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l ШОК!

«Найстрашніше,
що ніхто не зреагував»:
телеведуча дивом
вижила після нападу
ґвалтівника у потязі
с. 11

»
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l ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!
Фото myukraine.co.ua.

Анастасія Лугова до зустрічі з маніяком і після.

Колишнього успішного бізнесмена взяти зброю в руки спонукав
розстріл людей на Майдані.
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l ДОРОГА ДО ХРАМУ
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«Гіршого немає
в цьому житті нічого,
ніж розмовляти
з мамою чи дружиною
загиблого воїна…»
Ким був і про що говорив
легендарний комбат Червень
Андрій Гергерт (на фото)
Ольга КИРИЛЕНКО,
«Українська правда»

ндрій Гергерт з позивним
Червень пішов із життя
1 серпня у 42-літньому
віці. Понад рік боровся з раком
шлунка, лікувався в Україні
та Австрії.
Червень із Миколаєва
на Львівщині. До війни займався бізнесом у Ялті, а навесні
2014- го познайомився з Дми-

Пропонуємо вам промовисті цитати легендарного командира Андрія Гергерта.

А

“

тром Ярошем і пішов добровольцем у «Правий сектор».
У 2016 році отримав орден
Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за особисту мужність,
самовідданість і високий
професіоналізм, проявлені під
час захисту державного суверенітету та територіальної
цілісності України.
Третього серпня Червня
поховали на Личаківському
кладовищі у Львові. Труну накрили жовто-блакитним і червоно-чорним прапорами, сотні
людей прощалася з ним, стоячи
на колінах. В Андрія залишилися
дружина та 4 дітей…

Діва Марія одразу сказала дітям: «Не бійтеся. Я не завдам вам зла».

Тут Божа Матір шість разів
являлася пастушкам
У далекій сонячній Португалії є невелике поселення Фатіма. На перший погляд, воно
нічим не примітне, однак саме тут у 1917 році сталась подія, яка сколихнула весь
християнський світ: трьом маленьким пастушкам явилась Богородиця і відкрила
їм «Три таємниці». Після такого дива скромне містечко, засноване ще в XV столітті,
із провінційного перетворилося на центр паломництва вірян з усього світу
Закінчення на с. 6

В Андрія
залишилися
дружина
та четверо дітей…
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«Я ЗРОЗУМІВ, ЩО ЗА ЦЮ
КРОВ МАЄ БУТИ ВІДДАНО
ТІЛЬКИ КРОВ’Ю»
«Переломним було
вбивство дітей, коли їх уже
розстріляли (на Майдані. — Ред.). Така жага стріляти у відповідь — неймовірна,
вона мене накрила, і я розумів, що за цю кров має бути
віддано тільки кров’ю… Нічого
іншого не покриє те, що вже
зроблено.
Я, на той час успішний бізнесмен, сказав собі, що я це роблю, я з цим ходжу. Десь
ми з друзями про це домовилися. І друг, з яким домовлялися,
через два місяці — мертвий,
у підрозділі «Айдару», Андрій
Марунчак. І вже коли ми його хоронили, я зрозумів, що це вже
все — шляху назад немає.
Якщо ти готовий відповісти
за те, що кажеш, за те, що говорив завжди, — йди відповідай.
Бери й роби це».
«Почав дурити маму, дружину… троє дітей у мене було
на той час. Сказав, що я інструктор під Києвом, треную
хлопців, і так потихеньку увійшли в структури до Яроша».

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Закінчення на с. 5
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Терорист на терористові їде
і терористом поганяє

«500 тисяч доларів
або підірвемо Київ»
У Службі безпеки України повідомили про затримання
організаторів серії нещодавніх вибухів у столиці

Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

равоохоронці схопили двох виконавців серії терористичних актів. Ці бандити, використовуючи саморобні
пристрої, влаштували вибух біля входу на станцію метро
«Шулявська» (четверо людей отримали легкі поранення) і в житловому будинку на столичному Подолі (обійшлося без жертв
та травмованих). Крім того, силовики знешкодили небезпечну
знахідку біля метро «Мінська», а ще одну виявили на сортувальній станції після анонімного дзвінка. Злочинці вимагали перерахувати їм 50 біткоїнів орієнтовною вартістю 500 тисяч доларів
на електронний гаманець із зашифрованим повідомленням у вигляді QR-коду. Вони налагодили добру конспірацію, обережно
пересувалися містом і намагалися максимально уникати камер
відеоспостереження.
Але це їм не допомогло. Тепер постануть перед судом
за статтею про «терористичний акт».

П

Фото pravda.com.ua.

Пакунки малюка більше
у
не видаватимуть
Замість них після народження
ння
дитини батьки
отримуватимуть 5 тисяч
гривень

Зліва направо: київський, луцький, полтавський «мінувальники».

За два тижні в Україні
тричі брали заручників
«Терористичну» естафету розпочав Луцьк 21 липня, через два дні
її підхопили у Полтаві, а 3 серпня — у Києві
ро захоплення автобуса
із 13 пасажирами в Луцьку
ми вже детально розповідали.
Зараз зловмисник перебуває в сізо,
де, за словами адвоката, оголосив голодування через погані умови утримання.
«Полтавського» терориста ловили
понад тиждень. Усе почалося з того,
що, тікаючи від поліції, підозрюваний
у крадіжці 32-річний Роман Скрипник
пригрозив гранатою і взяв у заручники поліцейського. Потім дременув
на авто, відпустивши правоохоронця.
Через тиждень пошуків за допомо-

П

гою службових собак, безпілотників
та гелікоптера Скрипника знайшов
у закинутій хаті поблизу Опішні капітан Гума. Але бандит повторив старий
трюк: вийняв гранату і взяв у заручники поліцейського. Проте на цей раз
снайпер із спецпідрозділу КОРД влучним пострілом ліквідував злочинця.
Заручник мав три секунди, щоб відскочити від місця вибуху гранати, яка
виявилась бойовою. На щастя, йому
це вдалося — капітан залишився живим та неушкодженим.
Як і луцький, київський терорист
понад усе хотів розголосу. 32-річний

громадянин Узбекистану Сухроб Карімов, який кілька років живе в Україні, у центрі Києва захопив банк. У заручники взяв одну зі співробітниць
установи, «традиційно» погрожуючи
вибухівкою в сумці. Його головною
вимогою було поговорити із журналістами. Також зажадав називати його
Святим Духом і принести кави та цигарок. Прибули журналісти і хвилин
10 слухали якусь його незв’язну заяву.
Під час її виголошення увірвались бійці
«Альфи» й успішно скрутили «Святого
Духа». Як виявилось, бомби в сумці
не було, там лежав брудний одяг горе-терориста. Потім заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Карімов із 10-річного
віку перебуває на психоневрологічному обліку з діагнозом «Олігофренія».
Сподіваємось, на цьому ліміт
доморощених терористів для України вичерпано. Вистачить із нас
і путінських головорізів на Сході.

ошти надходитимуть на рахунок у ПриватБанку. Їх можна
буде використати виключно
ючно
на купівлю товарів для немовлят
влят
у спеціальних роздрібних точках.
ках.
Відповідне рішення ухвалили наа засіданні Кабміну.
Зазначимо, що згідно з опитуитуванням, 80% батьків хочуть, щоб
їм продовжували видавати саме
ме
пакунки малюка, а не гроші. Такуу
практику кілька років тому запроовадив уряд Гройсмана. Набори купували через міжнародного посередника. За словами колишньої виконавиці обов’язків міністра
охорони здоров’я Уляни Супрун, нова влада вирішила проводити тендери на закупівлю через українського посередника, але
не впоралась із завданням, тому й перейшла на видачу грошей.
Се ля ві…

К

l ПРЯМА МОВА

Мати робила підкоп під колонію, щоб звільнити сина
-річна жінка винаймала хату
в селі за два кілометри
р від
д
Вільнянської колонії у Запорізькій області. Про її спробу витягти сина, засудженого до довічного
чного
ув’язнення, на волю місцеві мешканшканці дізналися з оприлюднених фото
ото підозрюваної. Жінку одразу впізнали,
знали,
але повірити не могли. Розповідаовідають, що вона уникала розмов і не віталася.
Недокопаний підземний
й
хід, завглибшки три метри,
залишається незасипаним.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Фото echokieva.com/uk.

Вона майже місяць рила землю
під стінами тюрми
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Що не зробиш заради дитини,
яку вже ніколи не зустрінеш дома.

Ігор КОНДРАТЮК, телеведучий, продюсер, шоумен, про те, що зі вступниками з ОРДЛО в українські виші потрібно проводити співбесіду, адже
протягом 6 років вони перебували під впливом
пропаганди російського агресора:
Випускники з ОРДЛО вступатимуть в українські виші
без ЗНО. Це правильно у сенсі гуманності: ці діти є заручниками агресора і його поплічників-злочинців з ОРДЛО.
Проте я вважаю, що при вступі з ними потрібна
хоча б елементарна співбесіда про державу, в якій вони
навчатимуться.
З дітьми, які 6 років поспіль від пропагандонів Х@йла
чують розгнуздану підлу брехню про
як «бандер українців
у р
рівців», «фашистів», «нацистів»..
З дітьми, які 6 літ не чули Гімн
мн України,
не дивились українські новини і телепрограми. І чиї батьки, можливо, вже
же мають
паспорти держави-агресора (а
а ймовірно,
і діти-вступники також). Такий
й абітурієнт може стати міною уповільненої
неної дії.
Міною непорозумінь та проблем
м
як мінімум — у студентському
середовищі.
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l Я ТАК ДУМАЮ!

Зі словами гімну
вмирали герої України.
Навіщо його змінювати?
Всі на світі гімни прості, як двері, і до біса примітивні.
Це далеко не висока поезія
Юрій ВИННИЧУК,
письменник,
журналіст,
редактор

ранкове
«Не пора,
не пора» не рівня «Зів’ялому листю», а Шевченків «Заповіт»
не рівня «Кавказу». Але саме ці пісні стали своєрідними гімнами.
Наш Державний Гімн теж
не вирізняється високою поетичністю. Як і будь–який інший.
Він простий, як Отче наш.
Молитва теж проста.
Чи можна висловлювати претензії до молитви? Спробувати
її покращити?
Ну, наприклад, не «дай нам
хліб насущний», а «дай нам, крім
хліба, ковбасу, вино і хамон».
На щастя, покращувати молитву ніхто не збирається. А ось гімн –
запросто. Так усілякі пацюки (має
на увазі філософа Сергія Дацюка.
— Ред.) й пишуть – морально застарілий.
Але зі словами нашого гімну
вмирали герої. Вмирали під Крутами, під Базаром, у криївках УПА,
стріляючи собі в скроні, під час
повстання в Кінгірі й Норильську,
співали його під час оборони Донецького аеропорту.
Цей гімн омитий кров’ю мільйонів.
А тепер, коли вирішено запровадити спів гімну в школах,

Ф
Віктор Бурківський (ліворуч) вважає, що Олег Самчук творить чудеса. Погоджуємось.

Пацієнта, якому під керівництвом
волинського лікаря пересадили
серце, виписали додому
Місяць тому у Львові 57-річному Віктору Бурківському зробили
складну операцію, а цими днями він уже перебуває в сімейному колі
Лія ЛІС

ро це на своїй сторінці у
Facebook написав головний лікар Комунальної
міської клінічної лікарні швидкої
медичної допомоги Львова Олег
Самчук, який нещодавно перейшов туди з Ковельської районної
лікарні Волині.
«До пересадки чоловік не міг
навіть ходити, бо серце не качало
кров, а зараз без проблем піднімається сходами! Сьогодні Віктора,

П
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До операції чоловік не міг навіть ходити,
бо серце не качало кров, а зараз без проблем
піднімається сходами!

який після операції перебував під
наглядом наших колег з Інституту
серця МОЗ України, виписали додому. Щасливі за нього і його родину, адже трансплантація стала для
них шансом на повноцінне життя»,
— зазначив лікар. Також Олег Самчук ще раз подякував київському

світилу хірургії Борисові Тодурову
і рідним донора, які своїм вчинком
урятували життя людині.
Нагадаємо, що це була перша така операція у Львові і третя в Україні за останні 15 років.
Дві попередні зробили у волинському райцентрі Ковель.

як то прийнято в багатьох країнах,
усілякі малороси починають вибухати гнівом. А декому й слова
не подобаються. Мовляв, застаріли.
Ні. Це у вас мізки застаріли.
Ось польський гімн.
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Від нього теж не віє свіжістю. Генерал Ян Домбровський
(1755–1818) жив давно. Безліч поляків не мають зеленого поняття,
про які «італійські землі» йдеться.
А там далі ще й про Стефана Чарнецького (1599–1655) і загадкову
Басю. Запитайте в пересічного поляка, хто та Бася. Більшість не відповість. Бо навіть історики сперечаються про її персону.
Але ніхто у Польщі гімн не редагує. Бо і він омитий кров’ю мільйонів.
Наша нація хвора. Будь–яка
спроба щеплення здорового патріотизму наштовхується на ліберальні перепони, космополітизм
і «у нас многанациАНАЛЬНАЯ
страна».
Насправді ми країна неляканих манкуртів і яничар. І герб
наш – граблі, оздоблені калиною.

ПРЯМА МОВА

Василь КІТ

Сергій ДАЦЮК,
філософ:
«Я вже прочитав декілька відгуків на обов’язалівку
учнів співати гімн України. Але ніхто не хоче говорити
по суті. Нинішній наш славень містить поразкові, ресентиментальні, архаїчні, пасивні та беззмістовні установки, він нищить сучасну пасіонарність і є шкідливим,
особливо для дитячої свідомості.
Коли він співається колись там на свята, його ще можна ігнорувати.
А коли київські, не найдурніші, діти почнуть співати його щодня, вони ж
задумаються. Тож хай співають, може, зрозуміють усю безсмисленість і
безперспективність цього гімну».

а залізниці починають виникати конфлікти,
оскільки пасажири невдоволені тим, що після
внесення Тернополя та Луцька до карантинної «червоної зони» в цих містах із 3 серпня поїзди
не зупиняються. Доходить до стихійних протестів.
Про один із них розповів міський голова Тернополя Сергій Надал: «Там їхало 85 тернополян із Херсона, — батьки з дітьми, хворими на ДЦП. Тільки коли
пасажири вчинили бунт, керівник потяга таки погодився зупинитися і висадити людей у Тернополі».
Тим часом інші жителі файного міста, пасажири
поїзда «Київ–Трускавець», дізнались про те, що у рідному місті не можна буде виходити, вже коли сіли у
вагони. Їм запропонували висадку о першій годині
ночі в Хмельницькому. «Нас таких заручників — 15

Олесь ДОНІЙ,
громадський та політичний діяч, про рішення
Київської міської ради, яким у столичних колах рекомендовано щодня та під час урочистих заходів
виконувати гімн України:
«Є небезпека, що, здавалося б, «патріотичним рішенням» може бути досягнено протилежного ефекту —
коли у школі у старших класах з’являтимуться «дисиденти». Не тому, що
вони «антиукраїнці», а тому, що вони проти нав’язування… Я пригадую,
як співав «Ще не вмерла» в міліцейському бобіку, куди мене кинули, коли
розігнали наш УССівський пікет у лютому 1990 року під Київрадою. Співав не тому, що мені хтось вказав (мені ж не міг ніхто вказати), а тому,
що це був мій порив. А гімн СРСР нас учили співати і заучувати у школі.
Союзу це, до речі, не допомогло. Ми його розвалили. Я зокрема. Хоча і
слова гімну СРСР знав».

l РЕЗОНАНС

«Нас, як злочинців, етапують»:
пасажири поїзда підняли бунт
Жителі Тернополя домоглися зупинки потяга у рідному місті

Н

У найнебезпечніші «червоні зони» потрапили Луцьк,
Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.

лише у вагоні. Чому нас, як злочинців, етапують заблокованими в потягу без права і можливості вийти в
рідному місті?!» — залишив хтось із них розпачливий
коментар у соціальній мережі.
І це тільки початок. Що ж то буде восени, коли
прийде друга хвиля епідемії коронавірусу?
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Фотожаба suprun.doctor.

Влада Зеленського переслідує
патріотичні ЗМІ, а проросійські
пропагандисти почуваються вільно
Фото Youtube.com.

«В Україні посилюються
утиски свободи слова.
За шість місяців 2020 року
експерти Інституту масової
інформації зафіксували
112 випадків порушень
свободи слова. З них
86 стосувалися фізичної
агресії проти журналістів.
Системному тиску з боку
Державного бюро
розслідувань та Національної
ради з питань телебачення
і радіомовлення піддаються
телеканали «Прямий»,
«Еспресо», «UA: Суспільне
мовлення», — про
це йдеться у зверненні
авторитетних представників
громадянського суспільства
на сторінці «Руху опору
капітуляції»

Після такого проколу підлеглих міністра охорони здоров’я України
фотожаби не забарилися.

А ви чули про країну… Йти?
Якщо Путін при угодовстві ЗЕвлади виграє війну за уми українців,
то йому й танків не буде потреби посилати.

