«Подай мені
на полумиску голову
Івана Хрестителя»

l КОЛЕСО ІСТОРІЇ

Запорозькі козаки
перед боєм тренувались
і на «Біблії диявола»

Маловідомі факти про свято 11 вересня,
коли призначено суворий піст
с. 5

»
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l ЗНАЙ НАШИХ!

Пані Погода Наталя Діденко:
«Очі вилазять, сиджу і ледь
не плачу, що дощ не йде»
Фото uk.wikipedia.org.

Українська синоптикиня
не вірить у народні
прикмети і мріє, коли кожна
бабуся отримуватиме
смс- повідомлення про грозу

Вважається, що саме на Хортиці першими в Україні
навчилися грати у «Дурня».

Так дехто називає відомі
всім нам… карти
Існує кілька версій виникнення та розповсюдження карт.
Серед них є досить чудернацькі і не дуже правдоподібні.
Наприклад, міф по те, що карти є «Біблією диявола»,
або що вони походять від загадкових карт Таро для
ворожіння, або що їх придумали цигани — щоб
обманювати простий люд, або євреї — аби вводити
християн у спокусу азартними іграми. А ще є притчі,
відповідно до яких масті оголошуються символами
знарядь хресної смерті Христа: трефи — сам хрест,
на якому розіп’яли Ісуса; піки — спис, котрим сотник
Лонгин пронизав серце Спасителя; бубни — цвяхи,
якими Господь був прибитий до хреста; черви — губка,
просочена оцтом, котру дали Синові Божому…

Інна ПІЛЮК

Метеоролога Наталю Діденко неофіційно
називають синоптиком із котом. Ця жінка разом
із рудим домашнім улюбленцем Апельмоном
стала обличчям прогнозу погоди на телеканалі
«Еспресо». Захопливо, невимушено та зрозуміло
вона пояснює, що, де і коли планує небесна
канцелярія над нашою країною. Розповіді вдало
розбавляє гумором, цікавими прикметами,
через що і завоювала народну любов
«НЕХАЙ ПРОГРАМУ
ВЕДЕ СЕКСІБЛОНДИНКА ЧИ
ЯКИЙСЬ ФРІК»
Наталі Діденко майже
60. Вона все життя присвятила одній справі —
метеорології. Навіть коли
йде у відпустку, все одно
не може позбутися «службового» тягаря: знімає

“

цікаві відео то про грозу,
яка ось-ось вдарить по узбережжю моря, то про
дивовижні купчасті хмари,
які під вечір безслідно зникають. Її щоденні прогнози
миттєво передруковують
багато видань та сайтів,
десятки тисяч українців
підписані на сторінку си-

Наталка Діденко навіть коли йде у відпустку,
все одно не може позбутися «службового»
тягаря: знімає цікаві відео то про грозу, яка
ось-ось вдарить по узбережжю моря, то про
дивовижні купчасті хмари, які під вечір
безслідно зникають.

Тетяна РЕПЕТИЛО

чевидно, досить правдивою є версія про
те, що карти, як і багато чого іншого в сучасній цивілізації, придумали китайці
в ХІІ столітті, за деякими даними — в ІХ. Тоді Піднебесна була дуже розвиненою
країною. І тогочасні майстри
малювання маленьких картинок з алегоричними знаками
тварин, птахів і рослин знаходили в цьому спершу просто
естетичну забаву. Потім —
зручний спосіб передавання

О
Батько Наталі Діденко Василь Онаць був відомим
у Радянському Союзі геологом. Тому навчання доньки
на географічному факультеті і вибір професії синоптика
стали продовженням родинної традиції.

ноптика у соцмережах.
Користуючись такою популярністю, вона часто
публікує там і пости-блоги на суспільно значущі й
життєві теми. З інженераметео ролога перевтілю-

ється у впливову жінку,
яку слухають і якій вірять.
І це стосується не тільки
погодних тем.

Закінчення на с. 6

»

таємної інформації у справі
палацових та любовних інтриг. Пізніше — можливість
ризикованих ігор із всесильним фатумом. А потім китайці
винайшли і папір, внаслідок
чого карти стали паперовими, хоча раніше були у вигляді плоских продовгуватих табличок зі слонової кістки або
дерева. Згодом їх у китайців
запозичили араби, а звідти
моряки і торговці доставили
до Європи.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Закінчення на с. 10
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

«У нього пневмонія
з пошкодженням 70% легень,
задуха» — «У мене немає
жодного місця в лікарні»

Чому 6-річна Адель
зараз – найзнаменитіша
українка на планеті

У Київській області гостра нестача місць для пацієнтів
із підозрою на COVID-19. Хворих із двостороннім
запаленням відмовляються госпіталізовувати

Найрезонансніші події в житті України
та світу очима наших журналістів

Фото patrioty.org.ua.

Як першокласниця з Трускавця стала відомою
у багатьох країнах
«І потім помрем», — саме
ці слова зробили її зіркою
соцмереж
На урочистостях із нагоди початку
навчального року в одній зі шкіл прикарпатського курортного міста журналісти запитали 6-річну Адель (на
фото), чому вона хоче піти до школи.
На це дівчинка відповіла: «Бо тут ми
будемо спершу гратись, потім підемо вчитись, потім ще підемо вчитись,
потім в інститут, на роботу і… потім
помрем», — з усмішкою після паузи
завершила мала.
Як не дивно, це відео з англійськими титрами вмить стало дуже
популярним на всій планеті. Українка
Адель, зокрема, потрапила на розважальну платформу 9GAG, яка є однією
з найпопулярніших у світі і куди користувачі завантажують смішні фото
та відео. Щомісяця на цей сайт заходять понад 120 млн відвідувачів.
Що ж так зачепило людей у сло-

Відповідний аудіозапис розмови, який потрапив у ЗМІ, неабияк наполохав українців. На ньому сімейний лікар із села
Петропавлівська Борщагівка, що поруч із Києвом, телефонує
в диспетчерську і просить визначити, куди доставити хворого
з двосторонньою пневмонією, задухою і підозрою на коронавірусну хворобу. «У нього двостороннє запалення з пошкодженням 70% легень, підтверджене на КТ. Турбує задуха. ПЛРтест, найімовірніше, сьогодні буде. Людина з розуму сходить.
Нікуди його класти», — каже лікар. «Мені хоч до себе додому
їх вези, вірите. Сьогодні на підозру жодного місця взагалі немає. Я пневмонію нікуди не можу прилаштувати», — відповідає
диспетчер. «Що мені з ним робити? Нехай помирає вдома?» —
запитує лікар. «Я не знаю. Чесно. Не знаю, хто його візьме», —
говорить диспетчер і пропонує медику самому обдзвонювати
медзаклади і домовлятися про госпіталізацію, або лікувати
на дому.
Тим часом за офіційними даними Київської обласної
державної адміністрації, в лікарнях регіону заповнені хворими лише близько третини ліжок. У профільному комітеті
Верховної Ради пообіцяли розібратися, чи відповідають
офіційні дані реальній ситуації.

Застрелила чоловіка й ледь
не покінчила з дочкою

Маленька дівчинка змусила дорослих людей не тільки посміятись,
а й задуматись над сенсом життя.

вах дитини? Можливо, розгадка
у поясненні одного з дописувачів,

Крім них, у новому
«чорному списку»
Кремля —
ще 14 українських
нардепів
Що означають ці
санкції? «Замороження» на території Росії
їхніх коштів, цінних паперів чи майна. П’ятий
Президент України,
лідер найбільшої про- Цікаво, що у списку неугодних для Москви
української опозиційної
депутатів нема жодного представника
фракції Зеленського «Слуга народу».
сили Петро Порошенко
так прокоментував цю
новину: «Санкції Путіна — це як знак якості, як нагорода за захист
державних інтересів України». І додав: «Шість років ми руйнували
їхні плани розшматувати Україну і створити Новоросію… «Європейська Солідарність» і всередині країни продовжує тримати оборону
проти п’ятої колони Кремля та непрофесійної влади, яка боїться
опозиційних політиків більше, ніж справжніх ворогів України».
А Святослав Вакарчук написав: «Що можна з цього приводу сказати? Слава Україні!»

Фото static2.gazeta.ua.

Росія ввела санкції проти
Порошенка та Вакарчука

який у фразі дівчинки побачив
«ідеальний опис життя»…

Мешканець Волині
впав у 25-метрову
криницю і вижив
Вимірявши довжину мотузки,
співробітники Служби порятунку були
ошелешені
2 вересня на «101» зателефонував мешканець Мовчанова Локачинського району й повідомив, що його 29-річний односельчанин, з яким
вони збирали бузину за селом, провалився у глибоку закинуту криницю. На місце події виїхали
п’ятеро рятувальників із Локачів. Бійці ДСНС прикріпили до мотузки рятувальний пояс і спустили на дно криниці. Переконавшись, що чоловік
надійно обв’язався, підняли його на поверхню.
Потерпілий скаржився на біль у попереку, тому
його на ношах несли 2 кілометри до «швидкої»,
яка не могла під’їхати ближче. В лікарні у нього
діагностували рвані рани обличчя та правого
стегна, а також забій поперекового відділу хребта. Можна вважати, що молодий чоловік відбувся
переляком, адже коли бійці ДСНС виміряли довжину мотузки, то були вражені — глибина криниці сягала близько 25 метрів!
Стільки пролетіти і відбутись синцями —
це справді неабияке везіння.

45-річній викладачці з Рівного Ірині Ігнатюк може
загрожувати довічне ув’язнення
Про це повідомив заступник начальника ГУНП у Рівненській області Олександр Панасюк. За його словами, на світанку жінка з травматичного пістолета вистрілила у скроню
своєму чоловіку, який спав, і вбила його. «Після цього вона
зайшла у кімнату до своєї 13-річної дочки, яка також спала,
зробивши один постріл у грудну клітку з цієї ж травматичної
зброї. Однак сталася затримка у вигляді прихвачення гільзи
затвором. Після цього вона взяла пневматичний пристрій
та двічі вистрілила дитині в грудну клітку», — повідомив поліцейський. Поранену дівчину мати все ж відвезла до своїх
батьків, а коли повернулась додому, то спробувала покінчити
із життям. Зараз їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
Якщо убивцю визнають осудною, то їй може загрожувати до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Жах…

l ПРЯМА МОВА
Олексій РЕЗНІКОВ, віцепрем’єр-міністр – міністр
із питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій України, заявив, що пів мільйона людей,
які живуть в ОРДЛО, отримують українську пенсію:
Не всі з півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб
насправді є переміщеними. Точно знаю, що приблизно пів
мільйона живуть до сьогодні на непідконтрольних територіях. Переважно це пенсіонери. Я їх у жодному разі не засуджую. Розумію, що їм ніде тут жити, що хтось ніколи не кине
свій будинок, свій город... Держава має платити пенсію всім
своїм пенсіонерам, хай би де вони були. Це абсолютно нормальний підхід… Так ось, із півторства
ра мільйона підшефних нашого міністерства
льки
500 тисяч живуть в ОРДЛО, і їх цікавить тільки
пенсія (від українського уряду. – Ред.). Привлять
близно 3–3,5 млрд грн на місяць становлять
планові виплати тим, хто сьогодні перебуває на непідконтрольних територіях.
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l ПОЛІТИКА

l Я ТАК ДУМАЮ!

Думають, якщо комік став
Президентом, то можна комедії
влаштовувати?

Втрата державності
починається
не з чужих танків
і прапорів на вулицях

Фотожаби durdom.in.ua.

Усе виглядає зовсім інакше
Валерій ПЕКАР,
підприємець, філософ,
викладач Києво-Могилянської
бізнес-школи

лова «втрата державності» зазвичай асоціюються
з чужими танками на наших вулицях, чужим прапором над нашими будівлями, із розстрілами і катуван-

С
Сучасний політик, який не вміє влаштувати шоу, може й не
сподіватись на популярність?

В інтернеті з’явилося відео з Іриною
Верещук — на ньому кандидатка
в мери Києва від «Слуги народу»
«літає» з парасолькою в руках над
«скляним мостом Кличка»
Василь КІТ

е один із елементів нашого передвиборчого
ролика», — заявила пані Верещук. Вона сподівається, що незвичне відео дасть їй змогу достукатися до молоді й заохотити її прийти на вибори. Втім,

«Ц

користувачі соцмереж переважно глузують із Верещук
і називають кандидатку «Київська Мері Поппінс».
Видно, пані сподівається повторити успіх лідера
своєї партії Володимира Зеленського, який став главою держави не завдяки політичній кар’єрі, а завдяки
жартам, приколам та фільмам.

l БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ!

l КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ?

Запалення легень: 91-літній
Філарет захворів на COVID-19

Прем’єр Шмигаль
обіцяє українцям
середню зарплату
в 15 тисяч гривень

Почесний Патріарх Православної
церкви України заразився
коронавірусом

Фото upload.wikimedia.org,

Микола ДЕНИСЮК

же на другий день
госпіталізації в нього
діагностували запалення
легень. «У Святійшого Патріарха
Київського і всієї Руси-України
Філарета (на фото) під час планового тестування виявлено позитивний результат на COVID-19.
Наразі владика проходить курс
лікування у лікарні (за повідомленнями ЗМІ — у Феофанії. —
Ред.). Стан здоров’я Патріарха
задовільний», — йдеться в офіційному повідомленні.
У березні Філарет заявляв, що убезпечує себе від зараження коронавірусом вірою:
«Вірю, що Господь не допустить,
аби захворів, тому що я повинен

У

Але лишень через два
роки
Петро МАКАРУК

ередня зарплата в Україні в 2021-му
може зрости до 13 тисяч гривень,
а у 2022-му — до 15 тисяч. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. «При
тому макропрогнозі, який зробило Міністерство економіки, при тих показниках
зростання ВВП, за оптимістичних очікувань,
це досяжні цифри», — сказав він. За словами прем’єра, якщо середня платня становитиме 15 тисяч гривень, то багато українців
навряд чи розмірковуватимуть над тим, щоб
поїхати на заробітки до інших країн.
Та хто ж проти? Хоч не зовсім ясно,
як це може статись, зважаючи на те, що економіка падає і зростає безробіття.

С
У ПЦУ закликали молитись
за Почесного Патріарха.

служити церкві».
Тоді ж він казав, що «епідемія — це покарання Боже
за гріхи людей».

нями.
Але втрата державності спочатку виглядає зовсім інакше.
Це втрата монополії держави на насильство. Це коли
горять будинки і машини не лише активістів, а й державних
службовців і членів парламенту, і на те немає ради. Сила
права замінюється на право сили.
Це регуляторний хаос. Це коли рішення, що впливають
на мільйони людей, приймаються похапцем, без оцінки наслідків і ризиків, наносячи непоправної шкоди.
Це злам системи стримувань і противаг. Це коли Конституція і закони заважають приймати швидкі рішення, тож
їх просто починають ігнорувати.
Це злам кадрової системи. Це коли на посади в обхід
закону призначаються відверті хабарники, злодії або невігласи за феодальним принципом особистої відданості.

“

Це коли захисник Батьківщини
і відвертий бандит, лікарка і повія,
злодій і роботяга починають вважатися
однаково моральними.

Це глибока фіскальна криза. Це коли бюджет не відповідає реаліям життя, а для виконання забаганок починають щоразу більше «доїти» платників податків, дивуючись,
чому щоразу менше «молока».
Це втрата позиції на перемовинах у питаннях життя
та смерті. Це коли переговорники озвучують ті позиції, що
відповідають інтересам протилежної сторони.
Це моральний релятивізм. Це коли захисник Батьківщини і відвертий бандит, лікарка і повія, злодій і роботяга
починають вважатися однаково моральними.
Це знецінення вчинків і слів. Це коли справжні герої, що ризикували життям, не вшановуються як герої, а натомість звання отримують хороші, чесні люди, які нічого
подібного не зробили.
Це злам соціальних ліфтів. Це коли професія прокурора стає найбажанішою серед підлітків.
Це порушення засадничого принципу військового
братства «своїх витягаємо завжди».
Це формування замкнених правлячих каст. Такі
касти захищені від будь-якого впливу ззовні (як із боку суспільства, так і з боку народних обранців) і вважають своє
право керувати державою беззаперечним — як нинішня
суддівсько-прокурорська каста.
Це втрата легітимності інституцій. Це коли будь-яке
рішення можна поставити під сумнів, тому що в основі лежить юридична хиба, і все подальше життя розпадається,
бо ні в чому тепер немає певності.
Це захоплення держави приватними особами.
Це коли вплив певних людей, яких часто згадують чи ніколи не згадують, перевищує вплив легітимних високопосадовців.
Так виглядає втрата державності.
А вже чужі танки на вулицях і чужі прапори над будівлями не забаряться.
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Фото Youtube.com.

