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«Бандерівкою
не називають, але за дивачку
у Сєвєродонецьку
точно мають»

Уже кілька місяців світ обговорює їхню історію.

Якщо він відмовлявся
їсти, вона теж
відмовлялася. Якщо він
відмовлявся від води,
вона теж…
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Пара прожила 70 років у шлюбі
і померла в один день
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Марія МРІЯ,
за публікацією на сайті
bbc-ccnn.com

-літня Норма Джон
і 92-річний Френсіс
Ернест Плателли
перебували в будинку по догляду за людьми поважного
віку. Їхні ліжка стояли поруч,
щоб вони мали можливість
триматися за руки.
Як пише Daily Mail, у ту ніч
у час чергового обходу медсестра заглянула в кімнату
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до Плателлів і виявила, що постояльці не сплять, а просто
лежать із заплющеними очима. Норма була неспокійною,
а Френсіс важко дихав. Коли
медпрацівниця ще раз зайшла до них через 10 хвилин,
то зрозуміла, що вони уже
не дихають. Лікарю не вдалося визначити точно різницю
в часі смерті подружжя, тому
в їхніх документах вказали
однакові дані.

У Ковельському МТМО торік у грудні житель Закарпаття Василь Миговка одержав шанс на життя завдяки трансплантації.

«Спасибі лікарям за «нову»
нирку, за серце!.. Але
як подаровані органи зберегти?»
Оксана КРАВЧЕНКО

ЕПІДЕМІЯ КОРОНАВІРУСУ
КОВЕЛЬСЬКИХ
ТРАНСПЛАНТОЛОГІВ
НЕ ЗУПИНИЛА
Цього року в місті залізничників
уже проведено 7 пересадок нирок
від родинних донорів, 2 операції стали можливими завдяки посмертному забору органів. Напевне ж, таких
трансплантацій могли б лікарі зроби-

ти й більше, але завадили карантинні
обмеження, пов’язані з поширенням

“

Нещодавно,
скориставшись тим, що
Ковель було віднесено
до зеленої зони, фахівці
МТМО здійснили одразу дві
родинні пересадки нирки.

коронавірусної інфекції. І ось нещодавно, скориставшись тим, що Ковель було віднесено до зеленої зони,
фахівці МТМО здійснили одразу дві
родинні пересадки нирки. Довгоочікуваний «новий» орган отримали
двоє волинян — 18-річна дівчина, яка
народилася з вадою сечової системи
і була змушена приїжджати на сеанси
гемодіалізу, та 32-літній чоловік, що
страждав від хронічного гломерулонефриту і на діалізі перебував уже
4,5 року. Для першої пацієнтки донором нирки стала мама, у другому
випадку — батько.
Ситуацію ускладнювало те, що
в однієї пари донора і реципієнта
були різні групи крові.
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З озера Берестуватого,
яке не має дна, іноді
чути голоси і стогони
потопельників
Фото travel.tochka.net.

Із великою гордістю ми розповідаємо про успіхи спеціалістів
Ковельського МТМО на Волині, які торік успішно довели, що розвивати
трансплантологію можна не тільки у спеціалізованих центрах
столиці чи інших великих міст. Щасливі історії про те, як чоловік
віддав власну нирку дружині, як батьки рятували своїх хворих дітей,
довірившись золотим рукам хірургів-професіоналів, хвилюють
і зворушують. Але як живеться людям із пересадженими органами?

«Через тисячу літ лиш приходить подібне кохання...»
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Від коронавірусу помер
головний педіатр Львова

В Україні може бути
два Дні Незалежності

Колеги покійного Богдана
Остальського (на фото)
кажуть, що лікар навіть
під час карантину
продовжував працювати,
тож коли захворів, у нього
силоміць забрали телефон

Найрезонансніші події в житті України
та світу очима наших журналістів

Найважливіше свято держави хочуть перенести
Фото tsn.ua.

У Верховній Раді зареєстровано
кілька дивних законопроєктів
Зокрема, позафракційний депутат Оксана Савчук пропонує перенести День Незалежності України на
22 січня. Таку ініціативу вона аргументує потребою відновити історичну справедливість, визнати спадкоємність сучасної держави Україна від
Української Народної Республіки. Як
відомо, 22 січня 1918 року Центральна Рада прийняла IV Універсал, яким
проголосила незалежність УНР. Саме
цю дату депутат закликає відзначати
як День Незалежності. Втім, 24 серпня вона пропонує теж залишити, але
як День відновлення Незалежності
України.
Ще один законопроєкт, який
наробив галасу, — про реєстрацію
домашніх тварин. Документ взагалі-то непоганий, бо серед іншого
унормовує відлов бродячих звірів
та регламентує роботу зоопритулків
і зоопарків. Але він обурив багатьох
саме через потребу реєструвати своїх домашніх улюбленців, тож його обізвали «законопроєктом про перепис
хом’ячків».
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У неділю, 13 вересня,
після тривалого лікування від коронавірусу помер
головний педіатр ЛьвоЛікар згорів за місяць…
ва — 60-річний Богдан
Остальський. Цілий місяць
медики боролися за життя колеги, але так і не змогли подолати хворобу. Друзі вважають, що, ймовірно, він заразився COVID-19 на роботі. Спочатку йому стало краще,
але згодом стан різко погіршився, лікаря перевели в реанімацію і забрали телефон, бо до нього продовжувало
дзвонити багато людей.
Богдана Остальського поважали дорослі та любили
маленькі пацієнти. Багато хто відзначає рідкісну інтелігентність лікаря, його турботливе ставлення до старших,
а головне — здатність вчитися і використовувати знання
в роботі. Львів шокований смертю людини, яка була ангелом-охоронцем для багатьох маленьких жителів міста.
Свої співчуття висловив міський голова Андрій Садовий.

На Рівненщині затримали
російського терориста, який
хотів підірвати водоканал
Якщо святкуватимемо ще й 22 січня, то Сердючці доведеться співати на морозі.