“

Дарія КЛИЧ

наслідок необґрунтованого секвестру державного бюджету ледве
не закрився єдиний кримськотатарський канал АТР, який мовить
цілодобово на територію тимчасово
окупованого Криму трьома мовами:
українською, кримськотатарською
та російською», — наголошують активісти.
Вони зазначають, що якщо численні візити представників ДБР і обшуки на «Суспільному», вилучення
документів, інші дії щодо «Прямого»
каналу можна було, хоч і з великими пересторогами, інтерпретувати
у правовій площині, то після відвертого зізнання керівника слідчої групи Державного бюро розслідувань
Олега Корецького в тому, що керівництвом ДБР йому було поставлене завдання арештувати телеканал
«Прямий», ситуація набула зовсім
іншого забарвлення.
«Йдеться про свідоме намагання
влади здійснити незаконні дії, спрямовані на обмеження поширення
в українському інформаційному просторі об’єктивної інформації, а отже,
розпочати наступ на свободу слова,
діяльність журналістів та засадничі
принципи демократичного суспільства», — зазначається у зверненні.
Обурення активістів викликають також дії Національної ради
з питань телебачення і радіомовлення, що призначає відверто не-

«В

обґрунтовані перевірки «Прямого»,
метою яких є замовне анулювання
ліцензії телеканалу.
«Ба більше того, Національна
рада призначила ревізію ще одному
мовнику, який у своїй інформаційній
політиці демонструє державницьку позицію та об’єктивний погляд
на події. Йдеться про перевірку телеканалу «Еспресо» за трансляцію
в ефірі програм українських служб
«Радіо Свобода» та «ВВС NEWS Україна», — зазначають вони.
«Водночас в інформаційному
просторі країни абсолютно вільно
почуваються медіа, що ретранслюють кремлівську пропаганду,
за російськими лекалами коментують внутрішньополітичну ситуацію
в державі, поширюючи кремлівські
фейки про нібито громадянську
війну на Донбасі і так зване зовнішнє управління Україною. Йдеться,
як мінімум, про чотири телеканали, що входять до сфери впливу прокремлівського діяча Віктора Медведчука — NewsOne, «112 Україна», ZIK
та Інтер (80% акцій), які почуваються
набагато вільніше, ніж національно-демократичні канали», — обурюються представники громадянського суспільства.
«Висловлюємо повну підтримку
колективам усіх незалежних ЗМІ, зокрема телеканалам «Прямий» «UA:
Суспільне мовлення», АТР та «Еспресо», і вимагаємо від Президента

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

Системному тиску з боку Державного бюро
розслідувань та Національної ради з питань
телебачення і радіомовлення піддаються телеканали
«Прямий», «Еспресо», «UA: Суспільне мовлення».
України Володимира Зеленського
припинити тиск на непідконтрольні
владі медіа. Звертаємо увагу на необхідність зосередження зусиль
інформаційної політики на протидії
спробам Росії подати її військову
агресію проти України як «внутрішньоукраїнський конфлікт» та антидержавній діяльності проросійської
п’ятої колони всередині країни», —
вимагають активісти.
Звернення підписали Герой
України, почесний президент
НаУКМА В’ячеслав Брюховецький; Герой України, український
політичний діяч, народний депутат України VIII скликання, багаторічний політичний в’язень
Юрій-Богдан Шухевич; дипломат,
громадський діяч, Надзвичайний
і Повноважний Посол, Представник України в Раді ООН з прав
людини (2006–2010), член Стратегічної ради Руху опору капітуляції
Володимир Василенко, учасник
Ініціативної групи «Першого грудня» Йосиф Зісельс, релігієзнавець,
учасник ініціативної групи «Першого грудня», в’язень сумління т.зв.
«ДНР» Ігор Козловський, почесний
президент Українського ПЕН-клубу
Микола Рябчук, письменник Сергій
Жадан, громадський діяч, керівник
благодійного фонду «Мир і Ко» Мирослав Гай, професор УКУ Ярослав
Грицак та багато інших, усього понад 60 осіб.

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

Співробітники Міністерства
охорони здоров’я полегшують
собі роботу, користуючись
Google-перекладачем. Але з цього
виходить комедія, яка може
перетворитись на міжнародний
конфуз
Василь РОГУЦЬКИЙ

ещодавно МОЗ дозволило громадянам України відвідувати країну
під назвою… Йти. Така інформація
з’явилася у першій версії «червоного»
та «зеленого» списків країн із поширенням
Covid-19, що оприлюднило міністерство
15 червня.
Користувачі соцмереж і засоби масової інформації активно відреагували
на цей перелік держав. «Виявляється,
талановиті працівники МОЗ тупо вбили
у перекладач назву африканської країни…

Н

“

«Виявляється,
талановиті працівники
МОЗ тупо вбили
у перекладач назву
африканської країни…
ТОГО (Togo), от він
і переклав з англійської
To go — Йти…», —
написав журналіст
Назар Приходько.

ТОГО (Togo), от він і переклав з англійської
To go — Йти…», — написав журналіст Назар Приходько.
Як зазначає «Європейська правда»,
документи, які публікує українське МОЗ,
можуть викликати навіть кілька міжнародних скандалів. «Адже відомство Максима
Степанова у своїх рішеннях мимохідь визнало «країнами» чи навіть «державами»
ті території, які не мають такого визнання
ані з боку Києва, ані у жодній іншій євро-
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пейській столиці», — йдеться у повідомленні. Так, міністерство у «перелік держав
зі значним поширенням Covid-19» включило 214 пунктів, тоді як членами ООН
є лише 193 держави.
Наприклад, перекладачі з МОЗ говорять про таку країну, як «Західна Сахара»,
хоч насправді її не існує. «Це — велика
і малонаселена територія, яку ООН вважає
спірною та останньою недеколонізованою
частиною Африки, що має визначитися
між незалежністю та перебуванням у складі Королівства Марокко. Так само вважають у Євросоюзі», — пише «Європейська
правда».
Також у документах міністерства
значиться «Тайвань», що тягне на скандал та ноту протесту з боку Китаю. «Офіційна Україна, Євросоюз включно з усіма
його членами, США, ООН тощо наполягають, що безальтернативно вважають
Тайвань складовою Китайської Народної
Республіки, що він не має статусу окремої
країни і тим більше держави — але для
МОЗ це не є авторитетною думкою», —
йдеться у статті.
Ще у міністерстві вважають французьке володіння Сен-Мартен не лише
окремою країною, а й називають її «Святим Мартіном», а африканську державу Кот-Д’Івуар — «Берегом Слонової
Кістки» (це стара назва країни, що діяла
до 1986 року).

ТИМ ЧАСОМ
Нагадаємо, що нещодавно пресслужба Офісу Президента опублікувала
відео про поїздку Володимира Зеленського, в якому Волинська область була
позначена, як Луцька.
І це не єдині «географічні» ляпи неуків із ЗЕвлади. У липні 2019 року офіційно столицею Канади пресслужба нашого
президента назвала Торонто, хоч головним містом країни є Оттава. Крім цього,
в жовтні минулого року в Офісі глави
держави переплутали Латвію та Литву.
Це вже занадто навіть для «народного» президента.
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l ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!

l СЛОВО — ЗБРОЯ!

«Гіршого немає в цьому житті
нічого, ніж розмовляти з мамою
чи дружиною загиблого воїна…»

Українцями вже назвалися. Тепер ними треба стати.

Фото з фейсбук-сторінки Андрія ГЕРГЕРТА.

Закінчення. Початок на с. 1
Ольга КИРИЛЕНКО,
«Українська правда»

«З КИМ ПЕРЕМИР’Я?
У МЕНЕ ПІВ ТЕЛЕФОННОЇ КНИГИ
ВЖЕ МЕРТВОЇ»
«Кожен день бачимо ворога —
вбиваємо, не бачимо — доповідаємо
(говорив про різницю між добробатами і ЗСУ у 2018 році. — Ред.). Це проста
формула. Армії кажуть: «Не стріляти,
спостерігати, чекати, зараз скажемо,
Мінські домовленості, хлібне перемир’я, весняне перемир’я, пасхальне
перемир’я, 1 вересня — перемир’я,
різдвяне…» З ким перемир’я? Про що
перемир’я? Я дивлюся ті фотографії
вбитих, тисячі, тисячі… У мене пів телефонної книги вже мертвої (…)
З ким я маю миритися, яким чином? Мені армія відповіді не дає».
«Рускі розуміють тільки мову
сили, і тільки коли вони бачитимуть на своїх вулицях мертвих, похоронні процесії, покалічених, вони
будуть ставити собі запитання — а
що це, через що це сталося, звідки він
приїхав у Ростов, Москву, Пензу, чи на
вулицях Донецька, Луганська місцеві
колаборанти коли будуть ходити».
«Ми не переламуємо їхній інформаційний простір — ми програємо. Вони війну проти нас подають як визвольну, священну. І в мене
була ціль — максимально наблизити
моїх бійців, підготовлених на відстань пострілу до них, щоб цей постріл вони могли зробити».
«Ти підбираєш слова: «Доброго
дня, це Андрій Червень…». Одним
я одразу казав: «Його щойно вбили».
Іншим: «Поранений, у лікарні», —
хоча знав, що мертвий, і потім уже
поступово, що він помер.
Потім зрозумів, що треба телефонувати братові, якщо є брат, і батькові. Мамі не можна дзвонити, жінці.
Гіршого немає в цьому житті нічого,
ніж розмовляти з мамою, дружиною…».

«БОЛИТЬ ЗА КРАЇНУ,
БОЛИТЬ — ЩО НАС
ЧЕКАЄ ЗАВТРА»
«Мій президент — Ярош Дмитро
Анатолійович».
«Зеленський має розказувати
анекдоти (так Андрій Гергерт висловлювався у 2018 році. — Ред.). Путін — кегебіст із 30–річним стажем.
Ясно, що він буде воювати. А в нас
хто буде? Зеленський? Я щось нічого
не розумію. Тобто він має розсмішити
Путіна? Головнокомандувач повинен
бути авторитетом, грамотною людиною на чолі такої величезної країни,
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90% жителів України
вважають себе українцями,
67% вдома розмовляють
українською
Росіянами за національністю назвалися
4,1% респондентів
Мирослава СЛИВА

ро це йдеться в результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології
у травні — червні 2020 року на замовлення телеканалу «Еспресо». Респондентам ставилося запитання: «Ким
ви вважаєте себе за національністю?». 90,6% опитаних вважають себе українцями, 4,1% — росіянами, 1,1% визначили
себе і українцем, і росіянином, 2,3% вказали іншу національність.
Крім того, пропонувалося відповісти на запитання:
«Якою мовою ви зазвичай спілкуєтеся вдома?». 52,8% опитаних вказали українську, 29% розмовляють російською,
14,6% — однаковою мірою використовують російську й
українську. 3% респондентів вказали іншу мову спілкування вдома.
От якби цю інформацію усвідомив Президент Володимир Зеленський…

П
Андрій Гергерт. Від нас знову йдуть найкращі…

яка воює з імперією — жорсткою і
страшною. Дуже цинічною».
«Він інший (про Зеленського у
2020–му. — Ред.). Це людина, яка відчуває Україну, напевно, не так, як я, як
ми, як люди, які пройшли і проходять
війну, які крізь себе пропускають цей
біль нинішньої війни, втрат. І в цьому
є велика проблема — він інший, він
носій іншого. Домовлятися, поступатися… Він слабкий.

“

Головнокомандувач
має бути авторитетом,
грамотною людиною
на чолі такої
величезної країни, яка
воює з імперією —
жорсткою і страшною.
Дуже цинічною.

Він не має сьогодні тих якостей,
котрі повинен мати лідер країни, яка
воює з Мордором. Він не відчуває цієї
солі і цього болю».
«У мене болить за країну, у мене
болить — що нас чекає завтра. Я
завжди хотів це склеїти і хочу клеїти
країну, мрію, щоб вона була єдина,
щоб вона, як ніколи, була об’єднана,
бо я бачу, що нас чекає насправді і хто
проти нас».
«Нехай там внутрішні українці, які
недосвідчені, безсовісні, злодійкуваті, ліниві, — ми з цим впораємося. А

зовнішній ворог, який мобілізований,
який щодня нас рве, вбиває, калічить,
інспірує тут економічний безлад, інформаційну атаку та навіть ці епідемії
коронавірусу через свою московську,
цю кацапську історію по церковній
лінії запускає. Вони кожного дня зупиняють нас у нашій можливості перемогти, вирватися.
Говорити сьогодні про те, що він
(Зеленський. — Ред.) почув, можливо, сьогодні почує? Ми завжди готові
підставляти плече, бо за тим — країна
величезна, велика історія — 6 років
війни, тисячі вбитих, яких ми похоронили, яким ми щось обіцяли на
могилах, ми несемо перед ними відповідальність. За нами ціла країна, за
нами завтрашній день. Як він цього не
відчуває?».

«МИ НЕЙМОВІРНИЙ НАРОД —
Я МАВ МОЖЛИВІСТЬ
ЦЕ ПОБАЧИТИ НА ВІЙНІ»
«Українці насправді щирі люди,
душевні — сама система хвора».
«Ми зараз, як ніколи, стоїмо над
прірвою, і кроки наші мають бути
дуже виважені. Щоб цього не було,
треба усвідомити для себе, хто ти, як ти
себе відчуваєш, розуміти, що це твоя
земля, ти господар на ній, і від того вже
все буде далі».
«Ми найсильніший народ у світі, ми найрозумніший народ у світі!
Працьовитий, трудолюбивий, неймовірний народ — я мав можливість це
побачити на війні».
Джерело:
https://www.pravda.com.ua/
articles/2020/08/3/7261660/ .

l ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ

Білорусь затримала
32 російських терористів
Йдеться про бойовиків із так званої приватної
військової компанії Вагнера
Микола ДЕНИСЮК

они виконують злочинні завдання Кремля у різних
країнах, зокрема воювали проти нашої держави на
Донбасі. Тому українська Генпрокуратура зажадала видачі бойовиків — тим паче, що 9 затриманих мають
паспорти громадян України. «Взяли» вагнерівців у санаторії
під Мінськом, де вони поселились. Пильні працівники закладу поскаржились на «незвичних» росіян, які… не пили
алкоголю і носили одяг у стилі мілітарі. Також у них були
нашивки «Наш бизнес — смерть, и бизнес идет хорошо».
Навіщо російські терористи, яких прикриває Путін,
прибули в Білорусь? Тутт варіантів кілька.
Можливо, з метою дестабілізації
білізації цієї країни напередодні президентських
нтських виборів 9
серпня. Можливо, Лукашенко
енко спеціально
«позичив» цих хлопців у Путіна,
утіна, щоб закрутити гайки і розібратися з тими опонентами, яких він ще не посадив
див чи не
вигнав. Експерти сперечаються
аються
з цього приводу.
Точно ясно одне: Кремль
емль
продовжує тиснути на Білоілорусь, щоб анексувати її,
ї, і
тихе протистояння цихх
держав цілком може Бацька Лукашенко:
перейти в гаряче.
«Не віддам булави!»

В
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Пресвята Богородиця відкрила португальським дітям «Три таємниці».
Щороку 13 травня на Молитовній площі перед санктуарієм збираються десятки тисяч паломників.

Тут Божа Матір шість разів
являлася пастушкам
Закінчення. Початок на с.1
Наталка ЧОВНИК

ДІТИ ПОБАЧИЛИ
НА ХМАРИНЦІ «ПАННУ,
ЯСНІШУ ЗА СОНЦЕ»
Понад сто літ тому, в неділю,
13 травня 1917 року, троє маленьких пастушків — Люсія Сантос,
Франциско Марто та його сестра
Жасінта — пасли овець на околиці Фатіми. Зненацька небо пронизала блискавка, і перелякані
дівчатка й хлопчик побачили в повітрі сяючу постать в білому одязі.
У світлій панні з юним красивим
обличчям, що з’явилася над невеличким дубом на легкій хмаринці
і тримала в руках вервицю, малі
впізнали саму Пресвяту Богородицю. Після цього Діва Марія являлася їм ще п’ять разів — щомісяця 13 числа.
Остання поява Божої Матері була 13 жовтня в присутності
кількох тисяч людей. Щоб підтвердити правдивість свідчень
дітей, до яких спочатку ставились
із недовірою, Діва Марія пообіцяла пастушкам показати видиме
знамення своєї присутності. Тож
під час останнього об’явлення
на очах у багатотисячного натовпу
сталося чудо, яке назвали «танець

Сонця». Тоді світило протягом
10 хвилин оберталося навколо
своєї осі, як колесо, виблискуючи яскравими різнокольоровими
спалахами, та рухалося по небу.
Франциско і Жасінта чули Діву

“

Діва Марія говорила
також про голод,
численні смерті,
переслідування
Церкви, знищення
цілих націй
і особливу роль Росії,
яка відреклася
від християнської
віри.

Марію, але розмовляти з Нею
могла тільки Люсія. Цій дівчинці
Богородиця передала особливі
повідомлення, так звані «Три таємниці», або «Три послання», які
просила до певного часу не розголошувати. Вона також відкрила дітям майбутні події їхнього
життя та світової історії. Жасінті
і Франциско передбачила смерть
у юному віці, а Люсії заповіла
до глибокої старості пропові-

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

дувати почитання Богоматері
по всій планеті.
Усі три передбачення щодо дітей збулися: Жасінта і Франциско
померли молодими, а Люсія Йезуш душ Сантуш стала монахинею
і багато років була для мільйонів
християн живим свідченням Божого чуда.

ДІВА МАРІЯ НАКАЗАЛА
МОЛИТИСЯ ПРО НАВЕРНЕННЯ
РОСІЇ
У першій таємниці Богородиця показала дітям пекло. Це було
«… велике вогняне море, яке, здавалося, знаходилося під землею».
Пастушки стали свідками страшних мук, які бачили коротку мить,
але, за словами Люсії, так ззлякалися, що якби не обіцянка Небесної Матері забрати їх на небо,
вони б повмирали із жаху.
Друга таємниця передрікала
швидке закінчення Першої світової війни, що якраз тривала, та загрозу початку нового кривавого
протистояння. Діва Марія говорила також про голод, численні
смерті, переслідування Церкви,
знищення цілих націй і особливу
роль Росії, яка відреклася від християнської віри. Пресвята Богородиця закликала до вшанування
Її Непорочного Серця та наголосила на необхідності завжди молитися за навернення цієї країни.

