває завісу його онук Олексій,
який, як асистент хірургу, допомагає
йому в малюванні і вчиться арт–дилерству, аби в майбутньому продавати
дідові полотна і розповідати про його

“

В Україні сяду під кущем
— хвиля, як цунамі,
накриває, і вже можу
працювати.

шлях у мистецтві: «У нас дружні стосунки з ним, він сам запропонував звертатися на ім’я… Анатолій не любить бути
дідусем. Увечері і зранку ми гуляємо з
собаками. Багато говоримо про захід і
схід сонця, трави, небо, кольори природи. Ось там, на прогулянці, і починається робота над картиною. Звечора я
застеляю майстерню білим папером.
Анатолій любить працювати у чистоті.
Готую у відрах фарби, необхідні інстру-

менти. Після сніданку приступаємо до
малювання. Подаю йому фарби, пензлі.
Працюємо мовчки. Слова відволікають.
Дві–три години — і робота готова».
Криволап малює емаллю та акрилом — має особистий рецепт, що створює тактильну поверхню зі струмками
кольору. Має дві майстерні — робочу
і споглядальну. У другу заходить щопівгодини оцінити вигляд картини на
світанку, після обіду та ввечері. Онук
каже, працює навіть уночі, коли читає
книгу.
Анатолій Криволап удостоєний
високої державної нагороди — Шевченківської премії за цикл із 50 робіт
«Український мотив». На запитання про
патріотизм відповідає, що не знає, що
то: «Але знаю, що не міг би жити в іншій
країні. Я — українець». І додає: «В Україні сяду під кущем — хвиля, як цунамі,
накриває, і вже можу працювати».
За матеріалами
umoloda.kiev.ua, world-ua.org,
rozmova.wordpress.com,
life.pravda.com.ua.
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l ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО…

«Людина, не знайома з біоритмами,
на повній швидкості мчить до небезпеки»

Ці смачні ліки кращі,
ніж антибіотики
Фото Олександра ФІЛЮКА.

Цей вислів швейцарського вченого
Ганса Швінга часто повторює
лучанин Олександр Висоцький, який
переконаний, що запобігти травмам,
загостренням захворювань,
різним життєвим невдачам цілком
реально. Потрібно лише зважати
на періоди закономірного спаду
фізичних, емоційних, інтуїтивних
та інтелектуальних біоритмів і
відповідно коригувати рівень
завантаженості, рід занять…
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ЯКБИ ЗНАТИ, ДЕ ВПАДЕШ…
Пан Олександр зацікавився наукою про
біоритми ще у 1983 році, коли навчався в Українському інституті інженерів водного господарства у Рівному.
— Теорію якось вирішив перевірити на собі.
На аркуші «міліметровки» вручну намалював
графіки і побачив, що у мене настає період фізичного мінімуму. Але все ж пішов на змагання з
бігу. Ледь подолав дистанцію — і звалився з високою температурою, захворів. Уже потім прочитав у когось із засновників біоритмології, що
подібні злами — наче вхідні ворота для нового
життя, хвороби чи смерті. У період максимуму
біоритмів ми здатні дуже напружено працювати, активно відпочивати; коли ж синусоїди
опускаються до мінімуму, краще перечекати
день–два, за можливості навіть відлежатися.
Особливо, якщо це потрійний мінімум, що буває нечасто — через кожні 26 років і 7 днів, —
стверджує наш співрозмовник.
Пригадується, кілька років тому, коли через трагічний нещасний випадок обірвалося
життя народного депутата Ігоря Єремеєва,
Олександр Висоцький прийшов до редакції
дуже схвильованим. Розповів, що знав бізнесмена й політика з часів навчання у рівненському інституті. Коли довідався про травму Ігоря
Єремеєва, то підняв графіки його біоритмів і
побачив, що 25—26 липня у нього був потрійний — емоційний, інтуїтивний, інтелектуальний — мінімум, що вимагало найменшого навантаження, повного відпочинку в цей період.
Верхова їзда у такі дні — ризик. На жаль, запобігти біді не вдалося.
Як вирахувати сприятливі й несприятливі
дні? Олександр Висоцький упродовж багатьох
років робив це для друзів і знайомих, дарував
роздруковані на папері щомісячні графіки підйому і спаду біоритмів, розроблені з врахуванням дати народження за спеціальною програмою. А потім відкрив сайт, де виклав необхідну
інформацію, щоб кожен міг самостійно нею
скористатися.
— Люди надсилають відгуки, подяки. Один
чоловік написав, що з допомогою науки про
біоритми зміг подолати життєву кризу. Він був
військовим льотчиком, а після розвалу Союзу
став безробітним, сім’я розпалася. Коли випадково потрапив на сайт «Біоритми і сумісність»,
то з цікавості вирахував для себе максимально
сприятливі дні, щоб знати, коли йти на тестування і медичну комісію, адже вирішив податися в цивільну авіацію. А згодом і дружину собі
знайшов за моєю формулою, — усміхається
Олександр.
На його думку, бажано враховувати циклічність біоритмів і при лікуванні хворих. Скажімо,
у період максимуму доцільно проводити планові хірургічні втручання, інші медичні процедури.

Мова про мед. Шведські вчені розібралися,
чим саме він корисний для здоров’я, і які
речовини забезпечують його бактерицидні
властивості. Це унікальна група з 13
молочнокислих бактерій, що потрапляють
у мед із зобика бджіл
лабораторних умовах провели дослідження
на кількох небезпечних патогенних організмах. Всі ці мікроби були знищені завдяки
активним з’єднанням, що виділяються молочнокислими бактеріями. Потім учені перейшли до дослідів
поза стінами лабораторії і свіжим медом змастили незагоєні рани кількох коней (їхні власники безуспішно
намагалися використовувати для лікування тварин
різні препарати). В результаті всі виразки загоїлися.
Секрет ефективності меду — у широкому діапазоні діючих речовин. «В антибіотиках зазвичай
присутня тільки одна речовина, а 13 молочнокислих бактерій здатні підбирати потрібний «коктейль»,
залежно від загрози», — стверджують дослідники.

У

l РЕЦЕПТИ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

І рани загоїть,
і шкіру оздоровить
Олександр Висоцький стверджує, що кожному під силу навчитися визначати
сприятливі й несприятливі дні.

“

У період максимуму
біоритмів ми здатні дуже
напружено працювати,
активно відпочивати; коли
ж синусоїди опускаються до
мінімуму, краще перечекати
день–два, за можливості
навіть відлежатися.

А ЧИ МОЯ ЦЕ «ПОЛОВИНКА»?
— Які з біоритмів мають збігатися, щоб
люди почувалися щасливими у парі? Усі три — і
фізичний, і емоційний, і інтелектуальний. Хоча б
на 50 відсотків. А якщо на 80, то можна впевнено
йти до шлюбу, — каже Олександр Висоцький.
— Якщо ж у подружжя не співпадають фізичні біоритми, то їх наздоганяють проблеми із
сексом, здоров’ям. Сумісність інтелектуальних
біоритмів особливо важлива для чоловіка. Тоді
він відчуває духовну близькість із дружиною. А
для жінки найважливіше бути з чоловіком на
одній хвилі відчуттів, щоб збігалися емоційні
біоритми.
Олександр Висоцький — автор книг «Формула кохання: міф і реальність», «Моя «формула
любви». Його захоплення виявилося справою
всього життя. Часом знайомі запитують, чому

він ламає голову над теорією біоритмів, адже в
інтернеті про це є маса готової інформації.
— Я вніс свої правки у тривалість циклів, бо
вважаю, що інші дослідники враховують зайві
дні. Розробляючи «формулу кохання», суть якої
полягає в якомога ширшому співпаданні у пар
емоційних, фізичних та інтелектуальних біоритмів (хоча є й інші чинники), опрацював десятки
тисяч конкретних прикладів із життя. Створив
оригінальну комп’ютерну програму, — пояснює
Олександр Висоцький.
Торкнулися у розмові й теми про вплив біоритмів на спадковість. За словами нашого гостя,
він провів невелике дослідження і виявив очевидні закономірності у цій делікатній сфері. Взяв
у знайомого лікаря–педіатра дати народження
її маленьких пацієнтів і їхніх батьків. І з’ясувалося: коли в подружжя несумісні фізичні біоритми, їхні діти ростуть хворобливими, відстають у
розвитку. Олександр Висоцький каже, що його
напрацювання дуже знадобилися б фахівцям
із репродуктивної медицини, планування сім’ї.
— Я спілкувався з медиками, які практикують штучне запліднення і стикаються при цьому
з певними проблемами. Серед інших факторів
їм треба не забувати і про конфлікт біоритмів:
якщо, приміром, біологічний матеріал взято у
чоловіка, який є несумісним партнером, то результат буде негативний. Має значення, в який
день проведено процедуру зачаття, це треба
робити на піку біоритмів, — доводить пан Олександр.

Наша довідка. Засновниками біоритмології стали психолог Герман Свобода і отоларинголог Вільгельм Фліс. Професор Віденського університету Свобода, аналізуючи поведінку
своїх клієнтів, зауважив, що їхні імпульси до активних дій повторюються з певною частотою і
при цьому не пов’язані з фазами Місяця. Дослідник взявся відстежувати початок і розвиток у
них хвороб, особливо періодичність серцевих та астматичних нападів. Результатом цієї роботи
стало відкриття ритмічності фізичних (23 дні) та психічних (28 днів) процесів.
Доктор Вільгельм Фліс зібрав дані про початок хвороб, їх перебіг і смертельні випадки, пов’язав їх із датою народження пацієнтів. І його розрахунки показали, що коливання імунітету
можна прогнозувати за допомогою 23-денного фізичного і 28-денного емоційного біоритмів.
«Батьком» теорії «трьох біоритмів» став викладач з Інсбрука (Австрія) Фрідріх Тельчер, який
відкрив інтелектуальний ритм із періодом 33 дні.