А от нардепові Антону Яценку
не дає спокою фуа-гра. Не знаєте, що це таке? Пташина печінка,
яку штучно збільшують спеціальним годуванням. Через це фуа-гру
заборонили в багатьох країнах.

Дівчина відрізала собі
руку заради страховки

Священник за 10 кілометрів
возить дітей до школи
мотоблоком

Однак замість бажаного мільйона євро
вона отримала... два роки в’язниці
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На Чернігівщині отець Володимир, настоятель храму
Різдва Пресвятої Богородиці, вирішив допомогти громаді
та самотужки доставляє учнів із Полови Прилуцького району
на навчання в село Сухополова, а потім відвозить їх назад
додому
Шлях від маленької Полови (населення — понад 160 жителів) до центру Сухополов’янської громади становить близько 10 км, але дорога там
не відремонтована. Він підвозить до 10 дітей. Старші учні добираються
до школи велосипедами або попутним
транспортом. Голова Сухополов’янської ОТГ Денис Росовський каже, що
нарешті вдалося
знайти водія «і
найближчим часом буде курсувати
шкільний автобус».
Чомусь здається, що і церква
у цього священСвоїми діями панотець теж дає уроки ника не пустує…
людяності та взаємодопомоги.

Яценко хоче, щоб і в нас цей наїдок
не продавався, і зареєстрував відповідний законопроєкт. 125-грамова баночка фуа-гри, до речі,
коштує 700 гривень. Цікаво, скільки ж людей в Україні її їсть?

У Словенії 22-літня Юлія Адлесіч позбулася
кінцівки, щоб одержати страховку. Суд у Любляні визнав дівчину та її хлопця винними у шахрайстві. Інцидент стався у 2019 році, але процес
закінчився тільки зараз. Як з’ясувалося, Юлія
навмисно відрізала собі руку циркулярною
пилкою і спеціально не взяла кінцівку в лікарню, щоб її не пришили назад й інвалідність стала
невідворотною. Однак лікарям вдалося знайти
і пришити їй руку!
Перед цим Адлесіч оформила п’ять страховок, а за кілька днів перед «операцією» хлопець дівчини шукав в інтернеті інформацію
про штучні руки. Ці факти стали доказами, які
прокуратура представила в суді. Якби план пари
спрацював, вони б отримали пів мільйона євро
відразу, а ще стільки ж — щомісячними платежами. У підсумку замість бажаного мільйона
дівчину засудили до двох років в’язниці, а хлопця — до трьох.
Хух, читати про таке моторшно, а наважитись підставити руку під циркулярку…
І що в людей у голові?

Служба безпеки України взяла злочинця на гарячому,
коли той закладав вибухівку на одному з об’єктів
підприємства
Ним виявився 43-річний житель Одещини. За даними слідства, на спецслужби Росії він працював від весни: передавав
інформацію про один із військових об’єктів Одеської області.
Нині отримав нове завдання від куратора: закласти вибухівку
під насосну станцію Рівненського водоканалу. Якби вона здетонувала, то половина міста та кілька районів області залишилися б без води, кажуть у СБУ. За диверсію та державну зраду
затриманому загрожує 15 років за ґратами.
Нагадаємо, що у 2016-му в Рівному російський диверсант
убив ветерана російсько-української війни Івана Мамчура. Душогуба зловили — суд призначив йому 12 років ув’язнення.
Як відомо, є терористичні організації, є окремі терористи, а є держави-терористи, такі як Росія, які чинять злочини
у всьому світі. Тож правильно колись назвали цю країну-покруча «імперією зла».

l ПРЯМА МОВА

«

Денис КАЗАНСЬКИЙ, журналіст, про ймовірну
подачу української води в окупований Крим:
Найсмішніше, що насправді півострів цілком міг би обійтися без української води. Людство давно вже навчилося
опріснювати морську воду, і в посушливих країнах, що мають
вихід до моря, цю технологію успішно застосовують. Здавалося б, «ядерна наддержава» могла б дозволити собі витратити трохи нафтодоларів і спорудити відповідний об’єкт на
віджатому у сусідів півострові, захопленням якого в Росії так
ояснили, що
пишаються. Але кримчанам уже пояснили,
ати дуже
вода в цьому випадку буде коштувати
а «гавань»
дорого, і нести такі витрати рідна
не бажає. Венесуелі, Сирії та іншим братнім
оведеться
абхазам гроші потрібніші, тому доведеться
нятися
кримчанам замість води задовольнятися
исрозповідями про проклятих фашистів, які не хочуть постачати деше-ву воду скупим загарбникам.
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l ЦІКАВІ ЦИФРИ
Інфографіка slovoidilo.ua.
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СБУ не помічає шпигуна Деркача,
але порушило ще 15 справ проти
Порошенка
Адвокати
експрезидента
вважають, що вони
«такі ж порожні,
як і десятки, що
були сфабриковані
до цього часу»
Василь КІТ

лужба безпеки України не розслідує діяльності нардепа Деркача,
якого у США офіційно вважають
агентом Росії, натомість проти Петра Порошенка порушила 15 нових безглуздих
справ. Про це заявили на брифінгу адвокати п’ятого Президента Ілля Новіков
та Ігор Головань.
Новіков, зокрема, наголосив, що всі
попередні фейкові провадження проти
Порошенка зайшли в глухий кут (їх було
понад 20. — Ред.), тож тепер за командою
з Офісу Президента силовики наплодили
нові. Цього разу, зазначимо, справи порушило не Державне бюро розслідувань,
як раніше, а Служба безпеки України.
– Найбільш примітне в останній активності СБУ — це те, що не порушено
жодного кримінального провадження
проти депутата Деркача. При тому, що
і державний департамент, і міністерство
фінансів США конкретно, і я б навіть
сказав, у непритаманній їм чіткій манері
висловились про те, що вони вважають
цю людину активним співробітником
російських спецслужб. На цьому тлі особливо помітно, що СБУ ця ситуація не цікавить, — зауважив Новіков.
Адвокат говорить про резонансну новину зі США, де цими днями ввели санкції
проти народного депутата України Ан-

С

Поки російськими шпигунами займаються американці, українські силовики
витрачають час та гроші на переслідування лідера опозиції Порошенка та
неугодних владі телеканалів.