Наш YouTube-

канал

Щодо третього пророцтва
Діви Марії, то йому судилося стати
на багато десятиліть предметом
неймовірних домислів, фантазій
і гіпотез: аж до останнього часу
Ватикан тримав його в суворій
таємниці. Вище католицьке духовенство оголосило, що «третя
таємниця не буде обнародувана
і, скоріше за все, залишиться таємницею назавжди!».
Однак відкрити її наважився Папа Римський Іван Павло ІІ,
відомий сміливістю своїх учинків (згадати хоча б його активну
екуменічну діяльність та участь
у рок-концертах). 13 травня
2000 року, в день 83-ліття першої
появи Фатімської Богоматері, він
заявив, що не бачить більше необхідності зберігати третю таємницю в секреті. Тоді Ватикан відкрив
її в загальних рисах. Серед іншого, Діва Марія передбачила мученицький шлях римських пап у
ХХ столітті і, зокрема, замах на Івана Павла IІ турецького терориста
Алі Агджа.

КОРОНУ ЦАРИЦІ НЕБА
ВИГОТОВИЛИ
12 МАЙСТРІВ-ЮВЕЛІРІВ
Сьогодні Фатіма є одним
із найбільших паломницьких центрів, де розташований найвідоміший у світі санктуарій Пресвятої
Богородиці. Щороку 13 травня
та 13 жовтня сюди з’їжджаються
сотні тисяч прочан, щоб святкувати річницю незабутніх об’явлень
Діви Марії і благати її про заступництво для всього людства.
Паломників тут зустрічає
білосніжна 70-метрова Базиліка
Фатімської Божої Матері. Будівля
храму, що стоїть на величезній
площі, приголомшливо краси-

ва: величні споруди з вітражами,
розкішний вівтар, витончені статуї
святих. Центром притяжіння для
християн є каплиця, споруджена
на місці об’явлення, та храм Пресвятої Богородиці, де спочиває
прах пастушків.
У каплиці з 1920 року виставлена статуя Діви Марії Фатімської, що точно відтворює
її образ, який бачила та описала
Люсія Сантос. Фігурка Богородиці
стоїть на п’єдесталі, встановленому на тому місці, де ріс дуб, над
яким пастушкам являлася Світла
Панна.
У 1946-му статуя Діви Марії Фатімської була коронована
на знак особливої шани від Церкви. Над короною, яка увінчує
голову Цариці Неба, працювали
12 майстрів- ювелірів, вона виготовлена зі щирого золота, прикрашена перлами та дорогоцінним
камінням. Папи Римські Блаженний Іван Павло ІІ та Бенедикт ХVІ
свого часу подарували Богородиці Фатімській Золоті Троянди.
В корону Діви Марії вмонтована
також куля, що вцілила в Папу Івана Павла ІІ під час замаху на нього
в 1981-му.
Щороку 13 травня статуя Фатімської Богородиці покидає каплицю. Її виносять на площу перед церквою, щоб тисячі людей
могли бачити і молитися перед
нею. Традиційно у Фатімі просять
про навернення світу та окремих
народів, які найбільше цього потребують. Але паломники приїздять сюди також з особистими
проханнями, благаючи про зцілення від різноманітних недуг
і невиліковних хвороб.
За матеріалами credo.pro
та pilgrimage.in.ua
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Кажемо: «Поганий зір» —
і згадуємо академіка Філатова

А зарядку
для очей робити
не забуваєте?

Фото vk.com.

«Я зміг би знову бачити, якби мені
пересадили рогівку. Чув, що у Білорусі
для «чужих» громадян це може
обійтися у 4 тисячі доларів. Є й інші
пропозиції, які пенсіонеру не по
кишені. Але ж майже сто літ тому в
Україні такі операції робили масово і
безкоштовно!» — ділився своїм болем
літній чоловік, який хотів довідатися
контакти Інституту очних хвороб в
Одесі, куди збирався на консультацію

Дедалі більше людей мають
проблеми із зором через щоденний
вплив моніторів комп’ютерів,
захоплення різними гаджетами,
на які «підсідають» ледь не з
пелюшок. Як нейтралізувати цей
шкідливий вплив?
Марія КАЩУК

Щ

Оксана КРАВЧЕНКО

ОФТАЛЬМОЛОГ, НОМІНОВАНИЙ
НА НОБЕЛІВСЬКУ ПРЕМІЮ
Правда це чи вигадка, але існує версія, що
академік Філатов лікував очі Сталіна. А в якості
нагороди попросив дозволу створити інститут
експериментальної офтальмології, і був його
директором до останніх днів життя. Заклад
став відомим на весь світ, в його стінах постійно народжувалися революційні відкриття,
проводилися унікальні хірургічні втручання.
Саме Володимир Філатов зумів тут «поставити
на потік» пересадку рогівки (кератопластику).
До речі, вперше операцію по заміні частини ока в світі спробували зробити ще в
1905 році. Тоді рогівка прижилася, але з часом
помутніла і результати трансплантації були
зведені до нуля. І лише у 30–х роках минулого
століття офтальмолог Філатов знайшов спосіб
вирішити цю проблему, за що був згодом номінований на Нобелівську премію. Ким же був
окуліст-новатор?
Його батько Петро Федорович, фахівець
з хірургії та очних хвороб, походив зі збіднілих дворян. Чотири з шести братів Філатова
працювали лікарями, двоє інших — інженер
та юрист. Не дивно, що й Володимир вибрав
медицину і, звичайно ж, офтальмологію, вступивши на медичний факультет Московського
університету.
У 1903 році перспективного молодого
науковця запросили до Новоросійського університету в Одесу. Саме з цим містом було
пов’язане все подальше життя Філатова. Тут
він успішно захистив докторську дисертацію,
проводив оригінальні наукові дослідження та
експерименти. Так, у 1913 році запропонував
новий метод вимірювання внутрішньоочного
тиску — еластотонометрію, — який і зараз використовують у медичній практиці.
Згодом учений представив нововведення
у пластичній хірургії, відоме як «кругле стебло
В. П. Філатова». Цей винахід дав змогу успішно
проводити операції з відновлення носа, щелеп,
губ, підборіддя й навіть внутрішніх органів. Не
вдаючись у технологічні тонкощі, зауважимо,
що він суттєво полегшив пересадку здорової
шкіри пацієнта на пошкоджену ділянку тіла. І
сьогодні цим методом користуються хірурги
в усьому світі.
За даними Наркомату охорони здоров’я,
на початок 1920–х років у СРСР налічувалося
238 тисяч сліпих, у половині випадків причиною втрати зору було більмо. Володимир
Філатов поставив собі за мету допомогти цим
людям. Для проведення кератопластики він
разом з інженером Марцинківським спроєктував спеціальний медичний інструмент —
трепан. Лікар багато практикував, постійно
удосконалюючи хід операції.
Але коли вчений був за крок до успіху, в

об не довелося лікуватися в
офтальмолога, необхідно виробити здорові звички, які допоможуть зберегти зір. Після робочого дня за
комп’ютером корисно виконувати релаксаційні вправи для очей. Як їх робити?
1. Відсуньтеся від монітора, ваші
руки мають бути чисті й теплі. Заплющте
очі, накрийте їх долонями. Не тисніть. Ваш
ніс повинен вільно дихати. Пальці тримайте
зімкнутими, щоб не проникало світло. Уявіть повну темряву. Зосередьтеся на тому,
щоб розслабити очі, повільно дихаючи. Робіть цю вправу протягом 2—3 хвилин.
2. Аби збільшити секрецію сліз і
зменшити почервоніння, міцно закрийте очі на 5 секунд. Потім розплющте
їх якомога ширше на 3—5 секунд. Зробіть
10—12 повторень поспіль.
3. Запобігти сухості, викликаній постійним використанням електронних
пристроїв, допоможе ніжний масаж
заплющених очей кінчиками пальців.
Обережно натисніть на повіки. Робіть колові рухи протягом 8—10 секунд. Після
8 повторень відпочиньте.
4. Кругові рухи очей — це фізичне
навантаження, яке допомагає запобігти
проблемам із рогівкою. Зробіть 21 оберт по
колу за годинниковою стрілкою. Відпочиньте
30 секунд. Потім виконайте стільки ж обертів
очима проти годинникової стрілки.
5. Вправи на фокусування дуже корисні у боротьбі з розмитим зором. Візьміть олівець. Тримайте його на довжині рук
перед собою і повільно підносьте назад
до носа. Не припиняйте дивитися на олівець. Тепер перемістіть його вправо, сфокусуйтеся на певній точці, потім зробіть те
ж саме, перенісши олівець вліво. Зробіть
10—20 повторень.
6. Уявне письмо теж запобігає передчасному погіршенню зору. Встаньте навпроти стіни білого кольору. Потім
уявіть, що пишете по ній очима, не рухаючи головою. Чим більшими ви зможете
зробити літери, тим краще. Відпочиньте
20 секунд. Виконайте 5 повторень.
Практикуйте ці вправи для очей один
раз на день — і ваш зір неодмінно поліпшиться.

Навіть після 80-ти знаменитий офтальмолог продовжував оперувати хворих.

1931 році його звинуватили в змові проти радянської влади та заарештували. Уникнути розстрілу допомогло втручання Семена Будьонного, який писав згодом доктору: «Вашою
роботою захоплююся…». Філатов просидів
під арештом два місяці, а вже через два тижні
після звільнення зробив операцію, яка стала

“

Володимир Філатов казав:
«Якщо взяли гроші у
хворого, то повинні зняти
білий халат».

революційним переворотом в офтальмології.
Уперше в історії медицини пересадив донорську рогівку від трупа й відновив зір пацієнта.
До початку війни академік з учнями прооперував понад 1000 осіб, які мали більмо, подарувавши їм можливість бачити.

ВАРВАРА БУЛА ГОТОВА «ОЧІ ВИДЕРТИ»
ЗАДЛЯ КОХАНОГО
Коли 28–річний Філатов приїхав до Одеси
в клініку при Новоросійському університеті,
він пережив уже особисту трагедію: смерть
синочка Михайлика, розлучення з дружиною.
Але життя брало своє. Молодий, гарний доктор наук не залишив байдужою відому одеську
актрису. Вона стала його дружиною, народила сина Сергія і… втекла із якимсь залицяльником, коли хлопчикові було всього півтора
рочки.
І тоді у долі видатного лікаря з’явилася красуня–медсестра Варвара Скородинська. В інституті вони були завжди разом. Здібна учениця сама згодом стала доктором наук, її вважали
«правою рукою» Філатова. Жінка обожнювала
свого кумира і брала на себе найважчу, найчорнішу роботу. Через це одесити називали
помічницю офтальмолога «страшною Варварою, яка видирає у покійників очі».
Справа в тому, що пересадку рогівки робили з трупних органів. Багато родичів покійних
були проти. Треба було їх умовити, провести
всі дослідження, перевірити, чи не мав донор
якогось інфекційного захворювання…
Аби мати трансплантат про запас, його
вміщували до холодильника, де зберігали
протягом кількох днів. Спостережливий уче-

ний зауважив, що охолоджена рогівка приживається вдвічі–тричі успішніше, ніж неохолоджена. Зацікавившись природою цього явища,
Володимир Петрович виявив подібні зміни і в
інших тканинах, витриманих у несприятливих
умовах — в холоді і темноті. З’ясувалося, що
при цьому вони зазнають біохімічної перебудови. Це яскраво підтвердили експерименти
зі зрізаним листям алое, яке тримали кілька
діб у холодильнику, і його цілющі властивості
поліпшувалися.
Так Філатов здійснив ще одне відкриття —
розробив теорію тканинних препаратів, своєрідних біогенних стимуляторів, які сприяють
лікуванню багатьох захворювань.
І пацієнти, і працівники Одеського інституту експериментальної офтальмології знали,
що в цьому закладі неприпустимо було навіть
говорити про винагороду лікарям. Володимир
Філатов казав: «Якщо взяли гроші у хворого, то
повинні зняти білий халат». Але при цьому сам
академік мав дозвіл вести приватну медичну
практику.
По неділях він оперував удома, де мав обладнаний хірургічний кабінет, працював разом
зі Скородинською, асистентами. Після операції
у величезній вітальні будинку на Приморському бульварі сідали обідати. Всі, крім Варвари.
Вона одягалася і йшла. Хоча їхній роман ні для
кого не був таємницею, жінка не хотіла, щоб
ім’я Філатова згадували в пересудах. Не вимагала, щоб коханий став законним чоловіком, бо
проти цього був його син і вся родина академіка. Скородинською–Філатовою Варвара стала
тоді, коли Володимир Петрович у 73 роки важко захворів.
Видатний офтальмолог не був обділеним
увагою влади, мав багато звань, нагород і відзнак. Отримавши у 1941 році Сталінську премію, Філатов розподілив гроші між дитячими
будинками та Свято–Дмитрівським храмом в
Одесі. В його інституті знаходили роботу родичі репресованих, у тому числі й молодший
син кримського архієпископа Луки.
За пів століття своєї медичної практики
Володимир Петрович Філатов провів кілька
тисяч операцій. Люди писали йому листи, зазначаючи замість адреси : «Інститут, де роблять
очі». І ці послання лягали на стіл лікаря. Заслуги
вченого перед наукою настільки значущі, що у
2014 році ім’я Володимира Філатова внесено
до Зали слави світової офтальмології.

Несприятливі дні
останнього місяця
літа:
Слабка магнітна
буря —
13–14 серпня.
Середня — 10, 29.
Сильна буря —
21–22 серпня.
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Велика сторінка для Пані

Навчіться нікому нічого не розказувати.
Тоді все у вас буде добре.
Бернард ШОУ,
ірландський драматург і романіст, лауреат Нобелівської премії
в галузі літератури.

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

Нестандартна прикраса

l НА ЗАМІТКУ
Фото assol.in.ua

l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!

Як врятувати
праску

Фото megapirs.com.ua.

Поки вона нова, то чудово справляється зі своїми
завданнями, проте з часом може вас засмучувати.
При неправильному виборі температури або способів
прасування, на ній швидко з’являється пригар.
У результаті ваш улюблений одяг може бути зіпсутим.
Ось найефективніші способи, як почистити праску
Перш ніж приступити до роботи, з’ясуйте
характеристики електроприладу, з якого матеріалу виготовлений. Так, тефлонову або ж
керамічну підошву не можна обробляти
абразивними матеріалами. Для них слід використовувати інші методи чищення.
СІЛЬ. Якщо наліт на прасці свіжий, вона
справиться з ним. Насипте її на папір і водіть
нею по солі, попередньо прогрівши прилад,
до тих пір, поки наліт не зникне.
ПАРАФІНОВА СВІЧКА. Загорніть її у бавовняну тканину і розтирайте робочу частину праски. Нагар має залишатися на тканині.
Однак не забувайте, що під час чищення віск
буде плавитися і капати, тому заздалегідь підготуйте якусь посудину, щоб збирати його.
ПЕРЕКИС ВОДНЮ. Бажано брати 3-процентний. Змочіть ним ватний тампон і почніть
відтирати чорні плями на холодному електроприладі. Перекис може повністю розчинити наліт або ж істотно полегшить його
видалення.
ОЦЕТ. Протріть робочу частину праски
ватним тампоном, попередньо змоченим
у ньому. Якщо не вийде видалити темні плями, то додайте до нього нашатирного спирту. Співвідношення має бути таким: частина
оцту і стільки ж спирту. Перед початком процедури накрийте пляму тканиною, змоченою
оцтом. За 2 години наліт розчиниться і його

Прагнучи бути гарними, намагаємось внести у свою зовнішність
пікантну родзинку. Для багатьох нею стає пірсинг
Зазначимо, що проколоти можна будь-яку частину тіла. Але не забувайте, що це, по суті, хірургічне
втручання. Неправильний розріз
може зачепити не тільки артерію,
але й нерв. Тому основне правило:
не економити, а звертатися тільки
до першокласних майстрів.
Перша прикраса залишається
у рані до повного заживання. Вона

ПІСЛЯ ТОГО, ЯК…

Залишіть
прикрасу, яку
встановили
у салоні,
на 4–6 тижнів.
Перші два місяці
не виймайте
її більш
як на 24 години.

не повинна містити нікель чи кобальт. Найкраще підходять вироби з титану і його сплавів. Добре
застосовувати платину. А ось від
сталі варто відмовитися: вона небезпечна для організму. Золото,
як стверджують професіонали,
тяжкий метал, який може викликати навіть алергію.
До повного заживання керуйтеся другим правилом: виконуйте
всі рекомендації майстра. На жаль,
жоден із них не зможе дати повну
гарантію того, що прокол не буде

Кожна модниця вже давно
авно поповнила
м. Цьогоріч
Ц
р
свій гардероб піджаком.
у тренді подовжені. Їх поєднують
и,
зі спідницями, сукнями,
джинсами чи шортами.. Як
це можна зробити — розповів
країнський
в інстаграмі відомий український
дизайнер Андре Тан
Стильно виглядатиме
ме піджак
у поєднанні зі штанами.. Це класика. Цього року звичні брюки
рюки слід
д
замінити на модні палаццо.
о.
Жакет і шорти. Вліткуу хочеться одягатися ефектніше. Тому
ому Андре
Тан рекомендує поєднувати
ати шорти
із подовженим піджаком. Однак такий
лук (образ) буде комфортним
ним для упев-нених у собі дівчат, адже привертатиме увагу оточуючих.
Із майкою. У комплекті
кті з нею,,
штанами чи спідницею піджак
можна одягати в офіс чи
и навіть
на ділову зустріч.
З топом. Таке поєднання
ння виглядатиме не менш ефектно.
но. Однак
доречне для вечірньої прогулянки.
огулянки.
Піджак плюс сукня
ня максі.
Це ще один тренд року. Вона
на може бути
на тонких бретельках.
Жакет і джинсові шорти.
рти. Якщо вони подовжені або ж бермуди чи
и велосипедки — ви
будете на піку тренду.
Зі спортивними штанами.
нами. Таке поєднання — для сміливих дівчат.
ат. Втім, Андре Тан
переконує, що виглядає дуже стильно. Тож
спробуйте поекспериментувати.
тувати.