Застосування лікувальних
властивостей меду в пов’язках для
ран почалося в медицині ще у ХІХ
столітті. Доведено, що це на кілька
днів прискорює процес одужання.
У США перев’язувальні матеріали з
медом взяла на озброєння офіційна
медицина. А ось поради народних
лікарів:
1. Якщо на шкірі з’явилися виразки, то змішайте мед навпіл з риб’ячим жиром і робіть
пов’язки.
2. Прокип’ятити 3 хвилини 50 г евкаліпту в
500 мл окропу, остудити до теплого і процідити.
Додати 2 ст. ложки меду, розчинити його повністю. Робити компреси з цим настоєм на вражені
ділянки тіла.
3. Додайте в склянку відвару ромашки 2 столові ложки меду. Протирайте обличчя ватним
тампоном кілька хвилин при вуграх або запаленнях шкіри.
4. Прокип’ятіть 5 хв. 50 г дубової кори в
склянці окропу, процідіть одразу. Остудити до
теплого і додати чайну ложечку меду. Застосовувати як лосьйон при висипаннях на обличчі.
5. Змішайте спиртову настоянку календули
(аптечну) навпіл із медом. Робіть примочки при
вугровій висипці.
6. Настояти 30 хв. ст. ложку сухоцвіту в
200 мл окропу, остудити до теплого, додати столову ложку меду. Промивати рани або виразки
кілька разів на день.
7. Накладіть на подряпину, садно, рану або
опік пов’язку з медом. Це забезпечить швидке її
загоєння без нагноєння. Пов’язку потрібно міняти 2 рази на добу.
льно
Паралельно
внити
можна доповнити
живанлікування і вживанням меду та прожільдуктів бджільднак
ництва, однак
еба
спочатку треба
я,
впевнитися,
чи нема у
вас на нихх
алергії.

Фото molbuk.ua.
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«Дві найкорисніші книги для дівчини —
кулінарна книга її матері
екова книжка
кни жка ббатька».
а тька».
і чекова

Велика сторінка для Пані
l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

l ВАРТО ЗНАТИ

Прикрасьте кухню вінком достатку!

Мурахи,
на вихід!

Схема kim-2.gallery.ru.

А загалом мурахи —
шкідники, з якими треба боротися. Але
будемо робити це гуманно, не вбиватимемо їх, а проженемо. Вони надто чутливі до запахів, тому нашими помічниками
стануть речовини із сильним ароматом.
Кориця. Якщо до вас завітали непрошені гості, спробуйте їх прогнати
з її допомогою. Додайте в склянку води
пів чайної ложки олії, змішайте з ложкою
кориці. Змочіть у цьому розчині ганчірку
і протріть місце скупчення комах. Таку
операцію бажано повторювати кілька
днів підряд. Можна зробити простіше:
насипати мелену корицю там, де помітили мурах, чи у лазівки, через які вони
пробираються у будинок.
Чорний або червоний перець
із куркумою. Ці спеції, звісно, мурахам
не до смаку. У перці (особливо в каєнському) містяться речовини, які збивають їх, як кажуть, з путі. Вони втрачають
орієнтацію, не можуть знайти дорогу
до будинку, відчути їжу. Отож шукають
нову територію для проживання.
Щоб приготувати цей засіб, потрібно
змішати у рівних пропорціях мелений
перець і куркуму і розсипати суміш там,
де помітили шкідників.
Оцет. Його запах дезорієнтує комах,
бо перебиває усі знайомі аромати. Необ-

“

Вони надто чутливі
до запахів, тому нашими
помічниками стануть
речовини із сильним
ароматом.

хідно змішати у рівних пропорціях оцет,
воду, перелити розчин в обприскувач
і крапнути туди кілька крапель олії. Потрясти й обробити проблемні місця.
Гас. Дуже ефективний засіб у боротьбі з мурахами. На місце, де помітили комах, покладіть ганчірку, змочену у ньому.
Часто вистачає одного разу, аби комахи
покинули насиджене місце.
Лимон. Він теж має віднадити мурах
від вашого будинку чи городу. Соком
з нього потрібно протерти вікна, рами,
дверні косяки, пороги, щоб дорога
до людського житла була закрита для
них. Можна лимонну цедру розкидати
там, де присутність мурах є небажаною.
Огірки. Зріжте з них шкірку і розкладіть у місці скупчення мурах. Вони не переносять її запаху.
Тирса з часником. Можна надовго
позбутися мурах, якщо регулярно розкладати у місцях, де їх помітили, тирсу,
змішану з подрібненим часником.

l ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Гель-лак? А може, звичайний?
Про небезпеку цього
цьог косметичного засобу вам
у салоні краси не розкажуть

l КОРИСНІ ПОРАДИ

Відмиваємо ґрунтовку
Часто так трапляється, що після
ремонту, зробленого своїми силами,
ми помічаємо на підлозі, стінах,
підвіконнях, пластикових вікнах
плями від засобу, що підвищує
адгезію штукатурки. Щоб не допустити
потрапляння розчину на різні
поверхні, потрібно повністю закрити
їх целофаном, а стики обов’язково
проклеїти скотчем. Однак що робити,
коли забруднення вже є?

ам знадобляться терпіння і засоби для
чищення: сода, шкребок, оцтова есенція, губка та ганчірки. Отже, як відмити різні поверхні…

В

КЕРАМІЧНА ПЛИТКА
Якщо пляма висохла, її можна видалити за допомогою самої ж ґрунтовки.
Змочена цим засобом, вона стане м’якшою і розбухне, тоді витираємо звичайною ганчіркою. Потім посипаємо содою

й обробляємо абразивною мокрою губкою. Забруднення відтираються поступово, тому не варто засмучуватися, якщо
це не сталося миттєво. Щоб позбутися
дуже старих плям, скористайтеся шкребком (зрізайте змочене забруднення під
кутом 30 градусів). Далі потріть мийним
засобом і губкою, щоб видалити дрібні частинки ґрунтовки.

можна буде стерти абразивною губкою,
а потім витерти насухо ганчіркою.

ПЛАСТИК
Оцтова есенція — чудовий засіб для
очищення таких поверхонь від ґрунтовки.
Однак працювати слід у рукавичках і масці
в добре провітрюваному приміщенні.

СКЛО
ЛІНОЛЕУМ
Плями намочіть водою і додатково накрийте мокрою ганчіркою. Через дві-три
години забруднення має розм’якнути. Його

Скористайтесь лезом. Рухайте ним
в одному напрямку без зайвого натискання, щоб на поверхні не залишилося подряпин.
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l СЕКРЕТИ КРАСИ

Стильною можна бути і після 50
Доглянута жінка в будь-якому віці
ці виглядає розкішно. Головне — правильно себе подати. Тож
вати, щоб бути молодшою, а про які назавжди забути, бо вони
які стильові трюки використовувати,
зрадницьки старять?

Може, у лісі
вони й санітари,
а от у будинку чи
на дачній ділянці
від них одні
неприємності

“

5 вересня 2019 Четвер

Варто
відмовитися
від гелю-лаку,
зокрема тим,
у кого слабкий
імунітет.

Мабуть,
кожна
жінка знає про таке стійке покриття для
нігтів, як гель-лак. Останнім часом цей
манікюр став дуже популярним. Проте зазвичай майстри не попереджають
про негативні наслідки для здоров’я
при його використанні. Як відомо, гельлак — субстанція з особливих полімерів, які застигають під впливом променів ультрафіолетової лампи. Він просто
«зростається» з нігтьовою пластиною.
Тому його знімають розчином із силь-

хімічним складом, який контактує
ним хім
нігтями, кутикулою та шкірою не менз нігтям
ше 20 ххвилин. У результаті вони стають
тоншими та слабшими.
тоншим
Ще один нюанс. Щоб гель-лак висох,
застосовують лампи з ультрафіолето-застос
вим ввипромінюванням, яке шкідливее
здоров’я. Його доза не надто вели-для зд
ка, проте
прот деяким жінкам варто відмови-тися від гелю-лаку, зокрема тим, у кого
о
слабкий імунітет, є генетична схильністьь
онкозахворювань, проблеми зі шкі-до онко
Поберегтися від застосування уль-рою. По
трафіолетових променів слід і тим, у ко-трафіол
трих є ввеснянки, родимки на руках.
І насамкінець, щоб відновити нігті
ті
після впливу гелю-лаку, достатньо вико-нувати такі рекомендації: включіть до ра-ціону продукти з кальцієм; після зняттяя
гелю-лаку дайте нігтям відпочити хоча б
тиждень; протирайте їх соком лимона,
а,
зробіть для них ванночку з йодом, а до-машню роботу виконуйте у рукавичках.

Перше, що варто сказати, це те, що з віком загальна контрастність нашої зовнішності знижується. Що це означає? А те, що від чорного кольору краще відмовитися. У всякому разі,
зі, не носити його біля обличчя. Він
навряд чи прикрасить ваш образ, навпаки
авпаки — підкреслить усі недоліки:
зморшки, заломи, пігментні плями. Віддавайте перевагу
спокійнішим відтінкам: пісочному, оливковому,
ливковому, янтарному, кольору кави з молоком.
Шия — одна з найбільш проблемних
нихх зон
з н дам музо
дрого віку. Якщо правильно доглядати
ти ззаа шкірою обличчя, то воно довго буде свіжим
свіжим.
им
им.
м
А ось шия зрадницьки видає їх. Томуу
не варто акцентувати увагу на ній
і носити короткі ланцюжки. Краще
зупинитися на довших їх варіантах,
які будуть елегантно підкреслювати
зону декольте. Чудовий вибір — сотуари (довгі ланцюжки з намистин).
Вони подовжують силует, відводять
погляд від шиї і надають образу
певну легкість. Ще один важливий
нюанс — окуляри. Навіть якщо вони
сонцезахисні. У будь-якому разі, чим
більше вам років, тим тоншою і вишуканішою має бути оправа. Великі
моделі із товстою, контрастною оправою роблять риси обличчя грубшими і масивнішими. Придивіться
до тих, у яких підняті зовнішні кутики. Це так звані окуляри «котяче
око». Вони володіють чудовим ефектом ліфтингу, начебто підтягують обличчя. Тож краще вибирати їх дамам
солідного віку.
Фото ru.dreamstime.com.

l НА ЗАМІТКУ

l КОСМЕТИЧКА

Застеліть фольгою
прасувальну дошку

Туш: не так усе
просто

Ця блискуча помічниця незамінна
в господарстві. Її використовують для
зберігання продуктів, приготування страв
му
і т. д. Ми ж поділимося секретом, завдяки якому
ви зможете прасувати одяг удвічі швидше
Отож, зніміть із прасувальної дошки чохол, застеліть її фольгою, знову натягніть його і починайте
те
прасувати.
Фольга чудово відбиває тепло. Тому всі склаладочки на одязі вмить розправляться одночасно
но
з обох боків. Вам більше не потрібно буде переверертати, знову розкладати і прасувати другу сторону.
у.
Цей прийом набагато полегшить і прасування
ня
постільної білизни. За його
йо допопомогою можна легко розгладир
дити шифон, шовк,
шовк віскозу
озу
та інші ніжні
ніжн тканинини. Щоб не залишишити слідів від праски
ки
на їхній поверхні,
ні,
покладіть
випокла
ріб н
на фольгу
ьгу
і в режимі
мі
відпарювання
р
ня
переміщайте
нагріту праску на
н відстатані 3–5 см від одягу.
одя Бажажаємо вам отримувати
отриму
від
роботи лише
домашньої робо
ше
задоволення.