“

Адвокат Ілля Новіков заявив, що захист Петра
Порошенка вважає: заступник глави Офісу Президента
Олег Татаров разом із Андрієм Портновим та Ігорем
Коломойським об’єдналися проти ексглави держави.

дрія Деркача, якого у Вашингтоні назвали
російським шпигуном. Однак українські
спецслужби наразі ніяк не прореагували
на цей факт.
Адвокат Ігор Головань своєю чергою наголосив, що 15 нових проваджень
щодо Порошенка «такі ж порожні, як і десятки, що були сфабриковані до цього
часу». Про фальшивість так званих справ
щодо експрезидента, нагадаємо, кажуть
не тільки його адвокати, а й… самі слідчі. Як відомо, нещодавно про фейковість
цих проваджень заявив і Олег Корецький — колишній керівник групи слідчих
ДБР, які вели справи Порошенка.
Більшість нових «проваджень» дублюють старі. Петра Порошенка «традиційно» звинувачують у багатьох тяжких
«гріхах» — посяганні на територіальну
цілісність, поваленні конституційного
ладу, державній зраді, привласненні
власності… Однак у нових справах адвокат Новіков бачить слід колишнього влас-

ника ПриватБанку Ігоря Коломойського,
адже у фабулах справ багато йдеться про
банківський бізнес.
Новіков також заявив, що захист Петра Порошенка вважає: заступник глави
Офісу Президента Олег Татаров разом
із Андрієм Портновим (обоє — одіозні
діячі часів Януковича, які повернулись
в активну українську політику. — Ред.)
та Ігорем Коломойським об’єдналися
проти ексглави держави. Найбільше уваги, на думку Новікова, будуть приділяти
справам щодо опозиційного телеканалу
«Прямий» та підприємства «Кузня на Рибальському», а інші — це «відволікаючий
маневр». За інформацією адвоката, готуються обшуки на телеканалі «Прямий».
Як відомо, це один з найрейтинговіших інформаційних мовників із проукраїнською позицією. Зараз на «Прямий канал» чиниться тиск і з боку ДБР,
і з боку Національної ради з питань
телебачення та радіомовлення.

Поліцейський
(інспектор) патрульної
служби

Хто б міг подумати!

Скільки заробляють
силовики в Україні,
Росії та Білорусі
Такі дані порівняли
журналісти видання
«Слово і Діло»
Слава ДІЛО

Білорусі платня міліціонера патрульно-постової служби стартує від 700 рублів,
тобто близько 264 доларів.
Причому це без врахування
доплат за роботу в надурочний час, позапланові чергування, відпускних та премій.
Також силовики в країні виходять на заслужений відпочинок набагато раніше
рядових громадян і пенсійні виплати у них вищі.

У

l НЕ ДАЙ БОЖЕ!

Що зробив Віталій Кличко,
коли в його мотоциклі закінчився
бензин

Україна може залишитися
без врожаю: народний синоптик
прогнозує небувалу посуху

Микола РИМАР

центрі Києва Кличко їхав
на мотоциклі, який раптово заглох просто посеред
дороги через те, що в баку закінчився бензин. Тоді мер заправився зі звичайної пластикової
пляшки. Це заборонено нормами безпеки, оскільки пластик

У

має властивість накопичувати
статичну електрику. Іскра може
утворитися при терті горючої
рідини об стінки пластикової
тари, що стає причиною загорання.
Напередодні місцевих
виборів Віталій Кличко має
найбільшу підтримку в Києві.
Чи зможе прокол із бензином
якось вплинути на його рейтинг? Навряд. Кличко, звісно,
показав поганий приклад, але
з іншого боку — заправився,
як звичайний «хлопець із народу». А це тепер модно.

Леонід Горбань вирахував, що
вона прийде до нас у 2024 році
Василь КІТ

осуха нібито накриє майже
всю територію держави. Тому
владі треба вживати заходів
уже зараз, упевнений Леонід Горбань. Перш за все — збільшити накопичення запасів зерна в Держрезерві
і Аграрному фонді.
Професійні синоптики тим часом не дуже охоче розмірковують
про погоду, яка буде через кілька
літ: мовляв, це те ж саме, що гадати

П

Поліцейський патрульнопостової служби

Без додаткових виплатт
Без доплат
Без додаткових виплат
за несення служби
за понаднормові зміни,
за несення служби
в окремих містах
позапланові чергування в окремих містах та інших
та інших доплат
та інших виплат і премій
доплат і премій

l НЕСПОДІВАНИЙ ПОВОРОТ

Міський голова столиці
заправив свій транспортний
засіб із… пластикової
пляшки, знехтувавши
нормами безпеки

Міліціонер патрульнопостової служби

У Росії поліцейський
патрульно-постової служби може заробляти від
20 тисяч рублів — близько
270 доларів. Це теж без врахування додаткових виплат
і премій. До речі, з жовтня
в РФ підвищать оклади військовим і співробітникам
правоохоронних органів,
зростання становитиме 3%.
У наступні два роки зарплати збільшать ще на 4%.
В Україні порівняно
з Білоруссю і РФ зарплати
у правоохоронців вищі:
оклад поліцейського патрульної служби стартує від
11,2 тисячі гривень (близько 406 доларів) без врахування доплат.

l ПРЯМА МОВА

на кавовій гущі. Хоч на тлі постійного підвищення температури на Землі,
і в Україні зокрема, не виключають
дуже посушливих років уже найближчим часом.
Можна було б відмахнутись від
прогнозів народного синоптика, але
справа в тому, що він передбачив посушливий 2003-й, коли Україна була
змушена купувати пшеницю, а не продавати. Тоді наші господарі намолотили всього 25 мільйонів тонн зерна.
Це втричі менше, ніж минулоріч —
75 мільйонів тонн. Утім, метикуваті
аграрії вже давно працюють над
проблемою зрошення своїх полів.

