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Цікава

У Північній Кореї навіть за випадкове пошкодження портрета
Кім Ір Сена можна загриміти у тюрму.

Як капітан
радянської армії
став Сонцем Нації

ГА З Е ТА +

на вих ідні
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Шлях до цього для
Кім Ір Сена відкрився
19 вересня 1945 року,
коли майбутній диктатор
покинув навчальний
табір в СРСР і прибув
на підконтрольну Кремлю
територію у Кореї

l ЗНАЙ НАШИХ!

Тріумфатор Венеції передбачив
перемогу над Росією у 2025 році

Інна ПІЛЮК

«КОЛИ ВИНИКЛА ЦЯ ІДЕЯ, МЕНІ
СТАЛО ДУЖЕ КОМФОРТНО»
Сюжет, який вразив професіоналів-кіношників, — не екшн, не трилер і навіть не безпрограшна тема
про одностатеву любов. Усе просто
і від цього аж моторошно: дія відбувається у 2025 році, як сміливо
спрогнозував Валентин Васянович — «через рік після закінчення

війни з Росією». Хоча хтозна, можливо, європейці і досі не вірять, що під
боком у них іде найсправжнісінька
війна, і сприймають усе як художній
вимисел режисера.
Україна повернула
собі втрачені території.
Щоправда, вони стали непридатними для
життя: інфраструктури
нема, міста і їх околиці
нашпиговані боєприпасами, затоплені шахти
забруднили колодязі.
Земля, за яку полягли
тисячі бійців, стала зоною
відчуження, але на ній триває життя.

СПОЧАТКУ
ВІДПАРТИЗАНИВ 15 ЛІТ…

Валентин Васянович на запитання про нестандартний «фільм із майбутнього» відповідає, що спочатку
це була історія про тут і тепер, але
не подобалося те, що мав виводити
героя і антигероя, показувати протистояння. З’являвся ще і яскраво
виражений політичний контекст.
«Я думав, як уникнути цього, і вирішив перескочити в майбутнє, коли
війна скінчиться. Виникла ця ідея —
і мені стало дуже комфортно, я зрозумів, що це правильне рішення».

Закінчення на с. 5

Усі мами кличуть своїх дітей «сонечками». Але лише Кім
Ір Сену вдалося стати офіційним
Сонцем Нації. А ще — Великим
Вождем, Залізним Всеперемагаючим Полководцем, Маршалом
Могутньої Республіки, Запорукою Визволення Людства та Вічним Президентом. Це все —

“

»

Світова прем’єра
донбаської
«Атлантиди»
вдалася: робота
48-річного
українського
режисера
Валентина
Васяновича
тріумфувала
в конкурсній
програмі
«Горизонти».
А головну нагороду
Венеціанського
кінофестивалю
отримав фільм
Тодда Філліпса
«Джокер».
Фото EPA/UPG.

Кінострічка українського режисера
Валентина Васяновича «Атлантида» про
поствоєнний Донбас отримала приз
знаменитого італійського фестивалю. Але
автор мало вірить у такий самий успіх
фільму на Батьківщині

Василь УЛІЦЬКИЙ

син небагатого сільського вчителя, спочатку був рядовим
бійцем, а потім і командиром
одного з найуспішніших партизанських загонів. Але на початок 1940- х японці фактично
розправились із повстанцями.
Не в останню чергу, до речі,
через масове зрадництво командирів. У безвихідній ситуації корейські загони перейшли
кордон і опинилися в СРСР.
Після ретельної перевірки
їх відправили у спеціальний навчальний військовий табір поблизу кордону СРСР з Кореєю
та Маньчжурією. Прибульці
були зараховані до лав радянської армії і пройшли вишкіл
зі шпигунства, організації саботажу та диверсій, військових
дисциплін, радіозв’язку тощо.

Наприкінці липня 1942 року в селищі
Вятскоє-на-Амурє Кім Ір Сену було присвоєно
звання капітана радянської армії.

офіційні звання диктатора.
Справжнє його ім’я — Кім
Сон Чжу. Кім Ір Сеном, тобто
«сонцем, що сходить», він став
у важкі роки визвольної боротьби корейського народу проти
японців. Мав ще й інше псевдо — Хан Бер, тобто Єдина Зірка. І обидва його «позивні» в чомусь виявилися пророчими…
Японія захопила Корею
та Маньчжурію у 1910 році й володіла ними аж до 1945-го, коли
її Квантунська армія швидко
впала під натиском радянських
військ. Десятиліття до цього моменту корейці та китайці вели
партизанську боротьбу проти
загарбників. Діяла така собі
тамтешня «УПА», тільки менш
численна. Пік боротьби припав на 1930-ті роки. Кім Ір Сен,

Наприкінці липня 1942 року
в селищі Вятскоє-на-Амурє Кім
Ір Сену було присвоєно звання
капітана радянської армії. Під
китайським іменем Цзінь Жічень в документах він був призначений командиром 1-го батальйону 88-ї бригади.
У цей період у житті Кім
Ір Сена сталась ще одна важлива подія — 16 лютого 1942 року
його друга дружина (першу,
за деякими даними, схопили
і стратили японці) — Кім Цун
Сук — народила йому сина
Юрія. У світі його знають як Кім
Чен Іра — людину, яка стала
біля керма держави після смерті батька…

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

«5 років тому «зелені
чоловічки» захопили
Крим, зараз «зелені
чоловічки» захоплюють
український парламент»

«Помру за мову»: у Росії вчений
спалив себе
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

10 вересня в місті Іжевськ
Удмуртської Республіки Росії
вчинив акт самоспалення
79-річний директор Інституту
людини Удмуртського
держуніверситету Альберт Разін
Це сталося перед будівлею місцевої державної ради. Альберт Разін тримав у руках плакат із цитатою
дагестанського поета Расула Гамзатова: «І якщо завтра моя мова зникне, то я готовий сьогодні померти».
Учений отримав опіки 100% тіла
і помер у лікарні. Зазначимо, що Росія вирішила остаточно русифікувати
національні меншини. З цією метою
минулого року було прийнято закон,
який звільняє жителів «суб’єктів федерації» від обов’язкового вивчення місцевих (неросійських) мов.
На практиці це означатиме зникнення, зокрема, удмуртської, якою
у республіці розмовляє лише третина населення (трохи більш як 300 тисяч людей).
Лукавство Кремля не має меж.
Москва посилає танки в Україну,
щоб не дати русифікованим українцям повернутись до мови ді-

Таке покарання для неї призначив регламентний комітет Верховної Ради (щоправда, згодом лідер фракції «Слуга
народу» Давид Арахамія заявив, що нібито не виноситиме
це питання для голосування у зал). Водночас цей же комітет
відмовився розглядати питання про «кнопкодавство» кількох депутатів від «Слуги народу».
Прокоментувати цю новину хочеться словами блогера Олега Шарпа: «А чого зразу не розстрілювати?
Я не жартую: в 1935 році, після організованого Сталіним
убивства Кірова, за інакомислення спочатку виганяли
із засідань парткому, трохи пізніше виключали з партії,
а починаючи з 1936-го, уже розстрілювали за рішенням
спеціальних «трійок». Історія може повторитись — тим
паче, що трійка (Зеленський, Богдан, Коломойський) уже
б’є копитом».

У Маріуполі ліквідували
російського бойовика,
якого випустив суд
Альберт Разін. Протестуючи проти імперської та русифікаторської політики
Кремля, у другій половині ХХ століття самоспалення також вчинили: Ришард СІВЄЦ
(Польща, 1968), Василь МАКУХ (Українська РСР, 1968), Ян ПАЛАХ (Чехословаччина,
1969), Шандор БАУЕР (Угорщина, 1969), Ян ЗАЇЦ (Чехословаччина, 1969),
Евжен ПЛОЧЕК (Чехословаччина, 1969), Ромас КАЛАНТА (Литовська РСР ,1972),
Олекса ГІРНИК (Українська РСР, 1978), Валенти БАДИЛЯК (Польща, 1980).

дів-прадідів, а водночас донищує
мови народів, які населяють її імперію. Чому мовчить світ, а головне —

чому мовчить українська влада?
Бо хто, як не наш народ, знає гірку
ціну русифікації?

З палацу, де народився Черчилль,
вкрали… золотий унітаз

l ФАКТ
Фото hromadske.ua

У Британії поцупили
туалет із благородного
металу, встановлений
у колишньому
будинку прем’єрміністра цієї країни
часів Другої світової
війни
Зроблений із чистого
18-каратного золота унітаз — це витвір мистецтва
під назвою «Aмерика»
італійського художника
Мауріціо Каттелана. Його
вартість перевищує мільйон євро.
Експонат стояв у Бленхеймському палаці, де народився Черчилль. Хоч унітаз був частиною художньої
виставки, ним можна було
скористатися, — при цьому
музейний охоронець стояв

Фото istpravda.com.ua.

Самоспалення проти русифікації. Чому мовчить ООН,
світ і… Україна?!

Саме за ці слова народного депутата від
«Європейської солідарності» Ірину Геращенко
вирішили відсторонити від участі у п’яти пленарних
засіданнях

Хто ж тепер «ходить» на цей унітаз?

поруч за дверима туалету.
Але це все одно не вберегло від крадіжки та одночасного затоплення, адже золотий експонат був підключений до водопостачання

та каналізації.
Крадіїв шукають. Маємо підказку: понишпорити у Януковича на дачі під
Москвою — може, унітаз
уже там?

В окупованому
Криму відбулися
псевдовибори
до місцевих «органів влади». Однак
жителі півострова
їх фактично проігнорували. Навіть за офіційними даними, участь
у голосуванні взяло
лише 33% виборців.
Якщо відняти від цієї
кількості солдатів
окупаційних військ
та приписки, то отримаємо мізерне число,
яке чудово демонструє
ставлення більшості кримчан до Росії
та її «владних» органів.

16 вересня у цьому місті у власній квартирі був
розстріляний терорист Роман Джумаєв (на фото)
Фото m.censor.net.ua.

Цей колаборант влітку
2014 року пішов воювати проти українських Збройних сил
на боці російських окупантів,
входив до складу бригади
«Пятнашка». Брав участь у військових діях біля Дебальцевого
та в боях із «кіборгами» в Донецькому аеропорту.
В руки українських си- Після смерті Джумаєва
ловиків потрапив у верес- Дмитро Ярош звернувся
ні 2017 року, коли через до зрадників України
Мар’їнку намагався в’їхати та убивць: «Здавайтеся
в Україну, щоб провідати ро- українським
дичів. Його звинувачували правоохоронцям!
Добровільно сідайте в
за ч. 1 ст. 258– 3 КК України українські в’язниці і не
(створення терористичної гру- виходьте звідти! Тому що
пи чи терористичної організа- кара Божа невідворотно
ції). Джумаєву загрожувало від прийде!».
8 до 15 років в’язниці. Однак
український суд випустив його… під домашній арешт!
«Убивство терориста «ДНР» Романа Джумаєва демонструє те, до чого може призвести амністія судом найманців, які вбивали українських військових», — заявив
блогер Денис Казанський.

l ПРЯМА МОВА
Назарій ЗАНОЗ,
олодимира Зеленськоблогер, про Володимира
го і народ:

« »

Зеленський — це народний протест.
Це «фак» старим елітам.
літам. Колективна
дитяча безвідповідальність,
альність, коли
мале не розуміє, що
о своєю дурістю карає саме себе.
е. Що відповідь на «фак» ще неодмінно
неодм
прилетить. Ймовірно
рно тоді,
то
коли цього не чекатимуть.
тимуть.
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l НЕЙМОВІРНО!

l РЕЗОНАНС

Якутський шаман іде
в Москву виганяти…
демона Путіна
Олександр Габишев уже пів року — від 6 березня — рухається
вздовж далекосхідних трас у бік Білокам’яної, звідки
в 2021 році має намір вигнати Володимира Путіна,
якого вважає породженням темних сил
Василь КІТ

ід Якутська до Москви майже 8 тисяч кілометрів, три
тисячі з них уже позаду,
по 20 кілометрів щодня. Габишев планує дійти до Москви наприкінці 2020–го — на початку
2021 року. На його переконання,
Путін — демон, природа його не
любить. Там, де з’являється російський керманич, потім трапляються катаклізми — природа таким чином очищається від нього.
У Бурятії Габишева зустріла
група місцевих провладних шаманів із закликами відректися від
шаманства, бо, мовляв, вигнання
Путіна не є благою ціллю. З ними

В
Валерія Гонтарева дякує Богу, що в день підпалу в цьому будинку не ночував її син.

Готується розправа над Супрун.
Над Гонтаревою уже почалась
Колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун каже,
що проти неї та її команди готують кримінальне переслідування
Василь РОГУЦЬКИЙ

ені вже сказали друзі з правоохоронних
органів, що їм дано
вказівку знайти на мене і на моїх
заступників щось таке, що дасть
підстави відкрити проти нас кримінальні справи», — заявила вона.
За словами пані Уляни, готується також аудит Міністерства охорони здоров’я, хоч їх було уже 15.
Супрун стверджує, що ініціатива
про перевірку надійшла від Петра
Багрія, чия фірма була чи не основним продавцем ліків за завищеними цінами за часів керівництва
відомством Раїсою Богатирьовою.
Крім цього, чоловіка Уляни Супрун
Марка раніше двічі побили. Пані
Уляна підозрює, що це зробили через те, що вона звільнила з посади
ректора Національного медунівер-

«М

“

Зуб на Гонтареву
має олігарх
Ігор Коломойський
через те, що його
ПриватБанк було
націоналізовано.

ситету Катерину Амосову. Після відповідного рішення Кабміну смс із
погрозами отримав навіть прем’єр
Володимир Гройсман.
Тим часом після зміни влади неприємності почалися і в колишньої
очільниці Нацбанку, авторитетної у
світі фінансистки Валерії Гонтаревої:
хтось спалив її будинок під Києвом,
а в самій столиці знищено вогнем
автомобіль її невістки. Крім цього,
«силовики» виламали двері нібито

задля обшуку в нежилій квартирі
Гонтаревої у місті. Наразі пані Валерія мешкає у Лондоні. Там її — поки
не зрозуміло, випадково чи ні, —
нещодавно збив автомобіль.
Як відомо, зуб на Гонтареву має
олігарх Ігор Коломойський через
те, що його ПриватБанк було націоналізовано. Він так прокоментував неприємний трафунок з нею
на пішохідному переході у Лондоні:
«Пам’ятаєте, вона говорила, що я їй
погрожував літак надіслати. Я хочу
уточнити, що я їй обіцяв надіслати
літак, а не автомобіль».
Недоброзичливці Гонтарєвої
кажуть, що це вона сама підпалила власну хату, щоб отримати
притулок у Британії. Щось подібне ми уже чули, коли говорили,
що Юлія Тимошенко спеціально
сіла в тюрму, аби підняти собі
рейтинги…

l ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ!