Ця косметика є у кожної жінки, тож
потрібно знати, що…
Максимально її наносять 2–3 рази
М
можна накладати свіжий шар туші
(не м
вже
на вж
ж висохлий).
Починають фарбувати вії від коП
ренів.
рен
н Якщо зосередити туш тільки
на кінчиках, вони будуть виглядати
коротшими.
кор
р
Потрібно перед сном обов’язково
ко
о змивати макіяж.
Упаковка туші спеціально розроблена
таким чином, щоб набирар
ти
т оптимальну кількість продукту.
Намагаючись
просунути щіточку
Н
глибше,
ми тільки запускаємо
г
в тюбик зайве повітря, що сприяє
швидкому
висиханню.
ш
Застосування старої косметикки спричиняє подразнення очей,
яяк наслідок — виникає бажання
їїх потерти.
Отож слід знати, що міняти туш
рекомендується раз на 3 місяці
р
і в жодному разі не використовуввати протерміновану. До того ж
у тюбику розмножуються бактерії,
які
як
к можуть викликати різні інфекції.
Тому
після перенесення захворюТо
о
вань
повік обов’язково потрібно
ва
а
міняти
туш, навіть якщо вона зовсім
мі
і
нова.
но
о
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Фото pinterest.com.

Навіщо батькам
липка стрічка
Читаю книгу Вікі Хьофл «Чим менше, тим більше». Авторка,
мама п’ятьох дітей і професійна викладачка, радить батькам
використовувати уявний скотч для очей, вух, ніг і рук, а головне — для
своєї свідомості. Мовляв, щосекундне втручання у життя своїх чад,
намагання допомогти-проконтролювати-захистити їм дуже шкодить.
Як на мене, маму чотирьох дітей, учена має рацію: чим менше ми
простягаємо руки для їх оборони, підстрахування й різної допомоги,
тим більше їм користі
Оксана КОВАЛЕНКО,
мама

роєктую прочитане на життя — і розумію, що застосовувати «липку стрічку» мусово, бо ж
дивишся, як воно от-от упаде чи
не може відчинити двері, і летиш
на поміч, навіть не думаючи, що
йому дуже корисне знання про
легке падіння і потребу спілкуватися — просити про допомогу, коли
сам не можеш собі дати ради. І геть
малі, і старші діти потребують «своїх
власних гуль», як би ми їх не леліяли.
Певно, я — з тих мам, які гадають, що
без їхньої опіки і помочі все пропаде.
Тільки я над цією своєю вадою працюю. Мій старший син порівняно
з наступними дітьми ріс найменш
самостійним: довго не брався до домашньої роботи, яка була йому під
силу. Зате, коли життєві обставини
склалися так, що вільного часу в
мене майже не стало, його брат і сестра ростуть значно вправнішими
й активнішими. Це щодо умінь і домашніх обов’язків.
Та «липка стрічка» необхідна
ще й для невтручання в спілкування.
Не раз помічала, коли бувала дуже
втомленою, не мала сили сварити, що
непорозуміння або конфлікти між
дітьми розв’язувалися: нехай не таким чином, як «під моїм авторитетним керівництвом», нехай через
виснаження обох, але ж таки згасали!
А Вікі Хьофл каже, що це і є важливий
досвід, який малі вибудовують, саме
коли їм непереливки, і стверджує, що
дівчаткам і хлопчикам круто мати
такі знання і навики, а не безпорадно сидіти, чекаючи рятівницю-маму.
Згадую дотичну настанову: все, що
не вбиває, робить нас сильнішими.
(Хоча діти, здається, таки здатні повбивати одне одного, тому в певних
ситуаціях ліпше не затримуватися у
«липкій стрічці» — ну, це вже мами
з татами знають, коли щити змінити

Відповіді на сканворди
за 22 та 29 серпня
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на мечі, а коли залишатися «лінивими».)
Промовчати, коли аж крутить
втрутитися, поділюся я з вами, неймовірно важко. Але цього можна навчитися. «Скажу про це потім», — обіцяю
собі у секунди першого пориву обурення. Повірте, обертається так, що
подякуєте собі за корисне відкла-

“

Якщо ви помітили, що
діймаєте дітей
своїми запитаннями,
думками,
безрезультатними
проханнями чи
такою ж критикою,
заклейте собі рот доти,
доки не навчитеся
стримувати миттєвий
імпульс...

дення на потім. Цитата від Вікі Хьофл:
«Якщо ви помітили, що діймаєте дітей
своїми запитаннями, думками, безрезультатними проханнями чи такою ж
критикою, заклейте собі рот доти,
доки не навчитеся стримувати миттєвий імпульс… Діти не потребують керівництва й інформування в режимі
цілодобової служби підтримки».
«Скотч» варто знімати, коли
до нас приходять за співчуттям, порадою, тоді можемо розказати, що після
падінь буває підйом і що помилка —
це не страшно, на них вчаться. Наостанок озвучу шведську приказку:
«Люби мене, коли я того не вартий, —
тоді твоя любов мені потрібна над
усе» (любов, а не сварка чи докори).
Адреси для спілкування
незмінні: поштова є на сторінках газети, а електронні —
okovalenko74@gmail.com або ж
tsikava.gazeta@gmail.com.
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«Скуштуєш сніданку мого?»

«Прокинулась солодко зранку…»
Інелла ОГНЄВА

Прокинулась солодко зранку…
Без звичної втоми і вмить
Крізь запах незвичний сніданку
Відчула: щось ніби горить!
Із ліжка умить підвелася,
А погляд будильник вловив…
Нервово за нього взялася…
Хтось, видно, його відключив!
«Сьогодні ж нарада! Вже пізно…» —
Мов бджоли, думки загули…
На кухню із поглядом грізним
Забігла… Немовби пройшли
Слони там… Всі стіни в сметані…
А стіл — від варення в слідах…
Шматок оселедця в стакані
І чай на новеньких стільцях…
Й посеред розгрому щаслива
Усміхнена доня стоїть…
Шматочком ганчірки квапливо
Щось хоче від столу відмить…
Найперше схотілось кричати!
Емоцій в душі через край!
«Коли ж це усе прибирати?»
— Матусю рідненька, сідай!
Вона аж завмерла…
— Матусю,
Я чула учора, як ти
Дзвонила сумна до бабусі…
Казала — не можеш знайти
Хвилинки, щоб просто поспати,
Як хочеш спочинку, — і я
Зроблю тобі, мамочко, свято!
Будильник? Це справа моя…
Пробач… Ти так сильно втомилась,
Начальник не стане сварить…
Я зранку йому додзвонилась,
Просила тебе відпустить…
Казала про втому і свято,
А він розсміявся мені!
Казав лиш тобі передати,
Щоб крила якісь на спині
Зрізати нізащо не стала…
Та я не збагнула цього…
Я ранок увесь готувала!
Скуштуєш сніданку мого?
Матусю, я поки відмию
Від крему гарненько стола…
А потім і снідать накрию!
Ти вчора сумненька була
І навіть вечерять не стала…
Сьогодні за кухаря я! —

Ясні оченята блищали,
Той погляд любов’ю сіяв…
І вже не хотілось кричати
Спізнилась, не прийде… нехай!
Та крильця маленькі рубати
Не стане…
— Холоне вже чай,
Матусю, швиденько збирайся
і йди куштувати млинець!
Одненький, щоправда, лиш вдався…
Тонкий і твердий, мов хлібець…
Вона усміхнулась крізь втому:
— А хочеш разом навчимось?
— Зі мною залишишся вдома?!
Моє побажання збулось!!!
Просила в листі Миколая…
Звичайно, я хочу, авжеж!!!
Так довго, так довго чекаю…
— Пробач, моя рідна, я теж…
Згадала усі обіцянки
І пізній щоденний прихід…
І ранні від’їзди щоранку,
І тільки дзвінок на обід…
Робота, папери і звіти,
А в доньки в садочку свята…
Забула за справами жити,
А доня щодень підроста…
І завтра вже може не бути
Згорілих млинців на стільцях…
А крик — для дитинства отрута,
Міг вогник ясний у очах
Назавжди згасить… Пригадала
Рутинні однакові дні…
А доня просила так мало…
— Кохана, пробачиш мені?
І раптом дзвінок телефону.
Начальник… І голос тремкий:
«Я прошу, цінуй свою доню…
Сьогодні у всіх вихідний…
Мені треба сина забрати
Зі школи… Давно обіцяв…
Спасибі, спасибі за свято,
Здається, я геть заблукав…
Нам всім не завадить в турботах
У серці згадать головне:
Життя — не у грошах, роботах…
Мов мить, повз людей промайне…»
***
Стояла у дивному стані
Зі сміхом дитячим чомусь…
Дивилась на крем на дивані…
«Я жити, рідненька, навчусь…»
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l НЕЙМОВІРНО!

Брати-близнюки
рахують швидше,
ніж калькулятор!

Фото kg.ua.

Учні Глобинської гімназії № 1, що
на Полтавщині, виконують дії
з тризначними цифрами проворніше за
електронний обчислювальний прилад

а лічені секунди третьокласники Роман і Юрій Тарасови
додають в умі, віднімають,
множать та ділять. Навіть якби
використовувати
калькулятор,
це було б довше.
Унікальні здібності дітей батьки
помітили ще в ранньому дитинстві.
Хлопці цікавилися розвивальними
іграми, пазлами, головоломками,
завданнями на логіку, миттєво додавали і віднімали двозначні числа.
Тато Сергій розповідає, що
у 5-річному віці вони рахували
краще, ніж їхня 10-літня сестра.
З першого класу близнюки дивували вчительку своїми математичними здібностями. Тож вона поради-

З

ла віддати їх до школи ментальної
арифметики у Кременчуці.
Педагог після першого класу сказала: «Що могла — дала їм.
У мене закінчився запас завдань
для них», — пригадує батько.
Тож нині щотижня тато Сергій
возить синів на навчання до Кременчука, у школу ментальної

“

Захоплення синів розділяють батьки Сергій та Юлія, котрі теж люблять бавитися з цифрами.