Андрій БОГДАН,
колишній голова
Офісу Президента, про
главу держави:

«
»

Влада з’їдає Зеленського. Він фізично
змінився. На нього боляче дивитись,
він не розуміє, що
говорить, я не розумію, що
він говорить.
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Замість імплементації «дорожньої
карти» Порошенка Зеленський
продавлює «формулу Штайнмаєра»
Саме цього й добивається Кремль, який зробив ставку на зміну
влади в Україні і всіляко саботував виконання своїх зобов’язань
Карикатура durdom.in.ua.

Дарія КЛИЧ

ро це пише у статті «Жуйка
«миру» редактор відділу
міжнародної політики авторитетного видання «Дзеркало тижня» Тетяна Силіна. «Чому українська сторона не ставить і не фіксує
у своїх офіційних повідомленнях
питання про введення на Донбас
миротворчої місії ООН? Чому вперто не згадує про «дорожню карту»
виконання «Мінська», передбачену рішеннями Берлінського саміту
«нормандської четвірки»? Тому що
карта готувалася «папєрєдніками»?
Але ж вона була вже узгоджена з німецькими та французькими партнерами й передана на розгляд росіянам, які похерили її в очікуванні
президентських виборів в Україні.
І не промахнулися», — констатує
авторка.

П

“

Так званий
«ефективний і
тривалий режим
тиші», яким
вихваляється Офіс
Президента, насправді
залежить лише від
планів Путіна.

Вона також зауважує, що так
званий «ефективний і тривалий
режим тиші», яким вихваляється
Офіс Президента, насправді залежить лише від планів Путіна. А
негайне та всеосяжне припинення
вогню передбачене всіма мінськими документами, і для його запровадження не потрібні жодні додаткові переговори у форматі ТГК чи
зустрічі радників «нормандської
четвірки». «Негайне та всеосяжне
припинення вогню — вимога всіх
трьох мінських документів (2014–
2015), схвалених лідерами і України, і Росії, а «Мінськ-2» (з подачі росіян) — ще й ООН. І для виконання
цієї вимоги не потрібні ні засідання

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

Як тільки після Революції гідності держава почала фінансувати українське
кіно – не забарилось і міжнародне визнання робіт наших митців.

Військова журналістка
закохалась у кіборга,
який має дружину та коханок
Розповідь про це є однією із сюжетних ліній фільму «Погані
дороги», який цими днями отримав нагороду престижного
77-го Венеціанського кінофестивалю в категорії «Найбільш
інноваційний фільм». Режисер стрічки — Наталка Ворожбит,
більше відома як сценарист, зокрема фільмів «Кіборги», «Дике
поле», серіалу «Спіймати Кайдаша»
Василь КІТ

стрічці «Погані дороги» показують п’ять історій про
жителів Донбасу та українських військових. Журналістка закохалася в кіборга, їздить на фронт.
Але той має дружину і коханок на
кожному блокпосту. Інша везе
пошматоване тіло коханого, яке
віддали для похорону… Ще одна
потрапляє в полон до терориста…
Усе відображене у фільмі засноване на реальних подіях, записаних у прифронтовій зоні на Сході. Там авторка збирала матеріали
для сценарію стрічки «Кіборги».

У

Українці висміяли Леоніда Кравчука та Вітольда Фокіна, які під час
Мінських переговорів дали згоду на те, щоб представники російських
окупантів… інспектували позиції наших бійців на передовій.

ТКГ, ні навіть, ризикну стверджувати, зустрічі в «нормандському форматі». Для цього необхідна лише
воля господаря Кремля. І з якоїсь
причини зараз це перемир’я йому
вигідне», — зауважує Силіна.
Вона також нагадує, що після
виборів росіяни, яких не влаштовувала жорстка позиція Порошенка
щодо безпекових вимог, швидко
«втюхали» Зеленському «формулу
Штайнмаєра». І тепер уже український Президент, який мріє знову
«подивитись в очі Путіну», поспішає
імплементувати цю формулу у законодавство. «Сьогодні вже українська сторона, по суті, виступає за
прискорення інкорпорації «формули Штайнмаєра» в українське законодавство. Знову ж, по–піонерськи
підкреслюючи свою «проактивну

позицію», — пише журналістка
«Дзеркала тижня».
Силіна наголошує, що росіяни
отримали козир і шантажують Зеленського, висуваючи все нові вимоги і блокуючи роботу підгруп ТКГ.
«І тепер, коли росіяни через якийсь
час милостиво розблокують роботу політгрупи (дуже сподіваюся, що
все-таки не ціною скасування постанови ВРУ про місцеві вибори) і таки
погодяться обговорювати нав’язаного ними ж рік тому «Штайнмаєра»,
не здивуюся, якщо наші доблесні
«мінчани» під керівництвом Офісу
Президента України урочисто сповістять: «Ура! У нас прогрес!» і з відчуттям перемоги радісно продовжать
впихати «Штайнмаєра» в українське
законодавство», — припускає Тетяна Силіна.

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.