Помер під час сексу у відрядженні —
суд визнав це «нещасним випадком
на виробництві»
Француз помер від зупинки серця, коли віддався любощам із незнайомкою в готельному номері
огляду на те, що чоловік на той момент перебував
у відрядженні, паризький суд кваліфікував смерть
як «нещасний випадок на виробництві». Компанію–роботодавця зобов’язали виплатити компенсацію
родині померлого.
Представники фірми наполягали, що, перебуваючи
в номері, чоловік не виконував робочі обов’язки, тому
компанія не має нести за його смерть жодної відпові-

З

дальності. Проте суд такі аргументи не переконали. За
французькими законами, роботодавець відповідає за
будь–які ситуації, що можуть трапитися з їхнім працівником під час відрядження, пояснив суддя. Прізвище
померлого не розголошують — відомо лише, що його
звали Ксав’є. Він працював інженером у компанії TSO,
яка спеціалізується на обслуговуванні залізниці.
Тепер ясно, де «найгуманніший суд у світі»…

мандрівник розійшовся мирно,
але з бурятською поліцією вийшло гірше. Автоінспекція забрала
подаровані йому «Жигулі» (правда, соратники тут же купили «Газель») і заарештували кількох
сподвижників Габишева. Почався
стихійний мітинг, що переріс у
місцевий майдан, який тривав дві
доби. Уночі поліція арештувала
протестувальників, які ночували
в мікроавтобусі, кинувши всередину димову шашку.
Але це не зупинило Олександра — він іде далі. Бо твердо переконаний, що зле «шаманство» Путіна не здатен подолати жоден політик, а тільки
інший шаман — такий, як він.

Цікаво, за скільки кілометрів до Москви його зупинять остаточно?

l ПРЯМА МОВА
Віталій ПОРТНІКОВ, журналіст, про важкий
вибір нинішнього Президента України:

«

У Володимира Зеленського він незавидний, бо може
обрати капітуляцію — і отримати громадянське протистояння або одразу ж, або — якщо українське суспільство виявиться не в силах відреагувати на зраду — вже
після «реінтеграції» Донбасу на путінських умовах. Але в
будь–якому такому випадку Зеленський увійде в історію
України як президент громадянської війни.
Зеленський може відмовитися від капітуляції. Але тоді
йому потрібно буде сказати своєму електорату правду
про брехню. Правду про те, що війна тривала і триватиме не тому, що цього бажав Порошенко, а тому, що цього
хоче Путін. Правду про те, що війна
на тривала
і триватиме не тому, що на війні нажиибелі
ваються, а тому, що Росія хоче загибелі
України. І попросити вибачення. І пророга.
довжити захищати Україну від ворога.
Я не сумніваюся, що частина електотоення,
рату Зеленського прийме ці вибачення,
ться
президенту в цьому випадку вдасться
сть.
зберегти владу і навіть популярність.
Але Зеленський має бути готовий доо того,
що велика частина його прихильників
ів
почне метушитися у пошуках новогоо
Верховного Колаборанта.

»
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l КОЛЕСО ІСТОРІЇ
Фото ici.radio-canada.ca.

Три Кіми, яким належить Північна Корея останні 74 роки: (зліва направо): Кім Ір Сен, Кім Чен Ір та Кім Чен Ин.

Як капітан радянської армії
став Сонцем Нації

»

Закінчення. Початок на с. 1

Василь УЛІЦЬКИЙ

процес не був пущений на самоплив —
його добре продумали радянські пропагандисти. Російська імперія за століття
завоювань чудово навчилась використовувати не тільки зброю, а й «працювати
з масами».
Протягом місяця у корейських містах
і селах розповсюджувались численні листівки та звернення, транслювалась радіопропаганда, не змовкали вуличні гучномовці, під пильним наглядом радянських
політруків проводились різноманітні збори громадян. І увесь час звучало ім’я «легендарного героя корейського народу,
борця за свободу і незалежність Кореї» Кім
Ір Сена. Але це була лиш «артпідготовка».
А початком повноцінного «наступу» можна вважати мітинг у Пхеньяні 14 жовтня
1945 року. На місцевому стадіоні зібрали
100 тисяч людей, перед якими вперше публічно виступив «великий» Кім. За усім цим
дійством із гігантського портрета спостерігав Сталін. Кім Ір Сен у своїй промові палко подякував «батькові народів» та Радянській армії за визволення. А «вишенькою
на торті» стали діти, які піднесли лідеру
живі квіти. Безпрограшний прийом, який
полюбляв і сам Сталін.
…З того часу Кім Ір Сен правив країною
аж до своєї смерті у 1994-му, яка застала
його на 83-му році життя. За цей час Північна Корея стала однією з найзакритіших
та невільних держав. Утвердився культ
особи, якому міг би позаздрити навіть
Сталін. Пам’ятники вождеві, вивчення його
біографії та праць ледь не напам’ять, свята
на його честь, названі його іменем вулиці,
площі, підприємства — без усіх цих речей своє життя уже не можуть уявити цілі
покоління північних корейців. Тож коли
помирає хтось із династії Кімів (зараз при
владі вже онук Кім Ір Сена — Ин), народ
у своїй більшості щиро та довго оплакує
важку втрату.

СТАЛІНІЗМ ПО-КОРЕЙСЬКИ

Коли Японія зазнала поразки, північ
Кореї окупували війська СРСР, а південь —
США (війна між Північчю та Півднем вибухне вже через кілька років. — Ред.).
І таким «радянським корейцям», як капітан Кім, одразу знайшлась важлива робота — вони стали підручними радянських
військових комендантів у корейських містах. Саме у вересні 1945-го, рівно 74 роки
тому, Кім Ір Сена призначили помічником
коменданта найбільшого підконтрольного СРСР міста Кореї — Пхеньяна. Десь тоді
у московських кабінетах і було прийнято
рішення «ліпити» з Кім Ір Сена нового вождя нації.
Чому ж вибір впав саме на нього, хоч
у Кореї було чимало і більш авторитетних
діячів? Звісно, не останню роль зіграли
роки, проведені ним у СРСР. Крім того, «органи» мали можливість досконало вивчити
всі сильні та слабкі сторони Кіма.
Та головне, напевне, те, що у Москві
його знали як надійного сталініста. Один
із корейців-офіцерів 88-ї бригади Пак Сен
Хун згадував: «Нам було ясно, що при всіх
інших позитивних якостях, які враховува-

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

НА ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ

Гігантські бронзові статуї Кім Ір Сена та Кім Чен Іра у Пхеньяні. Тіла ж двох диктаторів
знаходяться у прозорому мавзолеї в Палаці Сонця — колишній резиденції Кім Ір Сена.
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Кімів (зараз при владі вже
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Після Другої світової поділеною виявилася ще одна нація — німецька. Як і у випадку з Кореєю, радянська її частина —
НДР — була менш життєздатною, ніж та,
де керували американці. Проте якщо німці
уже об’єднались в одній державі, то корейці
ще ні, і все менше шансів, що це взагалі колись станеться…
Були ще і дві Фінляндії. У 1940–1956 роках існувала 16-та радянська республіка —
Карело-Фінська, створена з конкретною
метою — приєднати до неї незалежну
Фінляндію. Не вийшло, адже ця маленька
країна вистояла у війні із СРСР. Цей сценарій, до слова, успішно був обкатаний
на… Україні 100 літ тому. Тоді російські
більшовики створили у Харкові альтернативний Українській Народній Республіці уряд, який поступово підім’яв під
себе всю країну. Зараз цей трюк Кремль
намагається проробити вдруге — вже
за допомогою «ЛДНР», увіпхнувши її назад
в Україну. На жаль, нова київська влада,
здається, готова заковтнути «стару»
російську наживку.
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l ЗНАЙ НАШИХ!
Фото nikvesti.com.

«НАТЕ ВАМ РАНКОВИЙ СЕАНС»

Чотири роки тому Андрій Римарук (Сергій) пішов на фронт розвідником.
Після демобілізації відвозив на передову необхідну техніку,
а також контролював, як її використовують.

В українському прокаті стрічка з’явиться 2020 року. Її бюджет
42 мільйони гривень, але чи чекає
його касовий успіх на Батьківщині — поки не відомо. Сам режисер
не впевнений, що наші глядачі будуть масово відвідувати фільм про
війну і її наслідки. Не готові ще. На
телеканали теж великої надії не
покладає: «У них є сітка, яку розписують наперед. Якщо я принесу
10 фільмів, їм буде набагато легше
вставити в сітку, знайти спонсора… Коли приношу один, у них
сітка забита, і вони думають, куди
його поставити… А ну давайте з
пів дванадцятої… Так і в кінотеатрах. Вигідніше працювати з людиною, яка приносить купу фільмів,
а не Васянович з одним. Нате вам
ранковий сеанс…»
Людмила Білека (Катя) після повернення з війни створила тренінговий
центр тактичної медицини — Taccat. Зараз його працівники проводять
курси з домедичної допомоги для військових та цивільних.

Тріумфатор Венеції передбачив
перемогу над Росією у 2025 році
Закінчення. Початок на с.1
Інна ПІЛЮК

ВІН
Головний герой — простий
хлопець Сергій, він пройшов війну
і повернувся на роботу на металургійний комбінат. У нього яскраво виражений посттравматичний
синдром. Він приєднується до добровільних загонів «Чорного тюльпана», що працює над ексгумацією
трупів військових.
Для більшої реалістичності Валентин Васянович узяв на головні
ролі не професійних акторів, а реальних учасників тих подій. Тому
судмедексперти, військові — всі
справжні. Сергія зіграв журналіст
з Івано–Франківська, колишній
атовець, а тепер волонтер фонду
«Повернись живим» 33–річний
Андрій Римарук. Зізнається, що

зі своїм екранним образом дуже
схожий: «У мене теж гинули друзі,
я розвантажував розірвані снарядами тіла. І характер такий же
вибуховий».
На кастинг фільму Андрій потрапив випадково. Два роки тому
йому доручили відвезти на фронт
якихось, як він каже, режисера і
продюсера, щоб показати їм, якою
є війна, і допомогти у пошуках локацій для їхнього фільму: «На той
момент я не знав, хто вони, а виявилось, що це досить відомі люди.
Ми провели кілька днів на Сході.
Вже після поїздки вони набрали
мене і запитали, чи не хочу я прийти на кастинг. Я подумав: «Господи, який кастинг? Що ти несеш?»
Але тоді з роботою не складалося,
тому вирішив спробувати».
Андрій пригадує, що найважче
було, коли в березні на зйомках
змусили купатися: «Я мав знятись
голяка, але засоромився і був у трусах. Також складно давалася сцена,

у якій заходжу в квартиру, де загинула моя сім’я. Було багато дублів.
У якийсь момент психонув, сів у машину, поїхав. Нікого не хотів чути.
Коли вже за кілометр під’їжджав до
знімального майданчика, по рації
сказав: «Почуєте звук машини —
вмикайте камеру». І от того разу
дубль вдався».

ВОНА
Подругу Сергія Катю, з якою
він знайомиться під час роботи
в «Чорному тюльпані», зіграла
29–літня парамедик із Черкас Людмила Білека. У 2014–му вона допомагала людям на Майдані, а потім
вирушила на Схід працювати в
бригаді медичної евакуації.
«Взимку минулого року в мене
був період депресії, — розповідає виконавиця головної жіночої ролі. — Я
не могла почати жити цивільним
життям. І ось у такий час мені написала знайома, що вони шукають
героїню для фільму. Мені потрібен
Р

Е

К

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного
планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального плану
села Будки Маневицького району Волинської області
1. Повна назва документа державного планування:
Проєкт змін до генерального плану с. Будки Маневицького району Волинської області.
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Будківська сільська рада.
3. Передбачувана процедура громадського
обговорення, у тому числі:
3.1. Дата подання заяви про визначення обсягу
стратегічної екологічної оцінки та її оприлюднення:
Публікація заяви в газетах: «Нова доба» від 14

лютого 2019 року №7 та «Цікава газета на вихідні» від
14 лютого 2019 року №7.
3.2. Дата подання повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту
про стратегічну екологічну оцінку:
Публікація заяви в газетах: «Нова доба» від
19.09.2019 і «Цікава газета на вихідні» від 19.09.2019 та
на офіційному веб–сайті Маневицької районної ради
manevrada@ukrpost.ua.
3.3. Способи участі громадськості:
Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі заува-
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Режисер не впевнений,
що наші глядачі
будуть масово
відвідувати фільм
про війну і її наслідки.
Не готові ще.

ПРИНЦИП РОБОТИ БЕЗ
ДИПЛОМОВАНИХ АКТОРІВ —
«ФІШКА» ВАСЯНОВИЧА
Валентин Васянович:
«Другого фільму такого
не буде».

був копняк, який би вибив з цього
стану, тому пішла на кастинг. Моя
героїня теж була парамедиком на
фронті. Потім вона почала працювати в гуманітарній місії і шукала
тіла тих, кого не змогла врятувати
під час війни. Вперта і цілеспрямована, Катя змінює світогляд Сергія,
запалює щось у ньому, і він розуміє,
що потрібно жити».
Забігаючи наперед, Людмила
анонсує, що у фільмі багато речей,
які людям поплавлять мозок: «Навіть сексуальна сцена, яка має бути
ніжною чи пристрасною, майже не
містить романтики — усе в депресивному настрої. А іскра між головними героями пробігає в морзі,
серед десятків трупів. Це показує не
тільки трансформацію окупованих
територій, а й трансформацію романтики».

Чотири роки тому у фільмі
«Присмерк» він знімав двоюрідного брата і тітку. «Це реальна і
чесна історія, справжня драма.
У ній два герої: 82–літня мама
і син, якому 62. До того ж дуже
хворий, у нього діабет, через що
він останні п’ять років нічого не
бачить. Вони обоє розуміють, що
коли хтось із них помре, другий
залишиться в безвихідному становищі. Баба Маруся — моя рідна
тітка, Сашко — двоюрідний брат.
Для мене вони справжні герої. Те,
що вони лаються, — це все дрібниця. Вони сильні духом, сміються, співають пісні і жартують одне
над одним. Я гордий, що у мене
такі родичі. Їздив до них рік, хотів
показати всі чотири сезони. Іноді траплялося, що знімати було
незручно, здавалося, що занадто
далеко зайшов».
За матеріалами
thebabel.com.ua,
gordonua.com,
blogs.korrespondent.net .

А

ження і пропозиції до проєкту державного планування
та звіту про СЕО.
Зауваження і пропозиції до проєкту документа
державного планування та звіту про СЕО подавати до
Будківської сільської ради на адресу: вул. Центральна,
7, с. Будки Маневицького району Волинської області
або у електронному вигляді на адресу: budky.sr@qmail.
com
3.4. Дата, час і місце проведення запланованих
громадських слухань:
Громадські слухання заплановані на 18.10.2019 о
10.00 у приміщенні Будківської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 7, с. Будки Маневицького району
Волинської області.
3.5. Орган, від якого можна отримати інформацію
та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом
документа державного планування, звітом про стра-

тегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією,
у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що
стосується документа державного планування, – Будківська сільська рада за адресою: вул. Центральна, 7,
с. Будки Маневицького району Волинської області.
3.6. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій, – Будківська сільська
рада на адресу: вул. Центральна, 7, с. Будки Маневицького району Волинської області. Строк громадського
обговорення та консультування становить 30 днів та
триває з 19 вересня по 19 жовтня 2019 року.
3.7. Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення,
що стосується документа державного планування: Будківська сільська рада за адресою: вул. Центральна, 7,
с. Будки Маневицького району Волинської області.
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l Є ПРОБЛЕМА

Життя без дітей. Чайлдфрі —
егоїсти чи гуманісти?