швидше, ніж калькулятор. Хлопці
роблять це із задоволенням. Нарозхват вони і на контрольних роботах.
А нині Роман і Юрій готуються
до чергового рекорду школи ментальної арифметики. Тренуються
складати 4–5-значні числа.
Математичні здібності хлопцям, очевидно, передалися генетично від батьків. Адже тато
Сергій і мама Юлія теж дружили

У 5-річному віці вони
рахували краще, ніж
їхня 10-літня сестра.

математики. Школярики розповідають, що однокласники часто
звертаються до них по допомогу.
Мовляв, обчисліть, ви ж рахуєте
Р

Е

К

Л

А

М

з цифрами з дитинства. Обоє закінчили економічні факультети
вишів. Вони розповідають, що всіляко сприяли розвитку талантів
дітей. І радять робити це іншим.
Завдяки математичним здібностям брати Тарасови нещодавно
побували у Туреччині на Всесвітній
олімпіаді з ментальної арифметики, на якій вибороли перше місце.
А почалося все з того, що один
із близнят виграв в онлайн-олім-

піаді й забезпечив собі та братові
місця серед учасників із 13 країн
світу.
Зазначимо, що Роман і Юрій
були переможцями всеукраїнського конкурсу «Диво-дитина 2018»,
учасниками шоу «Оля» на «Новому каналі» та телепроєкту «Круче
всех» на «Інтері».
За матеріалами
«Кременчуцької газети»,
soroban.ua, uatv.ua.

А

l ЗАСЛУЖИВ!

У Словенії встановили
дерев’яний пам’ятник
Дональду Трампу
Постаралися жителі Севніци, рідного міста
дружини президента США — Меланії
Статуя заввишки близько семи з половиною
метрів «одягнена» в синій костюм із червоною
рука Трампа піднякраваткою (на фото). Права ру
та вгору. Автор проєкту
проєк Алесь Зупевц
сказав, що вона пови
повинна була показати Трампа в стилі Супермена
або СтаСуп
туї Свободи. Він
зазначив,
що
«це провокація,
тому що світ
сповнений популізму».
Це правда:
свої «трампи» — самозакохані
та істеричні,
але такі, які
вміють гарно
зіграти «свого
хлопця», — останнім часом
опинилися
біля керма багатьох країн…
Фото nv.ua.

Євгенія СОМОВА

ПОНЕДІЛОК, 9 ВЕРЕСНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

9 — 15 вересня

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

l КОЗАЦЬКОГО РОДУ!

Фото boxnews.com.

«І десятому закажи, як це зазіхати на мої пояси!»

Європи в Ліверпулі-2008.
Тож із такими здобутками в любительській кар’єрі Кемпбелл точно не є на профі-рингу «підставною торбою для биття».
Британець справді тримався як міг, мужньо простоявши всі 12 раундів.
Проте перевага українця була настільки очевидною, що судді одноголосним рішенням мусили визнати поразку
господаря — 119:109, 117:111 і 118:109.
Тож Василь Ломаченко тепер
є чемпіоном світу в легкій вазі відразу
за трьома версіями — WBO, WBA і WBC.

І хай той Люк — не торба
з дустом, але Василь —
то просто люкс!
Українець Ломаченко у Лондоні відлупцював на профі-рингу британця
Кемпбелла, з яким вони в юні роки синхронно «запалювали» серед
любителів
Сергій ХОМІНСЬКИЙ
серпня
в
Лондоні
на «О2 Арені» чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко
здолав британця Люка Кемпбелла.
У поєдинку боксери виборювали

31

також вакантний титул чемпіона
світу за версією WBC.

Цікаво, що на рингу в столиці
Великобританії зійшлися два нині
31-річні олімпійські чемпіони Лондона-2012 (звісно, в різних вагових категоріях) та «золоті» медалісти Чемпіонату

“

Василь Ломаченко тепер
є чемпіоном світу в легкій
вазі відразу за трьома
версіями — WBO, WBA і WBC.

ВІВТОРОК, 10 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 відомих людей»
10:30, 12:20 «Одруження наосліп»
12:45 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Міняю жінку - 14»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.00, 21.00 Т/с «Не
жіноча робота» (12+) 12.25 Х/ф
«007: ВОСЬМИНІЖКА» 15.00
Т/с «Дієві ліки» (12+) 15.50, 16.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.50 Токшоу «Стосується кожного» 20.00,
03.50 «Подробиці» 23.50 Т/с «Лінія
світла» (16+) 00.55 Речдок 02.35
«Орел і Решка. Шопінг» 04.35
«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,
23:30 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» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:20 Футбол. Контрольна гра.
Збірна України - збірна
Нігерії
23:50 Контролер

СТБ
06:55 Т/с «Коли ми вдома»
12:30 МастерШеф (12+)
15:25 Хата на тата (12+)
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
(16+)
19:00 Наречена для тата (12+)
21:00 Т/с «Кріпосна» (16+)
22:45 Один за всіх (16+)

ICTV
05:35, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Більше ніж правда
11:05, 23:25 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
11:20, 13:20, 21:25 Т/с «Папаньки»
(12+)
12:45, 15:45 Факти. День

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 відомих людей»
10:30, 12:20 «Одруження
наосліп»
12:30 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула» (12+)
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Гроші 2019»

15:30, 19:00, 22:45 Хата на
тата (12+)
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
21:00 Т/с «Кріпосна» (16+)

з горища 01:55 Містична
Україна 02:40 Таємниці
дефіциту 04:55 Єврорабині

К-1

06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
ICTV
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
10:30 Т/с «Мисливці за
05:00 Служба розшуку дітей
реліквіями»
05:05 Т/с «Відділ 44» (16+)
05:50 Громадянська оборона 13:20 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ТАНЦЮЮЧОГО
06:35 Факти тижня
НІНДЗЯ» (16+)
08:45 Факти. Ранок
15:00 «Орел і Решка. Навколо
09:15, 19:20 Надзвичайні
світу»
новини
16:10 «Орел і Решка.
10:10 Не дай себе обдурити
Морський сезон»
11:00, 13:20 Секретний фронт 18:10 Т/с «Доктор Хто» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
20:10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
14:25, 16:20 Х/ф «БИТВА
ІНТЕР
22:00 «Орел і Решка. Рай та
ТИТАНІВ» (16+)
пекло»
05.25, 22.05 «Слідство вели...
16:55 Х/ф «ГНІВ ТИТАНІВ»
23:00 «Орел і Решка.
з Леонідом Каневським»
(16+)
Мегаполіси»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
18:45, 21:05 Факти. Вечір
17.40 Новини 07.10, 08.10
2+2
20:15 Більше ніж правда
«Ранок з Інтером» 09.20,
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
21:25 Т/с «Папаньки» (12+)
06:00 Мультфільми
«Стосується кожного» 11.15, 22:20 Свобода слова
08:00 «Помста природи»
12.25 Х/ф «АПАЧІ» 13.45
23:55 Х/ф «ПОВІТРЯ» (18+)
09:10, 18:15 «Спецкор»
Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 15.50 «Чекай
09:45, 18:50 «ДжеДАІ»
на мене. Україна» 20.00,
НОВИЙ КАНАЛ 10:20, 19:25, 20:30 Т/с
03.50 «Подробиці» 21.00
«Ментівські війни.
12:00 Х/ф «МАЧО І БОТАН»
Т/с «Не жіноча робота» (12+)
Харків-2» (16+)
(16+)
23.50 Т/с «Лінія світла» (16+)
14:05 Х/ф «ОРДЕН
00.50 «Речдок» 02.35 «Орел і 14:10 Х/ф «МАЧО І БОТАН
ДРАКОНА» (16+)
2» (16+)
Решка. Шопінг» 04.35 «Школа
15:55 Х/ф «ЛІТАЮЧІ МЕЧІ
16:20 Х/ф «ГОДИНА ПІК»
доктора Комаровського.
БІЛЯ БРАМИ
(16+)
Невідкладна допомога» 04.55
ДРАКОНА» (16+)
18:20 Х/ф «ГОДИНА ПІК
«Top Shop»
21:35 Т/с «Касл-6» (16+)
2» (16+)
23:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЕ
УКРАЇНА
20:10 Х/ф «ГОДИНА ПІК
ПАДІННЯ» (18+)
3» (16+)
07:30 Гучна справа
22:00 Т/с «Подорожники»
08:00, 13:20, 15:30 Агенти
ZIK
(12+)
справедливості (16+)
23:00 Х/ф «НОРБІТ» (16+)
07.00, 21.00 HARD з
10:00 Зірковий шлях
Влащенко 08.00, 09.00,
11:20 Реальна містика
МЕГА
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15:00, 19:00, 23:00 Сьогодні
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
16:00 Історія одного злочину 06:00 Бандитська Одеса
18.00, 19.00 Перші про
07:50, 13:50 Правда життя
(16+)
головне 08.10, 09.10, 10.10,
08:55 Велетні льодовикової
18:00 Т/с «Пошта» (12+)
ери 09:55 Погляд зсередини 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
19:50 Ток-шоу «Говорить
15.10, 16.10, 17.10, 18.10
10:55 Ролан Биков 11:40
Україна»
Чудова четвірка 19.10 Треба
Ілюзії сучасності 12:40,
21:00, 23:30 Т/с «Капітанша
поговорити 22.00 Правила
00:45 Речовий доказ 15:00,
2» (12+)
23:45 Секрети Другої світової життя 00.00 Д/ф «Бойовий
17:00 Морські гіганти 18:00, відлік» 00.45 Д/ф «Заборонена
СТБ
історія» 01.30 Художній фільм
22:45 Життя 19:00, 20:50
12:00 Т/с «Коли ми вдома»
03.00 Історична правда з
Фантастичні історії 20:00
12:35 МастерШеф (12+)
Вахтангом Кіпіані
Брама часу 21:45 Скарби

СЕРЕДА, 11 ВЕРЕСНЯ

13:55, 16:20 Х/ф «МІСТ
ШПИГУНІВ» (16+)
17:05 Х/ф «ДЖОН РЕМБО» (16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір

НОВИЙ КАНАЛ
05:25, 06:05 Kids Time
05:30 М/с «Том і Джеррі шоу»
06:10 Т/с «Друзі»
07:40 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
09:10 Т/с «Абсолютно секретно»
(16+)
12:00 Х/ф «СКЕЛЯ»
14:50 Т/с «Медфак» (16+)
16:00, 21:00 Вар’яти (12+)
17:00 Хто зверху? (12+)
22:00 Т/с «Подорожники» (12+)
23:00 Х/ф «ЧОМУ ВІН?» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 07:35,
13:50 Правда життя 08:40 Велетні
льодовикової ери 09:40 Погляд
зсередини 10:10 Під іншим
кутом 10:40 Володимир Івасюк
11:40 Ілюзії сучасності 12:40,
00:45 Речовий доказ 15:00, 23:45
Секрети Другої світової 16:00,
21:45 Скарби з горища 17:00
Морські гіганти 18:00, 22:45 Життя
19:00 Фантастичні історії 19:55
Брама часу 20:45 Фантастичні
історії 01:55 Містична Україна
02:40 Бандитська Одеса