«Це буде кіно для тих українців, які ігнорують війну, а також
для Заходу — щоб там побачили
справжні реалії на Донбасі. В основі лежать стосунки і почуття
людей, які зустрічаються в зоні,
де відбувається війна. Також у
кожній новелі герой складає тест
на людяність», — каже Наталка
Ворожбит.
Зйомки фільму проходили за підтримки Українського
культурного фонду, який виділив на проєкт 11 мільйонів
гривень. Імовірно, цієї осені
стрічка з’явиться в українському прокаті.

l ПРЯМА МОВА
Петро ПОРОШЕНКО, п’ятий Президент України, лідер
«Європейської Солідарності», у День українського кіно
(відзначається у другу суботу вересня. — Ред.) закликав
владу забезпечити належну підтримку кінематографа:

«

П’ять років із 2014–го по 2019–й стали часом відродження українського кіно. 173 фільми прийшли до глядача завдяки державній підтримці. Наповнені зали кінотеатрів, жваві обговорення, захоплені
відгуки засвідчили: кіно з українським обличчям, своє, рідне — визнане
і потрібне країні… На жаль, у цей святковий день мене не
полишає тривога. Ми бачимо зараз,
аз, як «зелена» влада збиває
українське кіно на злеті. Ми стали свідками відкату на
шість років назад. Цього року
ку на зйомки нових фільмів
у бюджеті залишили всього 90 млн гривень, а це рівень
2014–го, одного з найважчихх років в історії України.
…Вимагаємо від влади забезпечити належну підтримку українського кіно! А талантів в українській кінематографії точно не бракує!
акує! Переконаний, що
нас чекають нові шедеври, нові премії на фестивалях, а головне — нові й нові глядачі
гляд усіх
поколінь.
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Віряни порушили дистанцію, коли прибув понтифік.

Папа Римський публічно зняв
захисну маску і заявив, кому
вигідна пандемія
83-річний понтифік неодноразово доторкнувся
до людей, які прийшли на зустріч із ним
Лія ЛІС

апа Франциск у Ватикані 9 вересня під час
зустрічі з вірянами, які
прийшли на Генеральну аудієнцію в двір Сан-Дамасо, зняв
маску та заявив, що коронавірус «буде переможений Божою
любов’ю».
Як повідомляє Daily Mail,
понтифік усміхався і розмовляв із людьми, тиснув руки,
торкався чола парафіян, які
тягнулися до нього через загородження.
«Християнська відповідь
на пандемію і подальшу соціально-економічну кризу заснована на любові», – сказав Франциск на проповіді. Він заявив,
що позбутися від COVID-19
можна, «якщо ми всі разом будемо прагнути до загального
блага».
Папа також вказав на «виникнення партійних інтересів»,
оскільки дехто намагається
егоїстично скористатися кризою. «Наприклад, є ті, хто хоче
розробити вакцину, а потім
продавати її іншим. Деякі використовують ситуацію для
розпалювання ворожнечі, для
створення економічних або
політичних переваг, для початку чи посилення конфлікту», –
сказав він.
«Вірус, який не визнає перешкод, кордонів, культурних
або політичних відмінностей,
повинен мати справу з любов’ю без перешкод, кордонів

П

“

Є ті, хто хоче розробити вакцину, а потім
продавати її іншим. Деякі використовують
ситуацію для розпалювання ворожнечі,
для створення економічних або
політичних переваг, для початку або
посилення конфлікту.

та відмінностей», – зазначив
Франциск.
Він порівняв тих, хто не допомагав нужденним під час
глобальної пандемії, з «прихильниками Понтія Пілата», які
«просто вмивають від цього
руки».
«Здоров’я – це не тільки особисте благо, а й благо
суспільне. Здорове суспільство – це те суспільство, яке

піклується про здоров’я кожного», – заявив церковник.
У відвідувачів перевіряли температуру, коли вони
входили до Ватикану, частина із 500 глядачів була в масках. Публіка сиділа на місцях, влаштованих так, щоб
забезпечити соціальне дистанціювання. Однак люди
порушили його, коли прибув
Франциск.

l ДО РЕЧІ
ФРАНЦИСК СХВАЛИВ НАСОЛОДУ ВІД ЇЖІ ТА СЕКСУ

Про це понтифік заявив італійському письменникові
Карло Петріні в інтерв’ю для книги
«Задоволення йде безпосередньо від Бога. Воно не католицьке, не християнське, ні будь-яке ще – просто божественне... Насолода від їжі і сексу йде від Бога», – зазначив
понтифік. На його думку, ці життєві потреби даремно засуджувалися церквою в минулому. Тоді представники кліру
неправильно інтерпретували християнське послання і в
результаті завдали великої шкоди, яка відчувається донині.
«Насолода від їжі потрібна для того, щоб залишатися здоровими, так само, як сексуальне задоволення необхідне для
того, щоб зробити кохання прекраснішим і забезпечити виживання нашого виду», – зазначив Франциск.
Він додав, що є набагато серйозніші проблеми, що
потребують молитви, зокрема зміна клімату, вирубування лісів і нераціональне споживання.

Від бідності до кар’єрних висот – дорога довжиною у 20 років. Наджат ніколи не
приховувала свого неідеального минулого, а тепер воно ще й додало їй популярності.

Якщо сьогодні ви пасете овець,
завтра це не завадить вам стати
міністром освіти Франції!
Цікавий фотоколаж, який останнім часом активно шириться інтернетом,
доводить неймовірне: навіть із пастуха можна вибитися в люди та досягти
чималих висот у кар’єрі
Інна ПІЛЮК

це важко повірити, але бідна дівчинка на знімку — марокканка
Наджат Валло-Белкасем, ексміністр
освіти Франції. Вона народилася в невеликому селі біля міста Надор у Марокко
в 1977 році. Її батько працював простим
будівельником, родина жила бідно, в ній
підростало семеро малюків. Тому Наджат,
яка була другою дитиною, часто допомагала старшим. Така нехитра справа, як випас
овець, стала для неї звичним заняттям.
У 1982 році сім’я переїхала до Франції.
Батько й надалі працював на будовах. Діти
тут вперше пішли до школи, згодом вчилися у коледжах. Майбутня чиновниця закінчила ще й Паризький інститут політичних
досліджень. Відтоді є активною учасницею
політичного життя країни. У 2012-му вона
стала міністром у справах жінок Франції,
через два роки очолила освітнє відомство. От і не вір після цього, що повороти
долі — таки незбагненна річ…

У

БЕЗ ЛОЖКИ ДЬОГТЮ НЕ ОБІЙШЛОСЯ
Після появи цієї світлини паралельно

зі схвальними відгуками, що наполеглива праця завжди дає результат, з’явилися і протилежні думки. Мовляв, на фото
зовсім інша дівчинка і взагалі цей знімок
взяли зі звіту ЮНІСЕФ 2005 року про життя

“

У 2012-му Наджат ВаллоБелкасем стала міністром
у справах жінок Франції,
через два роки очолила
освітнє відомство.