Кабмін хоче дати довічну
стипендію батькові Зеленського
Для видатних діячів освіти вона становить 1,5 прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто зараз
це 2 568 гривень

Батюшка виявився катом...

Фото wz.lviv.ua.

СБУ ідентифікувала російського
священника, який катував
полонених у Донецьку
Він вступив до лав бойовиків у 2014 році
Микола РИМАР

лужба безпеки України заочно
оголосила підозру російському священнослужителеві —
члену терористичної організації
«ДНР». За даними слідства, душпастир «однієї з конфесій» служив
у храмі Донецька, а в 2014 році вступив до лав бойовиків. У так званому
«11-му мотострілецькому полку
«Восток» він отримав посаду капелана і полкового священника. Потім його підвищили до помічника
командира з роботи з віруючими,
повідомляє пресцентр СБУ. Служба

С

безпеки встановила, що священник
неодноразово брав участь у допитах і катуваннях полонених українських військовослужбовців, давав
вказівки про взяття в заручники
цивільних осіб. Підозрюваному інкримінують участь у терористичній
організації.
Як повідомляє центр «Миротворець», йдеться про протоієрея Бориса Хлипитька (на фото), священника
Української православної церкви
Московського патріархату, уродженця міста Гуково Ростовської області
РФ.

l «РУСКІЙ МІР»

У Мінську затримали
рятувальників, які допомагали
протестувальникам
Під час масових розгонів
мітингарів у неділю, 6 вересня,
арештували осіб, які витягали
з річки людей, котрі тікали
від спецназу
Василь КІТ

ідтак шість співробітників
станції водно-рятувальної
організації, розташованої
на озері Комсомольське, відправили
у Центральний РВД Мінська. Нагадаємо, що протести у Білорусі відбуваються з 9 серпня, коли у цій країні
пройшли вибори президента, які
сфальсифікував Олександр Лукашенко. Придушення мирних акцій було
вкрай жорстоким — із масовими затриманнями, катуваннями і смертями
людей. А 6 вересня на підмогу сило-

В

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

викам прийшли білоруські «тітушки»,
які ходили містом і жорстоко били
протестувальників.
Крім цього, лукашенківські головорізи викрали трьох членів Координаційної ради протесту, включаючи
Марію Колесникову — соратницю
Світлани Тихановської, яка була
головним суперником Лукашенка
на виборах. Влада намагалася силоміць змусити їх покинути країну і поїхати в Україну. Двоє так і зробили, однак Колесникова розірвала паспорт,
щоб залишитися в Білорусі…
Протести в сусідній країні відзначаються великою масовістю, проте
на відміну від нашого Майдану народ
не наважився на силовий захист, тож
тепер лукашенківські «орли» виловлюють активістів і розправляються
з ними по одному.

Марія МРІЯ

озгляд питання про призначення довічних державних
стипендій видатним діячам
освіти винесли на засідання Кабінету Міністрів 2 вересня, але потім воно було знято. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що
його перенесли на пізніше для
того, аби доповнити списки претендентів. Станом на 2 вересня їх
було п’ять, у тому числі й Олександр Зеленський — батько Володимира Зеленського. Шмигаль закликав трудові колективи вищих
навчальних закладів протягом
двох тижнів подати списки кандидатів на державні стипендії, аби
уряд ухвалив рішення до 1 жовтня — Дня працівника освіти.
Зазначимо, що розмір довічної стипендії для видатних діячів
освіти становить 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втра-

Р
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Про нагороду
для Олександра
Зеленського
поклопотався
трудовий колектив,
де він працює,
– криворізький
філіал Київського
національного
економічного
університету імені
Вадима Гетьмана.

тили працездатність. Тобто зараз
це 2 568 грн. Олександру Зеленському в 2020-му має виповнитися 73 роки. Батько Президента
викладає в криворізькому філіалі
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Про нагороду для
нього поклопотався трудовий
колектив.

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

Чомусь визнавати видатні заслуги Олександра Зеленського
заходились саме тоді, коли його син став главою держави.

КОМЕНТАРІ
Олексій
ГОЛОБУЦЬКИЙ,
політолог:
«Прем’єр
Шмигаль у передчутті скорої
відставки все ж
вирішив трохи «лизнути» Зеленському? Знайшов прекрасне
формулювання, щоб призначити Зе-баті пожиттєву стипендію: «За зверненням трудового
коллективу». Ну, в цілому все
правильно: геніальний син міг
народитись тільки в як мінімум
дуже талановитого батька. Стипендія ж невелика — десь 2,5 тисячі на місяць. Але хіба головне
гроші? Головне — увага і визнання заслуг!».

Олександр ЗЕЛЕНСЬКИЙ,
викладач криворізького
філіалу Київського
національного
економічного
університету
імені Вадима
Гетьмана:

Валентин ОРЛОВ,
проректор
з науковопедагогічної
та виховної
роботи вишу,
де працює
Олександр
Зеленський:
«Чому він має страждати через те, що хтось скаже, що не личить Президенту призначати
стипендію своєму батьку? Він
гідний цієї стипендії».

Борис
ФІЛАТОВ,
мер Дніпра:

«Таких, як я —
повно по всій Україні. Це щороку вручають
такі стипендії. І при Порошенкові
таке було. І на стипендію висунули не тому, що я тато Зеленського — воно мені не треба. Колектив інституту мою кандидатуру

Адреса редакції і видавця:
43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13
E-mail: tsikava.gazeta@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com
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запропонував на науковій раді.
Я навіть не знав результат — ось
уперше від вас чую. А ви думаєте, це блат від Президента? Ви
знаєте, що і Президент не бідний.
І мені вистачає і зарплати, і пенсії».

«Я все розумію.
Все. Тому й мовчав
до упору.
Але коли цілий прем’єр-міністр вилазить і публічно намагається виправдати цю несусвітню дурість, то ставлю собі одне
питання: «Господи, ну коли ж
у моїй багатостраждальній країні закінчиться це довбане шапіто?».
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l ІСТОРІЇ СВЯТИХ

«Подай мені на полумиску
голову Івана Хрестителя»

Замість перерахувати 10 мільярдів гривень у бюджет України, ПриватБанк віддасть їх
партнерам Ігоря Коломойського братам Суркісам. Так вирішив суддя Вовк.

Чиновник із Офісу
Президента взяв хабар
у 100 мільйонів доларів?
Таку підозру має редакторка відділу економіки авторитетного видання
«Дзеркало тижня» Юлія Самаєва
Василь КІТ

урналістка пише про рішення Печерського суду, ухваленого на користь офшорних компаній братів
Суркісів проти ПриватБанку. З інформації
видання зрозуміло, що Григорій Суркіс незадовго до отримання вигідного для нього
рішення цього суду побував в Офісі Президента Зеленського, де мав зустріч із його
«першим помічником». Автор статті натякає, що ціна лояльності вищих посадовців
могла сягати третини від суми позову — а
це близько 100 мільйонів доларів.
«Звичайно, чистий збіг, що, за нашою
інформацією, незадовго до того, як Печерський суд прийняв своє одіозне рішення,
один почесний президент ФФУ (Григорій
Суркіс. — Ред.) мав розмову з одним почесним першим помічником Президента.
І розмова ця була результативною на всі

Ж

“

ля, передали справу ДБР, а там ще й пошти
не розбирали», — іронізує авторка.
«Природно, самовідводу суддя Вовк
не взяв і досить швидко виніс рішення, що
банк зобов’язаний перерахувати компаніям і 250 млн доларів депозитів, і 100 млн
доларів відсотків як забезпечення позову», — нагадує журналістка.
«Звісно, ми могли б написати, що волаюче беззаконня, яким просякнута українська судова система, відбувається без участі Банкової. Там, мовляв, теж стурбовані,
але не мають ні розуміння, ні досвіду, щоб
придумати розв’язання цієї проблеми.
Але ми не напишемо. Представляти Зеленського таким собі бевзнем, для якого
все надто складно, щоб розбиратися, і за
спиною якого щось каламутять хитрі та
моторні соратники, яким він наївно довіряє, — принизливо і для Президента, і для
нас. Він не дурний і не глухий. Але це лише

— Представляти Зеленського таким собі бевзнем, для якого все надто
складно, щоб розбиратися, і за спиною якого щось каламутять хитрі та
моторні соратники, яким він наївно довіряє, — принизливо і для Президента,
і для нас. Він не дурний і не глухий. Але це лише підсилює його персональну
відповідальність за беззаконня в країні, — резюмує видання.

33% від суми позову в 350 млн доларів за
рішення на користь позивачів», — пише
Самаєва.
Вона також детально описує механізм,
за яким партнери Коломойського брати
Суркіси досягли такого результативного
рішення Печерського суду — головним
було добитися, щоб справа потрапила до
рук судді Вовка.
«Подали вони кілька абсолютно ідентичних позовних заяв, щоб одержати можливість вибору судді та обіграти систему
автоматичного розподілу справ. У нерівній
боротьбі переміг Сергій Вовк… ПриватБанк зажадав відводу судді, тому що його
вибір був точно не випадковим, і звернувся до НАБУ, указавши на явні зловживання.
Там блискавично відреагували на свавіл-

підсилює його персональну відповідальність за беззаконня в країні», — резюмує
видання.
Нагадаємо, Печерський районний суд
Києва задовольнив позов компаній братів Суркісів до ПриватБанку, зобов’язавши
його виплатити 350 млн доларів заборгованості за депозитами. Це приблизно
10 млрд гривень. Тобто, на цю суму менше
ПриватБанк заплатить у державну скарбницю. Зазначимо, що в квітні 2020 року
він перерахував у Держбюджет України
42 млрд прибутку, отриманого у 2019 році.
Як відомо, держава була змушена націоналізувати ПриватБанк у 2016 році,
коли з нього колишній власник Ігор Коломойський та партнери незаконно вивели
150 мільярдів гривень.

11 вересня православні
і греко–католики
відзначають
Усікновення голови
Предтечі і Хрестителя
Господнього Івана. День
цієї мученицької смерті
вважається святом,
хоча правильніше було
б назвати його днем
пам’яті святого, який
передбачив прихід Сина
Божого Ісуса Христа
Наталка ЧОВНИК

ПРАЗНИК НЕ ЛИШЕ ТОДІ,
КОЛИ ДУШУ ПЕРЕПОВНЮЄ
РАДІСТЬ, А Й КОЛИ ВІД
СУМУ ОПУСКАЮТЬСЯ РУКИ
Зазвичай у Церкві всі свята
супроводжуються скасуванням
посту, який буває напередодні,
як підготовка до події. А от із Усікновенням усе навпаки — цього
дня оголошується піст, причому
строгий. Та й власне привід для
святкування незвичний — убивство людини. Але саме так сталося із найбільшим пророком,
Предтечею (тобто попередником) Ісуса Христа, завданням
якого було впізнати Сина Божого серед тисячі інших людей
і проголосити світу про Його
пришестя. Євангеліє говорить,
що Іван — це «голос Божий,
який готує людей до зустрічі
з Христом». Саме він хрестив
Ісуса — Церква відзначає цю
подію 19 січня. Тому Предтечу
називають ще Іваном Хрестителем і шанують як найбільшого з
пророків, згадуючи три рази в
році: 6 жовтня — у день зачаття,
7 липня — у день народження,
11 вересня — у день усікновення чесної голови.
То чому ж 11 вересня все
таки празник? По–перше, тому,
що днем пам’яті святих у церкві
завжди стає день їхньої смерті,
тобто мить народження для Вічності. По–друге, хоч ми звикли
сприймати слова «свято», «празник» як радісні, але вони мають
ще одне значення — «бути
праздними», тобто залишатися
без роботи. А не виконувати
звичні справи можна не лише
коли душу переповнює радість,
а й коли руки опускаються від
горя…

ГОЛОС ВОЛАЮЧОГО
В ПУСТЕЛІ ЛЮДСЬКИХ
СЕРДЕЦЬ
Що ми знаємо про життя
цього великого святого? Що народився за шість місяців до Ісуса
в сім’ї священника Захарії. Мати
Івана Єлизавета і мати Ісуса
Марія доводилися родичками.
Батьки були вже старими, коли

Фото obozrevatel.com.

У день страти Предтечі, за народними
віруваннями, не можна різати нічого
круглого, навіть хліб треба ламати
руками, а не краяти ножем.

Господь послав їм сина. Хлопчик
дивом уник смерті серед тисяч
дітей у Вифлеємі під час убивства немовлят за наказом Ірода.
Ріс у пустелі, фактично з юних літ
готував себе до майбутнього
служіння — носив грубий одяг,
харчувався диким медом, проводив весь час у молитві. Коли
Івану виповнилося тридцять,
Бог покликав його до пророчого служіння. Він став «голосом
волаючого у пустелі», де під пустелею малися на увазі людські
серця. Головним завданням Івана Хрестителя було підготувати
народ до прийняття Спасителя.
Предтеча проповідував про
Нього, кажучи: «Слідом за мною
іде сильніший від мене, що Йому
я недостойний, нахилившись,
розв’язати ремінця Його сандалів. Я вас хрестив водою, а Він
хреститиме Святим Духом».
Під час однієї з таких проповідей на річці Йордан він
зустрів Ісуса. За підказкою
Святого Духа пророк упізнав у
ньому майбутнього Спасителя
та хрестив Його. Цим ритуалом
Іван виконав головне призначення свого життя. З того моменту він почав безстрашно
викривати вади не тільки простих людей, закликаючи їх до
покаяння, а й сильних цього
світу. Через це невдовзі і загинув мученицькою смертю.

СТРАШНИЙ ПОДАРУНОК
— ПЛАТА ЗА БЕЗСОРОМНЕ
ВИДОВИЩЕ
Правитель тих земель Ірод
Антипа (син Ірода, який убив
немовлят) покинув свою законну дружину і взяв за коханку
жінку свого брата Іродіаду. В
єврейському суспільстві таке
вважалося великим беззаконням, і пророк Іван не боявся говорити про це перед народом.
Івана ув’язнили, а Ірод у день
свого народження влаштував
бенкет вельможам. Застілля
затягнулося далеко за північ,
коли п’яний правитель побажав,
щоб перед гостями танцювала
Саломея, дочка Іродіади, котра

ДОВІДКА

Іван Предтеча — один
із найвеличніших християнських святих, тож не дивно, що
багато місць у світі претендують на володіння його мощами. Один із фрагментів голови
пророка зберігається у Римі в
церкві Сан Сільвестре ін Капіте, ще один — в Ам’єнському
соборі Франції. На володіння
головою Івана Предтечі також
претендує мечеть Омеядів у
Дамаску, яка до приходу мусульман була християнською
церквою Івана Хрестителя.
була дуже вправною у цьому.
Вихована своєю розбещеною
матір’ю, юна Саломея не посоромилася виконати непристойний пристрасний танець майже
оголеною.
Побачивши захоплення
гостей від такого видовища, цар
пообіцяв їй будь–яку нагороду,
чого б вона тільки не забажала,
навіть половину свого царства.
Тоді безсоромна танцівниця, за
порадою своєї злобної матері
Іродіади, попросила дати їй
негайно на блюді голову Івана
Хрестителя. Ірод засмутився.
Він боявся народу, який любив
святого Предтечу. Але через
гостей і необережну клятву
все ж повелів відрубати голову
святому і віддати Саломеї. Цей
страшний подарунок — плату
за безсоромне видовище —
дівчина віднесла матері, котра
бажала сама пересвідчитися у
досягненні своєї мети.
Однак подальша доля Саломеї засвідчила, що кара Божа
завжди настигає винних. Як
свідчить передання, дівчина,
переходячи взимку річку Сикоріс, провалилася під лід. Крига
здавила її так, що вона висіла
тілом у воді, а голова перебувала над льодом. Подібно до того,
як колись танцювала ногами на
землі, тепер вона безпомічно
смикалася в крижаній купелі.
Зрештою гострий лід перерізав
їй шию, і голову дівчини було
принесено Іроду з Іродіадою, як
колись вони зробили з головою
Івана Хрестителя.
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Пані Погода Наталя ДІДЕНКО:
«Очі вилазять, сиджу і ледь
не плачу, що дощ не йде»
Закінчення. Початок на с. 1
Інна ПІЛЮК

ані Наталі трохи прикро, що
чимало українців вважають
прогноз погоди несерйозною
програмою, яку веде якась умовна
довгонога пані. А от тим, що вона сама
є «неформатом» телевізійної картинки, зовсім не переймається: «Як на
мене, подача може бути будь–якою.
Нехай програму представляє сексі–
блондинка чи якийсь фрік — головне,
щоб готували її професіонали. Коли
ведучий розповідає про західні області, називаючи Житомирську, або
коли каже «на півночі країни», додаючи Харківщину, — такого не повинно
бути. Професійність і відповідальність
обов’язкові в кожній програмі, а в нас
дуже часто форма переважає над змістом».