Гарне, шовковисте волосся завжди було окрасою жінки. Але воно вимагає догляду, сил і часу. Підібрати
правильно колір — важливий пункт у тому, як виглядатиме пані. Отож, які кольори і відтінки в моді
2020 року
Натуральні. Техніка мелірування давно зникла зі списків трендів.
Вона рятувала багатьох жінок, адже
збільшувала об’єм і надавала густоти
волоссю. Однак цьогоріч стилісти
рішуче відмовилися від контрастного
мелірування, віддавши перевагу природним кольорам. Вони радять вибирати відтінок, який на кілька тонів
світліший від власного. Такий не буде
контрастувати зі шкірою і гармонійно
виглядатиме на тлі очей.
Райдужне фарбування. Багато
відтінків на голові вже давно вийшли
з моди. Райдуга у волоссі не зможе
добре поєднуватися з будь-яким
образом, оскільки якийсь із них буде
домінувати. Для любительок нестандартних колірних рішень професіонали пропонують фарбуватися

www.volyn.com.ua

в блонд із рожевим відтінком. Він хоч
і виглядає неприродно, але надає
образу легкості. До того ж не надто
впадає у вічі й підходить як до офісного стилю, так і романтичного.
Винний чи червоно-чорний колір. Він був популярним на початку
2000-х років. А ось нині вже не модний. Втім, якщо вам ну вже дуже
хочеться пофарбуватися в такий
неординарний колір, то стилісти пропонують звернути увагу на винний
відтінок. Він зможе оживити образ
і не буде виглядати вульгарно.
Сірий і сніговий блонд. Другий
гарно виглядає лише на сторінках
глянцевих журналів. У реальному
житті він старить, підкреслює вік,
дрібні зморшки й інші недоліки
шкіри. Стилісти радять придивити-

ся до сірого. Такий колір, правда,
примхливий у догляді, а довірити
фарбування можна тільки професіоналу. Зате відтінок зі сталевим
або сріблястим відливом вам буде
гарантований.
Медовий і яскраво-жовтий.
Із жовтим кольором волосся стикаються жінки, які намагалися стати
блондинками і фарбувалися самі.
Тож їм не залишалося іншого виходу,
як стати, наче сонечко, яскраво-жовтими. Однак таке неприродне
забарвлення не тільки лякає, а й
безнадійно застаріле. Подібних відтінків варто уникати, віддаючи перевагу якщо не блонду, то медовому
кольору. Зараз повертається у моду
тепла палітра. Золотисто-медовий
блонд зробить ваш образ яскравим.
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КОННІ
l КЛУМБА НА ПІДВІКОННІ

Ох вже ця орхідея!
Чимало любительок домашніх
д ашніх
дома
квітів скаржаться, щоо вона
вонна
надто примхлива. Але
Алле
насправді доглядати
за нею нескладно.
Головне — знати лиш
ше
лише
кілька правил поливуу

ливайте раз на ти
тиждень,
а взимку — не частіше
двох разів на місяць.
Воду мож
можна брати
із крана,
але
ал за умови,
ви що
вона
во трохи
відстояві
лася
ла або
пропущепр
на через
фільтр. Солі та інш
інші елементи, які є у ній, можуть завдати
шкоди квітам.
Найкращий спосіб
спос зволожити вазон — занурити
зан
його на 15 хвилин
хвили у воду.
Орхідея наситить
насититься нею
тоді, коли з’явитьс
з’явиться волога
на верхньому шарі коріння.
Допустимий і верхній полив,
але його слід робити обережно. Стежте, щоб вода не по
потрапляла на пазухи листя, оскільки це може
спричинити загнивання. Лийте
Ли
до тих пір, поки краплі не почотвори.
нуть витікати крізь отв
Процедуру повторіть тричі.
Можна використовувати
використ
і воду з крана, але не
нечасто.
Такий спосіб найбільш наб
наближений до природи, бо імітує дощ.
рослини. Робіть
Він стимулює ріст рослини
це у ванні і стежте за температурою
темпер
води, щоб вона була не зовсім холодною.

Орхідеї мають різновиди. Лідером серед усіх є
найчастіше
фаленопсис. Його найчас
стіше

“

Влітку орхідею
орхіддею
поливайте рраз
аз
тиждень,
на тиждень
ь,
а взимку — не частіше
ч
місяць.
двох разів ннаа мі

дарують.
дарують. Тому й розберемось
розбереемосьь з усім на його прикладі.
Слід
С ід сказати, що частотаа поливань
Сл
поли
ивань напряму залежить від
кількох
кількох факторів: температури
темпер
ратур
ри повітря, вологості, склагорщика,
д субстрату, об’єму гор
ду
рщикаа, життєвого циклу
і пори року.

ЯК ВИЗНАЧИТИ, ЩО РОСЛИНА
Р
РОСЛИ
ИНА ХОЧЕ
ПИТИ
l Коріння має блідо
блідо-зелений
о-зелеений або
білий
достатньо
б
ілий відтінок. Якщо до
остатн
ньо вологи,
тто
о воно буде зеленим.
l Стінки горщика сухі.
с
К
Коли на них є
навіть
варто
н
авіть кілька крапель, н
не ва
рто поливати.
l Горщик із рослиною
рослин
ною став
с
надто легким.
в’янути
листки
l Починають в’яну
ути ли
истки вазона.
Якщо коріння на поверхні
по
оверххні горщика сухе,
пити. Влітку орхідею поце не означає, що він хоче
х
п

СМАЧНИЙ

Жовтуватий сухий
хвостик
Чіткі смужки

Волосся кольору райдуги чи стиглого жита?

КАТЕГОРИЧНО
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
1. Обробляти місце проколу
спиртовмісними настойками і перекисом водню.
2. Перші 2 тижні відвідувати
басейни, сауни та солярій.

можна легко витерти серветкою.
ХАРЧОВА СОДА. Розмішайте у склянці
води кілька її ложок. Потім змочіть тампон
у цьому розчині і протріть ним холодну підошву.
СПЕЦІАЛЬНИЙ ОЛІВЕЦЬ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПРАСКИ. Придбати його можна в магазинах, де продаються господарські товари,
або ж у відділах побутової хімії. Користуватися ним просто: нагрійте прилад, промажте
олівцем підошву, щойно він роз’їсть нагар,
проведіть праскою по тканині без ворсу —
і все.
РІДИНА ДЛЯ ЗНЯТТЯ ЛАКУ. Змоченим
у ній або ж ацетоні ватним тампоном протріть
проблемне місце на електроприладі. Цей метод ефективний, якщо нагар залишився від
синтетичних тканин.
ЧИМ ЧИСТИТИ ПАРОВУ ПРАСКУ. У ній
найчастіше утворюється накип, якщо ми неправильно використовуємо її. Скажімо, заливаємо неочищену воду просто з-під крана.
Щоб вона працювала довше і не залишала
на одязі слідів, не утворювався накип, перед
прасуванням додайте в склянку води 10 мл
лимонної кислоти. Розчин попередньо збовтати. Після цього можна заливати у відсік для
води. Там його необхідно протримати хоча б
з пів години. А вже тоді нагрівайте праску і запускайте режим випуску пари.

Із чим носити
жакет

l СЕКРЕТИ КРАСИ

Як правило, більшість проблем, які виникають після пірсингу,
пов’язані з неправильним доглядом за місцем проколу.
1. Залишіть прикрасу, яку
встановили у салоні, на 4–6 тижнів. Перші два місяці не виймайте
її більш як на 24 години.
2. Щоб не занести інфекцію,
мийте руки перед контактом
із місцем проколу. Протягом перших двох тижнів рекомендуєтся
наносити на нього спеціальну
мазь (не виймаючи прикрасу, прокрутіть її так, щоб вона потрапила
в отвір).
3. Перед душем чи купанням
у ванні також рекомендується наносити мазь. Це необхідно, щоб
уникнути потрапляння мильної
води в прокол.

Фото cuteviews.com.

“

супроводжуватися запаленням,
усе залежить від особливостей організму. І накінець, правило третє:
перед тим, як іти в салон, вивчіть
список протипоказань. Так, при
діабеті, екземах, інших шкірних захворюваннях, контактних алергіях
і якщо ваша шкіра легко подразнюється, від пірсингу доведеться
відмовитися.

Газета НА ВИХІДНІ»

КАВУН

Великий,
але не важкий
При постукуванні видає
дзвінкий звук
Верхній шар
блискучий

Невелика жовта
земляна пляма
на боці
Зріз із цукровими
крупинками

ЧОГО НЕ ПОВИННО БУТИ:
Фіолетового відтінку м’якоті
Надрізів і тріщин
Матового нальоту на шкірці
Жовтих товстих прожилок
і волокон у м’якоті

Тріщить
при стисканні

УВАГА!
перед вживанням вимийте кавун щіткою і протріть
розітріть м’якоть у воді — вона помутніє, якщо багато
нітратів — вода стане рожевою
найвища концентрація нітратів — у білій м’якоті біля
шкірки
норма нітратів у кавуні — 60 мг на 1 кг
при зберіганні у холодильнику накрийте
харчовою плівкою
не купуйте кавун біля дороги
на вулиці кавуни повинні продавати під навісом
і на піддонах

Інфографіка fakty.ua.
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l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Давай погуляєм!
— Мам, а коли підемо на річку?
— Зараз доприбираю, а потім зварю їсти. І ще ж прання
треба розвісити.
— Знову недовго будем…
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

ітня пора
особливо показує, як розподіляємо свій
час на роботу і дозвілля. Що там
казати, чимало українських мам
і відпустку сприймають, як нагоду навести блиск у хаті, щось
підфарбувати й домити. А тут
діти зі своїми потребами нових
вражень. Здається, що ж тобі не
вистачає, мале: увесь час твій,
а це така розкіш у дорослому
житті! «Я б на твоєму місці цілий
день читала й читала», — кажу
доньці й спостерігаю, як вона незадоволено кривить губи. Намагаюся стати на її позицію, згадую
себе в 11. У мене тоді трапилася,
здається коротенька, але із сьогоднішнього погляду велика,
пригода: тато отримав відпускні
і повів мене вибирати нову куртку «на школу». Це було незвично,
бо завжди все купувала і зазвичай обирала мама, а ще — він
подарував мені перший день
своєї відпустки. Ми прийшли
у тоді ще радянський магазин
з майже порожніми вішаками,
де висіли тільки брудно–зелені

Л

“

роду — хай на річковий берег чи
під велику вербу у бабусі на лузі,
бо це золотий час, у якому дитина через десятиліття знаходить
нову радість.
«Мої діти люблять до одних
діда з бабою їздити надовго, а
до інших тільки на вихідні, хоча
їх люблять однаково сильно і ті,
й інші», — поділилася недавно
подруга. Каже, проаналізувала
й зрозуміла: хоч в обох бабусь
є городи, більш любима уміє поставити роботу «на паузу» й піти
з дітьми до озера, знаходить час
просто поговорити. Пригадалася паралельна картинка, яку не
раз спостерігала у сім’ях з міських квартир. Одні ніби й з дітьми, але дивляться телевізор чи
«в телефоні», а інші тати й мами
затіюють якусь спільну гру чи
розповідають кумедне зі свого
досвіду, організовують пікнік
на килимі. Уміння відпочивати
з дітьми разом «душею і тілом»,
ані грама не відволікатися на
інше буває недорозвиненим чи
атрофованим. Оскільки ж у такі
моменти закладаються майбутні
місточки розуміння й співчуття
у сім’ї, у це варто вкладати час і
думки.
«Вечеряємо картоплею в

Уміння відпочивати з дітьми разом «душею
і тілом», ані грама не відволікатися на інше буває
недорозвиненим чи атрофованим. Оскільки ж у такі
моменти закладаються майбутні місточки розуміння
й співчуття у сім’ї, у це варто вкладати час і думки.

штурмовки. У такій хіба годилося йти по гриби, а не на уроки.
Добре, що не було мого розміру,
бо тато вважав, що це прекрасна
школярська куртка, в якій мене
«не візьме» ані вітер, ані дощ, а
я так купалася в його увазі, що
мені подобалося все і всі. У той
день додому я повернулася з новеньким портфелем і була дуже
щаслива, бо тато просто підвів
до полиць і сказав: «Вибирай».
Тепер, думаю, ми обов’язково
підемо з Катрусею на якусь таку
прогулянку «з обиранням». І ще
треба податися кудись на при-

мундирах, а це означає, що до
річки вирушаємо за пів години»,
— я придумала, як виграти час
у себе ж. І оцінюю цей хід ще й з
іншого боку: можливо, колись–
колись моя доня збере своїх онуків без їхніх напосідань і влаштує
їм сімейні посиденьки у форматі
майбутнього.
Маєте свої секрети виховання — пишіть! Наші адреси:
okovalenko74@gmail.com або
ж tsikava.gazeta@gmail.com,
а поштова: 43025, м. Луцьк,
просп. Волі, 13, «Цікава газета
на вихідні».

Усміхніться!

:)) :)) :))
Зустрілися двоє.
— А ти чув, яке опудало сусід
поставив у себе на гоpодi?
— Яке?
— До того жахливе, що воpони
повернули вpожай за минулий рік.
:)) :)) :))
Затримав полiцiянт небезпеч-

ного злочинця. Зібрали з цього
приводу пресконференцію. Журналісти запитують:
— Як же вам удалося його затримати? Він же був переодягнений у жiнку! Як ви здогадалися?
— Та дуже просто! Йшов цей
тип по вулиці й не зупинився перед
жодною вітриною.

І хобі у них спільне.

68 років у братів було одне
на двох тіло
У США померли найстаріші у
світі сіамські близнюки. Брати
Геліон усе життя працювали
в індустрії розваг і були
успішними людьми
Євгенія СОМОВА

онні і Донні, так звали сіамських
близнюків, жили в американському місті Дейтон. Відразу
по народженні від них відмовилася
мати. Тож виховувати особливих дітей довелося батькові й мачусі.
На світ брати Геліон з’явилися
зрослими в ділянці живота. У них
був один на двох кишківник і статевий орган, який контролював
Донні. Але у кожного було своє серце, шлунок, руки і ноги. Хлопчики
народились здоровими і важили
до 5 кілограмів. Однак перші два
роки життя їм довелося провести
в лікарні. Медики намагалися знайти спосіб, як їх розділити. Врешті
переконалися, що це неможливо
— один з них міг би померти. Та
й батьки були проти операції. Тож
близнятам довелося вчитися жити
разом. Ходити вони почали пізно
— після двох років. Ступати намагалися по черзі. Батьки найняли їм
фахівця з трудотерапії, щоб діти навчилися обслуговувати себе. Адже
близнюкам непросто було скоординувати свої рухи. Тож спеціалісти
допомагали їм освоїти елементарні
навички — як зав’язати шнурки на
взутті, помитися у ванній, працювати один з одним. До речі, обидва
хлопці були праворукими.
Навчалися Ронні і Донні Геліон
удома, хоча батьки й хотіли, аби діти
здобували освіту в школі. Однак їм
відмовили, оскільки боялися, що
особливі учні відволікатимуть увагу інших школярів. Із трьох років
хлопці все самі заробляли — виступали на ярмарках, у цирках і
різноманітних шоу. Їх виставляли в
трейлері з кондиціонером, а глядачі платили, щоб побачити їхнє по-

Р

Як і всі діти, Ронні і Донні любили гратися.

всякденне життя. Вони практично
утримували сім’ю (у них було ще
семеро братів і сестер) і самі оплачували свої медичні рахунки. Близнюки ніколи не були одружені, але,
здається, цього й не потребували.
Їм було добре і цікаво вдвох. Вони

“

Лікарі намагалися
знайти спосіб, як їх
розділити. Врешті
переконалися, що це
неможливо — один
з них міг би померти.

не сварилися, всю домашню роботу
ділили навпіл: якщо сьогодні один
прибирав у квартирі, то завтра інший. Але найчастіше кожен робив
те, що йому найбільше подобалося.
Донні готував їжу, мив посуд, прав,
а Ронні прибирав у ванній. У хлопців
було спільне захоплення — обидва
любили рибалити, колекціонувати
бейсбольні картки та інші речі.
У 1991 році брати вирішили

покинути цирк, хоча зізнавалися, що там їм подобалося. Адже
завжди було весело, а до уваги
глядачів звикли. Однак працювати, очевидно, заважали проблеми
зі здоров’ям, які давали про себе
знати, бо ж вони були вже в літах.
У 2010-му їхній стан після того, як
у Ронні з’явився тромб у легенях,
різко погіршився, їм знадобилася
медична допомога. Обоє братів
до того ж страждали і від артриту.
Турботу про них взяв на себе молодший брат Джім. Він доглядав їх
до смерті. Померли Ронні і Донні у
липні цього року у віці 68 років.
Зазначимо, що досі рекорд
довголіття належав сіамським
близнюкам Чану і Енгу Бункер —
китайцям, які народилися в Таїланді у 1811-му. Вони померли у
62 роки.
До речі, сіамські близнюки
— це дуже рідкісне явище, яке
зустрічається раз на 200 тисяч
народжень. Виживають зазвичай
від 5 до 25 відсотків дітей.
Джерело:
Голос UA, «24 канал»,
Fakty. ua.
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l ТАКІ РЕАЛІЇ

l ШОК!
Фото censor.net.