молоді в Марокко. Не обминули недоброзичливці і того, що висока посада в уряді
для уродженки африканської країни є своєрідним сигналом, що Франція і надалі готова приймати численних біженців та витрачати на них левову частку бюджету.
Але кар’єру Наджат Валло-Белкасем
збудувала чесним шляхом. Тому якщо
на цьому фото і не сама пані міністр, то вочевидь дуже схоже з аналогічним кадром
із дитинства вона має у своєму альбомі.

l ПРЯМА МОВА
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ, Президент, заявив в
інтерв’ю ізраїльській The Jerusalem Post, що в Україні
раїні
нема антисемітизму (Зеленський має єврейське
коріння. – Ред.):
Українцям байдуже, є їхній Президент євреєм,
еєм,,
християнином або мусульманином, поки він захищаєє
інтереси українського народу.

«
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l Є ЩЕ ПОРОХ У ПОРОХІВНИЦЯХ!

Університетський
диплом отримав
у 96 років!
Італієць Джузеппе Патерно
но
им
(на фото) став найстаршим
шно
випускником країни, успішно
закінчивши університет міста
Палермо
Микола ДЕНИСЮК

ідусь упевнено ко-ристується комп’ютеером та відеозв’язком.
м.
Це дуже допомогло під час
ас
дистанційного навчання, яке
ке було запроваджене у зв’язку з коронавірусом.
онавірусом.
Сам Джузеппе — з бідної ро
родини, він
і
не з першого разу закінчив навіть школу. Під час Другої світової
воював, а потім працював залізничником. Сертифікат про середню освіту здобув лише у 31 рік і не припиняв мріяти про диплом
університету — хотів вивчати історію та філософію.
«Я сказав: зараз або ніколи. І в 2017-му вирішив вступити!
Не був упевнений, коли ухвалив це рішення, бо не знав, як викладачі ставитимуться до такої старої людини», — згадує чоловік.
Але все склалось навіть краще, ніж можна було мріяти, —
96-річний Джузеппе став не лише найстаршим студентом країни,
а й отримав диплом із відзнакою!
Якщо вам хтось каже, що пізно вже вчитись — згадайте
про цього італійця.

Загадкові аномалії породили чимало чуток і легенд про водойму.

З озера Берестуватого,
яке не має дна, іноді чути
голоси і стогони потопельників
Ця водойма, яка ніколи не замерзає
і в якій водиться лише єдина риба —
земляний карась, — знаходиться
в Кіровоградській області і є одним
із найнезвичніших та найзагадковіших
місць України. Адже Берестувате ще часто
називають Чорним озером, оскільки
оточене Чорним лісом
Василина СМЕТАНА

ражає і те, що на території
оточеного болотом озера
зосереджені сфагнові мохи,
хвощі, папороть та різноманітна
рослинність, що характерна не для
Центральної України, а для Полісся.
Однак це не найбільша його таємниця. На сьогодні ніхто не знає
глибини озера. Про нього кажуть, що воно не має дна! Численні спроби виміряти не увінчалися
успіхом. Одним з останніх було занурення у воду 500-метрового металевого каната, який обірвався. Існує версія про подвійне дно, перше
з яких утворено гілками та опалим
листям.
Вода у водоймі має майже однакову температуру в усі пори року.
Влітку — дуже холодна, а зимою —
не замерзає. Хоча одного разу —
взимку 2014–2015 років озеро

В

вкрилося товстим шаром льоду,
який витримував навантаження
більше 10 дорослих чоловіків.
Там живе лише один вид
риби — земляний карась. У більшості випадків він має золотистий
колір, але трапляються й особини

“

ли випадки, коли люди зупинялися на ночівлю на березі водойми,
а прокидалися на її середині.
Є кілька легенд, пов’язаних
із озером. Місцеві розповідають, що на дні лежить карета, вилита з чистого золота і покрита
діамантами та сапфірами, що належала кримському хану Гірею.
Існує повір’я, що татари гнали
невільників через Чорний ліс. Тих,
хто остаточно вибився із сил і не міг
іти, топили у водах Чорного озера.
Місцеві розповідають, що досі біля
нього чути голоси і стогони потопельників.
Найстрашніша і досі не розгадана історія сталася біля Берестуватого в 1970-ті роки. Влітку сюди
приїхали відпочивати молоді люди,
які захоплювалися ворожіннями
і легендами про потойбічний світ.
Вони взяли із собою старовинні

Бували випадки, коли люди зупинялися
на ночівлю на березі озера, а прокидалися на його
середині.

чорного забарвлення. В окрузі,
до речі, він більше ніде не водиться.
Однак на тому загадковість цієї
місцевості не вичерпується, адже
поруч з іншими аномаліями на озері містяться плавучі острови з рослинністю та деревами. Це явище
породило чимало міфів та страхів
серед тутешнього населення. Бува-

книги, в яких розповідалося про те,
як викликати духів. Як минула ніч
на озері, ніхто не знає, проте вранці
місцеві виявили мертвих молодих
людей. Поліція так і не розкрила цю
справу.
За повідомленнями
на сайтах turystam.in.ua і travel.
tochka.net.

l НІЧОГО СОБІ!

Фото esquire.ru.

Д

Фото greenpost.ua.

«Ну й козел!» — гордо каже тепер господиня.