ють нові вебсторінки і залишають пости
з «антидитячими» закликами на блогах
і форумах на кшталт LiveJournal. Найчастіше відвідувачами таких вебресурсів
є найбільш продуктивна з точки зору народження
дітей вікова категорія — мор
лоді
л люди віком 20–35 років, переважно
жителі
великих міст, які мають вищу освіж
ту
т та високооплачувану роботу.
За словами уже згаданого Сергія
Паранька, чим вищий рівень освіченоП
ссті і менший рівень традиційності, тим
ббільше шансів, що така особа присвятить себе саморозвитку, а не виховуванню малечі. У чайлдфрі — своя філософія життя і свій погляд на роль інди-

»

Закінчення. Початок на с. 16

Марина ЛУГОВА

працюю в установі, де переважають молоді жінки
віком 25–35 років, — розповідає Олена Ігнатенко (ім’я та прізвище на прохання дівчини змінено). — Вони завжди обговорюють
своїх чад, процеси їхньої життєдіяльності і постійно запитують, коли
я вже буду виходити заміж і народжувати дітей. Це на мене «капає» щодня.
Я відповідаю, що спершу хочу отримати освіту і зробити кар’єру. Якщо
скажу їм, що я чайлдфрі чи мериджфрі (люди, які не хочуть одружуватися. — Авт.), — вони ніколи більше
не будуть сприймати мене як свою
колегу, я стану чужою». За словами дівчини, суспільний тиск на жінок більший, ніж на сильну половину. Чоловік
без дітей овіяний романтичним ореолом, він сприймається як донжуан,
у той час як бездітна жінка вважається неповноцінною, бо не реалізувала
материнську функцію. Сергій Паранько не приховує своїх поглядів щодо
«бездітності», проте і не намагається
їх пропагувати. Він каже, що нав’я-

«Я

Ілюстрація fromua.news.

“

«Вільні від дітей»
кажуть, що нині людське
життя не цінується,
бо його багато.

Із собачкою зараз добре гуляти. А хто колись води принесе?

зувати звикли держава і церква,
яким потрібні нові віряни, платники
податків, споживачі, солдати для армії, а ідеологія чайлдфрі — це вибір
кожної людини, її внутрішнє переконання. Не бажаючи «бути машиною
для продовження роду», хлопець
так само часто наражається на осуд
з боку оточуючих: «Багато дівчат,
з якими я зустрічаюся, дуже засмучуються, дізнавшись, що я чайлдфрі.
Але таким чином я можу приділяти

Р

l О ЧАСИ! О ЗВИЧАЇ!

відуума в ньому: «Багато хто заводить
дітей, бо втікають від свого нерозуміння життя, від своїх підозр, що воно
насправді беззмістовне. Тому люди
вкладають свої інтелектуальні пориви
та емоції в нащадка».
«Вільні від дітей» кажуть, що нині
людське життя не цінується, бо його
багато, адже — як би парадоксально
це не виглядало — території, де найбільше панують посухи, голод і хвороби (Азія, Африка), — якраз і є регіонами найвищої народжуваності. Тут

їм значно більше уваги, більше леліятиму і пеститиму їх, ніж якби я мав
витрачати час ще й на дитину».
Багато чайлдфрі, не знайшовши
розуміння серед близьких, шукають однодумців в інтернеті, де можна не приховувати своїх справжніх переконань.
Віртуальні громади борців із традиційною мораллю, які вперше з’явилися в англомовному сегменті соцмереж, тепер
активно обмінюються думками на теренах світової павутини. Вони відкриваЕ
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на перше місце виходять екологічний
та геополітичний моменти. «У світі все
більше не вистачає прісної води, а через 50–100 років ця проблема стане катастрофічною. Третя світова війна буде
за воду, а не за нафту… Народжувати
дитину, яка потребуватиме найнеобхідніших ресурсів чи буде втягнута у війну, — це неправильно», — стверджує
Паранько.
Мотивація течії чайлдфрі
така, що життя — це особиста справа
кожного, і кожен планує його, як захоче. Очевидно, що дитина є перешкодою, оскільки треба приділити їй свої
час і увагу, а це відволікає людину від
неї самої», — говорить директор Інституту родини та подружнього життя
Українського католицького університету Юрій Підлісний. На його думку,
аргументація про недоцільність народження спадкоємців у світі, де є хвороби, страждання, несправедливість, —
це просто пошук якоїсь більш-менш
логічної аргументації. «Якщо цей світ
такий негуманний, несприятливий
для людини, то, мабуть, їм самим варто
було б піти з цього світу. Це — логічний
наслідок їхнього аргументу», — каже
Підлісний. Психологи називають нову
течію «хворобою постіндустріальних
країн», яка в майбутньому буде тільки
розвиватися. Перенасичення благами
цивілізації і спрощення процесу виховання замість очікуваного «бебі-буму»
веде до відмови від дітей як таких.
За матеріалами сайту
www.unian.ua.

А

Станьте багатшими завдяки номеру паспорта
Чоловік викинув
дружину з четвертого
поверху, а вона
вижила
Біля багатоповерхового будинку
на Мереф’янському шосе у Харкові перехожі
знайшли жінку з численними травмами.
Як виявилося, на клумбі, вся закривавлена
та непритомна, лежала 36-річна мати двох дітей
Марина ЛУГОВА

к повідомляє сайт fakty.com.ua, жінка тільки-но повернулася з нічної зміни додому,
зайшла до квартири, а за якусь мить уже вилетіла з вікна власної кухні на четвертому поверсі.
Медики діагностували в Ольги струс мозку, розрив
нирки, роздроблення тазу, переломи обох стегон
і численні забої.
Спочатку правоохоронці думали, що це спроба
самогубства: мовляв, бідолашна просто не витримала регулярних знущань чоловіка, який постійно
розпускав руки.
Кілька днів Ольга була без свідомості. Лікарі
боролися за її життя, а волонтери збирали гроші
на ліки — щодня було потрібно по кілька тисяч.
Опритомнівши, вона розповіла, що з вікна її викинув чоловік. Під час проведення розшукових заходів,
інформує відділ комунікації поліції Харківської області,
оперативники затримали 34-річного чоловіка, причетного до злочину. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.
Зловмисника утримують у слідчому ізоляторі.

Я

«ЦІКАВА

www.volyn.com.ua

Газета НА ВИХІДНІ»

19 вересня 2019 Четвер

7

l СИЛЬНІ ДУХОМ

l ЩО ЗІ МНОЮ?

Фермер без рук і без ніг
бере участь у марафонах

Усім тепло, а я мерзну…

Оксана КРАВЧЕНКО

Фото ubr.ua.

Житель Канади Кріс Кох народився з «обрубками» кінцівок, але у провінції Альберта
його знають як доброго тракториста, активного мандрівника і спортсмена

ОСОБЛИВОГО ВНУКА БАБУСЯ
ЗУСТРІЛА З ГУМОРОМ
Діти із вродженими вадами часто стають трагедією для батьків. Сльози, нарікання, відчай —це не про родину Кріса
Коха. Звісно, близьким хлопчика теж нелегко було змиритися з таким викликом
долі, але вони ніколи вголос не говорили
про свої страждання. Навпаки, завжди
намагалися зберігати оптимізм. Згадують,
що бабуся Кріса, побачивши немовля без
рук і ніг, кинула його батькові жартівливий
докір: «Ти ніколи не міг завершити те, що
розпочинав».
Рідні з самого початку ставилися до
хлопця, як до здорової і повноцінної дитини. Надмірно не опікали, не панькалися. Коли Кріс відмовився від протезів, не
змушували, це був його вибір. Адже малий
і без них старався не відставати від ровесників.
«Мене, як і всіх, сварили вдома за
низькі оцінки і погану поведінку в школі. Я намагався допомагати дорослим по
господарству, освоював фермерську техніку свого дідуся. Життя було нормальним. Звичайно, мені доводилося робити
все по–іншому й часу йшло на виконання
простих справ більше. Але я налаштував
себе, що такий, як усі, тому й не відчував
поблажок у ставленні», — згадував Кріс.
Він завжди вважав, що не треба перейматися зовнішнім виглядом, адже це
лише псує людині життя, не дає реалізувати можливості. З дитинства зрозумів, що
мусить витрачати на виконання будь–якої
роботи в чотири рази більше енергії, ніж
звичайні люди. Однак це не змушувало
Кріса відступати, коли він щось задумав.
Нині чоловікові 40 років. Він працює
трактористом на родинній фермі. Має багато різних захоплень. «Коли я не в полі,
то часто відвідую школи, виступаю на семінарах і конференціях як мотиваційний
оратор. Ділюсь досвідом, розповідаю
свою історію, щоби люди задумалися над
максимальним використанням життєвого
потенціалу, повірили в себе», — так розуміє свою місію Кріс Кох.

АВТОСТОПОМ — ЧЕРЕЗ УСЮ КАНАДУ
Торік ми розповідали вам про зустріч
із Ніком Вуйчичем, який хоч і народився
без рук і без ніг, але став мільйонером завдяки неймовірному таланту — надихати
інших любити життя. Він видає книги, які
стають бестселлерами, займається бізнесом і дуже багато спілкується з людьми.
Син сербських емігрантів, який у дитинстві намагався вкоротити віку через свої
вади, сьогодні живе у США, одружений, є
щасливим чоловіком і батьком чотирьох
дітей. Нік Вуйчич побував чи не у всіх країнах світу, 6 разів уже відвідав Україну, зо-

Бадьорий і усміхнений Кріс Кох випромінює оптимізм.

крема приїжджав і до Луцька. І скрізь він
збирав тисячі захоплених слухачів.
У Кріса Коха поки ще нема мільйонних
статків, він не такий відомий оратор як Нік
Вуйчич, але сила духу в нього не менша.
Канадець теж багато подорожує, але не
літаком. Автостопом!

“

Сподіваюся, що, здійснивши
цю подорож, мені вдасться
залучити багатьох до
активного дозвілля, щоб
вони не сиділи вдома, а
рухалися, спілкувалися,
побачили величезну
кількість добра навколо.

Торік у багатьох ЗМІ з’явилася новина: народжений без рук і ніг 39–річний
Кріс Кох за місяць самостійно перетнув
Канаду. Від свого будинку в місті Калгарі
у канадській провінції Альберта він автостопом дістався до крайньої східної точки Північної Америки в провінції Ньюфаундленд і Лабрадор.
На маршруті протяжністю майже 6 тис.
км чоловікові регулярно допомагали незнайомці. Багато людей також стежили за
його подорожжю в мережі Facebook. Вони
підтримували незвичайного мандрівника і
пропонували свою допомогу.
«Сподіваюся, що, здійснивши цю подорож, мені вдасться залучити багатьох до
активного дозвілля, щоб вони не сиділи
вдома, а рухалися, спілкувалися, побачи-

ли величезну кількість добра навколо», —
пояснив мету своєї мандрівки Кох.
А ще невтомний Кріс бере участь у
марафонах. Бігати він не може. Але зате
чудово освоїв лонгборд. Використовує
спеціальне взуття для своїх нерозвинених
кінцівок, стає на дошку — і вперед! Звичайно, втриматися спочатку було нелегко.
Щоб навчитися керувати лонгбордом, довелося набити чимало синців. Поступово
чоловік збільшував відстані: 5 кілометрів,
10, 20… Не всі організатори допускали
його до участі у змаганнях, але зараз на
рахунку Кріса Коха вже 7 марафонів.
Щоб успішно виступити на останніх
змаганнях в Едмонтоні, спортсмен збільшив тижневий «пробіг» до 250 км. Крім
того, щодня тренується, піднімаючись
сходами упродовж години. Це дало гарний результат.
Багато спілкується Кріс із дітьми з ампутованими кінцівками. В Канаді для таких
хлопчиків і дівчаток влаштовують різні цікаві заходи. На одному з них він познайомився з 6–річною Мелані Кадрен і став для неї
справжнім другом та великим авторитетом.
Дівчинці у дуже ранньому віці ампутували
ніжки, але вона вирішила освоїти скейт.
У результаті мала теж загорілася гонками і вирішила взяти участь у марафоні
в Едмонтоні — проїхала свої перші 5 км. А
тріумфальні 200 метрів перед фінішем Кріс
і Мелані здолали разом.
Чоловік, якому Бог послав нелегке випробування, не нарікає на долю, навпаки,
заряджає інших оптимізмом. І коли вас
спіткає невдача чи підведе здоров’я і світ
видасться вам немилим, згадайте цю історію, адже кожному Господь дає силу, щоб
нести свій хрест.

Це може бути симптомом чималої кількості
захворювань
немія. Це стан, коли у вас недостатньо
здорових червоних кров’яних тілець, щоб
забезпечити організм потрібним рівнем
кисню. В результаті ви почуваєтеся втомленими,
слабкими, у вас нерідко трапляються запаморочення. Часто буває холодно, особливо мерзнуть
руки та ноги. Цю проблему можна виправити,
якщо правильно скорегувати раціон, а також за
допомогою призначених лікарем препаратів, інформує UkrMedia.
Гіпотиреоз. При цьому захворюванні щитовидна залоза не виробляє достатньо гормонів. Це може зробити вас надмірно чутливим до
холоду. Людина також може мати хворі суглоби,
запор, суху шкіру та ожиріння. Зверніться до ендокринолога.
Хвороба Рейно. Це стан, при якому судини
на руках надмірно реагують на холодну температуру або стрес. Під час нападу, який зазвичай
триває від кількох хвилин до години, вони звужуються і обмежують кровопостачання. В результаті пальці холодні та онімілі, і вони можуть
бути білими або синіми. Коли кров повертається, можете відчувати біль. Медицина може полегшити симптоми та запобігти пошкодженню
тканин.
Захворювання нирок. Діабет та високий
кров’яний тиск часто викликають проблеми з
цим органом. Токсини та відходи можуть накопичуватися до небезпечних рівнів, оскільки ваші
нирки погано справляються з фільтрацією крові.
Це може знизити температуру тіла та викликати
інші симптоми.
Діабет типу 2. Недуга часто супроводжується анемією та проблемами з нирками і кровообігом, що спричиняє мерзлякуватість. Реакція
нервової системи на діабет також іноді провокує відчуття холоду. Контроль за рівнем цукру
в крові, зміна способу життя і лікування можуть
допомогти.
Проблема периферичних артерій. Це трапляється, коли бляшка звужує судину і ускладнює
притік достатньої кількості крові до ніг та рук.
Якщо одна нога набагато холодніша, ніж інша,
особливо коли є болісні відчуття, оніміння або
слабкість, це може бути ознакою захворювання.
Потрібно негайно звернутися до лікаря.
Нервова анорексія. Це розлад харчування,
що призводить до різкого скорочення кількості
калорій і надмірного схуднення. Відсутність жиру
в організмі може спровокувати постійне відчуття холоду, особливо в руках та стопах. Цей стан
може бути небезпечним для життя.
Периферична нейропатія. Якщо ноги мерзнуть, але вони не холодні на дотик, це може бути
ознакою цієї недуги. Вона виникає, коли пошкоджуються нервові закінчення. Часто причиною
цієї проблеми є діабет, інфекції, захворювання печінки або нирок, або коли не отримуєте достатньо
вітамінів чи контактуєте з токсичними хімікатами.
Недостатній рівень вітаміну В12. Поповнити
його запас в організмі допоможе курятина, яйця
та риба, деякі зернові та інші продукти. Іноді
проблема виникає через хворобу або ліки, які
ви приймаєте.
Дефіцит заліза. Цей стан може бути викликаний крововтратою, неправильною дієтою. Найкращим джерелом заліза є червоне м’ясо, птиця та
риба. Воно міститься також в хлібі і крупах, горосі,
соєвих бобах, у темно–зеленій листовій зелені.
Ліки. Деякі препарати можуть мати такий побічний ефект, що ви постійно будете мерзнути.
Бета–блокатори, наприклад, допомагають серцю
розслабитися. Але ви можете відчувати запаморочення, втому, нудоту, холод у руках і ногах. Лікар може запропонувати вам інші медикаменти
або зменшити дозування.