Найбагатша
компанія у світі
може 6 років
годувати Україну
Авторитетний журнал Forbes оприлюднив
ТОП-100 найдорожчих брендів світу
ерша дес ятк а у
ньому виглядає
так: 1 — Apple,
вартістю $241,2 млрд;
2 — Google ($207,5
млрд); 3 — Microsoft
($162,9 млрд); 4 —
Amazon ($135,4 млрд);
5 — Facebook ($70,3
млрд). І лиш потім ідуть
«старі добрі» Coca-Cola (6), Упізнаний всіма
Disney (7), Samsung (8), Louis у світі символ Apple.
Vuitton (9) і McDonald’s (10).
Понад 50 зі 100 найдорожчих брендів належать
американським компаніям, 10 брендів походять
з Німеччини, дев’ять — із Франції, на Японію і
Швейцарію припадають шість і п’ять відповідно.
До речі, річний бюджет України становить
приблизно 40 мільярдів доларів. Це в шість
разів менше, ніж вартість компанії Apple, яка
очолила список.

П
Покидьок, який жорстоко побив Анастасію Лугову, — 45–річний тричі судимий житель Запоріжжя Віталій Рудзько.

«Найстрашніше, що ніхто не зреагував»:
телеведуча дивом вижила після нападу
ґвалтівника у потязі
У ніч 1 серпня в поїзді «Маріуполь — Київ» чоловік напав у купе на пасажирку,
яка їхала зі своїм 7-річним сином, жорстоко побив і хотів вчинити наругу
Лія ЛІС

НЕ ТЕЛЕФОНУВАТИ ПОЛІЦІЇ
ПРОСИВ ЗЛОЧИНЕЦЬ
І… ПРОВІДНИКИ!
Про жахливі події тієї ночі розповіла сама постраждала Анастасія Лугова
у Facebook. «Невідомий пробрався до
нашого купе, на ньому були лише труси,
заблокував двері і почав бити. Притиснув
до ліжка. Тримав за горло й наносив удари
багато разів. Я кричала, прокинувся син.
Став плакати і просити «не бити мами», на
що невідомий розвернувся й хотів його
вдарити. Я стримала його, пообіцявши,
що зроблю все, що завгодно, аби не бив
сина», — написала вона.
За словами жінки, чоловік перестав
агресувати, зняв труси й став до неї чіплятись. «Я попросила, щоб трішки зачекав,
адже син іще не спить і це все бачить. Весь
час, допоки заспокоювала дитину, голий
чоловік з ерекцією гладив мені ноги і цілував їх, на мої пручання казав: «Будь розумницею, будь хорошою дівчинкою й більше
не постраждаєш», — розповіла Анастасія.
Вона запропонувала нападнику вийти
у його купе, щоб син нічого не бачив. Той
погодився. Там жінці вдалось вирватись,
вона побігла до провідниці. «Та спала і не
розуміла, що коїться. Чоловік голий по вагону біг у нашому напрямку. Ми побігли
до іншого вагона, де я почала кричати і
стукати в усі двері. Найгірше те, що ніхто
не зреагував… Ми знайшли захист у провідниці цього вагону», — сказала жінка.
У Києві на покидька вже чекав наряд
поліції, який викликав чоловік постраждалої Володимир Захаренков. За його словами, не телефонувати у поліцію його дружи-

ну просив не тільки злочинець, який їхав
зайцем (він зайшов самовільно на одній із
станцій), а й… провідники, — вони навіть
пропонували хабар за те, «щоб справу не
доводили до суду, тому що їх звільнять з
роботи». Зрештою, так і сталось — «Укрзалізниця» повідомила про звільнення
провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника поїзда, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного
депо резерву провідників та заступника
начальника Маріупольського вагонного
депо.

“

Провідники навіть
пропонували хабар
за те, «щоб справу
не доводили до суду,
тому що їх звільнять
з роботи».

«Укрзалізниця» також висловила вибачення постраждалій пасажирці і наголосила на необхідності супроводу поїздів поліцією (транспортна поліція не супроводжує
потяги з 2012 року, офіційно її ліквідували
2015–го).

ХЛОПЧИК ПЛАЧЕ,
ЩО НЕ ЗМІГ ЗАХИСТИТИ МАМУ
28–річна телеведуча Анастасія Лугова досі перебуває в лікарні. У неї зламана
щелепа, струс мозку, численні забої та великі гематоми на обличчі. Вона перенесла складну операцію, їй важко говорити.

Також досі у стані шоку її син, він постійно
згадує події тієї ночі. Чоловік постраждалої Анастасії Володимир Захаренков каже,
що, ймовірно, дитині знадобиться допомога психолога. Хлопчик постійно картає
себе, що не зміг захистити маму.
Нападником виявився тричі судимий
житель Запоріжжя Віталій Рудзько. Йому
45 років. Анастасія Лугова вважає, що
вона була не першою його жертвою, тому
сподівається, що максимальний розголос
цієї історії допоможе уникнути подібних
випадків у подальшому. «Я зрозуміла, що
це вже була налагоджена відпрацьована
схема. Він б’є дівчину від самого початку,
тим самим залякує. Вона погоджується на
все, аби тільки не бив. Далі звучать фрази на кшталт «Будь розумничкою, інакше
зроблю гірше». Постраждала робить усе,
боячись болю, — припускає Анастасія.
— Мерзотник знущається, як хоче, б’є
сильніше, адже тільки від цього у нього
ерекція і задоволення. А після приїзду
до Києва залишає напівживу чи мертву
в купе, можна прикрити — ніби спить.
Сам просто виходить. А жертву виявлять,
коли всі покинуть вагон. І навіть не зрозуміють, хто це зробив. Адже нападник
їхав без квитка. Він залишиться безкарним і чекатиме наступної нічної поїздки».
Анастасія сподівається, що нелюд отримає максимально можливе покарання за
свій злочин.
Справді, важливо, щоб цей страшний
випадок став не черговою «лякалкою»,
про яку скоро забудуть, а спонукав народних депутатів, «Укрзалізницю» та поліцію
так налагодити роботу, щоб припинити
схожі жахи в наших поїздах. Пасажири не
можуть бути заручниками бандитів.

l ОТАКОЇ!

На український
курорт можна
дістатись
на повітряному таксі
З’явилося відео, як туристів на відпочинок
у Кирилівці Запорізької області
доставляють гелікоптерами
Мирослава СЛИВА

к пишуть у соцмережі, гвинтокрила машина виконує функції таксі й скористатися
ним можуть усі охочі. Базується вертоліт
на одному з курортів на косі Пересип в Азовському морі. Прогулянка на гвинтокрилі коштує
від 700 грн, що цілком по кишені багатьом відпочивальникам.
А от скільки коштують цільові перевезення туристів з одного населеного пункту в
інший — невідомо.
Фото korrespondent.net.

Я

Прогулянка на гвинтокрилі коштує від 700 грн,
що цілком по кишені багатьом відпочивальникам.
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Фото з Telegram-каналу Віталія ГЛАГОЛИ.

Президент «Динамо» Ігор СУРКІС:
«Олег Блохін рівно за 2 хвилини
зрадив збірну України»
Тим часом новоспечений 75-річний тренер колись
легендарного столичного клубу пропонує власнику
продати… Віктора Циганкова — головну зірку команди
Фото sport.ua.

Петро ПАС

В Ужгородському сізо можна «посидіти» не гірше, ніж у якомусь
розважальному закладі.

У Запорізькому сізо
один із в’язнів викупив
усі місця у VIP-камері
Під час моніторингового візиту
до установи уповноважена Верховної
Ради з прав людини виявила порушення
Лія ЛІС

’ясувалося, що скористатись послугою перебування
у платній камері в’язні сізо
не можуть, бо всі три місця в цьому «номері» оплатила одна особа.
Це суперечить правилам. Зазначимо, що камери підвищеної комфортності у слідчих ізоляторах Запоріжжя та Вільнянського району

З

“

У Запоріжжі доба
коштує 570 грн,
тиждень — 1990 грн,
місяць — 3410 грн.

Запорізької області запрацювали
наприкінці травня. Замовити камеру «люкс» можна в 19 сізо України,
зокрема і в Луцькому та Рівненському.
Про вартість перебування в них
повідомив міністр юстиції України
Денис Малюська. Так, у Запоріжжі

доба коштує 570 грн, тиждень —
1990 грн, місяць — 3410 грн.
Тим часом в Ужгородському
слідчому ізоляторі ув’язнені, які
повинні перебувати в одиночних
камерах, судячи з оприлюднених
у мережі світлин, влаштовують
спільні застілля. Про це написав
на своїй сторінці в Telegram журналіст Віталій Глагола й опублікував відповідні фото. «Ужгородське
сізо — рай для затриманих: телефони, столи із вечерею, ірландське
віскі, чеське пиво і селфі», — написав він.
«А головного героя ви впізнали? У центрі Євген Дребітко
на прізвисько Женя Білий. Фігурант справи про наїзд на поліцейського на посту в Нижніх Воротах
і вимагання в Ужгороді», — нагадав
Глагола.
Журналіст зазначив, що,
поки міністр юстиції Денис
Малюська заявляє про платні
сертифікати у сізо, в Ужгородському слідчому ізоляторі керівництво їх давно продає. Хоч
і неофіційно.

Р Е К Л А М А

гор Суркіс прокоментував висловлювання колишнього футболіста і тренера клубу Олега
Блохіна про те, що йому зробили
плювок в обличчя, призначивши
екснаставника «Шахтаря» Мірчу
Луческу на пост наставника. «Хотів би нагадати Блохіну, що для
того, аби зайняти пост тренера
національної команди свого часу,
він теж перейшов із Комуністичної в Соціал-демократичну партію України. Значить, теж когось
зрадив… — цитує пана Суркіса
sport.ua. — Друге. Олег Блохін
працював тренером національної збірної, але він її кинув через
2 хвилини після моєї з ним розмови. Я тоді був у цейтноті, мені
потрібен був тренер після того,
як звільнив Юрія Сьоміна. Звернувся до Олега Володимировича — він думав рівно одну хвилину. І не пішов у Федерацію футболу,
а побіг. Розірвав контракт і перейшов у «Динамо». А зараз в Українській асоціації футболу вірно
служить… Тоді для нього було куплено футболістів на 70 мільйонів
євро, а можливо, і більше. Але ко-

І

“

«У нас є два шляхи розвитку подій: або нам будуть аплодувати,
або я піду на ешафот!»

Якщо програватимеш, як було
вже не один раз, тебе нещадно
критикуватимуть».
А ще Ігор Суркіс розповів про
плани новоспеченого 75-річного
тренера розвивати молодих вихованців клубу. «У Луческу така філософія: якщо буде щодо Циганкова
або ще щодо когось хороша, гідна
пропозиція — треба продавати.
Я заперечив, що це наш ключовий

Луческу каже: дивіться, продавши
Циганкова, ми даємо надію Цітаішвілі,
а за ним є хтось іще.

манда посіла четверте місце. Більше того, він після цього прийшов
до мене за компенсацією. І я йому
її виплатив. Треба просто совість
мати», — заявив Ігор Михайлович
(Рахмільович).
Також президент київського
«Динамо» вперше розповів про
реакцію власника донецького
«Шахтаря» Ріната Ахметова на запрошення Мірчі Луческу на пост
головного тренера. «Після того,
як відбулося призначення, я розмовляв із ним. Рінат Леонідович
мені сказав найважливіші слова:
«Луческу — професіонал. Якби
я хотів придумати для своєї команди мотивацію, то це — найкраща… Буде цікаво для нашого чемпіонату, і для «Шахтаря»
це теж стане новим викликом…
Це твоє рішення. Ти — господар
клубу, ти маєш право одноосібно
його приймати. Адже якщо будеш
вигравати, тобі аплодуватимуть.

футболіст. Він пояснює: дивіться,
продавши Циганкова, ми даємо
надію Цітаішвілі, а за ним є хтось
іще. А якщо ми їх тримаємо в золотій клітці, вони не прогресуватимуть.
Луческу каже, що я перетримав Ярмоленка. Коли я пояснив свою позицію, він погодився, що з фінансової точки зору
і для результатів команди, можливо, це не так. Але для самого
футболіста — його треба було
відпустити на два роки раніше.
Якби Циганков стартував ще тоді,
він би сьогодні вже став топовим
футболістом.
Дуже важливо, що Мірча вміє
готувати зміну поколінь. Даймо
йому час і подивимося, як це буде.
Михайличенко хотів залишити Супрягу і Булецу в оренді ще на пів
року мінімум. А Луческу хоче
бачити їх уже в «Динамо»… Тож
почекаймо. У нас є два шляхи роз-

витку подій: або нам будуть аплодувати, або я піду на ешафот!» —
такими пафосними словами
закінчив Ігор Суркіс.

ПРЯМА МОВА
Олександр
Д Е Н ИСОВ,
д и р е к т о р
телеканалів
«Футбол 1/2/3»:
«Про те, що для вболівальників «Динамо» і «Шахтаря» стало громом серед ясного
неба в липні, я був у курсі раніше.
Ще в травні були проведені попередні переговори з Луческу з точки зору «пішов би чи ні». І я точно
знаю, що прозвучало: «Пішов би».
При цьому Луческу погодився навіть на менші гроші.
За 1,2 млн євро за сезон він був
готовий перекреслити своє ім’я,
вписане в історію «Шахтаря»
золотими літерами, і прийти
в стан злого друга. Я не розумію,
як ця людина буде дивитися в очі
вболівальникам «Шахтаря» і «Динамо». Мені здається, що це рішення виглядає більше як спроба
вколоти «Шахтар», ніж спрацювати на перспективу 5–10 років
київського «Динамо».
А ле занадто дорогий
жарт — запросити в «Динамо»
Луческу, щоб образити «Шахтар». Динамівські вболівальники цього ніколи не зрозуміють,
вони, як і фанати будь-якого великого клубу, чекають титулів
і Ліги чемпіонів, а не експериментів із сумнівним результатом
на чолі із 75-річним колишнім
тренером «Шахтаря».

www.volyn.com.ua
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Райська насолода на острові Піткерн
призвела до… війни
Фото pixabay.com.

Бо жінок було значно менше, ніж чоловіків
потім гендерна рівність не просто
восторжествувала, а набула катастрофічних наслідків. Бо стала абсолютною нерівністю. Уявіть собі, на одного Джона Адамса — аж 8 жінок. Чоловіки, підозрюю, позаздрили б. Бо це ж не
треба город орати, картоплю садити чи
дрова заготовляти. Круглоріч — теплина, струснув пальму — і їжа сама падає до
рук. А потім шалена любов і несамовиті
пестощі на фоні райських краєвидів…
Усе, час нагадувати запитання, відповідь на яке я вже майже озвучив, бо зараз
мене звинуватять не тільки у гендерній
нерівності, а ще й у сексизмі.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» – 27 (2020)
Назва цього географічного об’єкта
складається з різних частин: одна є 15–ю
буквою українського алфавіту, але знайдеться тут і число 3,14, й назва частини
ядра галактики, або майже повне прізвище голлівудської зірки чи початок прізвища одіозного вітчизняного політика…
Всього 7 букв.
А дізналися ми про нього завдяки
імені транспорту, яке асоціюється в нас
найперш із популярною донедавна шоколадкою, що випускається в Європі, але не
в США. Її ми і заховали. Додамо лише, що події, які розгорнулися на цьому транспорті,
змінили незабаром і хід життя географічного об’єкта, про який ми спочатку завели
мову. Хоч барів там і досі нема, але слава
про пристрасть місцевих жителів до самогону розлетілася по всьому білому світу.
Що за шоколадка знаходиться у
гарбузі?

Сьогодні в конкурсі історій, як шукали відповідь, пальму першості ми
віддаємо Тетяні Репетило із села Гуляйполе Катеринопільського району
Черкаської області. Тож і надаємо їй
слово.
«Уважно перечитавши завдання, я
подумала, що з географічного об’єкта
починати не слід, тому що їх багато, так
само як і голлівудських зірок та одіозних
українських політиків. Єдине, що відомо
точно, — буква «к» (15–та буква алфавіту)
та склад «пі» (3,14) і кількість букв — 7.
Проте цього мені виявилося недостатньо. Потім звернула увагу на шоколадку.
Знову ж таки в Європі країн немало і популярних шоколадок також. Тому взялася до транспорту. Із фрази «…події, які
розгорнулися на цьому транспорті…»
зробила висновок, що це транспорт габаритний, такий-от, як авіа, морський чи
залізничний, щоб було де цим подіям відбуватися. Так за домашніми клопотами я
іноді думками поверталася до завдання,
і десь таки в голові щось далеко–далеко
крутилося. Через деякий час те, що крутилося далеко, прийшло ближче: в дитинстві я зачитувалася пригодницькими
історіями, зокрема дуже любила Жуля
Верна. Цей автор написав багато книг
про пригоди. Серед них — «Заколотники з «Баунті». «Баунті» — саме таку назву мав корабель Великої Британії, який
вирушив в експедицію в регіон Тихого
океану за хлібними деревами під керівництвом капітана Вільяма Блая. Це судно
ХVІІІ століття стало відомим в усьому світі
завдяки заколоту на ньому, наслідками
якого стало поселення на безлюдному
острові Піткерн, котре утворили бунтарі

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 32 (2020)

А з цього боку Піткерн нагадує гігантського крокодила. Чи не так?