П

ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ДОЛАРІВ
ЗЕКОНОМИЛИ ЗАВДЯКИ
ПРОГНОЗУ
Аби навчитися досконало розбиратись у непростих атмосферних тонкощах, усе життя жінка наполегливо
вчилася. Наталі Діденко пощастило
після здобуття диплома інженера–метеоролога потрапити на роботу в Гідрометцентр. Каже, практика та досвід
колег — це найцінніше, що міг отримати вчорашній випускник. «Синоптика
мені дуже подобається, навіть при такій неймовірно складній атмосфері ма-

Ідею вести телевізійні та інтернет-ефіри разом із котом Наталі Діденко подав
український журналіст Роман Скрипін. Фотографії рудого пухнастика і коментарі
щодо його поведінки жінка регулярно викладає на своїй сторінці в соцмережах.

ємо величезний успіх у прогнозуванні
погоди, циклонів, ураганів. Справджуваність таких передбачень по Україні
на одну–три доби становить до 90
відсотків. Це неймовірно високий показник. Втім, зазвичай на це ніхто не
звертає уваги. Але якщо у синоптика
відбувся якийсь один «прольот», люди
одразу помічають».
Пані Наталя має у своїй професійній біографії і протилежний досвід
— це коли її точні прогнози спрацьовували на всі 100 відсотків і їх так само
помічали. «Три роки я співпрацювала з
агрохолдингом, який вирощував картоплю для чипсів. І, наприклад, іде ци-

клон, очікується період сильних злив,
я їх за дві–три доби попередила, вони
накрили бульбу і врятували врожай. І
ці, здавалося б, дрібниці пізніше виливаються у величезні гроші. Керівники
агрофірми мені потім показували статистику, як завдяки моїм прогнозам
вдалося зекономити десятки тисяч
доларів».
Разом із тим жінка пригадує і кумедні історії, коли люди пишуть або
телефонують, аби запитати, чи буде
дощ у неділю, бо весілля планують, чи
просять синоптичного супроводу в подорожі через Атлантику. Від останнього вона, до речі, не відмовилася. Каже,

«НЕ МОЖЕ ЗАКАРПАТСЬКИЙ ПРОГНОЗ ПОГОДИ
ДІЯТИ НА ПОЛТАВЩИНІ»
«Ніякі народні прикмети не мають наукового обґрунтування. Вони складалися роками, за природою спостерігали та робили якісь висновки. Однак,
по–перше, була сприятлива екологія, ніякої загазованості, техногенного розвитку, який останні роки просто вибухнув. По–друге (я завжди це повторюю),
наша країна має степ, лісостеп, навіть субтропіки на півдні Криму, і не може
закарпатська прикмета діяти на Полтавщині».
це був неймовірний досвід, немов сама
на вітрильнику перетнула океан.
Та за веселими розповідями ховається непроста і дуже відповідальна
робота. Прогнозами Наталя Діденко
займається практично цілий день, а
буває що й ніч: «Сідаю за комп’ютер,
відкриваю десь до десяти моделей,
схем, вивчаю синоптичну ситуацію —
поле атмосферного тиску, як будуть
переміщуватися повітряні маси. Якщо
сьогодні циклон, умовно кажучи, над
Болгарією, знаючи швидкість, напрям,
активність, побачивши, що він зробив
над Балканами зараз, розумію, що він
завтра вранці та вдень буде над Україною, і чого від нього чекати. Живу фактично з метеорологічними картами.
Цим треба займатися постійно, якщо

“

рятують світ, бо там усвідомлюють, що
прогнози — це безпека людей і навіть
національна безпека. «Ми входимо у
фазу, коли людина стає надзвичайно
залежною від погоди, — ділиться вона
роздумами. — Тому наш фах не просто
залишиться, а буде одним із найбільш
перспективних. Я дуже рекомендую
батькам, у яких діти мають вступати
до вищих навчальних закладів, про
це замислитися. Моделей, схем є чимало, і всі вони непогано працюють,
але тільки жива людина, живий синоптик може взяти їх «за вуха» й зробити
висновок».
Наталя Діденко має чітке завдання
перед молодими колегами, які збираються прийти у цю професію: «Нам не
вистачає системи попереджень. Тому її

Якщо у синоптика відбувся якийсь один «прольот»,
люди одразу помічають.

хочеш, щоб був результат, аби врешті–решт це було корисно. Буває, друга
година ночі, вже очі вилазять, а я сиджу та чекаю на дощ, хвилююся, ледь
не плачу, бо розумію, що прогноз не
збудеться, і опади випадуть пізніше».

ХОЧЕШ СТАТИ СУПЕРГЕРОЄМ?
ІДИ В МЕТЕОРОЛОГИ!
Жінка щиро вірить у відродження
престижу своєї професії. Не погоджується вона з тим, що в Україні її колеги
часто стають об’єктами для жартів,
тоді як в американських фільмах метеорологи — це завжди супергерої, які

l ДОБРА СПРАВА

розробка повинна стати для них справою честі. Ось у всіх бабусь і дідусів у
селі є звичайні мобільні телефони. Хіба
важко придумати такий стартап (може,
хтось уже вигадав, але я про це не
чула), аби у відповідний період їм приходили повідомлення на кшталт: «За
дві години у вашому районі очікується
гроза, град, шквальний вітер». Бабуся б
тоді пішла, накрила свої помідори… Це
елементарні речі, їх неважко зробити, і
мені здається, що великі гроші для цього не потрібні».
За матеріалами сайтів unian.ua,
obozrevatel.com.

Фото Facebook Фонду Порошенка.

Марина Порошенко передала засоби захисту
від коронавірусу університету «Україна»,
де навчається тисяча студентів з інвалідністю
На боротьбу з пандемією
фонд Петра Порошенка вже
витратив понад 100 мільйонів
гривень
Василина СМЕТАНА

ружина п’ятого Президента передала студентам університету
«Україна» маски та санітайзери.
За словами Марини Порошенко, цей
заклад — один із небагатьох вишів,
який створює всі умови для навчання людей з інвалідністю. Як відомо,
протягом президентської каденції
Петра Порошенка його дружина активно опікувалась запровадженням
в Україні інклюзивної освіти. Зараз до
питань соціалізації дітей з особливими освітніми проблемами додалися
ще й пробеми захисту від коронаві-

Д

русу. Тим паче, що з державного бюджету освітянам до початку нового
навчального року на захист від вірусу
влада не виділила жодної гривні.
«Це стало традицією для Фонду
Порошенка — дбати про безпеку
студентів і всіх українців. Сьогодні ми передали і засоби особистої
безпеки — маски і санітайзери для
університету. Для мене особисто
важливо, що саме інклюзивна освіта, яка є філософією цього вишу,
пошириться на всі інші навчальні
заклади України», — говорить Марина Порошенко.
Президент Відкритого міжнародного університету розвитку
людини «Україна» Петро Таланчук
розповів, що зараз тут навчається
близько тисячі людей з інвалідністю.
«Університет створювався для них

у тому числі», — зазначив очільник
навчального закладу.

ДО РЕЧІ
Петро Порошенко та фракція
«Європейська Солідарність» у парламенті вимагають від влади запровадити страхування освітян від коронавірусу, а також додаткову оплату
праці у разі понаднормового навантаження на педпрацівників у зв’язку
з пандемією. Депутати вже зареєстрували відповідні законопроєкти.
Від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією «Рошен» і
волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків,
10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА–тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники

Протягом останніх років Марина Анатоліївна доклала чималих зусиль
для розвитку інклюзивної освіти в Україні.

понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та
відправили у регіони України понад
50 тисяч продуктових наборів для
людей із вразливих категорій.
Захисні костюми від Порошенка

отримали понад 100 медичних закладів. У Порошенка у 2020 році на
боротьбу з пандемією коронавірусу
вже витрачено більше ста мільйонів
гривень.
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l ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...

l ІМ’Я У МЕДИЦИНІ

Знаменитий Пирогов називав
його своїм добрим ангелом
Фото nubip.edu.ua.

200 років тому професор
Єфрем Йосипович Мухін був
одним із найбільших світил
тодішньої медицини. Але він
ніколи не забував, що життя
йому дала українська земля
Оксана КРАВЧЕНКО

У ВЕЛИКИЙ СВІТ —
ІЗ СЕЛА ЗАРОЖНЕ
Цей населений пункт — один
із найстаріших на Чугуївщині,
заснований у 1647 році. До райцентру — 19 кілометрів, до Харкова — 50. Предки майбутнього
видатного лікаря оселилися на
Слобожанщині у XVII столітті. У
Василіївській церкві села Зарожне
служив протоієреєм Йосип Мухін.
А 1766–го в його сім’ї з’явився на
світ хлопчик, ім’я якого стало всесвітньо відомим.
Спочатку юний Єфрем вступив до Харківського духовного
колегіуму – справжнього просвітницького центру Слобідської
України. А 1 жовтня 1787 року
завдяки своїм успіхам у навчанні він одержав можливість стати
студентом Єлисаветградської медико–хірургічної школи. Це був
період постійних битв і походів
російських військ, які виявили
недостатню забезпеченість армії
медичними кадрами. Тому через
вісім місяців юнак був відряджений у Єлисаветградський генеральний госпіталь. Незабаром
почалася війна з Туреччиною, і
медики, які мали практичні навички з догляду за пораненими,
досвід проведення найпростіших
операцій, були на вагу золота. Тож
Єфрем Мухін пройшов тут велику
школу. Невдовзі він самостійно
успішно оперував і на полі бою,
і в лазареті.
Після війни молодий військовий лікар завершив навчання
і, трохи попрацювавши в Єлисаветграді, вирішив вдосконалювати свої наукові здібності в Московському університеті. Талант і наполегливість допомогли Єфрему
Мухіну без протекцій і підтримки
«завоювати» столицю. У 1800 році
він став головним лікарем Голіцинської лікарні. Перша наукова
праця — «Про збудження, що
діють на живе людське тіло» —
приносить йому ступінь доктора
медицини і хірургії.
Великою науково–громадською заслугою професора Мухіна було запровадження ним
противіспової вакцинації. У жовтні 1801 року він провів у Московському виховному будинку перше
щеплення проти поширеної тоді
хвороби, використовуючи вакцину, надіслану імператриці Марії
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«Лікар — не анатом не тільки не корисний, а й шкідливий», —
часто повторював професор Єфрем Мухін.

Федорівні англійським лікарем
Едуардом Дженнером. Препарат
ввели хлопчикові Антону Петрову. Щеплення дало успішні результати — і пацієнта на пам’ять про
знаменну подію перейменували
на Антона Вакцинова. А у 1804 році
було опубліковано працю Мухіна
«Розмова про користь щеплення
коров’ячої віспи». Після цього вакцинація стала поступово широко
розповсюджуватися.

«НАДИВУВАВШИСЬ
НА ЛІКАРЯ МУХІНА, ВИРІШИВ
ПІТИ В МЕДИЦИНУ»
Так писав у «Щоденнику старого лікаря», згадуючи своє дитинство, великий хірург Микола
Пирогов. «Старший брат мій лежав
хворий на ревматизм, який довго
не піддавався лікуванню… Тоді покликали на допомогу Єфрема Йосиповича Мухіна, на той час чи не

“

в університет. Протегував на іспиті,
а після закінчення курсу запросив
у професорський інститут», — із
вдячністю написав знаменитий
учень Мухіна.
Про видатного вченого та хірурга Миколу Пирогова ми вже
розповідали. Дорогу в медицину
йому відкрив Єфрем Мухін, якого «батько» військово–польової,
пластичної хірургії називав «мій
добрий ангел».
У Голіцинській лікарні Мухін
створив перший в Росії пункт
швидкої допомоги. У 1805 році
набула популярності книга науковця і практика «Міркування
про засоби і способи оживлення
утоплеників, удушених і тих, хто
задихнувся».
Випадків, коли Єфрем Мухін
рятував, зціляв, буквально воскрешав, — сотні. Відома історія, коли
в лікарню привезли будівельника,

Студенти любили лекції професора Мухіна,
які були схожі на вільну бесіду на різні
медичні теми.

найкращого практика в Москві…
Результат був блискучий. Раніше
попри зусилля п’яти–шести лікарів
недуга все більше загострювалася, і я щодня чув з кімнати хворого
крики та стогони. А через кілька
днів після того, як за нього взявся
Мухін, пацієнт почав одужувати…
В очах 10–річної дитини професор
був благодійним чарівником, який
чудесно зцілив люті муки брата.
Народилося бажання наслідувати,
надивувавшись на лікаря Мухіна,
я вирішив піти в медицину. Коли
мені минуло 14 років, професор
порадив батькові послати мене

якому на голову впала цеглина.
З операцією Мухін уклався у пів
години — розсунув зовнішні покриви черепа, витягнув уламки
роздроблених кісток і зашив рану.
Через п’ять днів пацієнт уже зміг
розмовляти, через два тижні — ходити з милицею, а ще через місяць
повністю видужав. Це була перша
нейрохірургічна операція в Росії.
Професора не випадково називали засновником травматології. Ще у 1806 році він видав книгу
про лікування переломів і вивихів
«Першоджерела костоправних
наук». У передмові Єфрем Мухін

пише: «Наука ся хоча й існувала
раніше, але в роздільному вигляді. Костоправи, які займалися сею
справою, не мали до цього часу
ніякої особливої для себе настанови… Тому я перший, утворюючи цю науку, мав завжди на увазі
те, щоб дати особливий примітний
склад найменуванню її і притриматися тих назв, які вживає народ
для вираження ідеї сеї науки. У багатьох місцях приєднав я нові мої
висловлювання, ідеї, спостереження і досвід».
Згодом Єфрема Йосиповича
запросили на посаду ординарного професора Московського
університету, де він викладав
анатомію, фізіологію, токсикологію, судову медицину. Потім
Мухін став деканом лікарських
наук, завідував університетською
аптекою, був керівником терапевтичної клініки, організованої при
Московській медико–хірургічній
академії.
Студенти любили лекції професора Мухіна, які були схожі
на вільну бесіду на різні медичні
теми. В університеті Єфрема Йосиповича називали «батьком юнацтва». На його гроші навчалися і
готувалися до іспиту на ступінь
доктора чотири найздібніші вихованці — Дядьківський, Болдирєв,
Ловецький, Вишняков. Мухін віддав їм всю свою річну професорську платню.
«Медичні науки, а особливо
анатомія, повинні викладатись
неодмінно практично. Лікар — не
анатом не тільки не корисний, а й
шкідливий», — часто повторював
професор.
Під час епідемії холери в
Москві у 1830 році знаменитий
лікар Мухін очолював тимчасову
інфекційну лікарню. Він писав:
«…зрання до глибокої ночі я боровся зі злою холерою в лікарні
на 50 ліжок, дбаючи обов’язково
про застосування швидкодіючих
засобів проти зла цього». Сам професор також двічі перехворів на
холеру.
Уперше в світі він запропонував використовувати хлорне вапно з метою дезінфекції — для запобігання «заразного початку».
Займався дієтологією — залишив
записки про пісну їжу, а також
«Спосіб пекти хліб з багатопоживного поросту». А ще доктор Мухін винайшов самовар–автоклав,
де під впливом гарячої пари стерилізувалися бинти.
За життя цей талановитий
лікар і науковець мав багато
відзнак. Шанують його й нині.
Не забули про Єфрема Мухіна
на малій батьківщині. У жовтні
2016–го в селі Зарожне на Харківщині прославленому землякові
було відкрито пам’ятник. А цього
року правління Всеукраїнської
громадської організації імені Миколи Пирогова «Військова медицина України» запровадило орден
імені Єфрема Мухіна.