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

08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:30, 18:10 Т/с «Доктор Хто» (16+)
11:30 Т/с «Мисливці за реліквіями»
13:20, 20:10 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
15:00, 23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
16:10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
22:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Удар у відповідь-3» (16+)
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
12:50 Х/ф «КАТАСТРОФА НА
АВІАЛІНІЇ» (16+)
14:30 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ» (16+)
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
21:30, 23:05 Т/с «Касл-6» (16+)

ZIK
07.00 HARD з Влащенко 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, 06.00 Треба
поговорити 21.00 Інтерв’ю з Юлією
Литвиненко 22.00 Правила життя
00.00 Д/ф «Бойовий відлік» 00.45
Д/ф «Заборонена історія» 01.30
Художній фільм 03.00 Історична

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 відомих людей»
10:30, 12:20 «Одруження наосліп»
12:30 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45, 23:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»

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» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Капітанша 2» (12+)
23:20 Гучна справа

СТБ

21:25 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну» (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:00 Kids Time
05:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:05 Т/с «Друзі»
08:20 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
10:00 Т/с «Абсолютно секретно»
(16+)
12:50 Х/ф «СОЛТ» (16+)
14:50 Т/с «Медфак» (16+)
16:00, 21:00 IMPROV LIVE SHOW
(12+)
17:00 Хто зверху? (12+)
22:00 Т/с «Подорожники» (12+)
23:00 Х/ф «ХАЙ ЩАСТИТЬ,
ЧАКУ» (16+)

06:40 Т/с «Коли ми вдома»
11:10 МастерШеф (12+)
14:10 Хата на тата (12+)
17:30, 22:00 Вікна-Новини
ІНТЕР
18:00, 19:00, 20:00 Слідство ведуть
МЕГА
екстрасенси (16+)
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
06:00 Бандитська Одеса 07:50,
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00, 21:00 Т/с «Кріпосна» (16+)
22:45 Зважені та щасливі (12+)
13:50 Правда життя 08:50, 17:00
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10,
Морські гіганти 09:50 Під іншим
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
ICTV
кутом 10:50 Володимир Басов
«Корисна програма» 11.00, 21.00
11:40 Ілюзії сучасності 12:40,
Т/с «Не жіноча робота» (12+) 12.25 05:35, 10:10 Громадянська
00:45 Речовий доказ 15:00,
Х/ф «007: ВИД НА ВБИВСТВО»
оборона
23:45 Секрети Другої світової
15.00 Т/с «Дієві ліки» (12+) 15.50,
06:30 Ранок у великому місті
16:00, 21:45 Скарби з горища
16.45, 00.55 «Речдок» 18.00, 19.00, 08:45 Факти. Ранок
18:00, 22:45 Життя 19:00, 20:50
01.50 Ток-шоу «Стосується кожного» 09:15, 19:20 Надзвичайні новини
20.00, 03.50 «Подробиці» 23.50
11:05, 23:35 Скетч-шоу «На трьох» Фантастичні історії 20:00 Брама
часу 01:55 Містична Україна
Т/с «Лінія світла» (16+) 02.35 «Орел
(16+)
і Решка. Курортний сезон» 04.35
11:45, 13:20, 22:35 Т/с «Папаньки» 02:45 Зворотний бік Місяця 03:30
Дракула та інші 03:50 Потойбіччя.
«Школа доктора Комаровського.
(12+)
Сни 04:40 Запрограмовані долі
Невідкладна допомога» 04.55
12:45, 15:45 Факти. День
«Top Shop»
14:10 Х/ф «ДЖОН РЕМБО» (16+)
К-1
16:20 Х/ф «ВЕЖІ-БЛИЗНЮКИ»
УКРАЇНА
06:30
«TOP
SHOP»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
07:45 М/с «Каспер»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
20:15 Секретний фронт

08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:30, 18:10 Т/с «Доктор Хто»
(16+)
11:30 Т/с «Мисливці за реліквіями»
13:20, 20:10 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
15:00, 23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
16:10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
22:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Удар у відповідь-3» (16+)
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:20 «Загублений світ»
13:00 Х/ф «ПЕТЛЯ ЧАСУ» (16+)
15:10 Х/ф «ЗАРУЧНИК» (16+)
19:25, 20:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
21:30, 23:05 Т/с «Касл-6» (16+)

ZIK
07.00 Інтерв’ю з Юлією
Литвиненко 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,
06.00 Треба поговорити 21.00
HARD з Влащенко 22.00 Правила
життя 00.00 Д/ф «Бойовий відлік»
00.45 Д/ф «Заборонена історія»
01.30 Художній фільм 03.00
Історична правда з Вахтангом

П’ЯТНИЦЯ, 13 ВЕРЕСНЯ

ЧЕТВЕР, 12 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 відомих людей»
10:30, 12:20 «Одруження наосліп»
12:30 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:30 «Право на владу 2019»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.00, 21.00
Т/с «Не жіноча робота» (12+) 12.25
Х/ф «007: ЖИВІ ВОГНІ» 15.00
Т/с «Дієві ліки» (12+) 15.50, 16.45,
00.55 «Речдок» 18.00, 19.00, 01.50
Ток-шоу «Стосується кожного» 20.00,
03.45 «Подробиці» 23.50 Т/с «Лінія
світла» (16+) 02.35 «Орел і Решка.
Курортний сезон» 04.30 «Школа
доктора Комаровського. Невідкладна
допомога» 04.55 «Top Shop»

УКРАЇНА

СТБ
06:25 Т/с «Коли ми вдома»
12:40 МастерШеф (12+)
15:30 Хата на тата (12+)
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
(16+)
19:00 Зважені та щасливі (12+)
21:00 Т/с «Кріпосна» (16+)
22:45 Я соромлюсь свого тіла (16+)

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
11:05, 23:35 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
11:35, 22:35 Т/с «Папаньки» (12+)
12:35, 13:20 Х/ф «ВЕЖІБЛИЗНЮКИ»
12:45, 15:45 Факти. День
15:30, 16:20 Х/ф «МІСТ ШПИГУНІВ»
(16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:15 Антизомбі. Дайджест
21:25 Т/с «Вижити за будь-яку ціну»
(12+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:20 Т/с «Друзі»
08:30 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
10:20 Т/с «Абсолютно секретно» (16+)
13:10 Х/ф «ГОДИНА ПІК 3» (16+)
15:00 Т/с «Медфак» (16+)
16:10, 21:00 Шалена зірка (12+)
17:00, 19:00 Хто зверху? (12+)
22:00 Т/с «Подорожники» (12+)
23:00 Х/ф «24 ГОДИНИ НА ЖИТТЯ»
(18+)

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» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
МЕГА
21:00 Т/с «Капітанша 2» (12+)
23:20 Слідами міфів про Роттердам +. 06:00 Бандитський Київ 07:45,
13:55 Правда життя 08:55 Морські
Міф другий

гіганти 09:55 Під іншим кутом 10:55
Юрій Нікулін 11:45 Ілюзії сучасності
12:45, 00:45 Речовий доказ 14:55,
23:45 Секрети Другої світової 15:55,
21:45 Скарби з горища 16:55 Велетні
льодовикової ери 17:55, 22:45 Життя
18:55, 20:45 Фантастичні історії 19:50
Брама часу 01:55 Містична Україна
02:45 Війна всередині нас

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:30, 18:10 Т/с «Доктор Хто» (16+)
11:30 Т/с «Мисливці за реліквіями»
13:20, 20:10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15:00, 23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
16:10 «Орел і Решка. Морський сезон»
22:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Удар у відповідь-3» (16+)
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:05 Х/ф «ЛІТАК ПРОТИ ВУЛКАНА»
(16+)
14:55 Х/ф «СВІТАНОК ПЛАНЕТИ
МАВП» (16+)
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
21:35, 23:10 Т/с «Касл-6» (16+)

ZIK
07.00 HARD з Влащенко 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, 06.00
Треба поговорити 21.00 Інтерв’ю з
Юлією Литвиненко 22.00 Правила
життя 00.00 Д/ф «Бойовий відлік»
00.45 Д/ф «Заборонена історія» 01.30
Художній фільм 03.00 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

СУБОТА, 14 ВЕРЕСНЯ
1+1
06:00, 23:30 «Світське життя.
2019»
06:35 Мультфільм
06:45 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 10:30 «Їмо за 100 2019»
11:15 «Громада на мільйон.
Спеціалісти»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15 «Світ
навиворіт - 4»
16:30 «Жіночий квартал 2019»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Українські сенсації 2019»
21:30 «Вечірній квартал»

ІНТЕР
05.35 «Чекай на мене. Україна»
07.15 «Слово Предстоятеля»
07.25 Х/ф «СІМ НЯНЬОК»
09.00 «Шість соток» 10.00
«Готуємо разом. Випічка» 11.00
Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК»
12.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТЬСЯ» 14.00 Х/ф
«ЖИВІТЬ У РАДОСТІ» 15.30
Т/с «Не жіноча робота» (12+)
20.00, 04.55 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх. Новий
сезон» 22.30 Т/с «Анна Герман»
(16+) 02.35 «Орел і Решка.
Перезавантаження. 3 сезон»
03.20 «Орел і Решка. Морський
сезон 3» 04.05 «Орел і Решка.
Чудеса світу»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:50, 15:20 Т/с «Капітанша
2» (12+)
17:00, 21:00 Т/с «Опікун» (12+)
20:00 Головна тема
23:00 Шоу Братів Шумахерів

СТБ
05:15 Хата на тата (12+)

10:05 Наречена для тата (12+)
12:05 Зважені та щасливі (12+)
14:05 Ток-шоу «Зважся!» (12+)
15:05 Т/с «Кріпосна» (16+)
19:00 Х-фактор
22:00 Вікна-Новини
22:30 МастерШеф (12+)