А
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l СЕКРЕТИ КРАСИ

Текстиль — візитка господині
Сучасна стильна кухня немислима без
тканих аксесуарів. Тут щодня готується
їжа, збираються сім’я за вечерею, друзі
за чашкою чаю. І хай би як ми старалися
бути акуратними, все одно щось кипить,
збігає, проливається. Тож до домашнього
текстилю вимоги особливі

Фото medike.ru.

«Як личить осені рубінове намисто з горобини!..»

Відомо чимало способів поліпшити лінію брів, якщо
вона не вирізняється природною красою. Для цього
можна скористатися народними способами

“

Наприклад, періодично наносити на брови маску
зі сметани або кефіру на 10–15 хвилин, після чого змивати
її теплою водою. Корисно також застосовувати квіти календули. Запарити їх водою і накласти на 15 хвилин. Ефекту
густоти брів можна досягнути за допомогою косметичних
хитрощів: зачесати волоски вниз, а потім гостро відточеним
олівцем намалювати тоненькі рисочки-штрихи між волосками. Зробити брови темнішими можна, підфарбовуючи
їх з допомогою аплікатора коричневими тінями для повік.
Як надати їм потрібної форми? Не намагайтеся вискубувати самостійно, бо можете пошкодити шкіру й зіпсувати вигляд. Краще видаліть волосинки на початку брів (він
повинен знаходитися на лінії з крилом носа) і поодинокі
волоски під ними.

Саме скатертина надає приміщенню
привабливості й шарму.

і вибирати найбільш практичні варіанти. Матеріал
повинен бути щільним і міцним, щоб витримувати
численні прання в машинці. Найкращими є рушники з махри і мікрофібри. Махра — натуральна
бавовняна тканина, при виготовленні якої використовується спеціальна система переплетення
ниток, завдяки чому їхня поверхня з приємним
на дотик ворсом. Рушники з мікрофібри чудово
вбирають воду, ретельно очищають забруднення
з поверхонь. Також вони досить щільні, що дає
змогу використовувати їх і як прихватки. Вироби
з мікрофібри не потребують спеціального догляду, стійкі до численних процесів прання.
Серветки, скатертини. Звісно, без такого
текстилю можна обійтися на кухні, але в такому
разі вона не матиме затишної, «домашньої» атмосфери, а видаватиметься «казенною», адже
саме скатертина надає приміщенню привабливості й шарму. Ідеально, якщо в господині
є хоча б три-чотири скатертини: дві для повсякденного використання, а один обрус — для урочистих, святкових подій. Серветки обов’язково

l ХОЧЕТЕ — ВІРТЕ, ХОЧЕТЕ — ПЕРЕВІРТЕ

А чорної кішки боятися
не варто…

повинні бути в комплекті зі скатертиною, щоб підходили за кольором і малюнком, хоча невеличкі
відмінності між ними все ж допускаються.
Головна вимога до скатертини — щільність
і довговічність, адже вона є захисним покриттям
столу. Слід вибирати тканину, яка витримає часті
прання і не потребуватиме складного догляду.
Найкращими варіантами стануть бавовна, льон,
поліестер і тефлон.
Щодо фартушка і прихватки, то їх також бажано мати кілька комплектів, один із яких тримати суто як аксесуар. Звичайно, добре, якщо він
гармоніюватиме з рештою кухонного текстилю.
Оскільки фартух має захищати одяг від плям
і бруду, то для його пошиття рекомендується використовувати бавовняні тканини: вони відзначаються зносостійкістю і довговічністю, не псуються від регулярного прання в машинці, швидко
сохнуть і легко прасуються. Для прихватки краще
вибирати матерію з високою щільністю — це продовжить термін служби і забезпечить стійкість
до багаторазового прання.
Штори, тюль і фіранки — обов’язковий
атрибут при оформленні кухонного вікна. Їх бажано вибирати короткі, зі зносостійкого матеріалу. Непоганим варіантом вважаються рулонні
штори на механічних конструкціях.

l ВАРТО ЗНАТИ

Фарбуємось удома
Щоб вийшов колір, який ви очікуєте,
потрібно дотримуватися кількох правил
й уникати помилок

Фото depositphotos.com.

Здавна вважають, що пухнасті улюбленці здатні змінювати
життя господаря, формувати дух житла. Кішка є своєрідним
талісманом, допомагає посилювати енергетичні потоки в домі.
Цікаво, що характер впливу залежить від кольору вихованця:
одні притягують гроші, інші — щастя і любов…
Руденька кішка приносить удачу у фінансовій сфері. Цей
колір у багатьох культурах вважався грошовитим, бо схожий
на золото. Заведіть руду кішку, якщо хочете досягти успіху
в бізнесі, в роботі, отримати підвищення в кар’єрі або знайти
себе в новій сфері діяльності. Рудий пухнастик — щасливий
тaлicмaн, який убереже вас від непотрібних витрат, допоможе
стати більш відповідальним та уважним.
Біла або сіра тваринка сприяє у взаєминах. З таким вихованцем у родині буде значно менше cвaрoк, кoнфлiктiв, люди
легше йтимуть на примирення. Сім’ї зі світлими пухнастиками
набагато міцніші, у них більше щирості та добра. Незамінні такі
коти й у пошуку другої половинки. Кажуть, що якщо запросити додому того, хто вам подобається, то біла кішка допоможе
«прив’язати» цю людину до себе.
Чорна кішка — найкращий оберіг для дому
та сім’ї від злa, кoнфлiктiв, xвoрoб. Хоч із цією таємничою тваринкою пов’язано безліч прикмет
і зaбoбoнiв, насправді вона позитивно впливає
на всі сфери життя господаря, нейтралізує будь-яку
вoрoжнeчу, оберігає будинок від нeбeзпeк. Дуже
хорошим знаком є поява такої кішки. Прихистивши її, ви привернете до себе особливу
прихильність долі.
Триколірний вихованець — це справжнє диво. Така кішка дарує величезну удачу
будь-кому, хто мешкає з нею під одним дахом. У Японії триколірні коти вважаються
дуже цінними. Раніше їх за величезні гроші купували мореплавці.

Фото womenworld.com.ua.

Кухонні рушники. Їх у кожної хазяйки має
бути як мінімум два види: звичайний рушничок
для рук і вафельний — для посуду. Аби в приміщенні панували затишок і домашня атмосфера,
навіть до вибору таких дрібничок потрібно підходити виважено. Вони повинні вписуватися в дизайн, але при цьому мати дещо інакші відтінки,
відмінні від кольору стін та меблів. Завдяки цьому
вони не тільки злегка виділятимуться на загальному фоні як стильний акцент, а ще й відразу впадатимуть у вічі, тож їх завжди буде легко знайти.
Окрім того, слід зважати й на ужиткові нюанси

Ой ти, дівчино, чорнії
брови…

Схема moresxem.com.
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l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

Дівчина повинна належати тому чоловікові,
котрий вирішить проблеми,
а не створить нові.

l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

19 вересня 2019 Четвер

Перед фарбуванням варто підстригти посічене волосся: тільки так ви зможете отримати
однорідний колір. Сухі кінці вийдуть помітно
яскравішими, оскільки вберуть більше засобу.
яскра
Доцільно
провести курс живильних масок (із заДоці
ціл
стосуванням
реп’яхової олії з провітаміном В5)
стосу
у
дляя постраждалих від знебарвлення пасм.
і дл
д
Обов’язково зробіть тест на алергію: нанеО
невелику кількість фарби на згин ліктя або
ссіть
сі
ть н
за ввухо,
у зачекайте кілька годин. Відсутність почервоніння,
свербіння, печіння є хорошим значерв
че
рв
ком.
м.
У день фарбування не рекомендується мити
голову
го
голо
оло
лов та користуватися бальзамом-ополіскувачем,
ва
ваче
ачеем бо після його застосування кератинові
лусочки
лу
уссо
оч закриваються, що ускладнює доступ
фарби
ф
арб
б всередину волосини. Як результат — нерівномірне
забарвлення.
р
рі
вн
но
Підбирайте потрібні відтінки з урахуванням
П
початкового
кольору волосся. Щоб моментальп
по
оча
чат

но перефарбуватися з брюнетки в блондинку,
не обійтися однією упаковкою засобу. Це можливо тільки після знебарвлення, яке слід доручити спеціалісту. Самостійно ви зможете змінити
свій відтінок у межах двох-трьох тонів.
Захищайте шкіру від фарбуванн — перед
процедурою нанесіть на проблемні ділянки
товстий шар крему.
Не користуйтеся шампунями проти лупи,
до їхнього складу входить цинк, що вимиває
фарбу з волосся, і через кілька тижнів колір
блякне. Якщо ж вам усе-таки треба пофарбувася під час лікування — зробіть це тонувальими
мусами.
Не тримайте засіб довше, ніж зазначено
на упаковці. Зайвих 5 хвилин достатньо, щоб
зашкодити волоссю або змінити колір. Перефарбовуватися стилісти не рекомендують — це псує
структуру, тому процедуру краще доручити професіоналам.
Змішуйте хну з басмою, якщо користуєтеся
ними, — волосся буде каштанового відтінку і матиме блиск.
Не використовуйте напівстійкі фарби, коли
хочете повністю позбутися сивини. Ідеального
результату можна досягти лише за допомогою
стійких засобів.
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l Є ПРОБЛЕМА

Маленька дівчинка
серед дорослих ведмедів

Шок: доглядальниці обманюють
наймачів і доводять
підопічних до смерті

Пригадуєте казку про малу, яка заблукала у лісі і втрапила у
хатинку трьох ведмедів? Про що вона? Будете усміхатися, але
цього тижня ця казка мені «зайшла». Я читала її десятки разів у
чотири етапи (в міру дорослішання малих) і запитувала дітей, як
можна бути такою нечупарою і розсердити господарів
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

ж тепер
збагнула,
що історія
ця про незручний для дитини
дорослий світ і про пошук свого
простору: можна приміряти на
себе смаки дорослих (ведмедів), неважливо, скільки і де
нахляпаєш, що поламаєш і зімнеш, найсуттєвіше знайти для
себе таке, яке дасть гармонію
відчуттів. Каша, малий стільчик
і найзручніше у світі ліжко, що
підійшли непроханій малій гості
у казці, належали найменшому
у сім’ї.
Психологи рекомендують
нам, татам і мамам, присідати,

А

“

Психологи
рекомендують нам,
татам і мамам,
присідати, коли
говоримо
про важливе
з дітьми. Бути
нарівні.

коли говоримо про важливе з
дітьми. Бути нарівні. Позиція
«очі в очі» допомагає нашому
повідомленню запасти в душу.
Зазвичай ми забуваємо змінювати свою дорослу «висоту». З
положення «НАД» (з високого
стільця) викладати легше, але
суть у тому, щоб не викладати, а доброзичливо передавати досвід, щоб легше сприймали.
«Чому ти досі не поскладав
речі, не помив посуд, не виніс
сміття, не повчив уроків???» —
нам здається, що усе це дитина
має робити бігом, а їй — що вона
може сама вирішити, що і коли
їй робити чи не робити. Не помічаємо, як нашим плануванням
її життя не даємо їй навчитися
розпоряджатися собою і своїм
часом — покуштувати каші з
різних тарілок і самій обрати
найбільш «вдалу». Я стараюся замість «чому» казати «коли». (А не
робити мого завдання не можна,
бо маю залізобетонний аргумент
про сімейне правило вкладати
зусилля у наш дім).
У друга мого сина зелене
волосся. Це трохи потішно, але я

не хочу уявляти, як реагуватиму,
коли мій схоче вийти з ванни
зеленим (його теперішні різні
кеди до різних шкарпеток — це
таки квіточки!). Переконую себе,
що це пошук себе всього–на–
всього через зовнішність, а
вголос коментую дочці, як добре
було б ще виділятися якимись
уміннями. Потрохи вчуся, коли
чую про якусь проблему від своїх менших, запитувати: «Що ти
будеш із цим робити?» (Непогане
питання: дає час на вгамування
своєї бурі з умовною назвою «О
Боже, як можна було до такого
додуматися!» і дає шанс побачити аналітичний процес замість
очікування «винуватця події»).
Це ніби вмієш заварити кашу,
умій її і спожити… Це теж їхній
простір, то чому маємо підміняти
своїми мізками і досвідом їхні
маленькі м’язи, що отримали
в цю саму секунду можливість
зміцнитися?
Я все ще читаю книгу про
липку стрічку: батькам багатодітна мама і педагог радить
обмотувати нею свої руки, губи,
очі, зрештою і думки, аби не
робити зайвих рухів із догляду
за дітьми. Вікі Хьофл, американка, каже, що десятки сімей, які
змогли позбутися таким чином
непотрібної опіки і здобути віру
у власних дітей, подарували
їм упевненість у своїх дитячих
силах. Їхнє вміння справитися з
помилками у побуті і навчанні
дає підґрунтя, що все нормально
працюватиме і в позаштатних
ситуаціях. Переконана, що
поведінка мами і тата здатна
подарувати дитині неоціненну
річ — відчуття свободи і влади,
котрі з’являються, коли вмієш
дати собі раду. Сьогодні багато
хто з освітньої царини закликає
звертати увагу не на успішність
дитини, а на її самодостатність
і самовідчуття. Так важливо це
опанувати — звертати увагу на
справді вартісне!
Мій 3–річний син останнім
часом проводить мені майстер–класи самостійності: мама
схопила босоніжки і швиденько
взула — а він із плачем стягує їх
з ніг і взувається сам. Доросліші
того вже не роблять, але зможуть,
якщо батьки не сунутимуть їм
одну заготовлену «миску каші», а
дадуть вибирати. Думаєте інакше?
Адреси для спілкування
незмінні: поштова є в газеті, а
електронні — okovalenko74@
gmail.com або ж tsikava.
gazeta@gmail.com.

Фото wiastanews.com.