Більше публікацій на медичну тему – на сайті V O LYN . CO M . UA

Коронавірус
жорстокий
до курців
і товстунів
Американські вчені з’ясували,
що частіше заражаються COVID-19
і важче переносять недугу люди,
які мають нікотинову залежність,
а також ті, хто страждає
від ожиріння
Марія КАЩУК

уріння електронних сигарет підвищує ймовірність
захворіти на COVID-19 у
п’ять разів. Вік при цьому значення не
має. Серед тих, хто курить і електронні,
і звичайні цигарки, ризик захворюваності на коронавірус є вищим у сім разів»,
— повідомила автор дослідження, професорка Стенфордського університету
Бонні Хальперн–Фельшер.
Такі результати пояснюються тим негативним впливом, який тютюнові вироби
справляють на легені та імунну систему.
Крім нікотину, небезпеку становлять добавки, які містяться в них, вони накопичуються в легенях і викликають запалення.
Додатковий ризик криється в тому, що підлітки та молодь часто діляться сигаретами одне з одним. Це збільшує можливість
передачі COVID-19, як і те, що під час куріння люди частіше торкаються рота руками.
До речі, про шкоду електронних
сигарет лікарі попереджали ще до пандемії коронавірусу. У центрі з контролю
і профілактики захворювань США повідомляли, що вейпінг призвів до спалаху
важких випадків пневмонії, і більшість
недужих були молодими чоловіками.
А вчені з Алабами з’ясували, що
кожна десята смерть від коронавірусу
припадає на людину з надмірною вагою.
«Давно відомо, що ожиріння призводить до серцевих захворювань, діабету,
раку — так відбувається в усьому світі.
Це одна з причин, яка змушує думати
про поліпшення дієти і підвищення фізичної активності. Але ми тепер спостерігаємо і зв’язок зайвої ваги з інфекційними захворюваннями», — розповіла професорка Університету Алабами
Ліза Павлоски.
За даними вчених, коронавірус особливо небезпечний для людей, чий індекс маси тіла понад 30. Кожен кілограм,
набраний понад норму, лише підвищує
ризик захворювання.
Проведені дослідження наближають
лікарів до розуміння того, чому в одних
людей COVID-19 протікає безсимптомно, а іншим потрібна екстрена медична
допомога.
Відомо, що у деяких пацієнтів, які
перехворіли на коронавірус, функція
легень може знизитися на 20–30%.
Водночас вони стають несприйнятливими до нового зараження СOVID-19,
оскільки отримують до нього імунітет.
За спостереженнями спеціалістів, дехто
з колишніх хворих може відчувати ознаки гіпоксемії у вигляді задишки під час
фізичних навантажень. А легеневий фіброз нерідко проявляється пізніше або
ж навіть виліковується в разі своєчасної
і кваліфікованої допомоги.
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Велика сторінка для Пані

Завжди залишайте за чоловіком право
вибору! Вчіться у тьоті Цилі:
«Ізю, коханий, зробимо, як я сказала,
чи навпаки, як я сказала, так і зробимо?»

l ТАК ПРОСТО!

«Налиті сонцем грона винограду...»

Прихід холодного
сезону диктує нові
правила і в оздобленні
нігтів. Ми переглянули
модні покази і обрали
ТОП-5 трендів нейл-арту
осінньо-зимового сезону.
До речі, ці манікюрні
ідеї ви зможете втілити
вдома. Не обов’язково
записуватися у салон.
Потрібно лише мати
кілька флакончиків лаку
і трохи фантазії

гою чорного. Так рисунок стане
виразнішим.
Логоманія. Минулого літа
вона була головним трендом
в одязі, а восени 2020-го стане
актуальною і в манікюрі. Лейбли
відомих модних будинків можна сміливо використовувати,
як дизайн нігтів, — і всі будуть
у захопленні від цього.

l КОРИСНІ ПОРАДИ

Що потрібно знати про кольори

Схема schemiapuntocroce.it.

l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!
Як і раніше — кросівки. Без них
не обійдемося. Варіацій їх багато. Тож
вибирайте ті, які найкомфортніші для
вашої ноги
У тренді — широкі, масивні підбори. На них
ви почуватиметеся впевнено. Актуальні і туфлі
у стилі Мері Джейн — з ремінцями на щиколотці.
Хітом осені будуть чоботи з високими халявами. В колекціях дизайнерів багато моделей взуття, яке привертає увагу кольором, фасоном і фактурою. Чим «ненормальніше» воно
виглядає — тим ви модніші і цікавіші.
Цього сезону актуальна і шпилька. Взуття

Фото journal.avers3.com.

Яке ж взуття у тренді восени?

з витягнутим носком. Восени будуть модними
чоботи, щедро прикрашені металевою фурнітурою і бахромою. Повертається, як вже зазначали, гострий носок і сріблястий та білий колір.
Вони гарно виглядатимуть у похмурі осінні дні.

Певне, не варто
наголошувати
на важливості правильного
добору барв при
оформленні помешкання,
адже про це всі знають.
Та й сучасна пропозиція
шпалер, фарб та інших
оздоблювальних
матеріалів дає змогу
задовольнити навіть
найвибагливіші смаки.
Тож ми просто нагадаємо
основні правила
Пам’ятайте, що колір не тільки візуально змінює пропорції
приміщення, а й має властивість впливати на ваш настрій:
звеселяти чи засмучувати,
дратувати чи заспокоювати,
втомлювати чи підвищувати
працездатність. Так, червоний
збуджує, жовтий сприяє гарному настрою, стимулює зір, заспокоює нервову систему, зелений
створює відчуття спокою, нагадує про життєдайний вплив природи. У цей колір найкраще фарбувати кімнати, призначені для
відпочинку. Голубий заспокоює,
тому використовується у клініках і санаторіях як допоміжний
чинник при лікуванні безсоння,
нав’язливого стану.
Для вітальні, де часто зби-

Фото google.com.

рається вся родина, найкраще
підійдуть бежеві, жовтуваті, кремові тони. Можна скористатися й
гамою зеленого, але зважте, що
під впливом сонячних променів
такі кольори стають різкішими,
неприємними для зору.
У спальні необхідно створити якнайкращі умови для відпочинку і сну. Тому тут не має бути
яскравих барв, великих візерунків. Найкраще підійдуть для цієї
кімнати блакитно-сірі, світло-зелені, лимонні тони.
Для дитячої кімнати добирайте яскраві шпалери чи фарби — жовтогарячі, зелені, темно-рожеві, оранжеві, з різними
фігурками, візерунками й малюнками на казкові теми.

І ще кілька порад щодо забарвлення стін квартири. Якщо
кімната виходить на північ або
з інших причин світла в ній недостатньо, найкраще, аби вони
були світлих, жовтуватих тонів.
І навпаки, стіни приміщення, що
«дивиться» на південь, тривалий
час залите сонцем, вимагають
темніших, холоднуватих кольорів. Що ж до малюнка шпалер,
то це справа смаку. Але не слід
нехтувати правилом: у невеликій кімнаті візерунок не повинен
бути великим. До речі, замаскувати нерівні стіни допоможуть шпалери з дрібним квітковим узором.
Кухню краще оформити у білому, блакитному, салатовому
та інших світлих тонах.
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Щоб посуд сяяв
чистотою

Якщо
не любите
страви
з гарбуза…

Здається, нема нічого
простішого за миття
кухонного начиння. Але
навіть у цій нехитрій
справі є свої тонкощі,
завдяки яким воно довго
буде ніби нове

щось пригоріло, влийте трохи
холодної води, додайте по щіпці соди та солі і залиште на декілька годин, а тоді помийте й
ополосніть теплою водою.

СКЛО

Кераміка з часом втрачає
свою красу: внаслідок багаторазового миття зображення
стають блідими, бо звичайні
мийні засоби руйнують фарби
й емалі, тож такий посуд краще
мити неагресивними біозасобами.

Стильні келихи, склянки,
штофи — окраса столу. Догляд
за ними досить простий, але
кілька правил варто пам’ятати:
перед миттям скляного посуду
треба зняти з рук персні й уникати різких перепадів температури, щоб скло не тріснуло.

Цьогоріч маємо гарний урожай
цих овочів, які є унікальними
за вмістом вітамінів групи В,
С, Е, А, РР і навіть рідкісного
вітаміну К, органічних кислот,
мінеральних речовин, цінних
білків. Саме тому гарбуз вважають
продуктом молодості. Однак його
можна використовувати не лише
у кулінарії, а й у косметології
тричній формі нігтів.
Графічний дизайн. Якщо
вже вирушаєте у салон, то обирайте складний графічний манікюр із різноплановими елементами. А коли експериментуєте вдома — великі графічні
фігури на нігтях. Малюйте їх,
використовуючи лак, а в кінці
підкресліть контур за допомо-
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l СЕКРЕТИ КРАСИ

Кілька флакончиків лаку і трохи
фантазії...

Матове покриття. Радимо звернути увагу на глибокі
відтінки червоного, чорного,
синього чи шоколадного кольорів. Такий манікюр додасть
вашому образу перчинки.
Ставка на чорний. Цієї
осені він претендує стати класикою. Чорний лак особливо
ефектний під матовим фінішем
та на мигдалевидній та асиме-

www.volyn.com.ua

КРИШТАЛЬ

Зробіть такі маски — і ви будете
задоволені результатом
1. Для чутливої шкіри. Змішайте
1/3 склянки гарбузового соку з 3 столовими ложками вівсяної муки, додайте
1 яєчний жовток і 1 столову ложку меду.
Всі компоненти ретельно збийте за допомогою міксера. Нанесіть маску на обличчя
на 15 хвилин, після чого змийте теплою
водою.
2. Для волосся. Несушене гарбузове насіння очистіть від шкірки й розітріть до утворення кашки. Отриману масу
перекладіть у скляний посуд і додайте
охолодженої кип’яченої води у співвідношенні 1:10. Все ретельно перемішайте
до отримання однорідної консистенції
і щільно накрийте кришкою. Перед миттям голови протріть гарбузовою емульсією шкіру і пасма волосся, зверху пов’яжіть
бавовняну хустинку або рушник. Через
20–30 хвилин вимийте м’яким шампунем
для вашого типу волосся і обполосніть
підкисленою водою (1 чайна ложка оцту
або лимонної кислоти на 10 літрів води).
3. Для губ. До 1/4 склянки соку гарбуза додайте 1 чайну ложку сиру, щоб
вийшла однорідна кашка. Нанесіть суміш
на губи на 5 хвилин, потім протріть уста
серветкою, змоченою у воді кімнатної
температури. Повторюйте процедуру
кілька разів на день. Ця маска чудово живить і зволожує шкіру губ.
4. Крем для рук. Натріть гарбуз і змішайте з персиковою олією (наприклад,
на 1 чайну ложку сирого тертого гарбуза
додайте чайну ложку олії). Отриману суміш нанесіть на руки й одягніть на годину
гумові рукавички. Шкіра після такої маски
стає дуже ніжною.

ЗБЕРЕГТИ ГАРНИЙ
МАЛЮНОК

Фото posuda.vyborkuhni.ru.

йміть і помийте губкою з мийним засобом.

ДОГЛЯД ЗА ГЛИНЯНИМ
ПОСУДОМ

Він потребує особливого
підходу. Від гарячої і навіть теплої води такий посуд тьмяніє,
втрачає блиск. Тому мити його
слід у прохолодній воді з содою, після чого насухо витерти
м’яким рушником.

Горщики незамінні для
приготування смачних страв,
а щоб надовго зберегти їх,
мити варто мильним розчином
або содою і дати висохнути відкритими, без кришок, аби вивітрилися запахи.

ЕМАЛЬ БЕЗ ПОДРЯПИН

ОЧИСТИТИ ВІД НАГАРУ

Тут головне правило — берегти від ударів і різкої зміни
температури. Щоб емальований посуд служив довго,
не тріть його металевими губками. Якщо в такій каструлі

Знадобиться великий казан: налийте в нього води,
всипте 6–8 столових ложок
солі, складіть пригорілий посуд, прокип’ятіть і залиште,
поки охолоне. Після цього виР

Фото domicad.com.ua.
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БОРОТЬБА З КАВОВИМ
НАЛЬОТОМ
Багато хто полюбляє варити каву в турці, та з часом
її стінки вкриває неприємний
коричневий наліт. Щоб позбутися його, прокип’ятіть воду
зі скибочкою лимона впродовж кількох хвилин.

ДО БЛИСКУ
Внаслідок частого миття
ложки, виделки й ножі стають
тусклими. Помивши їх теплою
водою і мийним засобом, почистіть ще й харчовою содою,
А

М

А

змийте її і протріть столові
прибори сухою серветкою.

ПОЗБУТИСЯ ЗАПАХУ РИБИ
Протріть брудну ємність
серветкою, добре змоченою
в оцті, далі промийте холодною водою, а тоді вимийте
з мийним засобом теплою водою і знову прополощіть.

БЕЗПЕЧНІ МИЙНІ ЗАСОБИ
Існує кілька ефективних, що зарадять у будь-якій
побутовій ситуації: гірчичний
порошок відмінно справляється з жиром, сода відновлює
блиск, а оцет знищує плями
і запахи.
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Мої маленькі
незалежності

Запорозькі козаки перед боєм
тренувались і на «Біблії диявола»

Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

хні обурення лягають у канву
того, що ще з літа залишилося в мене від спілкування зі старшим сином:
повноліття стало для нього достатнім аргументом,
щоб боротися за ще більшу власну незалежність.
Зі своїх тисячі аргументів
про те, чому мушу знати,
де він планує бути пізнього вечора, я озвучувала
йому один «найзалізніший». Це справді важко —
відпускати від себе далі,
аніж ще пів року або місяць тому, однак дійсність
така, що готовності до цього батьки, а особливо,
як мені здається, мама, мусять навчатися все життя.
Коли ж менші мають нагоду
спостерігати за старшими,
то й собі набагато раніше
намагаються розсунути
межі своїх «берегів». Звісно, з ними все інакше: рішення щодо англійської
дитині приймати не дам,
а от гуртки нехай обирає
сама. Вся сіль у тому, що
постійно треба терпляче пояснювати, чому має
бути саме так. Навіть коли
у відповідь чую пирхання,
все одно прошу дати можливість завершити й аргументую свою точку зору.
Головне, щоб змогти без
нервів. Як дорослому іноді
треба час, щоб «зжитися»
з якимсь неприємним нововведенням, так і молодший «перетравлює» необхідність поволі. Але…
Але сприйняття позиції
дорослого є тоді, коли й він

Ї

уміє поступатися. «О 21-й
телефон має лежати на столі!» — проголошую осінній
вердикт своїй школярці-підлітку і відчуваю ще не висловлену хвилю обурення,
протесту і намір кинутися
в бій, та такий, що здатен
збити з ніг. Тож роблю крок
назад: «Готова вислухати
твій варіант»… У підсумку
зійшлися на 21.20. (Переговори — таки непоганий
винахід людства.) Залишається не забути проконтролювати. Записую у «внутрішій» нотатник й інше:
як тільки щось не так —
спочатку проводжу нараду з дитиною. Приємно ж
відчувати, що її думку беруть до уваги, а з іншого
боку — хто порадив, то й
відповідає! Це про те, що
нам, батькам, треба вчитися
ще й ділитися з донькою чи
сином відповідальністю
(в розумних межах). Легше надавати більше прав,
коли вже випробував, що
довіряти можна. Найважливіше: право дитини
на гідність є непорушним!
Якщо ми робимо все, щоб
не гнобити, не принижувати (як кажуть діти тепер,
не тролити), то вкладаємо
у «золоту жилу»! Маленькі
потреби в «незалежності»
зростають разом із нашими
хлопчиками й дівчатками,
і розуміння цього допомагає залишатися хорошими
батьками.
Маєте свої спостереження — 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!
:)) :)) :))
Неділя по обіді. Вся велика
родина Рабіновичів вдома.
Сара старанно грає на фортепіано. Її чоловік Яша гірко зітхає,
слухаючи, і таки не витримує:
– Сарочко, серце моє,
досить мучити інструмент і мої
нерви. Ну, куплю, куплю я тобі
ту сукню!
Лунає ще кілька гучних
акордів.
– І туфельки теж куплю!
:)) :)) :))
Жуль Верн описав подорож людини до центру Землі,

Герберт Уельс створив людину-невидимку, Рудольф Распе
відправив барона Мюнхгаузена з гармати на Місяць, але на
конкурсі фантастів із величезним відривом переміг політик
міського масштабу, який
пояснив наявність у власності
22 квартир «чесною сумлінною
працею».
:)) :)) :))
– Чому пасічник, коли
збирає мед, одягає на голову
сітку?
– Бо якщо його бджоли
потім впізнають – йому хана.