з «Баунті». Ось і географічний об’єкт: тут і
число «Пі», і буква «К», і голлівудська зірка
Бред Пітт, і одіозний український політик
Геннадій Кернес…
Оскільки раніше я про Піткерн нічого
не знала, то із задоволенням прочитала
все, що знайшла в інтернеті, і вам трішечки про нього розкажу, тому що це цікаво. Піткерн — острів у Тихому океані, на
який припливла частина заколотників із
таїтянками з повсталого «Баунті», яких
вони взяли із собою, й організувала там
поселення. Інша частина бунтівників
залишилася на Таїті, де і була арештована та засуджена. На Піткерн прибули
9 моряків, 6 тайців–чоловіків та 11 жінок–таїтянок, одна з яких була з дитиною. Моряки спалили корабель і разом
з ним спосіб повернутися до цивілізації,
тому що покарання за бунт їх чекало би
суворе, а вони цього зовсім не бажали.
Бунтівники надіялися, що на острові їх не
знайдуть та не покарають, — і їхні надії
справдилися. Але згодом у колонії почалися конфлікти, звичайно ж, через жінок,

Cклав пан Андрій.

Грицько ГАРБУЗ
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ненської області і Тамара Бершадська
з села Бродецьке Катеринопільського
району Черкаської області.
Настав час оголошувати нове
завдання.

тому що їх було менше, ніж чоловіків. Тож
на Піткерні спалахнула війна, результат
якої — багато жертв як серед таїтян, так
і серед європейців. Потім моряки навчилися варити самогон, настало повальне
п’янство і як наслідок — дебоші. В живих
лишився лише один європеєць — Джон
Адамс. Сьогодні Піткерн — найменш
заселена країна у світі, де мешкають
50 осіб. Хоча були роки, коли там жило і
більше ніж 200 осіб. Його розміри — 3 на
1,5 км, площа — 4,6 квадратних км. На
острові єдине селище — столиця Адамстаун, названа на честь одного з перших
поселенців — моряка Джона Адамса,
який вижив після трагічних подій і, до
речі, правив цим поселенням до своєї
смерті у 1829 році. Коли у 1808 році острів відвідав корабель, то там був лише
один чоловік Джон Адамс, 8 жінок і 25
дітей. Піткерн завжди був самодостатнім,
завдяки тропічному клімату їжі вистачало, а океан щедро дарував рибу. Острів
дозволяв поселенцям існувати без забезпечення із Великої Британії. У світі йшли
війни, революції, виникали і розпадалися
імперії, підкорявся космос, вдосконалювалася техніка…, а Піткерн продовжував жити своїм особливим і розміреним
життям. На острові є будинок культури,
церква, школа, лікарня і навіть тюрма, яку
побудували у 2004 році, коли 6 місцевих
жителів були засуджені за розбещення
малолітніх. А от барів — нема…
Нині кожні три місяці британське
керівництво оплачує один рейс вантажопасажирського судна для піткерян, щоб
вони мали змогу поїхати з острова та повернутися назад, привізши певні товари
та техніку. Крім того, на Піткерні з’явилася
електроенергія, інтернет та інші блага цивілізації.. Проте молодь залишає острів,
все менше народжується дітей, старше
покоління покидає землю. І острів Піткерн може знову стати незаселеним… А
в гарбузі захована, звичайно, — шоколадка «Баунті».
Пані Тетяно, дякуємо за вичерпну
відповідь, яку нам, звісно, довелося скоротити. Ви заслужено стаєте володаркою
150 гривень за перемогу в конкурсі.
А серед авторів 4 есемесок (так,
лише четверо учасників розгадали наше
завдання про райську насолоду), які
надіслали правильну відповідь зі словом «БАУНТІ», володарями 100 гривень
завдяки щасливій руці чарівної речниці

У когось, як у Леонардо да Вінчі чи
Джорджоне–Барбареллі–да Кастерльфранко — Мадонни з немовлям, у когось,
як у Антона Павловича Чехова — дама
з собачкою. А ця панянка тримає на руках… Митці припускають, щоб щось
приховати… Назву цієї живої істоти
можна пов’язати із птахами і височиною. Хоча любить селитися на низинах.
Утім, дасть фору і Тарзану у стрибанні
по деревах.
А також це зображення, де ми побачили цю панночку, асоціюється із цифрою
«4». Хоча назва живої істоти на руках
складається із 9 літер. Зовні вона буває
як зима чи… небо листопадової осені.
На сучасній території, де колись
славилася Трипільська культура, вона
під захистом, натомість у країні з двома
величезними островами, що названі на
честь сторін світу, її вже не люблять, а
керівництво однієї з європейських невеличких держав завдяки їй відрізняється
пишнотою свого одягу.
Яку живу істоту, що примостилася
на руках молодої любаски, ми заховали у гарбузі?
Слово–відповідь треба надіслати до
18 серпня тільки у вигляді sms–повідомлення на номери: 050-1354776 і 0672829775 (наприклад: «Відро», «Три яблука», «Святослав Цеголко»).
Увага: з одного номера можна відправляти лише одне sms! Цей номер і
братиме участь у жеребкуванні в розіграші призових 200 гривень, якщо правильних відповідей буде більше двох.
А ще спеціальний приз — 150 гривень — отримає той, хто в листі
на поштову адресу (43 025, Луцьк,
просп. Волі, 13) чи електронну tsikava.
gazeta@gmail.com найяскравіше опише, як шукав чи шукали правильну
відповідь.
Будьте крепко–моцні від коронавірусної напасті!

ДО РЕЧІ
Рекламний слоган шоколадок «Баунті» — «Bounte — райська насолода» — дослівно з англійської мови перекладається як «Смак раю» («The Taste of Paradise»).
Хоча комерційні ролики про ці солодощі
знімають не на фоні краєвидів Піткерна,
а картинкою служать вражаючі пейзажі
таїландського острова Самуї.

ПОНЕДІЛОК, 10 СЕРПНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

10 — 16 серпня

1+1, ІНТЕР, ТРК «УКРАЇНА», СТБ, ICTV,
НОВИЙ КАНАЛ, МЕГА, К-1, 2+2, ФУТБОЛ-1
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Друга дружина Пономарьова віддає йому
сина раз на рік

Фото tsn.ua.

ІНТЕР

Артист не спілкується
з Вікторією, з якою
розлучився у 2011-му
Василина СМЕТАНА
серпня Олександр Пономарьов відзначатиме
47-й день народження. На запитання телеканалу «Україна», чи вітають його колишні дружини
він відповів прямо: «Якщо чесно, я намагався
підтримувати стосунки, але вони не дуже хочуть цього».
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Десять років Олександр був разом із продюсеркою
Оленою Мозговою. У 1998-му жінка народила від співака
доньку Євгенію. А вже в 2006-му Пономарьов одружився
з Вікторією Мартинюк. Через рік у них народився син Олександр. У 2011-му пара розійшлася, пише «Сегодня».
«З Вікторією я не підтримую контактів узагалі. А з Оленою ми спілкуємося, але іноді вона мене видаляє з друзів
у Facebook. Потім додає. Я спокійно до цього ставлюся.
Це жінки, з якими жив, які є мамами моїх дітей. Я їх поважаю», — відверто каже Пономарьов.
Крім того, Олександр зазначив, що з дітьми свій день
народження не відзначав уже кілька років, і на це є свої
причини. «Зараз донька в Португалії — там працює. А Сашко інколи приходить, «живцем» вітає, інколи — телефоном.
Залежно від того, де я, бо останні два дні народження перебував за кордоном. Сашко зі мною не був. Мені його дають
раз на рік на місяць, коли є відпустка, і це не випадає на мій
день народження», — зізнається артист.

1+1

ІНТЕР
03.15 «Щоденник вагітної» 04.25
Мультфільм 05.10 «Телемагазин»
05.40, 22.10 «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, 12.25
Т/с «Пані Фазілет і її доньки» 13.20
«Добре здоров’я» 14.25, 15.20
«Речдок» 16.15 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство» 18.00,
19.00, 01.55 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок. Близькі
люди» 23.55 Т/с «Спокуса» (12+)

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Виходьте без

дзвінка» (12+)
17:00 Історія одного злочину (16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «На твоєму боці» (16+)
23:20 Контролер

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06:05 Т/с «Комісар Рекс 2»
09:00, 23:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
11:00 «Цієї миті рік тому» (12+)
13:00, 14:50 «Таємниці ДНК» (16+)
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:30 Т/с «Кріпосна» (16+)
18:15 «Один за всіх» (16+)
20:15, 22:45 Т/с «Швабра» (16+)

ICTV
05:35, 20:20 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
11:05, 13:25, 22:25 Т/с «Таємні
двері» (12+)
12:45, 15:45 Факти. День
13:40, 21:25 Т/с «Пес» (16+)
16:20 Х/ф «ГОТЕЛЬ МУМБАЇ:
ПРОТИСТОЯННЯ» (16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
23:40 Т/с «Останній бронепоїзд»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми

03.00 «Щоденник вагітної» 03.25
«Орел і Решка. Курортний сезон»
04.55 «Телемагазин» 05.25,
22.10 «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, 01.50 Ток-шоу «Стосується
кожного» 11.15, 12.25 Х/ф
«ЖАНДАРМ ОДРУЖУЄТЬСЯ»
13.45 Х/ф «ЖАНДАРМ НА
ВІДПОЧИНКУ» 15.50 «Чекай на
мене. Україна» 20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий випадок.
Близькі люди» 00.00 Т/с «Спокуса»
(12+)

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Виходьте без
дзвінка» (12+)
17:00 Історія одного злочину (16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «На твоєму боці» (16+)
23:20 Т/с «Не смій мені казати
прощавай!» (12+)

«З мамою Сашка я не контактую взагалі».

“

Якщо чесно, я намагався підтримувати
стосунки, але дружини не дуже хочуть цього.

А ось на запитання, чи є у співака кохана дівчина зараз,
він відповідати не збирається. Каже, з недавнього часу
ця тема для нього — табу. «Я не буду говорити, чи є натхненниця. Це моє особисте життя, його вже не афішую.
А яка вона має бути — як Боженька управить. Вже кілька разів афішував стосунки і зрозумів, що це неприємно,
не хочу про них говорити», — пояснив Олександр.

ВІВТОРОК, 11 СЕРПНЯ
06:00 «Українські сенсації»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:25, 10:25 «Життя відомих людей»
11:25, 13:00, 15:05 «Міняю жінку»
17:10 Т/с «Жінка» (12+)
20:30 Т/с «Свати»
22:00 Т/с «Тато Ден» (16+)
23:00 Т/с «Ім’я Рози» (16+)

20:10, 22:45 Т/с «Швабра» (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
09:25, 10:25 «Життя відомих людей»
11:25, 12:20, 13:20, 14:20, 15:15,
16:10 «Розсміши коміка»
17:10 Т/с «Жінка» (12+)
20:15 «Гроші 2020»
20:45 Т/с «Свати»
22:10 Т/с «Тато Ден» (16+)
23:10 Т/с «Ім’я Рози» (16+)

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Т/с «Таємні двері» (12+)
12:25, 13:25 Х/ф «ПІДРИВНИКИ»
(16+)
12:45, 15:45 Факти. День
15:30, 16:25 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ
НА ЗЛОДІЇВ» (16+)
18:45, 21:10 Факти. Вечір
20:10, 21:30 Х/ф «ВІКІНГИ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ» (16+)
22:50 Х/ф «ТРИ ДНІ НА
ВБИВСТВО» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Вар’яти (12+)
07:50 Improv Live Show (12+)
08:50 Х/ф «ГОСТЯ» (16+)
11:10 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ:
ВИПРОБУВАННЯ
ВОГНЕМ» (16+)
13:50 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ: ЛІКИ ВІД
СМЕРТІ» (16+)
17:00 Аферисти в мережах (16+)
19:00 Ревізор
20:50 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА»
23:00 Х/ф «ГОЛЕМ. ПОЧАТОК»
(18+)

10:50 М/ф «Підводна ера»
12:35 Х/ф «ЧАРІВНИК МАКС І
ЛЕГЕНДА ПРО ПЕРСНІ»
(16+)
14:15 Х/ф «ШАЛЕНІ ВИКЛАДАЧІ»
(12+)
16:00, 22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
19:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»
21:00 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
23:50 Х/ф «АМЕРИКАНСЬКА
НЕЗАЙМАНА» (18+)

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаі»
07:10 Т/с «Опер за викликом-3»
(16+)
08:10, 19:20 Т/с «Опер за
викликом-4» (16+)
11:00 «Загублений світ»
14:50 Х/ф «ЛАСКАВО ПРОСИМО В
КАПКАН» (16+)
16:40 Х/ф «СЕК’ЮРИТІ» (16+)
20:15 Т/с «Ментівські війни. Харків-2»
(16+)
22:15 Т/с «CSI: Місце злочину-15»
(16+)
23:45 Т/с «CSI: Місце злочину-14»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 09.50, 13.45 Yellow 06.10,
00.25 Ювентус - Ліон. 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА 08.00 Баєр МЕГА
Рейнджерс. 1/8 фіналу. Ліга Європи
УЄФА 10.00 Ман Сіті - Реал. 1/8
06:00 Бандитська Одеса 08:00,
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА 11.45,
01:40 Правда життя 09:10, 00:30
Речовий доказ 10:20, 18:00 Сіяя: з 17.50 Топ-матч 11.55 Інтер - Хетафе.
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА 13.55
нами у дику природу 12:20, 17:00
Баварія - Челсі. 1/8 фіналу. Ліга
Фестивалі планети 13:20, 02:45
чемпіонів УЄФА 15.40, 22.45 Футбол
Брама часу 14:20, 19:50 Битва
NEWS 16.00 МЮ - ЛАСК. 1/8 фіналу.
цивілізацій 15:15, 23:40 Загадки
Ліга Європи УЄФА 18.00 Огляд
Всесвіту 16:05, 21:45 Земні
СТБ
катаклізми 19:00 Містична Україна п’ятниці. Ліга чемпіонів УЄФА 18.30
20:45 Повітряні воїни 22:40 Планета Барселона - Наполі. 1/8 фіналу. Ліга
05:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
Земля
чемпіонів УЄФА 20.20 Огляд сезону.
історія»
Чемпіонат Італії. Прем’єра 21.15,
06:05 Т/с «Комісар Рекс 2»
К-1
23.55 «Шлях до Кельна» 21.55 LIVE.
09:05, 23:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
ЛАСК/МЮ - Істанбул/Копенгаген.
06:30 «TOP SHOP»
11:00 «Цієї миті рік тому» (16+)
1/4 фіналу. Ліга Європи УЄФА 02.15
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
13:00, 14:50 «Таємниці ДНК» (16+)
Маріуполь - Десна. Чемпіонат
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини» 08:30 «Дай лапу»
України 04.00 Шахтар - Вольфсбург.
09:10 Х/ф «ДОРОЖНЯ БАНДА
15:30 Т/с «Кріпосна» (16+)
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА
«4 ЛАПИ»
18:15 «Один за всіх» (16+)

СЕРЕДА, 12 СЕРПНЯ
07:20 Вар’яти (12+)
08:30 Т/с «Шлях чарівника»
10:10 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА»
12:20, 19:00 Аферисти в мережах
(16+)
21:00 Х/ф «СУТІНКИ» (16+)
23:30 Х/ф «ТЕМНЕ ДЗЕРКАЛО»
(16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:20, 01:40
Правда життя 09:25, 00:30 Речовий
доказ 10:35, 12:35, 17:05 Фестивалі
планети 11:35, 18:05 Сіяя: з нами
у дику природу 13:35 Брама часу
14:30, 19:50 Битва цивілізацій 15:20,
23:40 Загадки Всесвіту 16:10, 21:45
Земні катаклізми 19:05 Містична
Україна 20:45 Повітряні воїни 22:40
Планета Земля 02:35 Бандитська
Одеса

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:30 Т/с «Доктор Хто» (16+)
10:50 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14:25 «Орел і Решка. Мегаполіси»
15:30, 22:15 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:15 «Орел і Решка. Рай та пекло»
21:15 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаі»
07:10 Т/с «Рекс»

09:10 Х/ф «КІБЕР» (16+)
11:40 «Помста природи»
12:05, 17:20 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ГОЛИЙ ПІСТОЛЕТ» (16+)
15:20 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПОЛУДЕНЬ»
19:20 Т/с «Опер за викликом-4» (16+)
20:15 Т/с «Ментівські війни. Харків-2»
(16+)
22:15, 23:45 Т/с «CSI: Місце
злочину-15» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Реал - Сосьєдад. Чемпіонат
Іспанії 07.45 «Кращий бомбардир
сезону». Чемпіонат Іспанії 08.15
Баварія - Челсі. 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 22.45
Футбол NEWS 10.20 Yellow. Прем’єра
10.30, 13.00, 21.15, 23.55 «Шлях
до Кельна» 11.10, 00.25 ЛАСК/МЮ
- Істанбул/Копенгаген. 1/4 фіналу.
Ліга Європи УЄФА 13.30 Фінали
Ліги чемпіонів (1993 —2015 ) 14.00
Шахтар - Вольфсбург. 1/8 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 16.00 Огляд сезону.
Чемпіонат Італії 16.55 Огляд суботи.
Ліга чемпіонів УЄФА 17.25 LIVE.
Минай - Волинь. Чемпіонат України.
Перша Ліга 18.15 Yellow 19.25
#залишайсязФутболом. Перша
Ліга 20.15 Топ-матч 20.25 Огляд
середи. Ліга Європи УЄФА 21.55
LIVE. Вольфсбург/Шахтар - Айнтрахт/
Базель. 1/4 фіналу. Ліга Європи УЄФА
02.15 Фіорентина - Наполі. Чемпіонат
Італії 04.00 Боруссія (Д) - Падерборн.
Чемпіонат Німеччини