Українці нерідко
шукають домашній
персонал на сайтах
безкоштовних
оголошень. Так
можна заощадити на
виплаті комісійних
агентству з підбору
персоналу. Але ніхто
не зможе гарантувати
професіоналізм і
порядність такого
працівника. EtCetera
дізнавався, чого
можна чекати від
доглядальниці, за яку
ніхто не ручається
Дар’я КОСТІНА,
uk.etcetera.
media

НЕ РЕКОМЕНДУЄМО. На
сайті підбору персоналу Homey розміщено великий
чорний список претендентів.
З квітня 2014 року в нього внесли
дані про 87 доглядальниць із відгуками співробітників агентства
або наймачів.
Найпопулярніші причини невдоволення роботодавців — це
пияцтво, непрофесіоналізм, злодійство, хамство, психічна неврівноваженість, безвідповідальність
і нездатність забезпечити літній
людині або хворому підопічному
постійний догляд і нагляд. Деяких працівників звинувачують і в
більш серйозному невиконанні
своїх обов’язків, а також у порушенні закону та норм моралі.
«ПОСТІЙНИЙ КЛІЄНТ». Одна
доглядальниця потрапила в чорний список сервісу тричі. Спочатку на неї поскаржилися за те, що в
перший робочий день обговорювала по телефону своїх наймачів
і агентство, причому обзивала їх
нецензурними словами. Вдруге
влаштувавшись на роботу, жінка
незабаром перестала виходити на зв’язок. Коли працівники
агентства з нею нарешті зв’язалися, «здобувачка» була в стані алкогольного сп’яніння. Втретє вона
просто не з’явилася на співбесіду
з працедавцем.

НЕБЕЗПЕЧНІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я. У Харкові доглядальниця з педагогічною освітою

«Їж – або...»

щодня доводила свою 84–річну
підопічну до істерик, записувала
її реакцію на відео, а потім погрожувала судом. Обманом аферистка видурила у жінки поважного
віку велику суму грошей, а через
6 днів після початку роботи «помічниці» у її підопічної стався
серцевий напад.
Інша доглядальниця в перший
же день почала кричати на ввіреного їй літнього чоловіка і погрожувала його побити. Пізніше з’ясувалося, що жінка була до цього
двічі судима за нанесення тілесних
ушкоджень і вбивство.

“

Розтин показав,
що жінка померла
не від хвороби,
а від голоду:
доглядальниця її не
годувала.

ДОВЕЛА ДО СМЕРТІ. Мешканка Чернігова найняла доглядальницю для своєї лежачої
сестри, яка жила в Білорусі. Контролювати її роботу особисто
можливості не було. Через місяць
після того, як «помічниця» взялася до роботи, її лежача підопічна
померла. Розтин показав, що жінка померла не від хвороби, а від
голоду: доглядальниця її не годувала.
«ЗОЛОТІ РУЧКИ». Нерідко домашній персонал обкрадає
своїх підопічних. Причому не гребує нічим: ні домашньою птицею,
ні продуктами харчування, ні тим
більше ювелірними виробами і
грошима.
Наприклад, мешканка Бендер, яку найняли для догляду за
літньою жінкою в Одесі, протягом

першого місяця роботи вкрала у
підопічної гроші і золоті прикраси. Коли злодійку викрили, вона
написала розписку, пообіцявши
все повернути. Однак, за словами
наймача, так цього і не зробила.
Доглядальниця з Котовська
Одеської області представилася
працедавцям вигаданим ім’ям і
вела себе дуже набожно. Наймачі
залишили на її піклування літню
жінку, а самі поїхали в інше місто,
навідуючись тільки на вихідних.
Згодом вони стали помічати,
що з квартири пропадають речі:
одяг, посуд, предмети інтер’єру,
дорогі вази, дрібна побутова техніка та ювелірні прикраси. На запитання наймачів доглядальниця
відповідала, що в усьому винна її
напарниця.
Таку «робітницю» в родині терпіли тільки тому, що до неї прив’язалася хвора. Потім доглядальниця вкрала у своєї підопічної золотий хрест із ланцюжком і втекла,
залишивши її без нагляду. У хворої
після цього підвищився тиск і знизився рівень цукру в крові.
Згідно з одним із відгуків постраждалих, у них доглядальниця
за рік роботи вкрала 5 тисяч доларів, 50 тисяч гривень і сережки з
діамантами.
ЩЕ НЕ ВСЕ. Багато наймачів
скаржаться на те, що доглядальниці безвідповідальні і можуть залишити без нагляду тяжкохворого
підопічного. Часом такі працівниці
їдуть, прихопивши із собою ключі
від квартири.
Інші «досвідчені» доглядальниці не вміють правильно проводити гігієнічні процедури. Через
це у лежачих хворих з’являються
попрілості. А деякі «помічниці»
наживаються на роботодавцях,
називаючи їм завищені суми, які
вони нібито витрачають на потреби хворого.
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l СИВИНА В БОРОДУ — БІС У РЕБРО!
Фото news.tut.by.

Фото minsknews.by.

У президента Білорусі – чудовий смак. Правда, і вам подобається ця краля?

У «бацьки» Лукашенка нова фаворитка —
21-річна «Міс Європа»
Не секрет, що 65-річний президент
Білорусі полюбляє оточувати себе
гарними молоденькими дівчатами.
Ще рік тому поруч із Аляксандром
Ригоравічєм бачили 21-літню красуню
Крістіну Неверо, але тепер місце у
президентській ложі посідає теж такого
віку «Міс Білорусь» — 2018 Марія
Василевич
Лія ЛІС,
за публікацією у виданні
«Білоруський партизан»

вою корону дівчина з параметрами 86
— 60 — 90 виборола на очах у Лукашенка, і, вочевидь, саме тоді він вирішив з нею познайомитися. Після цього Машу
стали постійно бачити поряд із гарантом.
Прес–секретар Лукашенка Наталія Ейсмонт розповіла, що керівник країни особисто готував дівчину до участі в конкурсі «Міс
світу», в якому вона завоювала титул «Міс Європа», і навіть навчив її рубати дрова.

С

“

Керівник країни особисто
готував дівчину до участі
в конкурсі «Міс світу»,
в якому вона завоювала
титул «Міс Європа»,
і навіть навчив її
рубати дрова.

Також наприкінці 2018–го Лукашенко
проводив Республіканський новорічний бал
для молоді, на якому танцював із Василевич. 8
січня цього року білоруський лідер удостоїв 21–літню міску премії «За духовне відродження» — «за значний внесок у розвиток
міжнародного культурного співробітництва
та активну благодійну діяльність».

Нещодавно Василевич закінчила магістратуру з економіки у Білоруському державному економічному університеті. Але завжди
мріяла працювати телеведучою. І, схоже, саме
з допомогою Лукашенка мрія дівчини дуже
швидко здійснилася. Тепер вона є співведучою в одній із програм на білоруському ТБ.

Як зазначає видання «Білоруський партизан», Василевич остаточно закріпилася в
статусі головної супутниці Лукашенка. На Європейських іграх він скрізь (під час урочистих
церемоній і безпосередньо на змаганнях)
з’являвся з нею.
На «Слов’янському базарі» у Вітебську
Р

Е

К

Л

А

М

А

Маша була присутня в президентській ложі,
немов близька до сім’ї людина. Тільки за останній тиждень Лукашенко і Василевич разом
сходили на хокей і з’їздили на святкування
1000–річчя Бреста. «Здається, жодна дівчина
раніше не ставала настільки бажаною супутницею для керівника країни, як «Міс Білорусь-2018», — пише видання.
До речі, Вікіпедія зазначає, що в Аляксандра Ригоравіча є дружина Галина, котра йому
народила двох синів — Віктора і Дмитра, які
їм подарували вже 7 онуків. А також є позашлюбний син Микола, 2004 р. н., який нерідко
буває на офіційних заходах разом із татом. Часто, але не тоді, коли батька супроводжують
красуні…

ПОНЕДІЛОК, 23 ВЕРЕСНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

23 — 29 вересня

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

l ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ

Анастасія Заворотнюк
помирає від раку мозку
Фото youtube.com.

Таку страшну
хворобу у головної
героїні популярного
серіалу «Моя
прекрасна няня»
(на фото) виявили
на четвертій стадії
Лія ЛІС

Рак головного мозку
дуже агресивний, на пізніх
строках він не піддається
лікуванню. 48-річна актриса перебуває в глибокій
комі і на штучній вентиляції
легень. У неї паралізований
правий бік.
У жовтні минулого року
в Анастасії Заворотнюк
та її третього чоловіка, фігуриста Петра Чернишова,
народилася донька Міла
(в акторки також є двоє
дітей від другого шлюбу).
Невдовзі після цього «прекрасна няня» захворіла.
Влітку цього року вона

“

Лікарі кажуть, що врятувати Анастасію
практично неможливо.

дуже розповніла і поїхала
на лікування у Польщу. Там
їй стало ще гірше, і вона повернулася в Москву. Лікарі
кажуть, що врятувати Анастасію практично неможливо.
Тим часом ЗМІ пов’язують її хворобу з про-

цедурою ЕКО («штучним
заплідненням»), адже також від раку мозку раніше
померла співачка Жанна
Фріске, яка теж вдавалась
до ЕКО. Незважаючи на збіг,
медики запевняють, що між
прийомом гормонів і раком
мозку немає зв’язку.

ВІВТОРОК, 24 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»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:15 «Сімейні мелодрами»
14:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
19:20 «Секретні матеріали 2019»
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 Т/с «Не
жіноча робота» (12+) 12.25 Х/ф
«ТРЬОХ ПОТРІБНО ПРИБРАТИ»
14.10, 15.00 «Речдок» 16.00 Ток-шоу
«Роман з Ольгою» 18.00, 19.00, 01.55
Ток-шоу «Стосується кожного» 20.00,
02.40 «Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Сімейна хроніка»
23.50 Т/с «Східні солодощі 2» (12+)
03.25 «Три сестри» 05.10 «Top Shop»

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

23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти справедливості
(16+)
16:00 Історія одного злочину (16+)
18:00 Т/с «Пошта» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Улюблені діти» (16+)
23:20 Контролер

СТБ
06:25 Т/с «Коли ми вдома»
09:30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:25 МастерШеф (12+)
14:35 Хата на тата (12+)
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
(16+)
19:00 Наречена для тата (12+)
21:00 Т/с «Вибір матері»
23:45 Один за всіх (16+)

ICTV
05:35, 20:20 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:00 Більше ніж правда
11:00, 13:20, 16:20 Т/с «Танк» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
16:30 Х/ф «ВСЕСВІТНЯ
ВІЙНА Z» (16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Один у полі воїн» (12+)

Продюсер
«Ласкового мая» та добрий знайомий Анастасії Заворотнюк
Андрій Разін не виключає, що страшна хвороба
може бути пов’язана з омолодженням
стовбуровими клітинами. «Пам’ятаю,
ще років 15 тому вона мені
говорила: «Ти не пробував
стовбурові клітини? Нова
методика
омолодження
продовжує життя, за нею —
майбутнє», — заявив Разін.
За його словами, цим захоплювалося багато артистів,
у тому числі і згадана Жанна
Фріске.
Серед причин погіршення здоров’я Заворотнюк продюсер назвав також постійний стрес через
багаторічну історію з боргами за житло. Акторка
мешкає у маєтку за 2 мільйони доларів у селищі
Крекшино під Москвою.
Щоб купити землю під будинок, вона взяла величезний кредит у валюті, який
не могла погасити 5 років,
через що її навіть не випускали за кордон. Конфлікт
із банком закінчився лише
минулого року…

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»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
11:20, 12:20, 13:05 «Міняю жінку»
14:05 «Сімейні мелодрами»
15:05 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Гроші 2019»

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 «Ранок з Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 01.55
Ток-шоу «Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «ШОК» (16+)
13.40 Х/ф «ХТО Є ХТО?» (16+)
15.50 «Чекай на мене. Україна»
20.00, 02.40 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Сімейна хроніка» 23.50 Т/с «Східні
солодощі 2» (12+) 03.25 «Три
сестри» 05.10 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти
справедливості (16+)
16:00, 23:30 Історія одного
злочину (16+)
18:00 Т/с «Пошта» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Улюблені діти» (16+)

СТБ
07:00 Т/с «Коли ми вдома»
10:05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:55 МастерШеф (12+)
14:55, 19:00, 23:45 Хата на тата
(12+)
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть

К-1

екстрасенси (16+)
21:00 Т/с «Вибір матері»

06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:30 Т/с «Дорогий доктор» (16+)
11:20 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:00 Х/ф «ПОБАЧЕННЯ
НАОСЛІП» (16+)
15:00, 23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
16:10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
18:10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
20:00 Т/с «Доктор Хто» (16+)
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»

ICTV
05:00 Т/с «Відділ 44» (16+)
05:45 Громадянська оборона
06:35 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Не дай себе обдурити
11:25, 13:20 Х/ф «КОРОЛІ
ВУЛИЦЬ» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:20 Х/ф «СІМЕЙНЕ
ПОГРАБУВАННЯ» (12+)
16:30 Х/ф «ТІЛООХОРОНЕЦЬ
КІЛЕРА» (16+)
18:45, 21:00 Факти. Вечір
20:15 Більше ніж правда
21:25 Т/с «Один у полі воїн» (12+)
22:25 Свобода слова
23:55 Т/с «Конвой» (12+)

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:50 «ДжеДАІ»
11:15, 19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
війни. Харків-2» (16+)
15:00 Х/ф «АТЛАНТИЧНИЙ
РУБІЖ» (16+)
16:45 Х/ф «АТЛАНТИЧНИЙ
РУБІЖ-2:
ВОСКРЕСІННЯ» (16+)
21:35 Т/с «Касл-7» (16+)
23:10 Х/ф «СЛІД СМЕРТІ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:45, 08:00 Kids Time
06:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
08:05 М/ф «Тарзан 2»
09:30 М/ф «Робінзон Крузо. Дуже
населений острів»
11:30 Х/ф «ВОНА - ЧОЛОВІК»
13:30 Х/ф «ЗМІШАНІ» (16+)
15:50 Х/ф «ЛИСИЙ НЯНЬ:
СПЕЦЗАВДАННЯ»
17:40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДІ»
(16+)
19:50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДІ
2» (16+)
22:00 Т/с «Подорожники» (12+)
23:00 Х/ф «ОДРУЖУСЯ З
ПЕРШОЮ ЛІПШОЮ»
(16+)

ФУТБОЛ-1

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 07:40,
13:45 Правда життя 08:45 Під
іншим кутом 09:45 Сучасні дива
10:35 Скептик 11:35 Там, де нас
нема 12:35, 00:40 Речовий доказ
14:55, 23:40 Секрети Другої
світової 15:55, 21:45 Скарби з
горища 16:55 Мисливець і здобич
17:55 Таємнича Аравія 18:55,
20:50 Фантастичні історії 19:55
Прихована реальність 22:45
Невідомий Китай 01:50 Містична
Україна 02:40 Професія - альфонс
03:30 Великі українці

06:00 Баварія - Кельн. Чемпіонат
Німеччини
07:45 Журнал Ліги чемпіонів
08:15 Ворскла - Динамо.
Чемпіонат України
10:00 «Великий футбол»
11:45 «Автогол»
12:00 Севілья - Реал. Чемпіонат
Іспанії
13:45 Колос - Олександрія.
Чемпіонат України
15:30, 19:40, 22:50 Yellow
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:05 Ліон - ПСЖ. Чемпіонат
Франції
17:55 Чемпіонат Іспанії. Огляд туру.
Прем’єра
18:50 Мілан - Інтер. Чемпіонат Італії
20:40 Гранада - Барселона.
Чемпіонат Іспанії
23:00 Чемпіонат Італії. Огляд туру.
Прем’єра
23:55 Львів - Олімпік. Чемпіонат
України