Так дехто називає відомі всім нам… карти
Закінчення.
Початок на с. 1
Тетяна
РЕПЕТИЛО

ще однаа
ц і к а ва версія появи карт
арт
у Старому Світі.
віті.
В 1380–1422 роках
оках
у Франції правив
равив
Карл VI, який був божевільним (перший
ерший
напад безумства
ва стався у нього 1392
92 року
після перенесеної
сеної лихоманки). Придворний
идворний
живописець Грінгонер
придумав і намалював
карти для розваги
зваги свого
короля, щоб заспокоювати його під
час нападів. Аби догодити володарю,
він придумав і намалював спочатку
королів, потім валетів. Пізніше почав
зображувати королів, валетів і дам (які
з’явилися в колоді дещо пізніше) у вигляді певних історичних постатей і героїв. Наприклад, бубновий король —
Юлій Цезар, червова дама — Олена
Троянська…
Як карти потрапили в Україну —
достеменно невідомо, проте сталося
це у XVI столітті. В них грали не тільки
магнати, купці, шляхта, а й запорозькі
козаки. Причому вважається, що козаки якраз були першими. До наших днів
дійшли відомості лише про одну суто
запорозьку гру в карти під назвою
«Чуприндир». Козака, який програв,
смикали за чуб стільки разів, скільки очок мали карти, які залишилися
в нього на руках.
А ще ця розвага є важливим способом постійного тренування реакції. Оскільки азартні ігри базуються
на тому, що гравець повинен приймати рішення, не маючи ніякої інформації, вони сприяють зміцненню
витримки, мужності, виховують вміння не втрачати голови в складних обставинах і зберігати гідність у безвихідних ситуаціях. Ці навики були дуже
важливими для козаків у бою.
Картам у давнину надавали певного символічного значення. Наприклад,
кількість тижнів у році — це кількість
карт у великій колоді, тобто 52. Чотири пори року — це чотири масті.
Кожен сезон має 13 тижнів — кожна
масть — 13 карт. Одна карта має певну кількість очок від 1 до 13, коли їх
усі додати, то в результаті вийде 91 —
це кількість днів у кожній із чотирьох
пір року. Якщо додати очки всіх сезонів (усіх чотирьох мастей), вийде
364 — це кількість днів у році без одного дня.
Ті карти, до яких ми звикли, при-
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«Не буду ходити на англійську! Я вже сама маю
обирати, що хочу!» — донька супиться й усім тілом
висловлює незгоду й непокору. А меншенький
і собі докидає, що в дитсадок він теж не піде

І навіть на патріотичних картах пікову даму зображають як відьмарку.

“

Оскільки азартні ігри
базуються на тому,
що гравець повинен
приймати рішення,
не маючи ніякої
інформації, вони
сприяють зміцненню
витримки, мужності,
виховують вміння
не втрачати голови
в складних обставинах.

йшли до нас на початку XVII століття
з Франції через Німеччину і Польщу.
Колода з 36 карт — це урізана 54-карткова «французька колода». Приблизно в XV–XVI століттях вона повністю
склалася у звичному для нас вигляді
і з того часу фактично не змінювалася.
Сучасний варіант «двоголових»

ЦІ ВИСЛОВИ ЗБАГАТЯТЬ
ВАШЕ МОВЛЕННЯ:
Карти в руки (кому) — коли
хтось досвідчений, зі знанням справи може добре зробити що-небудь.
Плутати (сплутати) всі карти —
руйнувати чиї-небудь плани, наміри,
сподівання.
Розкривати чиїсь карти — виявляти приховані наміри, справжню
сутність справи.
Ставити на карту — піддавати
небезпеці що-небудь, ризикувати чимось («Доля, поставлена на карту»).
«Карта не кінь — до ранку прийде» — обнадійлива фраза у грі,
коли довго не щастить із козирем.
Його (її) козирна карта — сильні риси чи вміння («Не можна недооцінювати людини доти, поки ти
не бачиш всі її карти»).

карт, коли одна половинка повторює
іншу,
іншу з’явився у XVII столітті в Італії.
Італії
Тепер про зворотний бік карт,
так звану «сорочку». Спочатку вона
була білою. Потім — візерунчатою.
Але кожна карта мала свій унікальний орнамент, що дуже допомагало
шулерам, які примудрялися запам’ятовувати хитромудрі комбінації ліній.
Лише згодом, на початку ХХ століття,
всі карти в колоді отримали однакову «сорочку» і стали «одягнутими,
як близнюки, з одного боку».
Ну і про найпотаємнішу карту, яку
оспівали Олександр Пушкін, написавши повість «Пікова дама», і Петро
Чайковський, створивши однойменну
оперу. Вважається, що дама пік приносить невдачу, її називають відьмою
та втіленням нечистої сили. Таким
чином, вона стала символом зла,
брудних помислів, заздрості, суперництва, невдачі в коханні та особистому житті.
Нехай у вашому житті, якщо і трапляються такі «пані», то тільки за грою
у карти.

ДО РЕЧІ
«ЯК КАРТА ЛЯЖЕ (тобто

подивимось, як вийде)», —
так зараз кажуть про якусь
розпочату справу, фінал якої
буде залежати від певних
обставин. Цікаво, що першими
цей вислів почали вживати
казахи, хоча він у них означав
зовсім не гру в карти
Справа в тому, що в цього народу
існує національний делікатес, який
називається карта. Це відварена кінська кишка, на якій гадали на одруження — треба було порахувати
річні кільця. Однак таке ворожіння
не прижилось і не стало популярним
(логічно, бо це ж скільки коней треба
було вбити!), зате вислів пішов у народ і його перефразували картярі.
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Володарка найбільших стегон зустрічається
із хлопцем удвічі меншим за себе
Еудоксі Яо абсолютно впевнена, що
параметри тіла не мають ніякого
значення. Тим більше, що її бойфренд
може скоро стати президентом
Мирослава СЛИВА

удоксі живе в Кот-д’Івуарі, але її знають не тільки
на батьківщині, а й у всій Африці. Головна причина — дуже широкі стегна дівчини, які перевищують в обхваті півтора метра. За таку особливість Яо
навіть іноді називають «африканською Кардашьян»
(Кімберлі «Кім» Кардашьян-Вест — 39-річна всесвітньо
відома американська телевізійна зірка, модель, акторка, учасниця реаліті-шоу. — Ред.).
Унікальна особливість абсолютно не заважає
Еудоксі нормально жити, а, навпаки, — допомагає.
Вона не відчуває труднощів при покупці одягу, обирає обтягуючі речі, не боячись виставляти напоказ

Е

найбільш помітну частину свого тіла. Адже Яо працює моделлю категорії plus-size, часто бере участь
у різних телешоу, ділиться подробицями свого життя і непогано заробляє.
У кінці літа ЗМІ звернули увагу на особисте
життя моделі: в Еудоксі з’явився бойфренд — гвінейський репер Гранд Пі (Мусса Сандіана Каба).
Хлопець має нестандартну зовнішність і невисокий
зріст, але це не бентежить пару.
На спільних фото Гранд Пі виглядає вдвічі,

“

Обоє не звертають уваги
на відмінності в габаритах
і впевнені, що вони абсолютно нічого
не означають та не заважають
спільному щастю і любові.
Р

Е

К

Л

а то і втричі меншим за свою розкішну обраницю.
Але обоє не звертають уваги на відмінності в габаритах і впевнені, що вони абсолютно нічого не означають та не заважають спільному щастю і любові.
Еудоксі постійно викладає в соціальних мережах
знімки з бойфрендом. Іноді вона вдається в подробиці стосунків, розповідаючи, що Гранд Пі частенько дає приводи ревнувати. Так, він регулярно цілує
шанувальниць у губи, хоча збирається одружитися
з Еудоксі, і освідчується їй у коханні. Дівчина побоюється, що така поведінка бойфренда може не сподобатися її батькам і стане перешкодою для шлюбу.
Яо вірить у світле майбутнє і налаштована
рішуче, адже її хлопець збирається брати участь
у президентських виборах в Гвінеї. А поки закохані
насолоджуються один одним і діляться своїм щастям із шанувальниками. Тому, людоньки, просто
не заздріть!
За інформацією видання kenguru.plus.
А

М

А

10 вересня 2020 Четвер

Фото kenguru.plus.

www.volyn.com.ua

Про цю «солодку парочку» говорить
тепер увесь світ.
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_________________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
_________________________________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного
реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУД МАРК»
код ЄДРПОУ 40253879
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по
батькові фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля
1. Інформація про суб’єкт господарювання
Юридична адреса: 02152, м. Київ, вул. А. Бучми, буд. 5
тел. 067-505-82-85; e-mail: s.zhidkov@brsm-nafta.com.ua
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий
індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні
альтернативи1
Планована діяльність, її характеристика.
Нове будівництво АЗК із пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, та АГЗП в с. Оконськ Маневицького
р-ну Волинської обл. на земельній ділянці площею 0,4 га. Термін експлуатації будівель — 60 років, резервуарів нафтопродуктів — 40 років.
Автозаправний комплекс, що проєктується, буде здійснювати сервісне обслуговування водіїв та пасажирів з наданням
послуг по заправці автомобілів рідким моторним паливом
(РМП) різних видів, скрапленим вуглеводневим газом (СВГ),
продажу супутніх товарів.
На території планованої діяльності розташовано такі будівлі, споруди та елементи території: будівля АЗК із пунктом
сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, адміністративні приміщення; підземний резервуарний парк для зберігання
РМП загальним об’ємом 80 м3; підземний резервуар для зберігання СВГ об’ємом 20 м3; паливороздавальні колонки РМП
1шт. та РМП+СВГ — 2 шт.; паливоприймальні вузли; очисні
споруди; інформаційна стела; резервуари протипожежного
запасу води об’ємом 200 м3; дощова та господарчо-побутова
каналізація; дизель-генератор; свердловина; автостоянка.
Технічна альтернатива 1.
На АЗК здійснюватиметься прийом, збереження і відпуск
двох сортів дизельного палива, чотирьох сортів бензину та
суміші скраплених газів пропану та бутану. Зберігання палива передбачено в підземних резервуарах, а саме: дизпаливо
— 2 шт. ємністю по 20 м3, бензин — 2 шт. ємністю по 20 м3
(двосекційні), СВГ — 1 шт. ємністю 20 м3. Для аварійного зливу нафтопродуктів передбачено один підземний резервуар
ємністю 10 м3.
Технічна альтернатива 2.
Як альтернатива, розглядався варіант зберігання нафтопродуктів у підземних резервуарах: дизпаливо — 2 шт. ємністю по 20 м3, бензин — 2 шт. ємністю по 20 м3 (двосекційні), зберігання СВГ в одному наземному резервуарі ємністю
20 м3. Для пролитих нафтопродуктів один підземний резервуар ємністю 10 м3.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Нове будівництво АЗК з пунктом сервісного обслуговування
водіїв та пасажирів, та АГЗП в с. Оконськ Маневицького р-ну Волинської обл. на земельній ділянці площею 0,4 га, кадастровий
номер 0723685300:01:002:0031, цільове призначення для розміщення малого комплексу обслуговування автотранспорту.
Площадка АЗК забезпечена основними під’їздами та виїздами.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Розміщення об’єкта планованої діяльності на інших територіях є недоцільним, будівництво АЗК планується здійснювати
на земельній ділянці, яка забезпечена дорожньо-транспортною інфраструктурою. Земельна ділянка за територіальною
альтернативою 1 за розташуванням та функціональним призначенням відповідає намірам планованої діяльності, відсутні
принципові обмеження щодо її здійснення. Тому територіальна альтернатива 2 не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої
діяльності
Планована діяльність матиме позитивний соціально-економічний вплив, обумовлений наданням послуг по заправці
якісним пальним, збільшенню надходжень у місцевий та державний бюджет при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
1

Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

площа, обсяг виробництва тощо)
Новий АЗК буде здійснювати сервісне обслуговування водіїв та пасажирів з наданням послуг по заправці автомобілів
бензином, дизпаливом, СВГ, продажу супутніх товарів. На автозаправному комплексі здійснюється прийом, збереження і
відпуск чотирьох сортів бензину — А-92, А-95, А-95 біо, А-95
євро, двох сортів дизельного палива — ДП, ДП євро, а також
суміші скраплених газів пропану та бутану (СВГ).
Доставка пального передбачається автоцистернами-паливовозами. Злив пального із автоцистерн до резервуарів відбуватиметься через герметичні зливні муфти, які знаходяться
над резервуарами. Зберігання РМП передбачено у 4-х підземних двостінних секційних металевих резервуарах ємністю по
20 м3, резервуар на аварійний злив –10 м3, для СВГ — один
підземний резервуар ємністю 20 м3.
Для заправлення автомобілів запроєктовано одну ПРК із
заправленням автотранспорту РМП та двох суміщених ПРК з
СВГ РМП. Станція працює цілодобово 365 днів на рік. Кількість
створених робочих місць на об’єкті — 13 чоловік.
Для резервного живлення АЗК передбачено встановлення
дизельного генератора фірми Wilson, потужністю не менше
50 кВт.
Зовнішнє пожежогасіння здійснюється від двох пожежних
резервуарів об’ємом 100 м³ кожен. Пропускна здатність по
РМП 250 авто/добу, по СВГ 100 авто/добу. Річний обсяг по РМП
— 2170 м³/рік, СВГ — 1400 м³/рік.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності
за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з чинним законодавством України, включаючи Водний кодекс України, Закони України «Про охорону
навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про охорону земель»,
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення», норми НАПБ А.01.001-2014.
Санітарні — не допускати перевищення гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, нормативів гранично допустимих викидів забруднювальних речовин зі стаціонарних
джерел згідно з наказом Мінприроди від 27.06.2006 р. № 309
та допустимих рівнів шуму відповідно до ДБН В.1.1-31:2013.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання меж санітарно-захисної зони СЗЗ та стану шумового режиму згідно з Державними санітарними правилами
планування та забудови населених пунктів (наказ МОЗ України
від 19.06.1996 р. за №173)
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист
території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає планування майданчика та влаштування під’їзних доріг і шляхів до об’єкта
будівництва. Об’єкт розташовано в районі сейсмічністю 7
балів, тому при будівництві передбачається виконання антисейсмічних заходів. Проєктні рішення в період будівництва
та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені
захисні та компенсаційні заходи. Діяльність підприємства має
здійснюватись з урахуванням вимог чинного законодавства.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні,
як для технічної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
При будівництві та експлуатації АЗК можливі впливи на
навколишнє середовище.
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Клімат та мікроклімат. Вплив не передбачається.
Повітряне середовище. При будівництві — короткочасне
забруднення атмосферного повітря продуктами згоряння задіяної в будівництві техніки.
При експлуатації джерелами потенційного впливу автозаправного комплексу на довкілля є: технологічне обладнання
АЗК — дихальні клапани підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів, паливороздавальне обладнання, технологічні процеси з АГЗП (зливна струбцина, запобіжний клапан
на резервуарі зберігання СВГ, заправна струбцина газових
колонок, продувні свічки насоса), дизельний генератор, автотранспорт. В атмосферне повітря потрапляють такі забруднювальні речовини: оксиди азоту, вуглецю, сірки; речовини
у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом; метан, бензин, вуглеводні, пропан, бутан.
Планована діяльність не здійснюватиме суттєвого впливу
на стан атмосферного повітря, рівень його характеризується
як екологічно допустимий.
Водне середовище. Водопостачання для технологічних та
господарсько-побутових потреб з колодязю глибиною 7 м,
вода питна — привозна бутильована.
Скид господарсько-побутових стоків передбачається
здійснювати в проєктні очисні споруди типу «Біотал-4Т» з
боксом рекуператором, із подальшим відведенням в резервуар-накопичувач об’ємом 13 м³.
Зовнішня мережа дощової каналізації з місць локальних
забруднень забезпечує самопливне відведення дощових і
талих вод з місць зливу та роздачі ПММ, площадок тимчасового зберігання автотранспорту та з території АЗК для очистки
на сепараторі нафтопродуктів типу Rainpark ПБМО-700-5, з
подальшим відведенням в резервуар-накопичувач об’ємом
50 м³.
Очищені стічні та поверхневі води планується періодично
відкачувати з резервуарів-накопичувачів та вивозити відповідно до договору.
Вплив планованої діяльності на водне середовище знаходитиметься в межах допустимих норм.
Ґрунти. При будівництві — незначні впливи під час планування майданчика (будівельне сміття та паливно-мастильні
матеріали від роботи будівельних механізмів). З метою запобігання негативного впливу на ґрунт проєктом передбачається
оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів.
При впровадженні планованої діяльності вплив не передбачається. Майданчик в місцях можливого забруднення ґрунтів (під’їзні автодороги) буде мати тверде покриття.
Шум. Розповсюдження шуму в межах майданчика і санітарно-захисної зони не перевищуватиме допустимих значень.
Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду. Вплив не передбачається. Об’єкти природного
заповідного фонду в районі розташування відсутні.
Навколишнє соціальне середовище. Планована діяльність
не призведе до погіршення умов проживання і здоров’я населення.
Навколишнє техногенне середовище. Вплив не передбачається.
Передбачені технологічні рішення, методи керування та
застосовані заходи забезпечують дотримання норм діючого
природоохоронного та санітарного законодавства.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Планована діяльність не спричинить значного негативного
впливу на довкілля та здоров’я населення. Санітарно-захисна
зона витримана.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Планована діяльність належить до другої категорії планованої діяльності та об’єктів, що можуть мати значний вплив на
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 3
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
— частина 3 пункт 4 абзац 1 — зберігання та переробка
вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих
товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти,
бітуму нафтового, скрапленого газу);
— частина 3 пункт 4 абзац 2 — поверхневе та підземне
зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на
площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких
або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу
на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, буде проведений відповідно до ст. 6 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля»
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12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може
мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці
впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля —
це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення
громадського обговорення планованої діяльності; аналіз
уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля,
будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з
оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу,
передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування
висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14
цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає
екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі,
зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання
звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження
і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів від дня оприлюднення цього
повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження
і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення).
Це значно спростить процес реєстрації та розгляду ваших
зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання
(протягом трьох робочих днів від дня їх отримання). Особи,
що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їхніх персональних даних.
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження
даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт (вид рішення відповідно до частини першої
статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»),
що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (орган, до повноважень якого належить
прийняття такого рішення).
Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови, що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності
або подовження строків її провадження (згідно з пунктом 9
статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Управління екології та природних ресурсів Волинської
ОДА, 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, відділ оцінки
впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Телефони: (0332) 74 01 32, (0332) 77 82 32; е-mail: eco@voleco.
voladm.gov.ua. Контактна особа — Козлюк Руслан Володимирович (найменування уповноваженого органу, поштова
адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна
особа).
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Тримає на руках горностая,
щоб приховати свою вагітність?
Друзі, ну ви сьогодні
і порадували мене знанням
класики образотворчого
мистецтва! Навіть той
факт, що я зумисне згадав
всесвітньо відомого автора
в запитанні, не збив вас
на манівці. Молодці!
Грицько ГАРБУЗ