Козел Пірат потрапив
до Книги рекордів:
він найрогатіший цап
України
Ще й виноград ними збиває…
Микола РИМАР

о вітчизняного реєстру рекордів внесено козла із села Первомайське Одеської області з найдовшими рогами, якого
доглядає місцева жителька Олена Мазур (на фото). Про
це повідомила керівник Національного реєстру рекордів України
Лана Вєтрова. «Ці роги — майже метр кожен! Їхній власник — п’ятирічний цап Пірат зааненської породи — носить їх дуже гордо.
Крім того, навчився застосовувати їх з практичною метою: стає
на задні ноги і збиває рогами високі і найсмачніші грона винограду, якими любить ласувати», — написала вона.
Як зазначила Вєтрова, для того, щоб цапа сфотографувати,
довелося відганяти кіз, які постійно біля нього «крутяться».
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l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

l Є НАДІЯ

«Спасибі лікарям за «нову»
нирку, за серце!.. Але
як подаровані органи зберегти?»

Можна буде не пити
таблетки жменями
Фото focus.ua.

Закінчення. Початок на с. 1
Оксана КРАВЧЕНКО

ле бригада досвідчених хірургів у складі Олександра
Голуба, Андрія Павлусика,
Івана Петрука, лікарів-анестезіологів успішно справилася із завданням.
Нині батьки молодих реципієнтів
уже вдома, а їхні діти під наглядом
медиків повертаються до повноцінного життя.
— Радію, що «нашого полку»
прибуває. Час від часу ми, ті, хто
живе з пересадженими органами,
зустрічаємося. Найчастіше це буває
під дахом лікарні, в якій нам дали
шанс почуватися вільними людьми,
а не заручниками «штучної нирки».
Приїжджаємо на обстеження до своїх рятівників. Стежимо за їхніми успіхами, — розповідала Надія Федорова, жителька села Поромів Іваничівського району, якій торік у Ковелі
пересадили нирку її чоловіка.
— Я не міг вчинити інакше.
Це ж мама моїх дітей, жінка, з якою
я обіцяв бути в радості і в горі. Боявся тільки одного: а раптом нирка
не підійде! На щастя, я зміг стати донором. Ми дуже вдячні спеціалістам
ковельської лікарні, які дали нам
шанс на порятунок, запровадивши
трансплантацію органів, — наголошував Віталій Федоров.

А

ЧОМУ ДЕРЖАВА КИДАЄ ЦИХ
ЛЮДЕЙ НАПРИЗВОЛЯЩЕ?
Влітку ми зателефонували до подружжя Федорових, поцікавилися,
як у них справи.
— У нас все добре, — відгукнулася Надя. — Віталій, незважаючи
на інвалідність, мусить працювати,
бо прожити з двома дітьми на наші
пенсії неможливо. До того ж я мушу
приймати ліки, щоб уникнути відторгнення пересадженої нирки. Ними
мають забезпечувати, але зараз безкоштовних препаратів у повному
обсязі не виділяють. Якщо купувати,
то сума може сягати 10 тисяч гривень на місяць. Та все ж моє життя
змінилося на краще. Не сиджу, вдома
пораюся, багато рухаюся, радію кожному новому дню. Вірю, що ситуація
з ліками все ж зміниться на краще.
Зберігати оптимізм вдається
не всім людям, які живуть з трансплантованими органами. «Краще б
я помер», — сказав журналістам
видання «Фокус» Василь Миговка
із села Кам’янське Закарпатської
області, якому торік у Ковельському
МТМО з участю кардіохірургів зі столиці пересадили серце.
Проблеми зі здоров’ям у чоловіка почалися шість років тому. Тоді
ще повний сил Василь поїхав на заробітки, де, як він думав, підхопив застуду. Цілий рік боровся з нападами

Американець Роберт
Уодделл — реципієнт
нирки, але він не потребує
імуносупресантів уже
протягом 10 років.
Це тому, що чоловік
бере участь у клінічних
випробуваннях клітинної
терапії
я технологія, яка народилася в Університеті Луїсвілля
(США), має дати змогу людям із пересадженими нирками
відмовитися від ліків, що запобігають відторгненню органа. В іншому випадку їх треба приймати
до кінця життя.
Клітинна терапія полягає
в тому, що стовбурові клітини, взяті у донора, спеціально обробляють, після чого вводять реципієнту. Ідея в тому, щоб створити міцну
подвійну імунну систему. Потім ці
імунні системи співіснують і орга-

Ц

Ні знаменитий кардіохірург Борис Тодуров, ні його пацієнт Василь
Миговка торік не знали, які випробування чекають попереду.

кашлю, а потім звернувся до райлікарні.
— Лікар вирішив, що у мене туберкульоз, мені призначили курс
лікування і два місяці в стаціонарі
кололи препарати. Перед Різдвом
відпустили додому, і я втратив свідомість прямо за святковим столом, —
згадує він.
Після обстеження в Ужгороді
Миговка почув, що у нього «бичаче

“

– У лікарні мені
сказали: «Нехай
той, хто операцію
робив, тобі ліки
і дає!» – скаржиться
Миговка.

серце». Цей орган у чоловіка був
збільшений у три рази і жити йому,
за прогнозами кардіологів, залишилося недовго.
Хворого скерували до Інституту
серця в Києві, там його поставили
на облік. Протягом п’яти років медики намагалися підтримувати пацієнта, але минулої осені Миговка став
почуватися гірше.
— Я не хотів, щоб моя сім’я бачила, як я вмираю, — зізнається чоловік. — Тому зібрався і поїхав до кума
на Хмельниччину.
А ввечері 23 грудня подзвонив
син: «Тату, терміново приїжджай! Є
серце, вирішили тобі його віддати».
Вранці Миговка був у лікаря в Києві,
підписав згоду на пересадку і його
повезли до Ковеля на операцію.
Про те, як проходила трансплантація і як знаменитий Борис Тодуров
вітав пацієнта з другим днем народження, писали чи не всі засоби масової інформації. Це була справді
історична подія, адже до того пересадки серця в Україні вже 15 років
не проводили.
Півтора місяця після операції Василь провів у стаціонарі. Майже ві-