СЕРЕДА, 25 ВЕРЕСНЯ
НОВИЙ КАНАЛ

2+2

1+1

05:45, 07:00 Kids Time
05:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:05 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
08:00 Т/с «Абсолютно секретно» (16+)
12:50 Х/ф «КОНВОЇРИ» (16+)
15:00, 22:00 Т/с «Подорожники» (12+)
15:50, 21:00 Вар’яти (12+)
16:50 Хто зверху? (12+)
19:00 Хто проти блондинок? (12+)
23:00 Х/ф «СЕЛЮКИ У БЕВЕРЛІ
- ХІЛЛЗ»

06:00 «Казка з татом-3»
08:00 Т/с «Удар у відповідь-4» (16+)
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:55 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)
15:30 Х/ф «ЗАХИСНИК» (16+)
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
21:35, 23:10 Т/с «Касл-7» (16+)

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»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:15 «Сімейні мелодрами»
14:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45, 23:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 07:40, 13:50,
02:40 Правда життя 08:50, 16:50
Мисливець і здобич 09:50 Сучасні
дива 10:40 Скептик 11:40 Там, де
нас нема 12:40, 00:40 Речовий доказ
14:50, 23:40 Секрети Другої світової
15:50, 21:45 Скарби з горища 17:50,
22:45 Невідомий Китай 18:50, 20:45
Фантастичні історії 19:50 Прихована
реальність 01:50 Містична Україна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:30 Т/с «Дорогий доктор» (16+)
11:10, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:00, 20:00 Т/с «Доктор Хто» (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»

ФУТБОЛ-1
06:00 Ліон - ПСЖ. Чемпіонат Франції
07:45 Вольфсбург - Гоффенгайм.
Чемпіонат Німеччини
09:30 Журнал Ліги чемпіонів
10:00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS
10:25 Yellow. Прем’єра
10:35 Ворскла - Динамо. Чемпіонат
України
12:15 «Великий футбол»
13:55 Гранада - Барселона.
Чемпіонат Іспанії
16:05 Колос - Олександрія.
Чемпіонат України
17:55 Ювентус - Верона. Чемпіонат
Італії
19:40 «Автогол»
19:55 LIVE. Вальядолід - Гранада.
Чемпіонат Іспанії
20:45 Yellow
21:55 LIVE. Барселона Вільярреал. Чемпіонат
Іспанії
23:55 Чемпіонат Франції. Огляд
туру

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
Ток-шоу «Корисна програма» 11.00
Т/с «Не жіноча робота» (12+) 12.25
Х/ф «КОРСИКАНЕЦЬ» 14.10, 15.00
«Речдок» 16.00 Ток-шоу «Роман з
Ольгою» 18.00, 19.00, 01.50 Токшоу «Стосується кожного» 20.00,
02.35 «Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Сімейна
хроніка» 23.50 Т/с «Східні солодощі
2» (12+) 03.20 «Три сестри» 05.10
«Top Shop»

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

23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти справедливості
(16+)
16:00 Історія одного злочину (16+)
18:00 Т/с «Пошта» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Улюблені діти» (16+)
23:20 Гучна справа

СТБ
06:35 Т/с «Коли ми вдома»
09:35 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:35 МастерШеф (12+)
14:25 Хата на тата (12+)
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
(16+)
21:00 Т/с «Вибір матері»
23:45 Зважені та щасливі (12+)

ICTV
05:35, 10:10 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
11:50, 13:20, 16:25 Т/с «Конвой»
(12+)
12:45, 15:45 Факти. День
16:45 Х/ф «КОРОЛІ ВУЛИЦЬ» (16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Перевірка на міцність»
(16+)
23:30 Т/с «Невиправні» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:05 Kids Time
05:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:10 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
08:10 Т/с «Абсолютно секретно» (16+)
13:00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДІ»
(16+)
15:10, 22:00 Т/с «Подорожники» (12+)
16:00, 21:00 Improv Live Show (12+)
17:00 Хто зверху? (12+)
19:00 Діти проти зірок
23:00 Х/ф «ШАХРАЇ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:15,
14:10 Правда життя 09:10 Мисливець
і здобич 10:10, 17:05 Сучасні дива
11:00 Скептик 12:00 Там, де нас
нема 13:00, 00:40 Речовий доказ
15:15, 23:40 Секрети Другої світової
16:15 Ефект Нострадамуса 17:55,
22:45 Невідомий Китай 18:55, 20:50
Фантастичні історії 19:55 Прихована
реальність 21:45 Скарби з горища
01:50 Містична Україна 02:40
Ризиковане життя

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:30 Т/с «Дорогий доктор» (16+)
11:10, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:00, 20:00 Т/с «Доктор Хто» (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+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Удар у відповідь-4» (16+)
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:20 «Загублений світ»
13:55 Х/ф «ЗАКЛЯТІ ВОРОГИ» (16+)
15:25 Х/ф «КІКБОКСЕР» (16+)
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
21:35, 23:10 Т/с «Касл-7» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 19:40, 23:55 Топ-матч
06:10 Львів - Олімпік. Чемпіонат
України
07:55, 18:55 «Автогол»
08:10 Брешія - Ювентус. Чемпіонат
Італії
10:00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS
10:25 Барселона - Вільярреал.
Чемпіонат Іспанії
12:10 Ворскла - Динамо. Чемпіонат
України
13:55 Ліон - ПСЖ. Чемпіонат Франції
16:05 Чемпіонат Німеччини. Огляд туру
16:55 LIVE. Маріуполь - Динамо.
Чемпіонат України
17:45, 20:45 Yellow
19:10 Журнал Ліги чемпіонів
19:55 LIVE. Рома - Аталанта. Чемпіонат
Італії
21:55 LIVE. Інтер - Лаціо. Чемпіонат
Італії

П’ЯТНИЦЯ, 27 ВЕРЕСНЯ

ЧЕТВЕР, 26 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»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:15 «Сімейні мелодрами»
14:15 Т/с «Величне століття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула» (12+)
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:40, 21:40 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 Т/с «Не жіноча робота»
(12+) 12.25 Х/ф «ПОГРАБУВАННЯ
ПО-БЕЛЬГІЙСЬКИ» (16+) 14.10,
15.00 «Речдок» 16.00 Ток-шоу «Роман
з Ольгою» 18.00, 19.00, 01.55 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00, 02.40
«Подробиці» 21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Сімейна хроніка» 23.50 Т/с
«Східні солодощі 2» (12+) 03.25 «Три
сестри» 05.10 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти справедливості
(16+)
16:00 Історія одного злочину (16+)
18:00 Т/с «Пошта» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Улюблені діти» (16+)
23:20 Слідами міфів про Роттердам +.
Міф четвертий

СТБ
07:25 Т/с «Коли ми вдома»

10:30 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія»
12:30 МастерШеф (12+)
15:20 Хата на тата (12+)
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
19:00 Зважені та щасливі (12+)
21:00 Т/с «Вибір матері»
23:45 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
11:25, 13:20, 16:25 Т/с «Один у полі
воїн» (12+)
12:45, 15:45 Факти. День
16:45 Х/ф «ГЛИБОКОВОДНИЙ
ГОРИЗОНТ» (16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Антизомбі. Дайджест
21:25 Т/с «Перевірка на міцність» (16+)
23:30 Т/с «Невиправні» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:00 Kids Time
05:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:05 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
08:00 Т/с «Абсолютно секретно» (16+)
12:50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДІ 2» (16+)
15:00, 22:00 Т/с «Подорожники» (12+)
16:00, 21:00 Шалена зірка (12+)
17:00 Хто зверху? 1 (12+)
19:00 Хто зверху? 2 (12+)
23:00 Х/ф «КОНВОЇРИ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:20, 14:05
Правда життя 09:25 Таємнича Аравія
10:25, 17:15 Сучасні дива 11:15
Скептик 11:45 Історія українських
земель 12:55, 00:40 Речовий доказ
15:15, 23:40 Секрети Другої світової
16:15, 21:45 Скарби з горища 18:05,
22:45 Невідомий Китай 19:05, 20:50
Фантастичні історії 20:00 Прихована
реальність 01:50 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 Т/с «Дорогий доктор» (16+)
11:10, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:00, 20:00 Т/с «Доктор Хто» (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+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Удар у відповідь-5» (16+)
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
13:15 Х/ф «СЛІД СМЕРТІ» (16+)
15:00 Х/ф «ЧУЖИЙ: ЗАПОВІТ» (16+)
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
21:35, 23:10 Т/с «Касл-7» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч
06:10 Мальорка - Атлетіко. Чемпіонат
Іспанії
08:10 ПСЖ - Реймс. Чемпіонат Франції
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:25 Маріуполь - Динамо. Чемпіонат
України
12:10 Реал - Осасуна. Чемпіонат Іспанії
13:50 Рома - Аталанта. Чемпіонат Італії
14:40, 21:55 Yellow
16:05 «Автогол»
16:20 Барселона - Вільярреал.
Чемпіонат Іспанії
18:10 Інтер - Лаціо. Чемпіонат Італії
19:55 LIVE. Ейбар - Севілья. Чемпіонат
Іспанії
22:05 Журнал Ліги чемпіонів
22:50 Чемпіонат Франції. Огляд туру.
Прем’єра
23:45 Брешія - Ювентус. Чемпіонат Італії

СУБОТА, 28 ВЕРЕСНЯ
1+1
06:20 Мультфільм
06:45 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 10:30 «Їмо за 100 2019»
11:15 «Громада на мільйон.
Спеціалісти»
12:30, 13:30, 14:30, 15:30 «Світ
навиворіт»
16:30, 21:30 «Вечірній квартал 2019»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Українські сенсації 2019»
23:30 «Світське життя. 2019»

ІНТЕР
06.00 «Слово Предстоятеля» 06.15
Х/ф «Я НІЧОГО НЕ ЗНАЮ, АЛЕ
СКАЖУ ВСЕ» 08.00 «Шість соток»
09.00 «Готуємо разом. Випічка» 10.00
Ток-шоу «Роман з Ольгою» 11.40 Х/ф
«ПРИХОДЬТЕ ЗАВТРА» 13.40 Х/ф
«МОЛОДА ДРУЖИНА» 15.30 Т/с «Її
чоловіки» 20.00, 04.50 «Подробиці»
20.30 «Крутіше за всіх. Новий сезон»
22.25 Т/с «Анна Герман» (16+) 01.45
Х/ф «СІМЕЙНЕ КОЛО» 03.10 «Орел
і Решка. Морський сезон 3» 03.55
«Орел і Решка. Дива світу»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00, 15:20 Т/с «Улюблені діти» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Віражі долі» (12+)
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Гра в любов» (12+)

СТБ
05:15 Хата на тата (12+)
07:05 Прокинься з Ектором!
08:05 Зважені та щасливі (12+)
10:00 Ток-шоу «Зважся!!» (12+)
11:00 Т/с «Вибір матері»
19:00 Х-фактор
22:00 МастерШеф (12+)

ICTV
05:00 Скарб нації
05:00 Еврика!
05:20 Факти
05:45 Особливості національної
роботи
07:39 Я зняв!
09:20 Т/с «Вижити за будь-яку ціну»
(12+)
12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
13:30 Дизель шоу (12+)
16:55 Х/ф «СІМЕЙНЕ
ПОГРАБУВАННЯ» (12+)
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «СІКАРІО» (16+)
21:35 Х/ф «СІКАРІО-2: ПРОТИ
ВСІХ» (16+)
23:45 Х/ф «ГЛИБОКОВОДНИЙ
ГОРИЗОНТ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:15 Kids Time
05:50 М/с «Лунтик»
06:40 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:20 Подіум
09:20 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
11:10 Діти проти зірок
13:10 Хто проти блондинок? (12+)
15:10 Хто зверху? (12+)
17:10 М/ф «Ваяна»
19:10 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО ЦЕНТРУ
ЗЕМЛІ»
21:00 Х/ф «ПОДОРОЖ 2:
ТАЄМНИЧИЙ ОСТРІВ» (12+)
22:50 Х/ф «ГЛУШИНА» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 07:10,
23:20 Містична Україна 08:00 Історія
українських земель 09:30 Речовий
доказ 10:40 Секрети Другої світової
12:35 Титанік: загадка розгадана
14:10, 22:30 Сучасні дива 15:00
Невідомий Китай 17:00 Невідома
Південна Америка 18:00 Ілюзії
сучасності 21:00 Загублені цивілізації
00:10 Україна: забута історія 05:30

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»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:15 «Сімейні мелодрами»
14:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула» (12+)
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:25, 22:30 «Ліга сміху 2019»

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» 07.35
«Готуємо разом. 5 років» 10.00
«Корисна програма» 11.00 Т/с «Не
жіноча робота» (12+) 12.25 Х/ф «Я
НІЧОГО НЕ ЗНАЮ, АЛЕ СКАЖУ ВСЕ»
14.10, 15.00, 23.50 «Речдок» 16.00
Ток-шоу «Роман з Ольгою» 18.00,
02.20 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня» 03.05
«Чекай на мене. Україна» 04.50 «Top
Shop» 05.05 Х/ф «Я КОХАЮ» (16+)

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
13:35, 15:30 Т/с «Підкидьок»
18:00 Т/с «Пошта» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Свобода слова Савіка Шустера

СТБ
07:05 Т/с «Коли ми вдома»
11:50, 19:00, 22:45 МастерШеф (12+)
14:45 Хата на тата (12+)
17:30, 22:00 Вікна-Новини

18:00 Слідство ведуть екстрасенси
(16+)
23:40 Х-фактор

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі. Дайджест
11:05, 13:20 Х/ф
«НАЙВЕЛИЧНІШИЙ
ШОУМЕН»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 16:20 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
16:30, 23:05 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну» (12+)
18:45 Факти. Вечір
20:10 Дизель шоу (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:25, 06:45 Kids Time
05:30 М/с «Том і Джеррі шоу»
06:50 Х/ф «ШАХРАЇ» (16+)
08:50 Х/ф «СЕЛЮКИ У БЕВЕРЛІ ХІЛЛЗ»
10:40 Т/с «Подорожники» (12+)
14:10 Екси (16+)
16:20 Топ-модель по-українськи
1 (16+)
19:00 Топ-модель по-українськи
2 (16+)
21:40 Екси 1 (16+)
23:55 Екси 2 (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 07:55, 14:00
Правда життя 09:05, 17:50, 22:40
Невідомий Китай 10:05, 17:00 Сучасні
дива 10:55 Скептик 11:55 Історія
українських земель 12:50, 00:40
Речовий доказ 15:00, 23:40 Секрети
Другої світової 16:00 Скарби з горища
18:50, 20:45 Фантастичні історії 19:50
Прихована реальність 21:45 Ефект
Нострадамуса 01:50 Містична Україна
02:40 Місця сили