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
32 (2020)
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?

«Пані з горностаєм» (Dama con l’ermellino) — жіночий портрет пензля
Леонардо да Вінчі, написаний близько 1489–1490 років. На думку багатьох
дослідників, зображує Чечилію Галлерані і створений у період, коли вона була
коханкою міланського герцога Людовіко Сфорца на прізвисько Іль Моро, а Леонардо був у герцога на службі. «Пані з горностаєм» є одним із лише чотирьох
жіночих портретів, написаних Леонардо, — разом із «Моною Лізою», «Портретом Джиневри де Бенчі» і «Прекрасною Ферроньєрою».
Є така версія, що тварина на полотні символізує самого герцога Сфорца,
який був членом Ордену Горностая і зобразив цю тварину на своїй емблемі.
Припускали, що Чечилія в цей момент була вагітна, тому живіт прикривала горностаєм, але одночасно показуючи, що виношування народженої
не в шлюбі дитини не є безчестям, оскільки горностай — символ чистоти
і цноти…
Із 2017 року ця картина експонується в Національному музеї міста Краків
(Польща).
А тепер скажу, що переможця
конкурсу історій, як шукали правильну відповідь — слово «Горностай», цього разу ми не називаємо.
Оскільки більшість із них була так вікіпедично схожою. Тому відповідь ми
оформили як коротеньку розповідь
про картину.
А ось переможців серед авторів
есемесок із розгадкою ми визначимо.
Оскільки аж 21 учасник віднайшов
у гарбузі «Горностая», то ми вирішили вручити по 100 гривень сьгодні
трьом із них. Для цього знову провели жеребкування. З легкої руки ча-

рівної і загадкової письменниці-поетеси Ші МУР купюри із зображенням
«Кобзаря» дістануться: Василеві
Момотюку із села Росошани Кельменецького району Чернівецької
області («В Україні горностай перебуває під захистом як представник Червоної книги, чого не скажеш про Нову
Зеландію, що розкинулася на двох великих островах — Північному і Південному. Туди завезли горностаїв
з надією скоротити популяцію кролів, але вони стали нищити не тільки кролів, а й багатьох рідкісних
птахів (зокрема — ківі), адже чудово
Німецький футбольний
клуб

Усиновлення

Багаторічна трав'яниста
рослина

Єдина
столиця
на
екваторі

Українс.
письменниця ...
Українка
Танець
«Аргентинське ...»

Різка
зміна
вартості
товару

Гірська
система
США,
Канади

Церковна пісня
для
хору

У всій цій історії не раз згадується предмет для порятунку при
надзвичайній ситуації, який бажано прив’язати, щоб потім ні в кого
не позичати. На вулиці ж Covid як-

Укр. хореограф
Амадор
...

Розшукуються

Вулкан в
Індонезії
...Кракатау
Підрозділ
зв'язку

Географічна
координата

Острів
в складі
Індонезії

Душевне
переживання

Передня
частина
судна,
літака

Ім'я

Місто в
Чернігівській
області
Українс.
актор
Віталій
...

Твір
Італійський Франка
«...
автомобіль Микита»

«Зелений»
за фахом
Звук,
гул, шум

На жаль, для декого закінчення історії буває трагічним або невдалим.
Про біду, на щастя, наш оповідач тут
нічого не говорив. Але радив, коли
не пофортунить, обов’язково відвідати відому всім місцину (особливо популярну вранці у вихідні), щоб знайти
вихід із ситуації. І хоч його потім звинувачували у підставі — застосував
для виправдання все своє красномовство. І був сповна винагороджений!
Фото автора цієї оповіді сьогодні
і заховали.
Чия світлина знаходиться
у гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати
до 21 вересня тільки у вигляді sms-повідомлення на номери: 050–1354776
і 067–2829775 (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, бережіться від коронавірусної напасті!

l УВАГА!

Українс.
ведуча
... Соколова
« Як
гляне,
так і ...
в'яне»

«Пані з горностаєм» є одним із лише чотирьох
жіночих портретів, написаних Леонардо да
Вінчі, — разом із «Моною Лізою», «Портретом
Джиневри де Бенчі» і «Прекрасною Ферроньєрою».
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Тип рослинності
Стиль в
музиці

Кам'яна
споруда,
що дає
тепло

Співачка
Британс.
актор
...
Фелтон

Ударний
музичний
інструмент

“

гадуючи завдання, дізналася, що
два білі горностаї є також і на гербі
та прапорі українського села Висоцьк
Рівненської області. А головний убір
Папи Римського — камауро червоного кольору — обшитий хутром
горностая…») і Марії Книш із села
Смідин Старовижівського району
Волині («Розгадуючи ваше завдання,
пане Грицю, я ще й згадала, що в Херсонській області є селище Горностаївка і там живуть родичі нашої сім’ї.
Далекого 1952 року вони переселились туди з Полісся, щоб хоч якось
прогодувати сім’ю, в якій було 8 дітей
(один син був уже дорослий, тому залишився тут). Агітував дядько і мого
батька переселятись, але наша сім’я
не погодилась. А то жила б я зараз
у Горностаївці…»).
Переможців просимо надіслати на адресу редакції копії першої
та другої сторінок паспорта (або
ID-картки) та ідентифікаційного коду.
Нам же час оголошувати нове
завдання.

Cклав пан Андрій.

А

ле насамперед нагадаю запитання, з яким багато хто із вас
чудово справився.
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жу
чи,, щоо легчи
лег
ко ззабирають
абир
аб
бираю
ають
ть яйця
яйця
йця на бберезі.
ерез
ер
езіі. Д
реч
Доо ре
речі,
горностай, щоб убити свою жертву
жертву,
гіпнотизує її,
її виконуючи спеціальний
спеціальни
танець смерті»), Тетяні Репетило
із Гуляйполя Катеринопільського
району Черкаської області («Роз-

не-як… ☺ Хоча наша історія стала
відомою всім на зламі іншої війни.
Розпочиналася так оптимістично,
з надією побачити Шевченкову героїню, але найчастіше на розмову з нею
не встигають, тому надіються вже
на успіх при зустрічі з героїнею Лесі
Українки чи Фрідріха Ніцше…
І тут у пригоді стає предмет для
порятунку при надзвичайній ситуації…

гарбузИ — великі-великі, маленькі-маленькі
або до кольок кумедні!!! Точніше, їхні світлини, якими ви
можете поділитися з іншими,
та ще й отримати за це приз
у фотоконкурсі «СуперГарбуз-2020», який сьогодні оголошує «Цікава газета на вихідні» і сайт volyn.com.ua.
Свої знімки, а також розповіді про те, де відкопали
такого гарбузА, точніше
виростили-виплекали, надсилайте на адреси: електронні — tsikava.gazeta@gmail.
com або volyn.nova@gmail.
com чи поштову — 43025,
просп. Волі, 13, м. Луцьк,
«Цікава газета на вихідні».
З нетерпінням чекаємо
ваших фотознахідок!!!
Фото rossparry.co.uk.

ПОНЕДІЛОК, 14 ВЕРЕСНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

14 — 20 вересня

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

l НЕСПОДІВАНИЙ ПОВОРОТ

Глава Держміграції розлучився з дружиною
заради дівчини, яку евакуйовував із Китаю
Фото wz.lviv.ua.

Анастасії Зінченко з
Херсонщини, яка зі
своїм песиком у розпал
пандемії коронавірусу
застрягла в китайському
місті Ухань, оскільки
перевозити тварин було
заборонено, допомагав
повернутися додому
керівник Державної
міграційної служби
України Максим
Соколюк. Між ними
зав’язався роман, і зараз
пара вже заручена
Лія ЛІС
ро стосунки обоє
повідомили в день
народження глави
ДМС, 6 вересня, на своїх
сторінках у соцмережах.
«Це був дзвінок дівчині,
яку евакуйовували в Україну, з питанням що і чому
сталося. З’ясування цього
питання, допомога у вирішенні проблем і планування повернення додому в
Україну перейшло згодом
у приватне спілкування.

П

“

Наша історія звучить,
як казка.

Якби не цей собачка, то й не було б щасливої пари…

Багато спільного, однакові
погляди на життя і ставлення до того, що відбувається», — написав глава ДМС.

Зінченко повернулася в

Україну в кінці квітня і поїхала
на самоізоляцію до бабусі в
Херсон. «Максим приїжджав
на вихідні з Києва, я вдома
бабусі допомагала і затіяла

ВІВТОРОК, 15 ВЕРЕСНЯ
1+1
06:00 «Гроші 2020»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:25 «Життя відомих
людей 2020»
11:20, 12:20, 13:20, 14:15, 15:15
«Міняю жінку»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Майже колишні»

12:20, 15:30 Агенти
справедливості 12+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка
3»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «На твоєму боці 2»
23:20 Контролер

СТБ

05:20, 23:05 Т/с «Доктор Хаус»
07:10 Т/с «Комісар Рекс»
09:15 «МастерШеф - 8» 12+
11:55, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:35 Т/с «Слід»
ІНТЕР
18:00 «Супермама»
19:05 «Таємниці ДНК» 16+
05.10 «Телемагазин» 05.40,
22.10 «Слідство вели... з Леонідом 20:15, 22:45 Т/с «І будуть люди»
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
ICTV
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
05:35, 20:20 Громадянська
«Корисна програма» 11.05,
оборона
12.25 Т/с «Пані Фазілет і її доньки» 06:30 Ранок у великому місті
13.20 «Добре здоров’я» 14.25,
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
15.25 «Речдок» 16.20 «Речдок.
Факти
Особливий випадок. Око за око»
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
10:10 Секретний фронт
«Стосується кожного» 20.00
10:50, 13:25 Х/ф «ІГРАШКОВІ
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
СОЛДАТИКИ»
Особиста справа» 00.00 Т/с
13:40, 16:15 Т/с «Пес»
«Мереживо долі»
16:20 Х/ф «СЕКРЕТНІ АГЕНТИ»
21:30 Т/с «Пес-5»
УКРАЇНА
22:50 Т/с «Менталіст»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
НОВИЙ КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
06:00, 07:15 Kids’ Time
23:00 Сьогодні
06:05 М/c «Майлз із
09:30 Зірковий шлях
10:20 Реальна містика
майбутнього»

ремонт кухні (як подарунок їй
на день народження). Він підтримав мою ідею, і ми почали
робити його разом. Це було
весело, і я не знала, що так
буває. Нестандартне знайомство та ще й перші дні разом
почалися зі спільної праці.
Наші почуття, ставлення один
до одного стали не просто
хорошими, а міцними, теплими, домашніми. Звучить, як
казка».
Після ремонту та самоізоляції Соколюк запропонував
Зінченко переїхати до Києва.
Вона погодилася, і через день
була вже в столиці. На момент цього знайомства глава
Держміграції був одружений,
від шлюбу у нього є дочка і
син. «Я подав на розлучення
в квітні і в серпні був вільний», — уточнив Соколюк.
Цікаво, що його колишня
дружина абсолютно спокійно
це сприйняла. заявивши, що
«все в порядку».
Словом, реальна любовна історія, яка цілком
може слугувати сценарієм
для якогось серіалу.