ICTV
05:20 Скарб нації
05:30 Еврика!
05:40 Факти
06:05, 11:50 Особливості
національної роботи
07:55 Я зняв!
09:45 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну» (12+)
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу (12+)
16:40 Х/ф «П’ЯТА ХВИЛЯ» (16+)
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «2012» (16+)
22:05 Х/ф «ШТОРМУ
НАЗУСТРІЧ» (16+)
23:45 Х/ф «ЗАГИБЕЛЬ ЛОСАНДЖЕЛЕСА» (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:45 Kids Time
05:50 М/с «Лунтик»
06:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:50 Подіум
09:20 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
15:20 Хто зверху? (12+)
17:20 М/ф «Мадагаскар 3»
19:10 Х/ф «СИН МАСКИ»
21:00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23:00 Х/ф «КРАСУНЯ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:05,
23:30 Містична Україна 08:55,
18:40 Брама часу 09:45 Речовий
доказ 10:55 Секрети Другої
світової 12:55 101 вид зброї,
що змінила світ 14:20, 22:40
Сучасні дива 15:10 Дика Арктика
17:10 Під іншим кутом 21:00 Сто

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 відомих людей»
10:30, 12:20 «Одруження наосліп»
12:30 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:25, 22:20 «Ліга сміху»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.00 Т/с «Не жіноча
робота» (12+) 12.25 Х/ф «007:
ЛІЦЕНЗІЯ НА ВБИВСТВО» 15.00
Т/с «Дієві ліки» (12+) 15.50, 16.45,
23.50 «Речдок» 18.00, 02.20
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня» 03.50
Х/ф «БЕЗ СИНА НЕ ПРИХОДЬ!»
05.05 «Top Shop»

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 «День сонця»
(12+)
18:00 Т/с «Пошта» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
06:35 Т/с «Коли ми вдома»

13:15 Т/с «Список бажань» (16+)
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
19:00, 22:45 МастерШеф (12+)
23:30 Хата на тата (12+)

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі. Дайджест
11:05 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
11:35, 13:20 Т/с «Папаньки» (12+)
12:45, 15:45 Факти. День
15:35, 16:20, 23:10 Т/с «Вижити за
будь-яку ціну» (12+)
18:45 Факти. Вечір
20:10 Дизель шоу (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:00, 05:45 Kids Time
05:05 М/с «Том і Джеррі шоу»
05:50 Т/с «Друзі»
08:40 М/ф «Мадагаскар 2»
10:10 Х/ф «РЯТУВАЛЬНИКИ
МАЛІБУ» (16+)
12:30 Т/с «Подорожники» (12+)
16:20, 19:00 Топ-модель поукраїнськи (16+)
21:40 Х/ф «КРАСУНЯ» (16+)

МЕГА

07:45 М/с «Каспер»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:30 Т/с «Доктор Хто» (16+)
11:20 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
14:50, 23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
16:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
18:00 Х/ф «ПРИКИНЬСЯ МОЇМ
ЧОЛОВІКОМ» (16+)
20:00 Х/ф «ВСЕ НАЙКРАЩЕ»
(16+)
22:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Удар у відповідь-3»
(16+)
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ГЕО-КАТАСТРОФА»
15:30 Х/ф «ЗІТКНЕННЯ» (16+)
19:25 Х/ф «ХОРОШИЙ,
ПОГАНИЙ, МЕРТВИЙ»
(16+)
21:10 Х/ф «БЛЕКДЖЕК» (16+)
23:05 Х/ф «КРИВАВИЙ ОРЕЛ»
(16+)

ZIK

07.00 Інтерв’ю з Юлією
06:00 Бандитська Одеса 08:00,
Литвиненко 08.00, 09.00, 10.00,
13:55 Правда життя 09:05 Морські 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
гіганти 10:05 Дика Арктика 11:05 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 Перші
Два Миронових 11:50 Ілюзії
про головне 08.10, 09.10,
сучасності 12:50, 00:45 Речовий
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
доказ 15:00, 23:45 Секрети
15.10, 16.10, 17.10, 18.10 Чудова
Другої світової 16:00, 21:45
четвірка 19.00, 20.10, 06.00 Треба
Скарби з горища 17:00 Велетні
поговорити 21.00 Політичне
льодовикової ери 18:00, 22:45
ток-шоу «Народ проти!» 00.00
Життя 18:55, 20:45 Фантастичні
Д/ф «Коди: державна зрада,
історії 19:50 Брама часу 01:55
шпигунство та заговори» 01.30
Містична Україна 02:45 Скарб.UA Художній фільм 03.00 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 06.15
К-1
Shift 06.30 Євромакс
06:30 «TOP SHOP»

НЕДІЛЯ, 15 ВЕРЕСНЯ
одна ідея, що змінила світ 00:20
Правда життя

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:25 «Ух ти show»
09:10 М/ф «Барбі: Принцеса і
Жебрачка»
10:50 М/с «Земля до початку
часів»
12:10 Х/ф «ПРИКИНЬСЯ МОЇМ
ЧОЛОВІКОМ» (16+)
14:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 Мультфільми
08:15 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:15 «Загублений світ»
14:15 Х/ф «БЛЕКДЖЕК» (16+)
16:10 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ» (16+)
19:00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ:
ВІДРОДЖЕННЯ» (16+)
21:10 Х/ф «ІМПЕРІЯ ВОВКІВ»
(16+)
23:35 Х/ф «АКУЛЯЧЕ ТОРНАДО
5: ГЛОБАЛЬНЕ РОЇННЯ»
(16+)

ZIK
07.00, 15.45, 17.15, 22.30
Політичне ток-шоу «Народ
проти!» 10.00, 22.00 Перша
передача 10.30 Завтра вже
сьогодні 11.00 Говорить великий
Львів 13.00, 19.10 Інтерв’ю з
Юлією Литвиненко 14.00 HARD
з Влащенко 17.00, 19.00 Перші
про головне 20.00 Перші другі
21.00 Деталі 00.50 Д/ф «Коди:
державна зрада, шпигунство
та заговори» 02.20 Художній
фільм 04.00 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

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»
11:05 Х/ф «МАРСІАНИН» (16+)
14:00 Т/с «Свати»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками 2019»

ІНТЕР
05.25 Д/п «Життя» 06.10 Х/ф
«ВИСОТА» 08.00 «уДачний
проект» 09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Чудеса
світу» 11.00 «Орел і Решка.
Морський сезон 3» 12.00
«Крутіше всіх. Новий сезон»
14.10 Т/с «Тягар істини 2» (12+)
16.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРИ:
ПІДВІСКИ КОРОЛЕВИ» 18.00
Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРИ:
ПОМСТА МІЛЕДІ» 20.00
«Подробиці» 20.30 Х/ф «007:
ПОМРИ, АЛЕ НЕ ЗАРАЗ» 23.10
Х/ф «ПОДРУЖНЄ ЖИТТЯ» (16+)
01.00 «Речдок»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:20 Т/с «Опікун» (12+)
13:10 Т/с «Коли повертається
минуле» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Годинник з
зозулею» (12+)
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Це було біля моря»
(16+)

09:00 Прокинься з Ектором!
14:55, 18:00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
20:00 Один за всіх (16+)
21:00 Я соромлюсь свого тіла
(16+)

ICTV
05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:25 Факти
05:50 Секретний фронт
06:40 Громадянська оборона
07:40 Антизомбі. Дайджест
08:35 Т/с «Відділ 44» (16+)
12:05, 13:00 Х/ф «ЗАГИБЕЛЬ
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»
(12+)
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «ШТОРМУ
НАЗУСТРІЧ» (16+)
15:50 Х/ф «2012» (16+)
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «ПІДНЕСЕННЯ
ЮПІТЕР» (16+)
23:00 Х/ф «П’ЯТА ХВИЛЯ»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:20 М/ф «Том і Джеррі:
Швидкий і скажений»
09:00 М/ф «Мадагаскар 3»
10:50 Х/ф «МОЯ ДІВЧИНА
МОНСТР» (12+)
13:00 Х/ф «КЛІК: ІЗ ПУЛЬТОМ
ПО ЖИТТЮ» (16+)
15:10 Х/ф «СИН МАСКИ»
17:00 Х/ф «МАСКА» (16+)
19:00 Х/ф «ПІКСЕЛІ» (16+)
21:00, 23:10 Х/ф «МИСЛИВЦІ
НА ПРИВИДІВ» (16+)

СТБ

МЕГА

05:55 Т/с «Коли ми вдома»
07:15, 10:00 Хата на тата (12+)

06:00 Бандитська Одеса 07:50,
23:15 Містична Україна 08:40,
18:40 Брама часу 09:30 Речовий

доказ 10:40 Секрети Другої
світової 12:40 Сто одна ідея, що
змінила світ 14:20 Сучасні дива.
Сіль 15:10 Дика Арктика 17:10
Під іншим кутом 21:00 101 вид
зброї, що змінила світ 22:25
Сучасні дива 00:05 Телеформат

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:25 «Ух ти show»
09:20 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 Мультфільми
08:15 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:15 «ДжеДАІ 2019»
10:15 Т/с «Опер за викликом-4»
(16+)
13:10 Х/ф «ХОРОШИЙ,
ПОГАНИЙ, МЕРТВИЙ»
(16+)
14:55 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
16:55 7 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Десна»
19:00 Х/ф «ПЕРСІ ДЖЕКСОН
ТА ВИКРАДАЧ
БЛИСКАВОК» (16+)
21:10 Х/ф «МАКС ПЕЙН» (16+)
23:05 «ПРОФУТБОЛ»

ZIK
07.00, 15.45, 17.10 Політичне
ток-шоу «Народ проти!» 10.00
Перша передача 10.30 Європа у
фокусі 11.00, 14.00, 19.10, 22.00
Інтерв’ю з Юлією Литвиненко
12.00, 21.00 Деталі 13.00,
20.00, 23.00 HARD з Влащенко
17.00, 19.00 Перші про головне
00.00 Д/ф «Бойовий відлік»
00.45 Д/ф «Заборонена історія»
01.30 Художній фільм 03.00
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані

Що віщують зорі
Гороскоп на 9–15 вересня
ОВЕН. Вдалий період для розкриття своїх здібностей та втілення в життя сміливих планів. У вихідні не завадить обережність, не вірте улесливим
словам і компліментам. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — субота.
ТЕЛЕЦЬ. Ділова поїздка відкриє
нові перспективи. Ризиковані справи
завершаться успішно, якщо правильно розрахуєте сили і не сподіватиметесь на сторонню допомогу. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — четвер.
БЛИЗНЮКИ. Прислухайтеся до інтуїції, не втрачайте рішучості, будьте
зібраними, не бійтеся брати на себе
відповідальність — і будете переможцем. Настає слушна мить для серйозного
вибору. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
РАК. Знадобиться філософське
ставлення до проблем і холоднокровність. Інтуїція — ваш надійний
союзник. Завдяки їй зможете досягти
практично неможливого. У вихідні відпочиньте на природі. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ЛЕВ. Уникайте перевантажень,
не форсуйте події, не намагайтеся робити кілька справ одночасно. Може
здатися, що відчуваєте затишшя перед
бурею, і цілком ймовірно, що так воно і є,
тож накопичуйте сили. Сприятливий день — четвер, несприятливий — середа.
ДІВА. Не соромтеся за нагоди коректно підкреслити вашу незамінність
на роботі. Не мовчіть, спілкуйтеся,
це чудовий спосіб одержати потрібну
інформацію. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Може виникнути потреба
почати будувати стосунки або кар’єру
заново. Свіжі ідеї, однак, не варто негайно втілювати, треба добре обдумати наслідки. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
СКОРПІОН. Намагайтеся марно
не витрачати дорогоцінного часу. Задумане здійсниться, якщо спокійно
й чітко робитимете свою справу. Відчуєте приплив енергії. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Гарний період для реалізації планів і досягнення цілей.
Враження оманливі: те, що видається вам надійним, може розчарувати.
На вихідні не плануйте важливих справ.
Сприятливий день — середа, несприятливий —
п’ятниця.
КОЗЕРІГ. Звертайте увагу навіть
на дрібниці. Будьте уважні й обережні
при роботі з документами. Постарайтеся
уникати крайнощів і емоційних сплесків,
щоб запобігти проблемам у сім’ї. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — субота.
ВОДОЛІЙ. Буде корисно прислухатися до порад близьких. Постарайтеся
змінити обстановку, відволіктися від
справ і турбот. Можлива зустріч із давнім другом. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — середа.
РИБИ. Якщо надмірно перейматиметеся комфортом і благополуччям,
то можете проґавити нагоду реалізувати цікаві й перспективні плани. Не бійтеся розпочинати щось нове. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — субота.
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Фото agravery.ru.

В Америці народився, через
Болгарію мандрував,
а в Україні улюбленцем став
Як відомо, цей овоч походить з Америки. Чому ж у нас його називають болгарським перцем? Справа в тім,
що його американський прародич – гострий, у природному середовищі солодких сортів спочатку не було.
Та в 1928 році в результаті 10 літ праці угорець Ferenc Horvath виділив із місцевої популяції рослини з
негострими плодами. Так з’явився перець солодкий, який полюбився й овочівникам, і споживачам. А на
наші землі першими завезли сорти болгарського походження. Крім того, саме фахівці цієї балканської
країни зробили найбільший внесок у його селекцію. Так американський гість став болгарином. Солодкий
перець додасть соковитості будь-якому салату, добре «вписується» в гарячі страви, а взимку потішить у
маринованому і замороженому вигляді. Його фарширують м’ясом і овочами, консервують, роблять соуси,
лечо, додають у супи та борщі – словом, прижився перчик і в українській кухні, став у нас своїм
МАРИНОВАНИЙ У ТОМАТІ

ЧОВНИКИ ІЗ СИРОМ
САЛАТ

Відмінне доповнення
як до смаженої картоплі, так
і до пюре, навіть із кашею
виглядатиме апетитно
Інгредієнти: 1 кг солодкого перцю, 3 ст. л. олії, 3 ст. л. оцту, пучок зелені, сіль та цукор — за смаком.
Приготування. Перець помити, почистити від насіння, нарізати
тонкою соломкою, викласти в миску
й обдати окропом. Потім відкинути
на друшляк, щоб стекла вода. Підготувати заправку: змішати оцет, цукор, олію, чорний перець мелений
та сіль. Полити нею перець поставити в холодильник на годину. Перед
подачею щедро посипати зеленню.

Фото zakaz.com.

Такий варіант оригінальної пікантної закуски підійде
і на будень, і на свято
Інгредієнти: болгарські перці середнього розміру,
сир середньої жирності (або дієтичний, знежирений),
петрушка, зелена цибуля, гірчиця, часник, сіль, перець,
кріп — за смаком.
Приготування. Із солодкого перцю формуємо човники,
які будуть основою закуски. Для цього овочі миФото organic-food.com
ємо, розрізаємо навпіл, ретельно вичищаємо насіння
і перегородки, щоб не гірчило. Сир для начинки обов’язково має бути однорідним, якщо зернистий — перетираємо через сито. Зелень січемо гострим ножем максимально дрібно. Пропускаємо через прес кілька зубчиків часнику. Гірчиці додаємо небагато, солимо, перчимо і перемішуємо.
Начинка має бути досить гострою. Отриманою однорідною масою акуратно наповнюємо човники
із солодкого перцю. Прикрашаємо на свій смак. Для схожості з човном можна увіткнути зубочистку і нанизати листочок салату, сир тощо у вигляді вітрила. Відмінно поєднуватимуться помідори,
маслини та оливки з цією стравою.

ЛЕЧО

я!
Швидко готується і ще швидше з’їдаєтьс

ю, 1 кг цибулі, 100 г
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КОНСЕРВОВАНИЙ ПЕРЕЦЬ ІЗ МЕДОМ

Такий рецепт
популярний у Молдові,
де перець — один
із найулюбленіших
продуктів. Ця
закуска вирізняється
яскравим пікантним
смаком, що
підкрес люється
солодкою ноткою меду
Інгредієнти: 6 кг різнокольорового солодкого
Фото gorodsad.in.
перцю, 2 л води, 3 ст. л. темного меду, 2 ст. л. крупної солі, 1 скл. цукру, 1 скл. оцту (6%),
2 ст. л. оливкової олії, 1 головка часнику, 6 гвоздик, 6 горошин
суміші перців.
Приготування. Перець миємо, розрізаємо уздовж на четвертинки, вичищаючи все насіння. В каструлю вливаємо воду,
додаємо мед, сіль, цукор, олію та оцет. Кип’ятимо протягом
3 хвилин, збираючи піну, що з’являється на поверхні. Часник
чистимо, зубки кладемо на дно підготовлених банок, разом
з усіма спеціями. Перці опускаємо в киплячий маринад, витримуємо в ньому 10 хвилин, а потім розподіляємо по слоїках
і відразу закручуємо стерильними кришками, перевертаємо
догори дном і накриваємо теплою ковдрою.

ІКРА

Цю заготовку згодом можна використати як
намазку для бутерброда або соус до м’ясних
і рибних страв
Інгредієнти: 1,5 кг болгарського перцю, 5 кг
томатів, 1 кг моркви, 350 г часнику, 300 г цукру,
100 г солі, 250 мл оцту (9%), 250 мл оливкової олії.
Приготування. Миємо перець, моркву й
томати, чистимо і подрібнюємо за допомогою
м’ясорубки. Отримане пюре ставимо на вогонь і
тушкуємо годину. Тоді додаємо сіль, цукор, олію,
перемішуємо і кип’ятимо ще 30 хвилин,
після чого ллємо
оцет, а за 10 хвилин — пропущений
через прес часник.
Варимо ікру ще 15
хвилин,
гарячою
розкладаємо у стерилізовані слоїки
і відразу закатуємо. Перевертаємо
банки й укутуємо
до повного охолодження.
Фото kuhar.ua.

Фото nash-pogrebok.com

Згодиться взимку і до будьякого гарніру, і до м’ясних
страв, та й бутерброди,
прикрашені шматочком перцю,
нагадуватимуть про літо
Фото edim.com.

Інгредієнти: 5 кг перцю, 0,5 л
томатного соку, 2 скл. цукру, 1,5 скл.
води, 1 скл. оцту, 3 ст. л. солі, 300 мл
олії.
Приготування. Перець помити, видалити плодоніжки і насіння,
порізати широкими скибочками й
висипати в миску або каструлю. Додати сіль, цукор, воду, томатний сік,
олію та оцет, довести до кипіння і варити 15 хвилин на середньому вогні.
Потому розкласти у стерильні банки
і закатати стерильними кришками.

ФАРШИРОВАНИЙ ПЕРЕЦЬ ЗАПЕЧЕНИЙ

Начинити овоч
можна не тільки
рисом із м’ясним
фаршем.
А запечена страва
і корисніша, й
ароматніша.
Скуштуйте!

Інгредієнти: 2 помідори, 3 болгарські
перці, 100 г твердого
Фото shponder.com
сиру, 1 яйце, 2 картоплини, 100 мл смет
ани, 100 г копченої чи напівкопченої ковбаси, зелена цибуля,
сіль та перець — за смаком.
Приготування. Перець миємо, розр
мо зернятка. Картоплю відварюємо «в ізаємо навпіл, вичищаєкожушках», охолоджуємо,
чистимо й нарізаємо кубиками. Так
само подрібнюємо ковбасу
та цибулю. Сир тремо на бурякову терт
до начинки, трохи залишаємо, щоб ку, половину висипаємо
поси
канні. Яйце збиваємо зі сметаною, соли пати зверху при запімо, перчимо і вимішуємо
з подрібненими інгредієнтами. Начи
няємо таким фаршем половинки перців, зверху кладемо скиб
очки
тертим сиром. На деко наливаємо кіль помідорів, посипаємо
ка ложок води, викладаємо фаршировані перці і запікаємо
пів години за температури
180 градусів.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

Щоб відгадати завдання, треба було
прочитати «Час смертохристів».
І 12 людей взялися за книгу!
Переконаний, гостросюжетний трилер Юрія Щербака про події 2077 року
захопив і схвилював усіх. Навіть тих, хто недолюблює політику, лінія кохання
роману тримала до останньої сторінки
Колаж volyn.com.ua.

Грицько ГАРБУЗ

ле це я вже говорю про запитання
31–го туру, а не 30–го, який, на жаль,
ніхто подужати не зміг. Давайте ще
раз його прочитаємо, подивимось на фото
і кілька хвилин помізкуємо, що ж то могло
бути?