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:30 «Дай лапу»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 Т/с «Дорогий доктор» (16+)
11:30 Т/с «Мисливці за реліквіями»
13:20 Т/с «Доктор Хто» (16+)
15:00, 23:10 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
16:10 «Орел і Решка. Морський сезон»
18:15 Х/ф «СВІДОК НА ВЕСІЛЛІ»
(16+)
20:10 Х/ф «ЗАКОНИ
ПРИВАБЛИВОСТІ»
22:00 «Орел і Решка. Рай та пекло 2»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Удар у відповідь-5» (16+)
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Помста природи»
13:10 Х/ф «ГЕРОЙ У РОЗШУКУ» (16+)
15:00 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «УДАР» (16+)
19:25 Т/с «Перевізник» (16+)
23:10 Х/ф «ГІСТЬ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч
06:10 ПСЖ - Реймс. Чемпіонат Франції
08:10 Торіно - Мілан. Чемпіонат Італії
10:00, 15:40, 22:15 Футбол NEWS
10:25 Брешія - Ювентус. Чемпіонат
Італії
12:10 Маріуполь - Динамо. Чемпіонат
України
13:55 Інтер - Лаціо. Чемпіонат Італії
16:05, 19:45 Yellow
16:15 Реал - Осасуна. Чемпіонат Іспанії
18:00 «Бундесліга weekly». Чемпіонат
Німеччини. Прем’єра
18:30, 20:55 «Тур ONLINE»
18:55 LIVE. Шахтар - Ворскла.
Чемпіонат України
21:25 LIVE. Уніон - Айнтрахт. Чемпіонат
Німеччини
23:25 Чемпіонат Італії. Огляд туру

НЕДІЛЯ, 29 ВЕРЕСНЯ
Квітка Цісик

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:25 «Ух ти show»
09:30 М/ф «Барбі з Лебединого озера»
11:10 М/с «Земля до початку часів»
13:00 Х/ф «ЗАКОНИ
ПРИВАБЛИВОСТІ»
14:40 «Орел і Решка. Навколо світу»
23:50 Х/ф «ДОРІАН ГРЕЙ» (18+)

2+2
06:00 «Казка з татом-3»
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:00 «Загублений світ»
14:00 Х/ф «ЧУЖИЙ: ЗАПОВІТ» (16+)
16:15 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
18:20 Х/ф «ПІДСТАВА» (16+)
20:00 Х/ф «ЇЇ ЗВАЛИ НІКІТА» (16+)
22:15 Х/ф «УРОК ВИЖИВАННЯ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 16:50, 21:35 Топ-матч
06:10 Інтер - Лаціо. Чемпіонат Італії
08:10 Реал - Осасуна. Чемпіонат
Іспанії
10:00, 16:25, 22:30 Футбол NEWS
10:25 Yellow. Прем’єра
10:35 Шахтар - Ворскла. Чемпіонат
України
12:20 Уніон - Айнтрахт. Чемпіонат
Німеччини
14:00, 18:55 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
14:25 LIVE. Ліон - Нант. Чемпіонат
Франції
15:15, 17:45 Футбол Tables
16:55 LIVE. Хетафе - Барселона.
Чемпіонат Іспанії
19:25 LIVE. Боруссія (Д) - Вердер.
Чемпіонат Німеччини
21:25, 23:40 Yellow
21:40 LIVE. Сассуоло - Аталанта.
Чемпіонат Італії
23:50 Атлетік - Валенсія. Чемпіонат
Іспанії

1+1

ICTV

К-1

06:20 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
10:50 «Світ навиворіт»
13:30 Т/с «Свати»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками 2019»

05:20, 07:05 Антизомбі.
Дайджест
06:05 Громадянська оборона
08:00 Секретний фронт
08:55 Т/с «Відділ 44» (16+)
11:40, 13:00 Х/ф «ВСЕСВІТНЯ
ВІЙНА Z» (16+)
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «СІКАРІО» (16+)
16:25 Х/ф «СІКАРІО-2: ПРОТИ
ВСІХ» (16+)
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «РЕД» (16+)
22:50 Х/ф «РЕД - 2» (16+)

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»

ІНТЕР
05.20 Д/п «Життя» 06.10 Х/ф
«ОСЛЯЧА ШКІРА» 08.00
«уДачний проект» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Орел і
Решка. Дива світу» 11.00 «Орел
і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков»
12.00 «Крутіше за всіх. Новий
сезон» 14.00 Т/с «Її чоловіки»
18.15 Х/ф «МАДАМ» (12+)
20.00 «Подробиці» 20.30 Х/ф
«ПРОГУЛЯНКА ПО БАНГКОКУ»
(12+) 22.20 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ
У ВІДРИВІ» (16+) 00.15
«Речдок»

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 08:05 Kids Time
05:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
08:10 М/ф «Тарзан»
10:10 М/ф «Ваяна»
12:10 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ.
ПЕРЕСПІВНИЦЯ.
ЧАСТИНА 2» (16+)
14:50 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
16:50 Х/ф «ПОДОРОЖ 2:
ТАЄМНИЧИЙ ОСТРІВ»
(12+)
18:40 Х/ф «ПІСЛЯЗАВТРА»
21:00 Х/ф «ПОГРАБУВАННЯ В
УРАГАН» (16+)
23:00 Х/ф «ПРОТИ ШТОРМУ»
(12+)

2+2
06:00 Мультфільми
08:10 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:15 «ДжеДАІ 2019»
10:45 Т/с «Дзвонар» (16+)
13:40 Х/ф «НЕСТРИМНІ» (16+)
15:05 Х/ф «ГЕРОЙ У
РОЗШУКУ» (16+)
16:55 9 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Дніпро-1»
19:00 Х/ф «ГНІВ» (16+)
20:55 Х/ф «ЛЕОН-КІЛЕР» (16+)
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

ФУТБОЛ-1

06:00 Атлетіко - Реал. Чемпіонат
Іспанії
07:45 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
УКРАЇНА
08:15 Хетафе - Барселона.
Чемпіонат Іспанії
06:30 Сьогодні
10:00, 15:55, 23:00 Футбол
07:30 Зірковий шлях
NEWS
09:25 Т/с «Віражі долі» (12+)
10:25 «Автогол». Прем’єра
13:20 Т/с «Настане світанок»
10:40 Боруссія (Д) - Вердер.
(12+)
Чемпіонат Німеччини
17:00, 21:00 Т/с «Референт»
12:20 Сассуоло - Аталанта.
(12+)
Чемпіонат Італії
19:00 Сьогодні. Підсумки з
МЕГА
13:55 LIVE. Маріуполь - Десна.
Олегом Панютою
06:00 Бандитська Одеса 06:55,
Чемпіонат України
23:00 Т/с «Перехрестя»
23:35 Містична Україна 07:45
14:45, 18:25, 23:20 Yellow
Історія українських земель 09:30 16:20, 19:05 Топ-матч
СТБ
Речовий доказ 10:40 Секрети
16:25 LIVE. Фортуна - Фрайбург.
06:20, 12:00 Хата на тата (12+)
Другої світової 12:40 Загублені
Чемпіонат Німеччини
09:00 Прокинься з Ектором!
цивілізації 14:10, 22:35 Сучасні 17:15, 20:15 Футбол Tables
10:00 Наречена для тата (12+)
дива 15:00 Невідома Південна
18:35, 23:30 Журнал Ліги
14:55, 17:55, 19:00 Слідство
чемпіонів
ведуть екстрасенси (16+) Америка 18:00 Ілюзії сучасності
21:00 Титанік: загадка
19:25 LIVE. Олімпік - Зоря.
20:00 Один за всіх (16+)
розгадана
00:15
Підроблена
чемпіонат України
21:00 Я соромлюсь свого тіла
історія
21:20 «Великий футбол»
(16+)

Що віщують зорі
Гороскоп на 23–29 вересня
ОВЕН. Найголовніше — ділові зв’язки й достовірність інформації. Не довіряйте випадковим знайомствам, будьте
обережні у спілкуванні: ймовірний розрив стосунків через принциповість партнера. Сприятливий день — четвер, несприятливий —
п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Знадобляться швидкість
прийняття рішень, спокій і витривалість.
Краще не метушитися й не починати нічого нового. У вихідні не відмовляйтеся
від запрошення: може, саме друзі допоможуть слушною порадою. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
БЛИЗНЮКИ. Щоб одержати бажане,
вірте в себе та успіх, вам навіть не доведеться докладати особливих зусиль.
У вихідні вас закрутить вихор зустрічей
і побачень, відчуєте повноту і радість життя. Сприятливий день — четвер, несприятливий —
понеділок.
РАК. Сили й енергія переповнять вас,
а інтуїція підкаже правильні рішення.
Можете зробити блискучу кар’єру, якщо
проявите цілеспрямованість і наполегливість. У вихідні постарайтеся виїхати на природу. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
ЛЕВ. Складіть чіткий план, відгородіть себе від непотрібних зустрічей і контактів. Критично подивіться на свої ідеї:
наскільки вони реалістичні і чи реально
втілити їх у життя? Приділіть увагу родині
та дітям. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
ДІВА. Доведеться багато працювати,
не чекаючи ні похвали, ні премії. Головне — не прогледіти своїх перспектив.
Уважно аналізуйте нову інформацію.
У вихідні не втратьте шанс розширити коло
корисних знайомств. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — субота.
ТЕРЕЗИ. Не бійтеся ризикувати, але
не тягніть час. Зможете чітко усвідомити, що заважає вашому духовному розвитку — вчасно почнете корекцію негативних рис характеру, зміните ставлення
до друзів і колег. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
СКОРПІОН. Мобілізуйте свої сили в колективній діяльності та цікавих проєктах
і зможете стати лідером й організатором.
До невеликих перешкод ставтеся по-філософськи — і ви швидко їх подолаєте, одержавши важливий досвід. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
СТРІЛЕЦЬ. Імовірна різка зміна діяльності, при цьому зовсім не обов’язкова
зміна роботи. Прийміть цей набутий досвід. Можна задуматися й про новий рівень
особистих взаємин. У вас буде можливість
справити гарне враження. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
КОЗЕРІГ. Тиждень щедрий на розваги
й приємні зустрічі. Освоюйте щось нове,
розширюйте кругозір. Не бійтеся бути
відкритими, це полегшить спілкування
з близькими та новими знайомими. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
ВОДОЛІЙ. Не чекайте здійснення всіх
планів, деякі з них не вдасться реалізувати. Ви здатні згладити будь-які конфліктні
ситуації на роботі, а от сімейні суперечки
у вихідні можуть виявитися надто емоційними. Сприятливий день — четвер, несприятливий —
субота.
РИБИ. Уникайте необдуманих вчинків.
Ризик не виправдає ваших моральних
і матеріальних втрат. Імовірні зміни в особистому житті, причому не найприємніші.
Не поспішайте рвати стосунки. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

«Коли загляне осінь в сад,
наллється соком виноград…»
Про користь цієї чудо–ягоди вже говорено–переговорено. Тільки уявіть:
понад 150 біологічно активних речовин входять до її складу! І зараз, коли лоза
вгинається під важкими гронами, саме час і досхочу посмакувати виноградом, і зробити
тти
и
з нього цікаві й корисні заготовки на зиму.
З виноградом можна готувати чудові фруктові салати, десерти, додавати його у випічку.
уу.
А ще свіжі кисло–солодкі зелені й сині ягоди прекрасно розкривають смак м’яса, птиці,,
вдало поєднуються із сиром, ковбасними виробами й деякими сортами риби
Фото live.pravda.com.ua.

САЛАТ «ГРОНО»
Смачна
й оригінальна на вигляд
страва до
святкового
столу
Інгредієнти: 500 г
курячого філе,
4 яйця, 150 г
Фото gotovimvse.com.
твердого сиру,
300 г білого винограду, 50 г волоських горіхів (можна й мигдаль або кедрові), зелень (петрушка, м’ята),
2 ст. ложки майонезу, 1 ст. ложка олії, щіпка карі, сіль
за смаком.
Приготування. Курятину відварити до готовності,
остудити й порізати дрібними кубиками. У сковороді
розігріти олію і викласти в неї курку, посолити, додати
карі та обсмажити, помішуючи, близько 5 хвилин — до
утворення золотистої скоринки. Зварити круто яйця,
остудити, почистити і дрібно порізати. Горіхи просушити на сковороді, почистити й подрібнити.
Сир потерти на крупній тертці. Зелень дрібно посікти. Виноград помити, кожну ягідку розрізати навпіл
і за потреби очистити від кісточок. Змішати всі інгредієнти і заправити майонезом. Інший варіант — викласти салат шарами: на дні широкого блюда майонезом
намалювати контур виноградного грона, всередині
також промастити тонким шаром майонезу, далі викласти шар курятини, промазати майонезом, посипати
горішками, потім — пласт яєць, сиру, знову майонез,
горішки та зелень. Можна повторити всі шари ще раз.
Зверху змастити салат майонезом і викласти ягідки
винограду у формі грона, прикрасити листочками петрушки. Поставити в холодильник на 2 години.

ТОРТ
«ВИНОГРАДИНКА»
Нині, коли чималі грона,
налиті соком, так і манять до
себе, такий десерт якраз на
часі
Інгредієнти: 700 мл сметани
(не менше 20% жирності), 300 г
крекеру з маком, 100 г родзинок,
200 г шоколаду, 25 г желатину
(швидкорозчинного), 1 пакетик желе зеленого
кольору, гроно білого винограду, 1 скл. цукру,
1 пакетик ванільного цукру.
Приготування. Розчиняємо желатин у
150 мл теплої води, желе висипаємо в 300 мл гарячої води, родзинки промиваємо і заливаємо окропом. Залишаємо все до охолодження. Крекер
ламаємо на дрібніші шматочки (величина — на
власний розсуд). У каструлю виливаємо сметану,
сиплемо цукор, ванільний цукор і добре збиваємо. До збитої маси добавляємо набухлий же-

А ви знали, що…

Фото ye.ua.

М’ЯСО З ВИНОГРАДОМ
За цим рецептом воно виходить соковитим, ніжним і пряним. Абсолютно не
відчувається солодкий смак ягід, а соус
взагалі надзвичайний. Так можна готувати будь–яке м’ясо — свинину, телятину,
курятину і навіть баранину
Інгредієнти: 500 г м’яса, 250 мл натурального йогурту, 1 велика цибулина, гроно білого винограду кишмиш, 1 склянка вершків або
молока, зелень петрушки та кропу, олія для
смаження, насіння коріандру, мелена кориця,
лавровий листок, дрібка цукру, сіль за смаком.
Приготування. Подрібнити зелень і змішати з йогуртом та сіллю. М’ясо нарізати невеликими шматками, обсмажити у сковорідці на олії до золотавої скоринки. Подрібнити
цибулю напівкільцями й додати до м’яса. Готувати до прозорості цибулі. Влити йогурт із
зеленню, посипати цукром і сумішшю спецій.
Додати виноград. Перемішати і довести до
кипіння. Влити вершки, покласти лавровий
листок, зменшити вогонь і тушкувати під
кришкою годину. На гарнір підійде будь–яка
каша, локшина, рис. А можна подавати і як
самостійну страву.