06:00 ТСН: «ТСН-Тиждень»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30
ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:25 «Життя відомих
людей 2020»
11:20, 12:20, 12:45, 13:40,
14:15, 14:50, 15:50
«Розсміши коміка»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Гроші 2020»

22.45 Галапагоси
05.45 Квітка Цисик

08:15 Т/с «Комісар Рекс»
11:20, 14:50 Т/с «Слід»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
18:00 «Супермама»
19:05 «Детектор брехні» 16+
20:15, 22:45 Т/с «І будуть
люди»

К-1

ICTV

05:30 Громадянська оборона
06:25, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:05 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
10:10 Секретний фронт
10:55 Т/с «Рішає Оністрат»
12:00, 13:15 Х/ф
«НАЦІОНАЛЬНА
БЕЗПЕКА»
ІНТЕР
05.35, 22.10 «Слідство вели... 14:15, 16:25 Х/ф «ХІТМЕН»
16:50 Х/ф «ХІТМЕН: АГЕНТ
з Леонідом Каневським»
47»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
20:20 Більше ніж правда
17.40 Новини 07.10, 08.10
21:30 Т/с «Пес-5»
«Ранок з Інтером» 09.20,
22:50 Свобода слова
18.00, 19.00, 01.55 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11.15,
НОВИЙ КАНАЛ
12.25 Х/ф «КОХАННЯ БЕЗ
ПЕРЕСАДОК» 13.50 Х/ф
06:00, 07:15 Kids’ Time
«НЯНЬКА ЗА ВИКЛИКОМ»
06:05 М/c «Майлз із
15.45 «Чекай на мене.
майбутнього»
Україна» 20.00 «Подробиці»
07:20 Вар’яти 12+
21.00 «Речдок. Особиста
10:10 Шалена зирка 12+
справа» 00.00 Т/с «Мереживо 12:10 М/ф «Геркулес»
долі» 03.20 Х/ф «ПОСТРІЛ В 14:00 Х/ф «НАДЗВИЧАЙНІ
БЕЗОДНЮ»
ПРИГОДИ АДЕЛЬ
БЛАН-СЕК»
УКРАЇНА
16:10 Х/ф «БАНДИТКИ»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
18:00 Le Маршрутка
Україною
19:00 У кого більше 12+
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
21:00 Х/ф «КЛОНИ»
19:00, 23:00 Сьогодні 22:50 Х/ф «РАЙОН 9»
09:30 Зірковий шлях
10:20 Реальна містика
МЕГА
12:20, 15:30 Агенти
06.00 Бандитська Одеса
справедливості 12+
08.35, 01.45 Правда життя
16:00 Історія одного злочину 09.45, 00.35 Речовий доказ
16+
10.55 Природа сьогодення
18:00 Т/с «Виходьте без
11.55, 17.50 Суперчуття
дзвінка 3»
12.55 Скептик
20:10 Ток-шоу «Говорить
13.55, 19.45 Секретні
Україна»
території
21:00 Т/с «На твоєму боці 2» 14.55, 23.40 Загадки Всесвіту
23:30 Т/с «Вікно життя 2»
15.50, 21.45 Сучасні дива
16.50 Довідник дикої природи
СТБ
18.50, 02.45 Україна: забута
історія
06:20, 23:05 Т/с «Доктор
20.45 Секрети Другої світової
Хаус»

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 Т/с «Доктор Хто»
09:50 Х/ф «ОСОБИСТЕ»
12:00 Х/ф «ОСІНЬ У НЬЮЙОРКУ»
14:00 Х/ф «ПРИНЦЕСА
СПЕЦІЙ»
15:50, 22:00 «Орел і Решка.
Дива світу»
18:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
19:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
21:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:45 «Джедаі»
07:10 Т/с «Опер за
викликом-4»
11:00 «Помста природи»
11:15 «Загублений світ»
14:15 Х/ф «ОБЛОГА»
16:20 Х/ф «РОЗПРАВА»
19:20 Т/с «Опер
за викликом»
20:20 Т/с «Дзвонар-2»
21:20 Т/с «Дзвонар»
22:20 Т/с «Кістки-2»

ФУТБОЛ-1
08:00 Ворскла - Інгулець.
Чемпіонат України 10:00
«Великий футбол» 11:45 Топматч 12:00 Ман Сіті - Реал. 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
13:50 Колос - Львів. Чемпіонат
України 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 16:00 Монако - Нант.
Чемпіонат Франції 17:50
Передмова до сезону.
Чемпіонат Італії. Прем’єра
18:45 Минай - Олександрія.
Чемпіонат України 20:35
Класичні матчі Ліги чемпіонів
21:30 #залишайсязФутболом
22:50 Нім - Ренн. Чемпіонат
Франції

СЕРЕДА, 16 ВЕРЕСНЯ
07:20 Вар’яти 12+
09:00 Т/с «Шлях чарівника»
11:00 Х/ф «КЛОНИ»
12:50 Суперінтуїція 12+
14:50 Хто зверху? 12+
16:50 Х/ф «ОСТАННІЙ
МИСЛИВЕЦЬ НА
ВІДЬОМ»
19:00 Кохання на виживання 16+
21:00 Х/ф «ЧАС РОЗПЛАТИ»
23:40 Х/ф «МИСЛИВЦІ НА
ВІДЬОМ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.50, 01.45 Правда життя
09.50, 00.35 Речовий доказ
11.00 Природа сьогодення
12.00, 17.55 Суперчуття
13.00 Скептик
14.00, 19.50 Секретні території
15.00, 23.40 Загадки Всесвіту
15.55, 21.45 Сучасні дива
16.55 Довідник дикої природи
18.55 Брама часу
20.45 Секрети Другої світової
22.40 Галапагоси
02.50 Професія - альфонс
03.35 Полювання на НЛО
04.15 Академік Корольов
05.05 Запрограмовані долі

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 Т/с «Доктор Хто»
11:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:50, 22:00 «Орел і Решка. Дива
світу»

17:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
21:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:45 «Джедаі»
07:10 Х/ф «РЕЙД У ПУСТЕЛЮ»
08:50, 17:20 «Загублений світ»
13:55 Х/ф «ВІЙНИ ДРОНІВ»
15:20 Х/ф «ХИЖАКИ»
19:20 «Джедаі 2020»
19:55 Кваліфікація ЛЧ «Динамо»»АЗ»
22:00, 23:50 Т/с «Кістки-2»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Вулвергемптон - Севілья. 1/4
фіналу. Ліга Європи УЄФА 08:10
Колос - Львів. Чемпіонат України
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Yellow. Прем’єра 10:30
#залишайсязФутболом 11:35
Фінали Ліги чемпіонів (1993-2015
р.) 12:05 «Великий футбол»
13:50 Минай - Олександрія.
Чемпіонат України 16:00 Ювентус
- Ліон. 1/8 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА 17:50 Класичні матчі Ліги
Європи 18:45 Монпельє - Ніцца.
Чемпіонат Франції 20:30 Yellow
20:40 МЮ - Ліверпуль. 1/8 фіналу
(2015/16). Ліга Європи УЄФА
22:50 Передмова до сезону.
Чемпіонат Італії 23:45 Монако Нант. Чемпіонат Франції

1+1
06:00 «Українські сенсації»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:25 «Життя відомих
людей 2020»
11:20, 12:20, 13:20, 14:15, 15:15
«Міняю жінку»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45, 23:55 «Світ навиворіт 11:
Китай»

ІНТЕР
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» 11.05,
12.25 Т/с «Пані Фазілет і її доньки»
13.20 «Добре здоров’я» 14.25,
15.20 «Речдок» 16.20 «Речдок.
Особливий випадок. Око за око»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особиста справа» 00.00 Т/с
«Мереживо долі»

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
10:20 Реальна містика
12:20, 15:30 Агенти
справедливості 12+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка 3»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму боці 2»
23:30 Т/с «Вікно життя 2»

СТБ
05:30, 23:05 Т/с «Доктор Хаус»
07:25 Т/с «Комісар Рекс»
09:30 «МастерШеф - 8» 12+
11:55, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:35 Т/с «Слід»
18:00 «Супермама»
19:05 «Про що мовчать жінки» 16+
20:15, 22:45 Т/с «І будуть люди»

ICTV
05:35, 10:10 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
11:00, 13:10 Х/ф «ВУЛИЧНИЙ
БОЄЦЬ»
13:45, 16:25 Т/с «Пес»
16:40 Х/ф «НАЙМАНЕЦЬ»
20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Пес-5»

22:45 Т/с «Менталіст»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/c «Майлз із майбутнього»
07:20 Вар’яти 12+
09:00 Т/с «Шлях чарівника»
10:50 Х/ф «СПРАВА 39»
13:00 Хто проти блондинок
12+
15:10, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «МАРСІАНИН»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.50, 01.45 Правда життя
09.50, 00.35 Речовий доказ
11.00 Природа сьогодення
12.00, 17.55 Суперчуття
13.00 Скептик
14.00, 19.45 Секретні
території
15.00, 23.40 Загадки Всесвіту
15.55, 21.45 Сучасні дива
16.55 Довідник дикої природи
18.55 Брама часу
20.45 Секрети Другої світової
22.40 Галапагоси
02.50 Таємниці кримінального
світу

14:50, 22:00 «Орел і Решка. Дива
світу»
17:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
21:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:45 «Джедаі»
07:10 Х/ф «РЕЙД У ПУСТЕЛЮ»
08:40 «Помста природи»
08:50, 17:15 «Загублений світ»
13:30 Х/ф «ВОРОГ МІЙ»
15:30 Х/ф «КОМАНДО»
19:20 Т/с «Опер за викликом»
20:20 Т/с «Дзвонар»
22:20 Т/с «Кістки-2»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00 Топ-матч 06:10 Лілль
- Мец. Чемпіонат Франції 08:10
Минай - Олександрія. Чемпіонат
України 10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:20 Баварія - Челсі.
1/8 фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
12:05, 20:40 Ворскла - Інгулець.
Чемпіонат України 13:45, 17:45
Yellow 13:55 Монако - Нант.
Чемпіонат Франції 16:00 Колос
- Львів. Чемпіонат України 17:55
К-1
Барселона - Наполі. 1/8 фіналу. Ліга
06:30 «TOP SHOP»
чемпіонів УЄФА 19:45 Передмова
08:00 М/с «Юху та його друзі»
до сезону. Чемпіонат Італії 22:50
08:40 «Ух ти show»
Класичні матчі Ліги чемпіонів 23:45
08:50 Т/с «Доктор Хто»
Монпельє - Ніцца. Чемпіонат
11:10 Т/с «Мисливці за реліквіями» Франції

П’ЯТНИЦЯ, 18 ВЕРЕСНЯ

ЧЕТВЕР, 17 ВЕРЕСНЯ
1+1
06:00 «Українські сенсації»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:25 «Життя відомих
людей 2020»
11:20, 12:20, 13:15, 14:15, 15:10
«Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу 2020»

ІНТЕР
05.15 «Телемагазин» 05.45,
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» 11.05,
12.25 Т/с «Пані Фазілет і її доньки»
13.20 «Добре здоров’я» 14.25,
15.25 «Речдок» 16.20 «Речдок.
Особливий випадок. Око за око»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особиста справа» 00.00 Т/с
«Мереживо долі» 03.20 Х/ф
«ОЧІКУЮЧИ ВАНТАЖ НА РЕЙДІ
ФУЧЖОУ БІЛЯ ПАГОДИ»

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
10:20 Реальна містика
12:20, 15:30 Агенти
справедливості 12+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка 3»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»

21:00 Т/с «На твоєму боці 2»
23:20 Слідами

СТБ
05:15, 23:05 Т/с «Доктор Хаус»
07:05 Т/с «Комісар Рекс»
09:05 «МастерШеф - 8» 12+
12:05, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:35 Т/с «Слід»
18:05 «Супермама»
19:10 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:45 Т/с «І будуть люди»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
11:05, 13:15 Х/ф «6 ДНІВ»
13:30, 16:25 Т/с «Пес»
16:35 Х/ф «КОРОЛЬ ЗЛОДІЇВ»
20:20 Антизомбі
21:30 Т/с «Пес-5»
22:45 Т/с «Менталіст»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/c «Майлз із майбутнього»
07:20, 13:00 Вар’яти 12+
09:00 Т/с «Шлях чарівника»
10:50 Х/ф «МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ»
15:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ТРОН: СПАДОК»
23:50 Х/ф «АНОНІМ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.50, 01.45 Правда життя
11.05, 20.45 Секрети Другої
світової
12.05, 17.55 Суперчуття
13.05 Скептик
14.05, 19.50 Секретні території
15.00, 23.40 Загадки Всесвіту

15.55, 21.45 Сучасні дива
16.55 Довідник дикої природи
18.55 Брама часу
22.40 Полярний ведмідь

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:40 «Ух ти show»
08:50 Т/с «Доктор Хто»
11:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:50, 22:00 «Орел і Решка. Дива
світу»
17:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
21:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:45 «Джедаі»
07:10 Х/ф «РЕЙД У ПУСТЕЛЮ»
08:50 «Помста природи»
09:05, 17:20 «Загублений світ»
12:55 Х/ф «ДЕНЬ ПАТРІОТА»
15:15 Х/ф «ОБЛОГА»
19:20 Т/с «Опер за викликом»
20:20 Т/с «Дзвонар»
22:20 Т/с «Кістки-2»

ФУТБОЛ-1
08:45, 18:45 Топ-матч 08:55,
22:55 Класичні матчі Ліги Європи
09:50, 20:45 Yellow 10:00, 15:40,
21:45 Футбол NEWS 10:20
Барселона - Наполі. 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА 12:05 Колос
- Львів. Чемпіонат України 13:55
Монпельє - Ніцца. Чемпіонат
Франції 16:00 Класичні матчі Ліги
чемпіонів 16:55 Аталанта - ПСЖ.
1/4 фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
18:55 Минай - Олександрія.
Чемпіонат України 20:55 LIVE. Аріс
- Колос. Ліга Європи УЄФА 23:50
Севілья - Рома. 1/8 фіналу. Ліга
Європи УЄФА

СУБОТА, 19 ВЕРЕСНЯ
1+1
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
15:30 «Танці з зірками 2020»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:25 «Вечірній квартал 2020»
21:45 «Вечірній квартал»
23:10 «Світське життя. 2020»

ІНТЕР
05.00 «Телемагазин» 05.30
Мультфільм 06.30 «Слово
Предстоятеля» 06.40 Х/ф
«ВУСАТИЙ НЯНЬ» 08.00 «Шість
соток» 09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня» 10.00 «Корисна
програма» 11.10 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО, АБО СТОРОННІМ
ВХІД ЗАБОРОНЕНИЙ» 12.40
Х/ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА ТА ДОКТОРА
ВАТСОНА. СКАРБИ АГРИ» 15.40
Т/с «По різних берегах» 20.00,
03.00 «Подробиці» 20.30 Концерт
«Інтер. Лайма. Рандеву» 22.20
Х/ф «ПРИНЦЕСА НА БОБАХ»
00.30 Х/ф «ІГРИ ДОРОСЛИХ
ДІВЧАТ» 03.30 «Орел і Решка.
Шопінг» 04.45 «Україна вражає»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Реальна містика
08:40 Т/с «Ласкаво просимо на
Канари»
12:30, 15:20 Т/с «Без коливань»
17:00, 21:00 Т/с «Довга дорога
до щастя»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Пробудження кохання»

СТБ
05:25 Т/с «Кафе на Садовій»
09:30 «Неймовірна правда про
зірок»

10:55 Т/с «І будуть люди»
16:55, 22:50 «Звана вечеря» 12+
19:00 «МастерШеф - 10» 12+

ICTV
05:15 Т/с «Копи на роботі»
06:10 Скетч-шоу «На трьох» 16+
06:40 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-2»
09:40 Т/с «Таємні двері»
12:45, 18:45 Факти
13:05 Т/с «Пес-5»
16:40 Х/ф «ФОРСАЖ»
19:10 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ
ФОРСАЖ»
21:25 Х/ф «ПОТРІЙНИЙ
ФОРСАЖ: ТОКІЙСЬКИЙ
ДРИФТ»
23:25 Х/ф «АДРЕНАЛІН»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/c «Майлз із майбутнього»
07:20 Вар’яти 12+
08:50 У кого більше 12+
10:50 Хто зверху? 12+
13:00 М/ф «Думками навиворіт»
14:50 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ»
17:00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ 2»
19:00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ:
ТАЄМНИЦЯ ГРОБНИЦІ»
21:00 Х/ф «ПІКСЕЛІ»
23:00 Х/ф «ЗАЛІЗНЕ НЕБО:
НОВЕ ПРИШЕСТЯ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
06.45, 02.00 Містична Україна
07.35, 19.00 У пошуках істини
09.50 Речовий доказ
11.00, 00.00 Секретні території
12.00 Секрети Другої світової
14.00 Єлизавета II: Сімейна
історія
16.00 Втрачена фреска да Вінчі
17.00 Галапагоси
18.00 Дика Бразилія
21.00 Королева в 90 років
23.00 Невидимий Рим

1+1
06:00 «Українські сенсації»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:25 «Життя відомих
людей 2020»
11:20, 12:20, 13:15, 14:15, 15:10
«Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Ліга сміху 2020»
22:05 «Вечірній квартал 2020»
23:25 «Вечірній квартал»

ІНТЕР
05.10 «Телемагазин» 05.40,
22.00 «Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.05, 12.25
Т/с «Пані Фазілет і її доньки» 13.20
«Добре здоров’я» 14.25, 15.25,
23.50 «Речдок» 16.20 «Речдок.
Особливий випадок. Око за око»
18.00, 01.45 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці
тижня» 03.15 «Чекай на мене.
Україна» 04.40 «Україна вражає»

06:00 Х/ф «КОРОЛІВСЬКА
СВАХА»
07:50 «Урятуйте нашу родину» 16+
11:20, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
19:00, 22:50 Т/с «Життя
прекрасне»
22:45 «Історії успіху»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі
11:10, 13:25, 13:45 Т/с «Вижити за
будь-яку ціну-2»
14:55, 16:20 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
17:10, 20:10 Дизель-шоу 12+
23:00 Скетч-шоу «На трьох-8» 16+

НОВИЙ КАНАЛ

02.50 Бандитський Київ

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:40 Т/с «Доктор Хто»
10:40 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12:30 «Орел і Решка. Шопінг»
14:25, 22:00 «Орел і Решка. Дива
світу»
16:30 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17:35 Х/ф «ЗАКОНИ
ПРИВАБЛИВОСТІ»
19:15 Х/ф «ЛИПУЧКА»
21:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:45 «Джедаі»
07:10 Х/ф «ВОРОГ МІЙ»
09:10, 17:20 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ВІДКРИТЕ МОРЕ»
15:20 Х/ф «ХИЖАКИ»
19:20 Х/ф «КОРОЛІ ВУЛИЦЬ»
21:25 Х/ф «ВИСОТА»
23:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЕ
ПАДІННЯ»