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 30 (2019)
Цього разу ми поклали у нашу схованку
цей предмет. Те, що роблять за його допомогою, у нас асоціюється з популярною і,
звісно, філософською піснею лідера «Машини часу» Андрія Макаревича. А ще більше — з
неймовірно популярною українською піснею–
побажанням. І — з величезною швидкістю.
Та смертельною силою, яка народжується
завдяки цьому предмету.
Що виготовляли завдяки цьому предмету, який ми заховали у гарбузі?
Так-от — кілька хвилин не читаємо відповіді — і я теж ставлю три крапки…☺ А
тепер звіряйте свої нові варіанти із правильним. Невже не чули це з «Машини часу»: «И
пули, что найдет тебя, ты не услышишь, а
остальные мимо пролетят…» у виконанні
Андрія Макаревича? Тим паче — нашої, рідної, застільної «…щоб шаблі не брали, щоб
кулі минали голівоньки наші…», яку нам сотворив Вадим Крищенко? Ех…
Отож
ж на
н фото — форма для відливання
куль 1719
719 року (чудесне джерело: книга
«Україна
аїна — козацька
козацьк держава» (2007) величезного
езного формату на 1216 сторінок!). Тобто,
за допомогою цього предмета н
наші козаки
виготовляли
иготовляли смертоносні КУЛІ.

Але щоб так уже сильно всіх не розчаровувати, нагадаю запитання наступного
ного туру,
бо переможці у ньому знайшлися.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 31(2019)
Учасники нашого конкурсу середнього
і старшого шкільного віку, переконаний,
пам’ятають пісню «Прєкраснає дальока»
із кінофільму «Гостя з майбутнього». А ось
наше нинішнє запитання хоч і з майбутнього, але зовсім не прекрасного. Принаймні таким його змалював нам чудовий український письменник і дипломат. У своєму
відомому творі він переніс нас уперед на
понад пів століття — точніше у рік, сума

ний ще 8 років тому, адже вже зараз чимало
штрихів змальованої автором прийдешности проглядається. Дякую панові Грицькові за долучення громади до української
літератури», — написав Андрій Куява із
міста Ковеля.
Нам приємно, що не тільки пан Андрій,
а ще 12 конкурсантів зрозуміли, що йдеться
про «Час смертохристів», і взялися за цей
роман, щоб знайти правильну відповідь —
«Білл Ґейтс» (до речі, вона була захована і
в умовах нашого конкурсу, але це ніхто не
зауважив — ☺).
А серед тих 12 переможців володарями
100 гривень стали лише двоє — Наталія
Лущ із селища Східниця Львівської області і Богдана Дмитрук із Ковеля Волинської області. Подякуйте за щасливий
жереб неповторній та загадковій авторці
інтимної прози і поезії Ші Мур.
Переможцям кажемо голосно: «Віват!»
– і просимо надіслати на адресу редакції
копії першої та другої сторінок паспорта,
а також ідентифікаційного коду (хто вже
надсилав — чекайте на гонорар).
Нам же час оголошувати нове завдання.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 36 (2019)
Війну з Росією Юрій Щербак передбачив ще 8 років тому.

цифр якого дорівнює «16». У час неймовірного розвитку науки і неймовірної людської
жорстокості, де, як і нині, правлять бал
гроші. Але в моді вже не долари чи євро, а
валюта глобо. Саме про купюру у 20 глобо,
яку головний герой витратив на таксі, ми
і поговоримо. Точніше, про персонажа, який
зображений на банкноті і фото котрого ми
сьогодні заховали у гарбузі. Це — одна
із найвідоміших, найрозумніших,
найбагатших, найщедріших, найн
на
сскупіших і найначитаніших людей
нашого часу. За його заслуги перед
людством український письменник розмістив його зображення на
валюті майбутнього.
ва
Тож чиє фото ми заховали у гарбузі?
Т
Одразу зачитаю історію, за яку її автору
вручимо 150 гривень призових, бо вона певр
ремогла в конкурсі, як шукали правильну
р
відповідь.
«Добрий день! Читав завдання зі щемливим спогадом про шкільні канікули, коли показували згаданий вами кіносеріал за мотивами роману Кіра Буличова, як захоплювався пригодами Аліси Селезньової і її друзів.
Так хотілося побувати у тому прекрасному
далекому! Втім, повернуся до запитання.
Перше, що спало на думку, автор твору
про майбутнє Юрій Щербак — письменник,
публіцист, сценарист, політик, дипломат,
лікар. А ще ця талановита людина очолює
Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка. Незважаючи на поважний вік,
пан Юрій як видатний українець і тепер
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Незважаючи на поважний
вік, пан Юрій як видатний
українець і тепер дає
мудрі поради, щиро
вболіває за долю
Батьківщини.

дає мудрі поради, щиро вболіває за долю
Батьківщини. Я знав, що він написав футуристичну трилогію. Однак ознайомитися з
творами все не було часу. Підказка вказала
на роман «Час смертохристів: Міражі 2077
року». Отож пішов у книгарню і придбав цю
книжку. Відгадку про Білла Ґейтса, нанесеного на купюрі, знайшов на початку. Та
хочу відзначити, що поринув у майстерно
зображені події — жорстокі, страшні, які
є пересторогою сучасному поколінню від
безпечности і недалекоглядности. Раджу
прочитати всім цей цікавий твір, написа-

З цих букв ви маєте утворити два слова: к / р / б / а / а / а / р / д / т / р / a / д / е /
і / н /м.
Головну відмінність між отими братами можна виразити спортивним рахунком
2:1. Хоча якщо брати рух, то навпаки — 1:2.
Але об’єднує їх одне інше слово, яке ми
й заховали сьогодні. Мовою Ліни Костенко
воно складається із 7 букв. Мовою Дональда Трампа — із 5.
Що за слово ми заховали у гарбузі?
Слово–відповідь треба надіслати до
19 вересня тільки у вигляді sms–повідомлення на номери: 050-1354776 і 0672829775 (наприклад: «Відро», «Три яблука»,
«Юрій Безпятко»).
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.
Нехай щастить!

ТОП-7 книг, які пропонував прочитати
нинішнього літа Білл Ґейтс:
«Переворот» (Джаред Даймонд), «Дев’ять пінт» (Роуз Джордж),
кл Бешлос),
«Джентльмен у Москві» (Амор Тоулз), «Президенти війни» (Майкл
Момент
«Майбутнє капіталізму» (Пол Колліер), «Розі» (Грем Сімсіон), «Момент
підйому» (Мелінда Гейтс).
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l КОХАЙТЕСЯ, ЧОРНОБРИВІ…

Наречений і його друзі прийшли
на весілля без спідньої білизни
Вікторія познайомилася із шотландцем Тері влітку 2017–го, а цьогоріч інтернаціональна
пара відсвяткувала в рідному місті дівчини Івано–Франківську весілля
Фото ogogo.in.ua.

оно було незвичним, бо ж поєднувало
українські і шотландські традиції та обряди. Дивував франківців і одяг закордонних гостей. Друзі Тері та й він сам на весіллі були
у кілтах, національному вбранні, і, як годиться
справжнім шотландцям, без спідньої білизни.
Свого судженого Вікторія зустріла у Польщі,
у Кракові, де вчилася в університеті. Очевидно, це було кохання з першого погляду, бо ж
шотландець (нині хлопець проживає в Англії)
відразу запропонував їй переписуватися у
Whats Apр, а невдовзі й зустрічатися. До речі,
за звичаями його народу, зустрічатися і мати
дівчину — різні етапи в стосунках молодих людей. Тому в січні минулого року Тері офіційно
запропонував Віці бути його дівчиною–товаришем. На мосту закоханих у Кракові вони, щоб
відзначити цю подію, повісили свій замочок.
З осені молоді люди бачилися кожних
3—4 тижні. Частіше не виходило. Тері — пілот
і постійно був у роз’їздах, а дівчині через візові
проблеми не вдавалося поїхати до коханого.
Але попри це стосунки на відстані ставали міцнішими. Якщо у Тері був вільний час, він використовував його для зустрічей з Вікою, спільних
подорожей. За 2 роки вони встигли побувати у
Будапешті, Монако, Амстердамі, Україні… А новий 2019–й поїхали святкувати в Івано–Фран-

В
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За звичаями його
народу, зустрічатися
і мати дівчину
— різні етапи в
стосунках молодих
людей. Тому в
січні минулого
року Тері офіційно
запропонував Віці
бути його дівчиною–
товаришем.

Шарф-саш, який Тері закріпив на Вікторії,
символізує єднання двох родин.

Найщасливіша мить у житті дівчини.

ківськ. Ось тоді хлопець і поговорив із батьками
Вікторії про одруження. А в кінці січня її чекав
сюрприз.
— Тері, як завжди, прилетів до Кракова, повідомив мені, що ми кудись їдемо на вікенд. Я
наполегливо розпитувала куди, але він не зізнавався, — розповідала дівчина. — А вночі перед

поїздкою каже: «Пакуй валізу. Ми виїжджаємо
завтра вранці». Коли прибули в аеропорт, Тері
закривав мені очі, щоб не дивилась на інформаційне табло. Сидимо вже в терміналі, є два
вильоти літаків. Один — у Цюріх, другий — у
Рим. Усі зайшли на посадку до Рима, а ми далі
сидимо. Значить, думаю, в Цюріх. Але ні, він

встає, і ми останні забігаємо на посадку в Рим.
Тут я вже почала підозрювати, що все-таки він
там освідчиться.
Гуляючи містом, пара підійшла до всесвітньо відомого фонтана Треві. Біля нього Тері,
ставши на коліно, і запропонував Вікторії бути
його дружиною. Дівчина заплакала від щастя.
Святкували весілля в її рідному Франківську, в ресторані «Рейкарц». Там же відбулася
і виїзна церемонія шлюбу, і вперше зустрілися
батьки наречених.
За матеріалами сайтів
«Галка», «OGOGO».

Усміхніться!

Склав пан Андрій.

Єва ЖАСМИНОВА

:)) :)) :))
Якщо комусь дуже хочеться розлучитися,
передаю цінну пораду своєї бабусі: терпiть
і любіть одне одного, дві пенсії краще, ніж
одна.
:)) :)) :))
Батьківські збори нагадують зборище секти — всі уважно слухають вчителя, потім віддають йому гроші і задумливо розходяться в
сутінках.
:)) :)) :))
Щодо моїх успіхів в роботі можу сказати,
що в даний момент кар’єрні сходинки я мию.
:)) :)) :))
— Тату, а скажи, всi казки починаються зі
слів «Жили–були»?
— Ні, синку. Найкращі казки починаються
зі слів «Якщо ви проголосуєте за мене на виборах…»
:)) :)) :))
— Люба, куди поділася пляшка горілки?
— Я обробляла рану.
— Яку?
— Душевну.
:)) :)) :))
— Семене Марковичу, ви зраджували своїй
дружині?
— У євреїв немає поняття «зрадив», є поняття «переплутав».
:)) :)) :))
Головний подружній обов’язок кожного
чоловіка — регулярний внесок грошей і викидання сміття.