латин і збиваємо ще раз.
Шоколад (краще попередньо
охолодити в морозилці) подрібнюємо ножем. В посудину
зі сметаною додаємо крекер і
розпарений ізюм, вимішуємо
і викладаємо третину цього
крему в роз’ємну форму. Посипаємо шматочками шоколаду і
ягодами винограду (якщо вони
Фото mamukynas.it.
з кісточками, то розрізаємо
навпіл і видаляємо), далі розподіляємо ще одну
частину сметанної маси, знову перекладаємо шоколадною крихтою та ягодами, зверху розрівнюємо решту крему. Форму ставимо в холодильник
на 30 хвилин. Коли крем застигне, дістаємо торт,
красиво викладаємо на нього половинки винограду (наприклад, у вигляді грона) й акуратно заливаємо зверху зеленим желе. Для повного застигання поміщаємо в холодильник ще як мінімум на
3–4 години, після чого знімаємо бортики форми й
обережно перекладаємо торт на блюдо.

l У червоних сортах винограду міститься ревератрол, який пригнічує ріст ракових клітин на різних стадіях захворювання.
l У кісточках цих ягід є природні олії та вітаміни А, Е, К, що «відповідають» безпосередньо за зміцнення клітин та омолодження організму. Тому, якщо їсти
виноград із кісточками і шкірками, з організму виводитимуться шлаки.
l Виноград містить флавоноїди — потужні антиоксиданти, які природним
чином уповільнюють процеси старіння, знижують артеріальний тиск, очищають кров, підвищують рівень гемоглобіну, нормалізують серцевий ритм,
покращують роботу печінки.
l Найкориснішим вважається саме домашній виноград. І хоча він з вигляду не
такий гарний і на смак кислуватий, зате є менш калорійним і більш вітамінним. Однак потрібно бути обережними: виноград — алергенна ягода, тому
чим він темніший, тим більша ймовірність алергії.

СВИНИНА
ПІД ЯГІДНИМ СОУСОМ
Хочете чогось особливого? Тоді
приготуйте до м’яса незвичайний
соус — він додасть страві абсолютно нового смаку. Повечеряєте, наче
в ресторані.
Інгредієнти: 4 скл. червоного або
зеленого винограду без кісточок, 500 г
Фото jisty.com.ua.
свинини, по 1/2 ч. л. солі, гірчиці та перцю, по 1 ст. л. соєвого соусу та олії, 1/4 скл. подрібненої цибулі, по 1/2 скл. білого вина та несолоного курячого бульйону, 2 ч. л. кукурудзяного крохмалю.
Приготування. Розігріти духовку до 210 градусів. Форму для запікання
вистелити пекарським папером, викласти виноград, запікати 25–30 хв. Натерти свинину перцем і сіллю. Влити олію на велику сковороду, поставити на
середній вогонь, покласти м’ясо й обсмажувати до темно–золотавої скоринки,
далі запікати у духовці до готовності. Відтак порізати свинину скибочками.
Обсмажити цибулю, доки стане м’якою, влити вино, готувати ще 2–4 хв, додати
курячий бульйон, гірчицю, перемішати. Кукурудзяний крохмаль розчинити у
воді й обережно влити у сковороду, готувати соус близько 1 хвилини. Додати
запечений виноград. Подавати свинину, поливши соусом.

ВАРЕННЯ
З БІЛОГО ВИНОГРАДУ
Рясно вродить виноград — приготуйте незвичайні ласощі на зиму
Інгредієнти: 1 кг винограду, 1 кг цукру, 2 скл. води, по 0,5 ч. л. ванільного
цукру і лимонної кислоти.
Приготування. Виноград вимити,
дати обсохнути. Обірвати ягоди з гілоФото almero.com.
чок, видалити кісточки (якщо крупні).
Приготувати густий сироп: закип’ятити воду, всипати цукор і варити 10–15
хвилин. В охолоджений сироп покласти ягоди і знов поставити на вогонь. Спочатку варити виноградне варення на слабкому вогні протягом 50–60 хвилин, а
потім поступово збільшіть до сильного і кип’ятіть до готовності 10–20 хвилин.
Наприкінці додайте лимонну кислоту і ваніль. Готове варення розкладіть у
стерильні банки і закрийте стерильними кришками.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

Стріли випустив у небо, сам захований в землі…
Фото volyn.com.ua.

“

Це я, зважаючи, що сьогодні в нас на
сторінці місця, як кіт наплакав (хоча
цей факт має своє виправдання, адже
реклама – рушій прогресу і запорука
незалежності ЗМІ!), шукав, щоб
звернутися до вас коротко і влучно. А
зацький
найвлучніше за наш народ, козацький
лінарод, і не скажеш – тож на гугліькі
пошуковику набираю: «Українські
народні прислів’я, приказки і
загадки»…

ловні нюанси: «Слово-відповідь «часник» шукала
недовго, адже виконуючи котресь із попередніх завдань «Гарбуза», довелось добряче перелопатити
інтернет на тему життя і побуту козаків. Те, що
на фото якірці – козацька зброя, здогадалась одразу. Їх призначенням було поранити копита коня.
Козаки розкидали їх перед кіннотою ворога, аби
його просування уповільнилось. Якою стороною
такого якірця (або рогульку) не кинь на землю, то
один гострячок буде стирчати вгору і обов’язково
поранить копито коня.
Але цей предмет зброї має ще одну назву – залізний часник. Напевно, тому, що такий же гострий
і пекельний, як смак часнику. Ось тут і відгадка!»
Перед тим, як оголосити нове завдання, нагадаю переможницям: щоб отримати грошову винагороду, треба на адресу редакції надіслати копії
першої та другої сторінок свого паспорта, а також
ідентифікаційного коду (номер телефону нашої
бухгалтерії: (0332) 72-71-07).

Грицько ГАРБУЗ

знайшов багато таких смаковитих-соковитих.
Але цього разу погляд прикипів не так до народної загадки, як до авторської – хоча підпис
J.G. (Джей Джи) мало про що говорить. Проте час
уже нагадати запитання, відповідь на яке так і пориваюся озвучити.

І

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ-33» (2019)
Цього разу буде фотозапитання (на світлині вгорі. – Ред.). Запропоновані нами на світлині
предмети – зразок козацької зброї, знайдений на
острові Хортиця.
Але в гарбузі ми заховали рослину, яка є братом по назві цих предметів. А використовується
цей овоч і в медицині, і в куховарстві, і в чаклунстві,
і як оберіг, і на релігійні свята. У вас вдома точно є.
І в мене є, але, на жаль, не на городі, про який співаю
свому роду…

знаходиться у гарбузі?
Що за предмет
пр
Отож, тепер можна і загадку вам повністю прочитати. А ви її теж десь використаєте.
Стріли випустив у небо,
Сам захований в землі.
Знає: всім на зиму треба
Його зубчики малі…
Так, правильно, це – часник. Лікувальний засіб.
А в нашому вИпадку – ще й козацька зброя! Серед
тих 14 щасливчиків, що розгадали запитання, фортуна під час жеребкування, яке провів у свій день
народження підприємець-патріот з Луцька Сергій
Іскарєв, усміхнулась Аліні Домашенко з Ковеля
і Марії Книш із села Смідин Старовижівського
району Волині. Вони отримають по 100 гривень
призових.
А 150 гривень за найкращу історію, як шукали відповідь, віддамо Ірині Малиновській
із Ковеля. Хоч і коротко, але вона виклала всі гоР

Е
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________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру,
не зазначається суб’єктом господарювання)
20197164094
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, зазначеної
у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень
і пропозицій громадськості до планованої
діяльності.
1. Планована діяльність
Розробка торфородовища «Засвіття —
Ситнелюк» (ділянка №1) для видобутку торфу з метою виготовлення паливного брикету, залучення місцевих паливних ресурсів в
економіку області. Площа торфородовища
становить 209,5 га, середня глибина покладу — 1,39 м, експлуатаційні запаси повітряно–сухого торфу — 661,4 тис. тонн, річний
видобуток торфу — 75 тис. тонн. Місце провадження планованої діяльності визначено
наявністю на даній території корисних копалин, а це територія за межами населених
пунктів Карасинської, Городоцької та Прилісненської сільських рад Маневицького
району Волинської області.
2. Суб’єкт господарювання
Державне підприємство «Волиньторф»,
код ЄДРПОУ — 00426302, 44614, вул. Сойне,
15, с. Прилісне Маневицького району Волинської області, тел. (03376) 4-09-63.

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство екології та природних
ресурсів України, відділ оцінки впливу
на довкілля, вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044)
206-20-89, контактна особа — Шимкус Марина Олександрівна — начальник відділу
оцінки впливу на довкілля Мінприроди
України.
4. Процедура прийняття рішення про
провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати
оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої
діяльності буде висновок з оцінки впливу на
довкілля, у якому визначено допустимість
провадження планованої діяльності (ч.3
ст.11 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля»), який видається уповноваженим
центральним органом з питань екології та
природних ресурсів України.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань

Щоб отримати грошову
винагороду, треба на адресу
редакції надіслати копії
першої та другої сторінок
свого паспорта, а також
ідентифікаційного коду
(номер телефону нашої
бухгалтерії: (0332) 72-71-07).
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«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ-38» (2019)
Розпочнемо з математики: спочатку треба
вирахувати числа А і B.
1. (171 < А < 183) : 5 + 4 = ?
2. (337 < B < 344) : 3 – 98 = ?
І коли ви правильно розв’яжете ці завдання, то
отримаєте дві цифри. Якщо їх співставити, але,
увага: тепер вже мова йтиме не про математику,
а про зоологію… Отож, якщо їх співставити, то
вийде назва одного птаха. Але не того із негативним відтінком, котрий асоціюється з колоритною
героїнею фільму «Весілля в Малинівці»...
Що за птаха ми заховали у гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати до 9 жовтня тільки у вигляді sms-повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775 (наприклад: «М’яч»,
«Три ведмеді», «Наталія Мурахевич»).
Увага: з одного номера можна відправляти
лише одне sms! Цей номер і братиме участь у жеребкуванні при розіграші призових 200 гривень,
якщо правильних відповідей буде більше двох.
А ще спеціальний приз – 150 гривень – отримає
той, хто в листі на поштову адресу (43 025, Луцьк,
просп. Волі, 13) чи електронну (tsikava.gazeta@
gmail.com) найяскравіше опише, як шукав чи шукали правильну відповідь.
До зустрічі!

А

Тривалість громадського обговорення
становить 25 робочих днів (не менше 25, але
не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку
з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського
обговорення громадськість має право подавати будь–які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть
подаватися в письмовій формі (у тому
числі в електронному вигляді) та усно під
час громадських слухань із внесенням до
протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться 04.10.2019 року о 14-й годині, вул.
Сойне, 2А, с. Прилісне Маневицького району
Волинської області, 44614, (Будинок культури, актовий зал).
Громадські слухання (другі) відбудуться
_______________________________ (вказати дату, час, місце та адресу проведення
громадських слухань).
6. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної
інформації щодо планованої діяльності
Міністерство екології та природних
ресурсів України, відділ оцінки впливу на
довкілля, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044)206-20-89,
контактна особа — Шимкус Марина Олександрівна — начальник відділу оцінки впли-

ву на довкілля Мінприроди України.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і
пропозиції, та строки надання зауважень
і пропозицій
Міністерство екології та природних
ресурсів України, відділ оцінки впливу на
довкілля, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035,_e-mail: m.shimkus@
menr.gov.ua, тел.(044)206-20-89, контактна
особа — Шимкус Марина Олександрівна —
начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Мінприроди України.
Зауваження і пропозиції приймаються
протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому
пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація
щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля при
видобуванні торфу ДП «Волиньторф» на території Маневицького району Волинської
області на 170 аркушах (зазначити усі інші
матеріали, надані на розгляд громадськості).
______________________________________
_______ ________(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої
діяльності).
9. Місце (місця) розміщення звіту з
оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
Ознайомитись зі змістом звіту з ОВД
можна щодня, крім вихідних, з 19.09.2019
року: Державне підприємство «Волиньторф», вул. Сойне, 15, с. Прилісне Маневицького району Волинської області, контактна
особа — Шадура Наталія Миколаївна, тел.
(03376)4-09-63.
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Життя без дітей.
Чайлдфрі — егоїсти чи гуманісти?
Ілюстрація fromua.news.

Поки багато країн
збільшують виплати
за кожне народжене
немовля та активно
пропагують сімейні
цінності, Європою
шириться рух,
прихильники
якого свідомо
відмовляються
від потомства

“

Марина ЛУГОВА

Кожен дуріє по-своєму.

врятувати планету і до банального
небажання мати розтяжки на животі. Дехто психологічно не готовий
створити сім’ю і не хоче штучно
культивувати в собі інстинкти материнства чи батьківства. Інші бояться невизначеності і кажуть, що не
застраховані від народження май-

бутніх убивць, злодіїв чи зрадників.
А хтось просто не хоче дорослішати і залишається інфантильним на
все життя, насолоджуючись його
миттєвостями без турботи про нащадків.
«Поки в чоловіка є дитина, він
не почуває себе вільним. Він дуже

посилено працює, боїться за своє
робоче місце, бо, втративши його,
не зможе прогодувати нащадка.
А людина, яка не має дітей, може
присвятити себе саморозвитку,
мистецтву, дослідженням», — каже
24–річний чайлдфрі Сергій Паранько. Суспільство вже давно

Кожен із чайлдфрі
обирає ту мотивацію,
яка йому до вподоби,
— від благородних
поривань
врятувати планету
і до банального
небажання мати
розтяжки на животі.

тьох); по–друге, через сублімацію
енергії, яка не була витрачена на
виховання нащадків, у розвиток
науки і культури.
Ніхто не ризикує назвати бодай приблизну кількість чайлдфрі
в Україні. Прибічники цієї ідеології
скаржаться на постійний тиск із
боку оточення і кажуть, що змушені приховувати свої справжні
погляди.
Закінчення на с. 6

Усміхніться!
:)) :)) :))
— З тих пір, як ми стали давати нашому шибенику гроші за хороші оцінки, він приносить
додому тільки одинадцятки…
— Егеж… Схоже, вони ділять виручку з учителем.
:)) :)) :))
Враховуючи стан українських доріг, потрібно
видавати водіям субсидію на ремонт автомобілів…
:)) :)) :))
— Мам, а можна сварити людину за те, чого
вона не робила?
— Звісно, ні!
— Мам, я не зробив уроків…
:)) :)) :))
Прочитала, що композиції Бетховена і Баха
зменшують роздратованість. Послухала… Як і
раніше, хочеться декому «врізати». Але елегантно, вальсуючи…

Відповіді на сканворд за 12 вересня

І

Склав пан Андрій.

деологія чайлдфрі (з англ. —
вільні від дітей) знаходить усе
більше прибічників в Україні.
Вони заявляють, що над усе цінують свободу і не хочуть обтяжувати
себе народженням та вихованням
нащадків. Боротьба з перенаселенням планети чи звичайнісінький
людський егоїзм? Спектр причин
«чому не народжувати» дуже широкий, тому кожен із чайлдфрі обирає
ту мотивацію, яка йому до вподоби, — від благородних поривань

охрестило прихильників цього
руху егоїстами. З огляду на традиційну мораль, небажання мати дітей розглядається як виключно гедоністичний і паразитуючий спосіб
життя, який не дає жодної користі
людству. Чайлдфрі ж вважають, що
насправді воно залишається тільки у виграші від їхнього існування:
по–перше, з точки зору боротьби з
перенаселенням планети і дотриманням «природних квот» (я не
народжую дитини, значить, хтось
може дозволити собі народити п’я-