06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/c «Майлз із майбутнього»
07:20 Вар’яти 12+
07:50 Аферисти в мережах 16+
09:50 Кохання на виживання 16+
11:50 Хто зверху? 12+
14:00 Х/ф «ТРОН: СПАДОК»
16:20 Х/ф «ЧАС РОЗПЛАТИ»
ФУТБОЛ-1
19:00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ»
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
21:10 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ 2»
Минай - Олександрія. Чемпіонат
УКРАЇНА
23:30 Х/ф «НЕКРОМАНТ»
України 08:10 Інтер - Хетафе. 1/8
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
фіналу. Ліга Європи УЄФА 10:00,
МЕГА
Україною
15:40, 22:30 Футбол NEWS 10:20,
06.00 Бандитська Одеса
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
13:00 Класичні матчі Ліги чемпіонів
08.35, 01.50 Правда життя
Сьогодні
11:15, 23:20 Аріс - Колос. Ліга
09.45, 00.40 Речовий доказ
09:30 Зірковий шлях
Європи УЄФА 13:55 Ворскла
10.55, 13.55, 19.45 Секретні
10:20 Реальна містика
- Інгулець. Чемпіонат України
території
12:20, 15:30 Агенти
16:00 Фінали Ліги чемпіонів
11.55 Суперчуття
справедливості 12+
(1999-2005) 16:30 Шахтар 16:00 Історія одного злочину 16+ 12.55 Скептик
Вольфсбург. 1/8 фіналу. Ліга
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка 3» 14.55, 23.45 Загадки Всесвіту
Європи УЄФА 18:15 Чемпіонат
15.50 Сучасні дива
20:10 Гучна справа
Італії. Передмова до туру. Прем’єра
16.50 Довідник дикої природи
21:00 Свобода слова Савіка
18:45 Колос - Львів. Чемпіонат
17.50 Галапагоси
Шустера
України 20:35 Передмова до
18.50 Брама часу
сезону. Чемпіонат Італії 21:30
20.45 Секрети Другої світової
СТБ
#залишайсязФутболом 22:50
21.45 Сучасні дива
Фінали Ліги чемпіонів (2010-2017)
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
22.45 Полярний ведмідь

НЕДІЛЯ, 20 ВЕРЕСНЯ
01.00 Суперчуття
02.45 Гордість України

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:35 «Ух ти show»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
11:10 Х/ф «ЗАКОНИ
ПРИВАБЛИВОСТІ»
12:50 Х/ф «ЛИПУЧКА»
14:30 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
08:30 «Джедаі 2020»
09:30 «Загублений світ»
13:45 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ
ДРАКОН»
15:25 Х/ф «КОМАНДО»
17:10 Х/ф «БАМБЛБІ»
19:25 3 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Львів»
21:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»

ФУТБОЛ-1
06:00 Базель - Айнтрахт. 1/8
фіналу. Ліга Європи УЄФА
07:45 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру 08:15
ПСЖ - Мец. Чемпіонат Франції
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Yellow. Прем’єра 10:30
#залишайсязФутболом 11:35
Чемпіонат Італії. Передмова до
туру 12:05, 19:55 Аріс - Колос.
Ліга Європи УЄФА 13:55 Шахтар
- Базель. 1/4 фіналу. Ліга Європи
УЄФА 16:00 Ман Сіті - Ліон.
1/4 фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
17:50 Топ-матч 17:55 LIVE.
Ланс - Бордо. Чемпіонат Франції
18:45 Yellow 21:40 LIVE. Верона Рома. Чемпіонат Італії 23:40 «Тур
ONLINE»

1+1
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:25 «Світ навиворіт»
15:15 Т/с «Свати»
18:15 «Українські сенсації 2020»
19:30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками 2020»

ІНТЕР
05.05 Х/ф «ЇХАЛИ МИ,
ЇХАЛИ...» 06.20 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО, АБО СТОРОННІМ
ВХІД ЗАБОРОНЕНИЙ» 08.00
«Удачний проєкт» 09.00 «Готуємо
разом» 10.00 «Інше життя»
12.00 Х/ф «ЧУДОВА П’ЯТІРКА:
ТАЄМНИЦЯ СТАРОДАВНЬОГО
АМУЛЕТА» 14.00 Т/с «По різних
берегах» 18.00 Х/ф «У ПОЛОНІ
СТИХІЇ» 20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «21 МІСТ» 22.25 Х/ф
«ПРИГОДИ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
ТА ДОКТОРА ВАТСОНА. СКАРБИ
АГРИ» 01.35 Д/п «Діана. 7 днів»
03.30 «Речдок»

УКРАЇНА

ICTV
05:05, 12:45, 18:45 Факти
05:35, 07:25 Антизомбі
06:25 Більше ніж правда
08:25 Секретний фронт
09:25 Громадянська оборона
10:20 Т/с «Відділ 44»
12:15, 13:00 Х/ф «ФОРСАЖ»
14:40 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ
ФОРСАЖ»
16:45 Х/ф «ПОТРІЙНИЙ
ФОРСАЖ: ТОКІЙСЬКИЙ
ДРИФТ»
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
23:10 Х/ф «ФОРСАЖ-5:
ШАЛЕНА П’ЯТІРКА»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Вар’яти 12+
09:10 М/ф «Кролик Петрик»
11:00 М/ф «Думками навиворіт»
12:50 Х/ф «ДІМ
З ПРИКОЛАМИ»
14:20 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ:
ТАЄМНИЦЯ ГРОБНИЦІ»
16:20 Х/ф «ПІКСЕЛІ»
18:20 Х/ф «ВАРТОВІ
ГАЛАКТИКИ»
21:00 Х/ф «ВАРТОВІ ГАЛАКТИКИ
2»
23:50 Х/ф «МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ»

06:50 Реальна містика
08:50 Т/с «Лінії життя»
13:00 Т/с «Назавжди»
17:00, 21:00 Т/с «Рись»
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
МЕГА
Панютою
06.00 Бандитська Одеса
23:00 Т/с «Без коливань»
06.45, 02.00 Містична Україна
07.45, 18.45 У пошуках істини
СТБ
09.45 Речовий доказ
05:55 Х/ф «ЗНАХАР»
10.45, 00.00 Секретні території
08:50 «МастерШеф - 10» 12+
11.45 Секрети Другої світової
12:40 «Супермама»
13.45 Королева в 90 років
16:55 «Хата на тата» 12+
15.45 Невидимий Рим
19:00 «Слідство ведуть
16.45 Полярний ведмідь
екстрасенси» 16+
21.00 Єлизавета II: Сімейна
20:00 «Один за всіх» 16+
історія
23:15 «Я соромлюсь свого тіла»
23.00 Втрачена фреска
16+
да Вінчі

01.00 Суперчуття
02.50 Підроблена історія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:25 «Ух ти show»
09:30 Х/ф «СУТИЧКА В НЕБІ»
11:20 Х/ф «НЕЙМОВІРНА
ПОДОРОЖ МІСТЕРА
СПІВЕТА»
13:20 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
08:55 «Джедаі 2020»
09:55 «Загублений світ»
13:45 Х/ф «ОБМАН»
15:20 Х/ф «КОРОЛІ ВУЛИЦЬ»
17:20 Х/ф «ІНФЕРНО»
19:05 Х/ф «ПОЗА ЗАКОНОМ»
21:00 Х/ф «ГРА ПАМ’ЯТІ»
22:55 Х/ф «ВІДКРИТЕ
МОРЕ»

ФУТБОЛ-1
06:00 Інтер - Баєр. 1/4 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 07:45 Фінали Ліги
чемпіонів (2007-2012)
08:15 Ланс - Бордо. Чемпіонат
Франції 10:00, 14:45, 23:00 Футбол
NEWS 10:20 Верона - Рома.
Чемпіонат Італії 12:10, 18:45, 20:15
Yellow 12:20 Класичні матчі Ліги
чемпіонів 13:15 Топ-матч 13:30,
15:55 «Тур ONLINE» 13:55 LIVE.
Олімпік - Минай. Чемпіонат України
16:20 LIVE. Монпельє - Анже.
Чемпіонат Франції 17:55 Класичні
матчі Ліги Європи 18:55 Фінали
Ліги чемпіонів (2011-2004) 19:25
LIVE. Рух - Колос. Чемпіонат України
21:20 «Великий футбол» 23:20
Ніцца - ПСЖ. Чемпіонат Франції

Що віщують зорі
Гороскоп на 14–20 вересня
ОВЕН. Обравши пріоритетний напрямок, не звертайте зі шляху, інакше
всі зусилля будуть марними. Не варто
підозрювати, що навколо лиш вороги. З'явиться шанс втілити мрії в реальність. Не вплутуйтеся в ризиковані проєкти.
Сприятливий день — середа, несприятливий
— субота.
ТЕЛЕЦЬ. Вдалий період для конструктивних розмов із начальством і
ділових зустрічей. Стримуйте негатив
і дратівливість, спрямуйте енергію в
мирне русло. Небажані нові знайомства. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — п'ятниця.
БЛИЗНЮКИ. Завдяки своїй енергії
й наполегливості одержите те, чого
давно прагнете. Обставини складуться
на вашу користь, ділові пропозиції сипатимуться, як із рогу достатку, однак залишати старе звичне місце не варто. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
РАК. Зверніть увагу на службові питання, вас чекає кар'єрний ріст і удача
в усіх справах. Період загалом позитивний, чудово почуватиметеся й легко зможете вирішити багато проблем
та завдань. Сприятливий день — п'ятниця, несприятливий — вівторок.
ЛЕВ. У багатьох сферах життя назрівають важливі зміни. Однак поки що
не варто розповідати про них стороннім. В особистому житті не переслідуйте корисливі цілі, не вимагайте від обранця дорогих подарунків. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — середа.
ДІВА. Тиждень неоднозначний, із
підводними каменями й підкилимними іграми. Не намагайтеся всі проблеми вирішувати самостійно, іноді поміч
або порада друзів допоможе уникнути
перевтоми. Уникайте сварок. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — п'ятниця.
ТЕРЕЗИ. Гучні компанії не принесуть нічого, крім втоми, ви будете
почувати себе комфортно тільки в
товаристві близьких друзів. Інтуїція
підкаже правильні рішення, навіть у
незвичних ситуаціях зможете обрати правильну лінію поведінки. Сприятливий день —
середа, несприятливий — субота.
СКОРПІОН. Правильно визначте
пріоритети — і досягнете бажаної
мети. Вдале вирішення важливої проблеми може принести вам солідні гроші. Порадують і близькі. Вірте в краще, і
все збудеться. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Саме час з'ясувати стосунки й поміркувати про перспективи.
У вас є реальний шанс стати господарем становища. На особистому фронті
можливі баталії, але до вихідних хмари
розвіються. Сприятливий день — понеділок,
несприятливий — п'ятниця.
КОЗЕРІГ. Відчуєте приплив сил та
енергії, нудьга відступить. Завдяки
оптимізму й підтримці близьких можете активно братися за реалізацію
нових перспективних планів, освоїти
нову справу. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — понеділок.
ВОДОЛІЙ. Постарайтеся зберегти душевний спокій. Не чекайте, що
буде легко й просто, не думайте, що
вам усі винні. Непорозуміння швидко
минуть, чималі навантаження врешті–
решт приведуть до вирішення проблеми.
Сприятливий день — середа, несприятливий
— п'ятниця.
РИБИ. Відкиньте суєту, не поріть
гарячку. Усі рішення приймайте на
тверезу голову, контролюйте емоції.
Можливі певні проблеми у родинних
взаєминах. Не починайте ніякої справи
з поганим настроєм. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
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Мов товстий поважний пан,
спіє синій баклажан
Ці овочі дуже корисні, особливо людям старшого віку, адже позитивно
впливають на роботу серця. Проте вважається, що в їжу можна вживати тільки
молоді плоди – кажуть, перестиглі містять отруйну речовину соланін. Синенькі
використовують для найрізноманітніших страв: від супів та закусок до заготовок
на зиму, при цьому вони відмінно поєднуються з іншими овочами. Плоди у
свіжому вигляді зберігаються всього кілька днів, тому – мерщій до справи
ПО-ІТАЛІЙСЬКИ

Такі
баклажани
ідеально
поєднуються
із чорним
хлібом,
намащеним
маслом
Інгредієнти:
3 середні баклажани, 3 ст. л. оцту,
0,5 ч. л. солі, 3 ве- Фото із фейсбук-сторінки Nathalie De Fraise.
ликі зубці часнику,
150–200 г оливкової олії (можна замінити на соняшникову), сушений базилік, зелень петрушки,
інші спеції — за смаком.
Приготування. Баклажани порізати вздовж
пластинками завтовшки близько 1 см. Припекти
на сковорідці без олії з обох боків до золотистого
кольору, навіть трохи присмалити. Дрібно посікти зелень, часник розтерти з сіллю у ступочці, додати оцет, олію та спеції. Приготовленим соусом
перекладати гарячі баклажани, накрити кришкою і настоювати протягом доби. Перед подачею
на стіл притрусити зеленню.

«ЗАГАДКА»

Ваші гості й не здогадаються одразу, що
це не гриби, яких у страві і близько немає!
Таку смакоту можна і на зиму припасти, і
свіжоприготовленою з’їсти
Інгредієнти: 3 кг
баклажанів,
1 кг цибулі,
1 ст. л. солі,
1–2 головки часнику,
80 мл оцту,
1 скл. води,
лавровий
лист і пеФото lebedyne-hnizdo.com.ua.
рець горошком — за смаком.
Приготування. Синенькі помити, почистити
від шкірки й порізати невеликими кубиками, схожими на ніжки печериць. Посолити їх, прим’яти
руками і залишити на годину-півтори, щоб пустили сік. Рідину злити, а баклажани невеликими
порціями обсмажити на соняшниковій олії до появи золотистої скоринки. Цибулю покраяти півкільцями, а часник дрібно посікти. Викласти в каструлю спочатку шар баклажанів, потім цибулю
з часником, знову синенькі і так до закінчення інгредієнтів. Потому закип’ятити воду з лавровим
листом, оцтом і горошинами перцю, залити цим
маринадом овочі. Після охолодження їх можна
зберігати у холодильнику (готові до споживання
через 2 дні) або гарячими розкласти у стерилізовані півлітрові слоїки і закатати на зиму.

ПАРМІДЖАНО

Ця страва добра і гарячою,
і на другий день, після того
як постоїть у холодильнику

САЛАТ «ОСІННІЙ»

Ситний, смачний,
легкий у приготуванні

Інгредієнти: 2 баклажани,
500 г соусу з помідорів, 300 г моцарели, 100 г пармезану, 1 цибулина, 2 зубчики часнику, базилік,
оливкова олія, сіль, перець —
до смаку.
Приготування. Спочатку
Фото із фейсбук-сторінки Nataliia Kozak.
нарізати баклажани, посолити,
полити трохи оливковою олією та поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 12–15 хвилин. Тим часом дрібно покраяти цибулю
та часник без серединки та 2–3 хвилини протушкувати в оливковій
олії. Добавити томатний соус, дещо уварити, виключити та додати базилік. На дно посуди налити томатний соус, далі баклажани,
змастити трохи томатним соусом, розкласти порізану моцарелу
притрусити пармезаном і далі знов повторити: баклажани, соус,
моцарела, пармезан. Зробивши 3 шари, зверху щедро полити соусом, що залишився, прикрасити помідорами чері та притрусити все
пармезаном. Пекти в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.
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Інгредієнти: 3 баклажани, 1 велика цибулина,
3 яйця, 3 ст. л. оцту, 80 мл
води, сіль, перець, цукор,
майонез — до смаку.
Приготування. Баклажани помити, порізати брусочками, посипати 2 ст. л.
Фото із фейсбук-сторінки Тані ГУНЬКО.
солі і залишити на 20–30
хвилин, щоб пустили сік та позбулися гіркоти. Далі промити
й обсмажити на олії до готовності, викласти на паперову серветку, щоб вибрала зайвий жир. Цибулю порізати тонкими півкільцями і залити маринадом: 1 ч. л. цукру, 0,5 ч. л. солі, 3 ст. л.
оцту, 80 мл окропу. Яйця відварити й покраяти соломкою.
Змішати баклажани, відтиснуту від маринаду цибулю, яйця,
посолити, поперчити за смаком, заправити майонезом. Прикрасити за своїм уподобанням.
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