1+1
06:00 «Українські сенсації»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей»
11:15, 13:00, 14:20, 15:55 «Міняю
жінку»
17:10 Т/с «Жінка» (12+)
20:30 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «Тато Ден» (16+)
22:45, 23:45 Т/с «Ім’я Рози» (16+)

ІНТЕР
03.15 «Щоденник вагітної» 04.25
Мультфільм 05.10 «Телемагазин»
05.40, 22.10 «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, 12.25 Т/с
«Пані Фазілет і її доньки» 13.20 «Добре
здоров’я» 14.25, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство» 18.00, 19.00, 01.50
Ток-шоу «Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Близькі люди» 00.00 Т/с
«Спокуса» (12+)

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Виходьте без дзвінка»

(12+)
17:00 Історія одного злочину (16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «На твоєму боці» (16+)
23:20 Т/с «На гойдалці долі»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06:05 Т/с «Комісар Рекс 2»
09:00, 23:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
11:00 «Цієї миті рік тому» (12+)
13:00, 14:50 «Таємниці ДНК» (16+)
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:30 Т/с «Кріпосна» (16+)
18:15 «Один за всіх» (16+)
20:15, 22:45 Т/с «Швабра» (16+)

ICTV
05:35, 10:05 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
11:15, 13:25 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ»
(16+)
12:45, 15:45 Факти. День
13:40, 16:25, 21:25 Т/с «Пес» (16+)
16:30 Х/ф «ТРИ ДНІ НА ВБИВСТВО»
(16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Секретний фронт
22:30 Т/с «Таємні двері» (12+)
23:45 Т/с «Останній бронепоїзд» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми

07:20 Вар’яти (12+)
09:00 Т/с «Шлях чарівника»
10:50 Х/ф «СУТІНКИ» (16+)
13:10 Кохання на виживання (16+)
17:00, 19:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА. НОВИЙ
МІСЯЦЬ» (16+)
23:40 Х/ф «АКАДЕМІЯ ВАМПІРІВ»
(16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:10, 01:40
Правда життя 09:15, 00:30 Речовий
доказ 10:25, 12:25, 17:00 Фестивалі
планети 11:25, 18:00 Сіяя: з нами у
дику природу 13:25 Брама часу 14:20
Гучна справа 15:15, 23:40 Загадки
Всесвіту 16:05, 21:45 Земні катаклізми
19:00 Містична Україна 19:50 Битва
цивілізацій 20:45 Повітряні воїни 22:40
Планета Земля

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Дай лапу»
09:00 Т/с «Доктор Хто» (16+)
10:50 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14:25 «Орел і Решка. Мегаполіси»
15:30, 22:15 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:15 «Орел і Решка. Рай та пекло»
21:15 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаі»

07:10 Т/с «Рекс»
09:05 Х/ф «ПОМПЕЇ: АПОКАЛІПСИС»
(16+)
10:50, 17:15 «Загублений світ»
14:10 Х/ф «ГОЛИЙ ПІСТОЛЕТ-2 1/2:
ЗАПАХ СТРАХУ» (16+)
15:50 Х/ф «ГОЛИЙ ПІСТОЛЕТ-33 1/3:
ОСТАННЯ ОБРАЗА» (16+)
19:20 Т/с «Опер за викликом-4» (16+)
20:15 Т/с «Ментівські війни. Харків-2»
(16+)
22:15, 23:45 Т/с «CSI: Місце
злочину-15» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 20.00 Олімпіакос/
Вулвергемптон - Севілья/Рома. 1/4
фіналу. Ліга Європи УЄФА 07.45 Огляд
суботи. Ліга чемпіонів УЄФА 08.15
Інтер/Хетафе - Рейнджерс/Баєр. 1/4
фіналу. Ліга Європи УЄФА 10.00,
15.40, 22.45 Футбол NEWS 10.20,
12.50 «Шлях до Кельна» 11.00, 00.25
Вольфсбург/Шахтар - Айнтрахт/Базель.
1/4 фіналу. Ліга Європи УЄФА 13.20
Топ-матч 13.25 Фінали Ліги чемпіонів
(1995 —2001) 13.55 Минай - Волинь.
чемпіонат України. Перша Ліга 16.00
Огляд 1/4 фіналу. Ліга Європи УЄФА.
Прем’єра 16.30 ЛАСК/МЮ - Істанбул/
Копенгаген. 1/4 фіналу. Ліга Європи
УЄФА 18.15 Ман Сіті - Реал. 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА 21.45
LIVE. Аталанта - ПСЖ. 1/4 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА 23.55 Огляд 1/4 фіналу.
Ліга Європи УЄФА 02.15 Олімпік - Зоря.
Чемпіонат України 04.00 Лечче - Наполі.
Чемпіонат Італії

П’ЯТНИЦЯ, 14 СЕРПНЯ

ЧЕТВЕР, 13 СЕРПНЯ
1+1
06:00 «Українські сенсації»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:25 «Життя відомих людей»
11:20, 13:15, 15:10 «Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Жінка» (12+)
20:30 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «Тато Ден» (16+)
22:45, 23:50 Т/с «Ім’я Рози» (16+)

ІНТЕР
03.15 «Щоденник вагітної» 04.25
Мультфільм 05.10 «Телемагазин» 05.40,
22.10 «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,
12.25 Т/с «Пані Фазілет і її доньки» 13.20
«Добре здоров’я» 14.25, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий випадок. Чуже
багатство» 18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Близькі
люди» 00.00 Т/с «Спокуса» (12+)

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Виходьте без дзвінка»
(12+)
17:00 Історія одного злочину (16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «На твоєму боці» (16+)
23:20 Х/ф «ПІЗНЄ КОХАННЯ»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія»
06:05 Т/с «Комісар Рекс 3»
09:00, 23:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
11:00 «Цієї миті рік тому» (16+)
13:00, 14:50 «Таємниці ДНК» (16+)
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:30 Т/с «Кріпосна» (16+)
18:15 «Один за всіх» (16+)

20:15, 22:45 Т/с «Швабра» (16+)

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
11:05, 13:25 Т/с «Рішає Оністрат» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 16:25 Х/ф «ІДЕНТИФІКАЦІЯ
БОРНА»
16:40 Х/ф «ПЕРЕВАГА БОРНА» (16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Анти-зомбі
21:25 Т/с «Пес» (16+)
22:30 Т/с «Таємні двері» (12+)
23:45 Т/с «Таємниці і брехня» (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Вар’яти (12+)
08:30 Т/с «Шлях чарівника»
10:20 Х/ф «СУТІНКИ. САГА. НОВИЙ
МІСЯЦЬ» (16+)
13:00 Заробітчани
17:00, 19:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
ЗАТЕМНЕННЯ» (16+)
23:30 Х/ф «ВОНИ» (18+)

08:25 «Дай лапу»
09:00 Т/с «Доктор Хто» (16+)
10:50 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14:25 «Орел і Решка. Мегаполіси»
15:30, 22:15 «Орел і Решка. Навколо світу»
17:15 «Орел і Решка. Рай та пекло»
21:15 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаі»
07:10 Т/с «Рекс-2»
08:55 Х/ф «ШАНГРІ-ЛА: НА МЕЖІ
ЗНИКНЕННЯ» (16+)
10:30 «Помста природи»
11:05, 17:20 «Загублений світ»
13:05 Х/ф «НА ГРАНІ»
15:15 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА» (16+)
19:20 Т/с «Опер за викликом-4» (16+)
20:15 Т/с «Ментівські війни. Харків-2»
(16+)
22:15, 23:45 Т/с «CSI: Місце злочину-15»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06.00 Сосьєдад - Барселона. Чемпіонат
Іспанії 07.45 Огляд 1/4 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 08.15, 00.55 Минай
- Волинь. Чемпіонат України. Перша
ліга 10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS
10.20, 20.45 Аталанта - ПСЖ. 1/4 фіналу.
МЕГА
Ліга чемпіонів УЄФА 12.05 ЛАСК/
06:00 Бандитський Київ 08:10, 01:40
МЮ - Істанбул/Копенгаген. 1/4 фіналу.
Правда життя 09:20, 00:30 Речовий доказ Ліга Європи УЄФА 13.55 Олександрія
10:30, 12:30 Фестивалі планети 11:30,
- Маріуполь. Чемпіонат України 16.00
18:00 Сіяя: з нами у дику природу 13:30
Інтер/Хетафе - Рейнджерс/Баєр. 1/4
фіналу. Ліга Європи УЄФА 17.50, 00.45
Брама часу 14:25, 19:50 Гучна справа
15:20, 23:40 Загадки Всесвіту 16:10, 21:45 Yellow 18.00 Вольфсбург/Шахтар Айнтрахт/Базель. 1/4 фіналу. Ліга Європи
Земні катаклізми 17:05 Битва цивілізацій
УЄФА 19.50, 05.00 Огляд сезону.
19:00 Містична Україна 20:45 Повітряні
воїни 22:40 Планета Земля 02:45 Скептик Чемпіонат Італії 22.35 «Суперматчі».
Ліга чемпіонів УЄФА 23.00 Олімпіакос/
05:15 Таємниці пірамід
Вулвергемптон - Севілья/Рома. 1/4
фіналу. Ліга Європи УЄФА 02.40
К-1
«Кращий бомбардир сезону». Чемпіонат
06:30 «TOP SHOP»
Іспанії 03.10 Колос - Динамо. Чемпіонат
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
України

СУБОТА, 15 СЕРПНЯ
1+1
06:00, 07:00 «Життя відомих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 15:00 «Світ навиворіт»
11:05 «Любий, ми переїжджаємо»
17:10 Х/ф «НЕЙМОВІРНИЙ ХАЛК»
(16+)
19:30 ТСН: «Телевізійна служба новин»
20:15 «Вечірній квартал 2020»
22:30 «Українські сенсації 2020»
23:15 «Світське життя 2020.
Дайджест»

ІНТЕР
03.15 «Чекай на мене. Україна» 04.40
«Великі українці» 05.05 «Телемагазин»
05.35 Мультфільм 06.30 «Слово
Предстоятеля» 06.40 Х/ф «БЕЗ РОКУ
ТИЖДЕНЬ» 08.00 «Шість соток»
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня» 10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «ВІДПУСТКА ЗА СВІЙ
РАХУНОК» 13.50 Х/ф «СУЄТА СУЄТ»
15.40 Т/с «Її чоловіки» (12+) 20.00,
02.35 «Подробиці» 20.30 Д/п «Цой
живий. 30 років без «Кино» 21.30
Х/ф «КІНЕЦЬ КАНІКУЛ» 22.00
«Ювілей гурту «Аліса» «Ми разом»
00.10 «Слідство вели... з Леонідом
Каневським. Віктор Цой. Смертельний
поворот» 01.05 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
ЗАПИС» (16+)

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Реальна містика
09:00, 15:20 Т/с «На твоєму боці» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «Чужий гріх» (16+)
21:50 Т/с «Щоб побачити веселку»
(16+)

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:45 Т/с «Комісар Рекс 3»
07:40, 10:50 Т/с «Швабра» (16+)
09:30 «Неймовірна правда про зірок»
17:00 «Хата на тата» (12+)
19:00 «Звана вечеря» (12+)

20:55 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА ІНШІ
ПРИГОДИ ШУРИКА»
22:50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ УДАЧІ»

ICTV
05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:30 Факти
05:55 Т/с «Копи на роботі» (12+)
07:30 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
10:00, 13:00 Т/с «Таємні двері» (12+)
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Пес» (16+)
16:30 Х/ф «ВІКІНГИ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ» (16+)
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «ЧУЖІ (ЧУЖИЙ-2)» (16+)
21:55 Х/ф «ЧУЖИЙ-4:
ВОСКРЕСІННЯ» (16+)
23:55 Х/ф «ЧУЖИЙ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:35 Kids’ Time
06:05 М/ф «Сезон полювання 2»
07:40 Аферисти в мережах (16+)
09:50 Вар’яти (12+)
10:10 Хто зверху? (12+)
14:00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК 1» (16+)
16:20 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК 2» (16+)
18:30 Х/ф «ЛИЦАР ДНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «АННА» (16+)
23:40 Х/ф «СІМ СЕСТЕР» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 06:45,
01:40 Містична Україна 07:35, 18:15
Україна: забута історія 09:20 Речовий
доказ 10:30 Битва цивілізацій 11:25
Повітряні воїни 13:25, 21:00 Секрети
наци- гігантів 16:15 Планета Земля
23:45 Гучна справа 00:40 Фестивалі
планети 02:30 Скарб.UA

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»

1+1
06:00 «Українські сенсації»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей»
11:15, 12:30, 13:55, 15:20 «Одруження
наосліп»
17:10 Т/с «Жінка» (12+)
20:30 «Ліга сміху»
22:35 «Вечірній квартал 2020»

ІНТЕР
03.15 «Щоденник вагітної» 04.25
Мультфільм 05.10 «Телемагазин»
05.40, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.00, 12.25
Т/с «Пані Фазілет і її доньки» 13.20
«Добре здоров’я» 14.25, 15.20, 00.50
«Речдок» 16.20 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство» 18.00, 01.50
Ток-шоу «Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 Х/ф «ПАРОЛЬ:
ХАУС»

НАЙКРАЩОГО ДРУГА»
23:45 Х/ф «ВІЙНА НАРЕЧЕНИХ»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Анти-зомбі
11:10, 13:20 Х/ф «ПОМІНЯТИСЯ
МІСЦЯМИ»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» (16+)
16:25, 23:00 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
17:15, 20:10 Дизель-шоу (12+)
18:45 Факти. Вечір

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Від пацанки до панянки (16+)
16:40 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
ЗАТЕМНЕННЯ» (16+)
19:00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА. СВІТАНОК
1» (16+)
21:30 Х/ф «СУТІНКИ. САГА. СВІТАНОК
2» (16+)
23:40 Х/ф «ВІРУС» (16+)

12:25 «Орел і Решка. Шопінг»
14:10 «Орел і Решка. Мегаполіси»
15:15, 22:15 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:15 Х/ф «МАШИНА» (16+)
19:00 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЕКС» (16+)
21:15 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаі»
07:10 Т/с «Рекс-2»
08:55, 17:20 «Загублений світ»
13:25 Х/ф «МІФ»
15:45 Х/ф «СЕРЕД БІЛОГО ДНЯ»
(16+)
19:20 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЕВІДСОН І
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)
21:10 Х/ф «ІНТЕРВ’Ю З УБИВЦЕЮ»
(16+)
23:00 Х/ф «КІБОРГ Х» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00 «Кращий голкіпер сезону».
Чемпіонат Іспанії 06.15 Вольфсбург/
Шахтар - Айнтрахт/Базель. 1/4 фіналу.
Ліга Європи УЄФА 08.00 Yellow
08.10 Баварія - Вердер. Чемпіонат
УКРАЇНА
Німеччини 10.00, 15.40, 22.45 Футбол
МЕГА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
06:00 Бандитська Одеса 08:10, 01:40 NEWS 10.20 Лейпциг - Атлетіко.
1/4 фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 23:00 Правда життя 09:20, 00:30 Речовий
12.05 Олімпіакос/Вулвергемптон
Сьогодні
доказ 10:30, 12:30, 17:00 Фестивалі
- Севілья/Рома. 1/4 фіналу. Ліга
09:30 Зірковий шлях
планети 11:30 Сіяя: з нами у дику
10:30 Реальна містика
природу 13:30 Брама часу 14:25, 19:50 Європи УЄФА 13.55 Барселона Мальорка. Чемпіонат Іспанії 16.00
12:30, 15:30 Т/с «Торкнувшись серця»
Гучна справа 15:20, 23:40 Загадки
(12+)
Всесвіту 16:05, 21:45 Земні катаклізми Аугсбург - Боруссія (Д). Чемпіонат
Німеччини 17.50 Аталанта - ПСЖ. 1/4
17:00 Історія одного злочину (16+)
18:00, 22:40 Планета Земля 19:00
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА 19.40
Містична Україна 20:45 Повітряні
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
Топ-матч 19.55 Класичні матчі Ліги
воїни
02:35
Потойбіччя.
Сни
03:25
23:20 Т/с «Ти моя кохана» (12+)
чемпіонів 20.45 Огляд 1/4 фіналу.
Полювання на НЛО 04:05 Професія Ліга Європи УЄФА 21.15, 23.55 «Ніч
СТБ
альфонс 04:55 Код доступу
Ліги чемпіонів» 21.55 LIVE. Наполі/
05:15 Т/с «Комісар Рекс 2»
Барселона - Челсі/Баварія. 1/4 фіналу.
К-1
07:05, 19:00 «Наречена для тата 3» (12+)
Ліга чемпіонів УЄФА 00.25 Інтер/
06:30
«TOP
SHOP»
09:00 «Врятуйте нашу родину - 5» (16+)
Хетафе - Рейнджерс/Баєр. 1/4 фіналу.
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
11:00, 14:50, 18:15 Т/с «Сліпа» (12+)
Ліга Європи УЄФА 02.10 Ювентус 08:40 Т/с «Доктор Хто» (16+)
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
Наполі. Чемпіонат Італії 04.00 Олімпік
10:40 Т/с «Мисливці за реліквіями»
- Дніпро-1. Чемпіонат України
20:55, 22:45 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ

НЕДІЛЯ, 16 СЕРПНЯ
08:25 «Ух ти show»
09:30 Х/ф «ДЖЕК ТА БОБОВЕ
СТЕБЛО»
11:15 Х/ф «МАШИНА» (16+)
13:00 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЕКС» (16+)
15:15 «Орел і Решка. Навколо світу»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
09:05 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ТРІГОНАЛ: БОРОТЬБА
ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЬ»
(16+)
15:45 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
17:50 Х/ф «ШИРОКО КРОКУЮЧИ»
(16+)
19:10 Х/ф «ШИРОКО
КРОКУЮЧИ-2: РОЗПЛАТА»
(16+)
21:00 Х/ф «ВІДДАЧА» (16+)
22:50 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Минай - Волинь. Чемпіонат
України. Перша ліга 08.10
Львів - Десна. Чемпіонат України
10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра 10.30,
13.00 «Ніч Ліги чемпіонів» 11.10,
20.40 Наполі/Барселона - Челсі/
Баварія. 1/4 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА 13.30 «Кращий голкіпер
сезону». Чемпіонат Іспанії 13.45
Yellow 13.55 Аталанта - ПСЖ. 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА 16.00
Лейпциг - Атлетіко. 1/4 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА 17.50 «Кращий
бомбардир сезону». Чемпіонат
Іспанії 18.20 ЛАСК/МЮ - Істанбул/
Копенгаген. 1/4 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 20.10, 23.00 Огляд
1/4 фіналу. Ліга Європи УЄФА
22.30 «Суперматчі». Ліга чемпіонів
УЄФА 23.30 Барселона - Алавес.
Чемпіонат Іспанії 01.20 Огляд
сезону. Чемпіонат Італії 02.15
Аталанта - Торіно. Чемпіонат Італії
04.00 Лейпциг - Кельн. Чемпіонат
Німеччини

1+1
06:00, 07:00 «Життя відомих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:25 «Світ навиворіт»
12:15 Т/с «Свати»
17:40 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)
22:45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
(16+)

екстрасенси» (16+)
20:00 «Один за всіх» (16+)
22:20 «Я соромлюсь свого тіла»
(16+)

ICTV

05:20 Скарб нації
05:30 Еврика!
05:35 Факти
06:00 Секретний фронт
06:55 Антизомбі
07:55 Громадянська оборона
08:50 Т/с «Відділ 44» (16+)
ІНТЕР
10:45, 13:00 Х/ф «ГОЛОДНІ
03.10 «Щоденник вагітної» 04.20
ІГРИ» (16+)
«Орел і Решка. Божевільні вихідні»
12:45 Факти. День
05.10 «Орел і Решка. Дива світу»
13:45 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ: У
06.00 Х/ф «ЛОРД-ЗЛОДІЙ» (12+)
ВОГНІ» (16+)
08.00 «Удачний проєкт» 09.00
16:25 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ:
«Готуємо разом» 10.00 «Інше життя»
ПЕРЕСПІВНИЦЯ.
12.00 Х/ф «ПАРИЖ ЗАЧЕКАЄ»
ЧАСТИНА ПЕРША» (16+)
(12+) 13.50 Т/с «Її чоловіки» (12+)
18:45 Факти. Вечір
18.00 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛІННА»
19:10 Х/ф «ХАЛК» (16+)
(16+) 20.00 «Подробиці» 20.30 Х/ф
21:55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
«ЗВІРЯЧА ЛЮТЬ» (16+) 22.30 Х/ф
«СУЄТА СУЄТ» 00.20 «Речдок»
НОВИЙ КАНАЛ

УКРАЇНА

06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
06:50 Реальна містика
07:20 Ревізор
09:00 Т/с «Тайсон» (16+)
09:00 М/ф «Хранителі снів»
13:00 Т/с «Ти моя кохана» (12+)
16:50, 21:00 Т/с «Хлопчик мій» (12+) 11:00 Х/ф «СІМ СЕСТЕР» (16+)
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 13:20 Х/ф «ЛИЦАР ДНЯ» (16+)
16:00 Х/ф «АННА» (16+)
Панютою
18:20 Х/ф «АЛІТА: БОЙОВИЙ
23:00 Шоу Братів Шумахерів
АНГЕЛ» (12+)
21:00 Х/ф «СХОДЖЕННЯ
СТБ
ЮПІТЕР» (16+)
05:15 «Висота: невідома версія»
23:40 Х/ф «ПРОТИ ШТОРМУ»
(12+)
(12+)
05:55 «Операція И: невідома версія»
(kat12+)
МЕГА
06:55 «Карнавальна ніч: невідома
06:00 Бандитська Одеса 06:50,
версія» (12+)
03:30 Містична Україна 07:45,
07:50 «Найчарівніша та
18:15 Україна: забута історія 09:30
найпривабливіша:»
Речовий доказ 10:40, 23:50 Гучна
невідома версія (12+)
справа 11:35 Повітряні воїни 13:35,
09:20 «Хата на тата» (12+)
21:00 Секрети наци- гігантів 16:20
19:00 «Слідство ведуть

Планета Земля 00:45 Фестивалі
планети 01:45 Битва цивілізацій

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Ух ти show»
09:30 Х/ф «ПЕРШИЙ ПЕС
ДЕРЖАВИ»
11:20 Х/ф «ДЖУНГЛІ: У ПОШУКАХ
МАРСУПІЛАМІ»
13:20 «Орел і Решка. Навколо світу»
23:45 Х/ф «ЩОДЕННИК
КАР’ЄРИСТКИ»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
09:15 «Загублений світ»
13:40 Х/ф «МІСІЯ НА МАРС» (16+)
15:45 Х/ф «БЕН-ГУР»
18:00 Х/ф «ВОЛОДАР МОРІВ: НА
КРАЮ СВІТУ»
20:30 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ»
22:50 Х/ф «ВАМПАРІАХ» (18+)
23:15 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ АГЕНТ»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 23.55 Yellow 06.10 Аталанта ПСЖ. 1/4 фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
08.00 «Кращий голкіпер сезону».
Чемпіонат Іспанії 08.15 Боруссія (Д) Лейпциг. Чемпіонат Німеччини 10.00,
15.40, 22.45 Футбол NEWS 10.20,
20.00 Реал/Ман Сіті - Ліон/Ювентус.
1/4 фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА 12.05
Вольфсбург/Шахтар - Айнтрахт/Базель.
1/4 фіналу. Ліга Європи УЄФА 13.55,
00.10 Лейпциг - Атлетіко. 1/4 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА 16.00 Огляд 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА. Прем’єра 16.30
Наполі/Барселона - Челсі/Баварія.
1/4 фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА 18.15
Олімпіакос/Вулвергемптон - Севілья/
Рома. 1/4 фіналу. Ліга Європи УЄФА
21.45 LIVE. Матч. 1/2 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 02.00 Топ-матч 02.10
Боруссія (М) - Фрайбург. Чемпіонат
Німеччини 04.00 Лаціо - Аталанта.
Чемпіонат Італії

Що віщують зорі
Гороскоп на 10 — 16 серпня
ОВЕН. Подолати перешкоди вам
допоможе впевненість у власних силах. Не слухайте тих, хто говоритиме,
що ви все робите неправильно. На вас
чекають корисні знайомства. Вихідні постарайтеся провести з коханою людиною.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий
— понеділок.
ТЕЛЕЦЬ. Вдалий час для серйозної
розмови або важливого кроку. Вам усе
вдаватиметься, можна сміливо втілювати в життя найавантюрніші плани.
Вихідні проведіть на природі. Сприятливий день — середа, несприятливий — субота.
БЛИЗНЮКИ. На роботі вам, можливо, доведеться повернутися до старих
проєктів, вони принесуть чималий прибуток. Усе складається вдало, головне
– не допускати суєти і поспіху в справах.
Вихідні зажадають максимальної концентрації, зате обіцяють успіх. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
РАК. Займайтеся тільки тими справами, які вже початі й вимагають завершення. Радійте життю і підтримуйте гармонію у власній душі й у своїй родині.
У вихідні не піддавайтеся шкідливим спокусам. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
ЛЕВ. Період досить напружений.
Роботи нагромадилося дуже багато, і
ви, як завжди, незамінні. У вас з’явиться
можливість отримати важливу інформацію. У вихідні приділіть більше уваги
дітям. Сприятливий день — середа, несприятливий — субота.
ДІВА. Ваші справи підуть вгору за
умови, що ви не будете критикувати
колег і всім доводити, що знаєте, як
потрібно працювати. Постарайтеся
розслабитися і жити у своє задоволенням. У вихідні уникайте суєти, побудьте на самоті.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий
— четвер.
ТЕРЕЗИ. Спробуйте зрозуміти, чи
влаштовує вас та роль, яку ви зараз виконуєте на роботі та в родині. Якщо ні,
то ви досить легко зможете від неї відмовитися. Вихідні — вдалий час для реалізації задуманого. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — понеділок.
СКОРПІОН. Повільно, але впевнено
йтимете до намічених цілей. Будьте відвертими і не приховуйте своїх почуттів,
тому що вас оточують близькі люди
та однодумці. І разом ви зможете гори
звернути. На вас очікує маса задоволень в
особистому житті. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Не створюйте для себе
зайвих проблем через вашу гіпервідповідальність та прагнення контролювати
геть усе. Будьте уважні в фінансових
справах. Можете отримати цікаву інформацію. У вихідні більше спілкуйтеся з
близькими. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
КОЗЕРІГ. Можливо, вам доведеться робити те, чого раніше не робили.
Отож продемонструйте професіоналізм і свою незамінність на роботі, за це
отримаєте приємну винагороду. Вихідні
обіцяють подарувати радість від спілкування з друзями. Сприятливий день — четвер, несприятливий — субота.
ВОДОЛІЙ. Ситуація на роботі зміниться на краще, тільки не перестарайтеся з оригінальністю. Втілюючи свої
плани в життя, варто все ж враховувати
думку близьких. Наведіть, нарешті, порядок у своєму домі. Сприятливий день —
вівторок, несприятливий — п’ятниця.
РИБИ. Намагайтеся скрізь знаходити нестандартні рішення, це суттєво
допоможе і вдома, і на роботі. Спокійніше ставтеся до критики на вашу адресу.
Головне — не сваріться з начальством.
Спілкування з друзями у вихідні принесе
чимало приємних хвилин. Сприятливий день –
понеділок, несприятливий — четвер.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

І наївся, і напився,
і ще й умився…
Нарешті дочекалися сезону кавунів — отих справжніх, солодких, стиглих,
які вилежались на сонці. Варто спробувати активніше додавати їх до
щоденного меню. Ця велика ягода з легким освіжаючим смаком підходить
не тільки для десертів. На диво, кавун чудово пасує і до солоних продуктів
Фото freepik.com.

ГАСПАЧО
В Іспанії
цю традиційну для країни
страву вміє
готувати
кожна господиня. Колись
такий суп
вважався їдою
бідняків, нині
Фото pustunchik.ua.
ж має чимало
прихильників у всьому світі
Інгредієнти: 700 г м’якоті кавуна, 2–3 помідори, 2–3 огірки, 2 болгарські перці, петрушка,
оливкова олія, сіль, чорний перець — за смаком.
Приготування. М’якоть кавуна покраяти
невеликими шматочками, видаливши зернятка.
Огірки обібрати, з помідорів також зняти шкірку,
попередньо зануривши їх в окріп на кілька секунд, а потім відразу покласти в холодну воду.
Овочі поділити на 2 частини: одну з них нарізати
на маленькі кубики, другу разом із кавуном і петрушкою подрібнити в блендері, пюре посолити й поперчити. Викласти на дно піал покраяні
огірки й помідори, залити їх овочевим пюре,
додати трішки оливкової олії та прикрасити
гаспачо петрушкою.

ВАРЕННЯ
З КАВУНОВИХ ШКІРОК
М а й ж е
безвідходне
споживання
Інгредієнти:
1 кг шкірки кавуна, 1,2 кг цукру,
600 мл води,
1 лимон, 3 ч. л.
соди, ваніль.
Фото harchi.info.
Приготування. З кавунової шкірки зчистити тонкий зелений пласт, а
білий покраяти на невеликі шматочки (3–4 см).
Всипати соду у 3 л води, перемішати й покласти шкірку в отриманий розчин на ніч, зранку
ретельно промити водою. Зварити цукровий
сироп: на 600 мл води — 600 г цукру. Коли сироп почне загусати, вкинути в нього шматочки
кавуна, довести до кипіння і варити 30 хвилин.
Потому вимкнути полум’я і залишити настоюватись на 5–8 годин. Тоді додати цукор, що
залишився, знову довести до кипіння, варити
30 хвилин і настоювати 5–8 годин. Повторити
процедуру ще раз, наприкінці третього варіння
додати лимонний сік і ваніль. Готове варення
розлити в стерильні банки й закатати. Зберігати
у прохолодному місці.

КАВУНОВІ КАНАПКИ

l А ВИ ЗНАЛИ, ЩО…
цКавун на 92% складається з води. Окрім того, до його складу входять
тіамін, рибофлавін, вітамін В6, фолієва кислота, магній та інші вітаміни й
мінерали.
ц200 г кавуна містить 20% вітаміну С та 17% вітаміну А від щоденної
норми, необхідної організму.
цЦя баштанна культура має навіть своє власне свято, яке триває не
один день, а цілий місяць і є не просто народним, а офіційним: резолюція
про «місяць кавунів» діє у США.
цУ кавуні більше лікопіну, ніж у свіжих томатах. Він діє як антиоксидант: запобігає раку та серцево–судинним захворюванням.
цСік кавуна допомагає від болю у м’язах. Випийте його після інтенсивного тренування — переконаєтесь. Така дія пояснюється наявністю в ньому
цитруліну — важливої амінокислоти, що впливає на рівень кров’яного тиску.
цНе всі знають, що, окрім улюбленого нами з дитинства червоного,
є інший різновид кавуна, який всередині має яскраво–жовте забарвлення.
Зовні вони ідентичні, але на смак другий тип менш солодкий.
ц Як свідчить Книга рекордів Гіннесса, найбільший кавун заважив
159 кг. Його виростив Кріс Кент (Chris Kent) зі США у 2013 році.
цЯпонські фермери вже 40 років вирощують плоди квадратної форми.
Зав’язі поміщають у кубічну форму, а коли вони заповнюють її, збирають.
Зазвичай такі кавуни ще незрілі і продаються в якості сувеніра або подарунка, їхня ціна може сягати 100 доларів. Щоправда, спочатку мали на меті
зручність зберігання. Нещодавно виробники захопилися й кавунами у формі серця, пірамід і навіть обличчя людини.
цСвіжі шкірки від кавуна добре борються із головним болем. А із
засушених готують відвари та настоянки, що допомагають при різноманітних захворюваннях сечовивідної
системи. Тому не поспішайте викидати шкірки — як бачимо, вони
також можуть знадобитися.
цКавун чудово втамовує спрагу. Багато хто не споживає його,
коли хочеться пити, через солодкий
смак, однак кавун, на відміну від солодких напоїв і багатьох фруктових
соків, не містить тих цукрів, які важко засвоюються організмом.
Фото mors.in.ua.

КАВУНОВО–М’ЯТНИЙ
СОРБЕТ
Десерт фактично не містить
цукру. Алкоголем його можна доповнювати за бажанням
Інгредієнти: 2 кг очищеного від насіння і шкірки кавуна, 1,5 ст. л. цукру,
сік 3 лаймів, 3 ст. л. білого рому, дрібка
солі, 1,5 ст. л. нарізаного листя м’яти.
Приготування. Шматки кавуна, цуФото smakuivdoma.com.ua.
кор, сік лайма і ром помістити в чашу
блендера і перетворити на пюре. Додати м’яту і збивати доти, поки її
частинки стануть дуже дрібними, ледь помітними. Перекласти суміш
у герметичний контейнер і заморозити протягом декількох годин,
щогодини дістаючи з морозилки і ретельно перемішуючи масу ложкою або міксером, поки це можливо, аби в морозиві не утворювалося
кристалів льоду.

Як правильно вибрати кавун – читайте на с. 9

Закуска може
бути не тільки
м’ясна чи рибна. Кавунова матиме не
менш апетитний
вигляд
Інгредієнти:
кілька скибок кавуна, вершковий сир,
Фото health.24tv.ua.
огірок.
Приготування. Наріжте кавун пласкими товстими скибками. За допомогою круглої форми витисніть
«шайбочки», чайною ложкою виберіть м’якуш посередині, зробивши «горнятка». Начиніть їх вершковим
сиром, використовуючи кондитерський шприц або
мішечок з рельєфною насадкою). Зверху прикрасьте
скибочками свіжого огірка — і апетитна закуска готова до подачі на стіл.

САЛАТ «ЯСКРАВЕ ЛІТО»
Готувати, змішувати інгредієнти
та подавати страву потрібно якомога
швидше, щоб не вийшов суп
Інгредієнти:
1 скибка кавуна, 5 томатів чері, 1–2 огірки,
Фото bit.ua.
1 синя цибулина, жменя руколи, 5–7 маслин, 1,5 ст. л. фети, лимонний сік,
олія, сіль, перець — за смаком.
Приготування. Кавун чистимо від шкірки, видаляємо кісточки та нарізаємо невеличкими шматочками, огірки — півкільцями, чері — половинками.
Маслини розрізаємо навпіл. Складаємо все у глибокий салатник, додаємо руколу, фету й покраяну тонкими кільцями цибулю. Солимо, перчимо, скроплюємо лимонним соком, поливаємо олією та легенько
перемішуємо.

МОЛОЧНО-КАВУНОВИЙ ШЕЙК
Пінистий, холодний, ніжно–рожевий
— ну як не приготувати такий по–
справжньому літній
напій? Тим більше,
що на це потрібно
всього кілька хвилин
Інгредієнти: 3 скл.
Фото forum.say7.com.
подрібненої м’якоті
кавуна, 1,5 скл. молока, 2 ст. л. цукру.
Приготування. Кавун попередньо порізати на
шматки й заморозити. Тоді викласти м’якоть у чашу
блендера, додати молоко та цукор і збити. За потреби підсолодити можна більше.