дразу відчув себе краще, відновлювався швидко, самостійно гуляв, без
проблем піднімався сходами. Але
після виписки все пішло не за планом. Київський Інститут серця передав документи пацієнта в Ужгород.
Тут його повинні були забезпечити
препаратами для імуносупресивної
терапії.
— У лікарні мені сказали: «Нехай той, хто операцію робив, тобі
ліки і дає!» — скаржиться Миговка.
З обласної лікарні його доправили
до районної адміністрації в Іршаві,
але там виділили всього 1 тисячу
гривень.
Василь почав знову дзвонити
в Інститут серця. У результаті звідти
все-таки вислали препарати, яких
повинно було вистачити на 20 днів.
Розуміючи, що на більше розраховувати не зможе, він почав економити
ліки — зараз використовує в два рази
менше, ніж передбачалося. Половинчастий курс негайно позначився
на самопочутті. Миговка скаржиться, що майже не ходить, навіть дихає
насилу. Каже, що з горя почав пити.
Якщо спочатку з покупкою ліків
допомагали п’ятеро дорослих дітей,
то з часом таке фінансове навантаження для сім’ї стало непосильним,
пише «Фокус»..
— У перші місяці доводилося
купувати до 23 найменувань препаратів, це обійшлося в суму близько
150 тис. гривень. Від мене навіть дружина поїхала жити до дітей. Мабуть,
просто не хоче бачити, як я вмираю, — не стримує емоцій чоловік.
Роками люди, що живуть з донорськими органами і залежать від
імуносупресивної терапії, воюють
з державою за ліки.
Їх або виділяють недостатньо,
або забезпечують не тими препаратами, які призначені лікарями.
Проблему обіцяють вирішити вже
у вересні — жовтні. Сотні українців
на це сподіваються. Адже система
трансплантації — це не лише шанс
отримати донорський орган, а й
можливість його зберегти.

7

нізм сприймає подарований орган
як частину власного тіла.
У попередніх випробуваннях
клітинна терапія дала змогу відлучити 70 відсотків реципієнтів
нирок живих донорів від імуносупресивного лікування. Уодделл
був одним із перших, хто перестав
приймати препарати. І протягом
десяти років він не відчуває ознак
відторгнення органа.
— Мені здається, що я переродився, адже з полікістозом
я не знав, наскільки погано почуваюся, тому що на той час, коли
мені знадобилася нова нирка,
жахливий стан став для мене нормою. Коли ви отримуєте здоровий
орган, ви розумієте, як почувають
себе всі інші, і це приголомшливо, — сказав Роберт, який сподівається, що після третьої фази клінічних випробувань невдовзі всі
реципієнти зможуть насолоджуватися життям без імуносупресантів.

Укрінформ
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Головний секрет вдалого шлюбу – в нещастях бачити
випадковості, а випадковості не сприймати як нещастя.
Гарольд НІКОЛЬСОН,
англійський дипломат, політик, історик.

l КВІТКОВА ГАЛЕРЕЯ

l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

Фото botanika.top.

Ще милують око своїм різнобарв’ям жоржини,
хризантеми, чорнобривці… Та вже незабаром
перші приморозки знищать цю красу, тож треба
братися до справи, аби наступного року квітник
знову потішив вас
Висаджуємо тюльпани та інші цибулинні.
Висіваємо багаторічники, ділимо кореневища ірисів, гемерокалісів, флоксів. До настання холодів рослини встигнуть як слід укорінитися. Для успішної зимівлі
вкриваємо опалим листям, хвоєю.
Надземні частини багаторічників (дельфініум,
флокс, люпин) обрізаємо після приморозків.
Красиво цвітуть жоржини і канни — саме час зробити утеплення, щоб у разі приморозків залишилася неушкодженою шийка.
Збираємо насіння.

Багато хто сумнівається, чи така вже й необхідна ця косметична
процедура. Якщо не розумієте, що криється за цим модним
словом, то уявіть, що шкіра — листковий пиріг
она потребує щоденного догляду, адже на кожному квадратному сантиметрі брудного шкірного покриття виявляють до
40 тисяч мікроорганізмів. Людська
шкіра має три прошарки.
Нижній пласт — дерма. Саме
тут зосереджуються судини, нервові закінчення, а також клітини, які
виробляють еластин, колаген і гіа-

В

луронову кислоту, котрі відповідають за молодість шкіри.
Середній прошарок — базальна мембрана, що слугує своєрідним
фільтром. Вона містить клітини, які,
утворившись, проштовхуються назовні, гинуть, а потім відлущуються.
Далі йде епідерміс — бар’єрний
шар. Він містить меланін, який забарвлює шкіру і надає засмагу.

Фото pixabay.com.

З роками процес відновлення
клітин на всіх рівнях уповільнюється, а завдання пілінгу полягає
в тому, щоб змусити їх працювати
енергійно, незважаючи на вік. Після видалення відмерлих частинок
шкіра травмується, тому клітини
активізуються, аби відновити пошкоджені ділянки.
За допомогою такої процедури
можна покращити колір і рельєф
шкіри, зволожити її, зменшити
жирність, звузити пори, сповільнити появу зморщок, боротися з акне,
зробити менш помітними шрами і
навіть позбутися пігментації.

Фото rivne1.tv.

Фахівці люблять використовувати її,
бо це природний барвник, який не псує
структури волосся, а навпаки, насичує
цибулини мікроелементами, надає йому
шовковистості і позбавляє від себореї
ін дуже стійкий, довго не змивається і
його неможливо перефарбувати, бо ж
заповнює волосся зсередини. Після хни
не використовуйте хімічний барвник, якщо вирішили знову змінити колір. Адже відбудеться
реакція і результат отримаєте зовсім не такий,
який очікували. Волосся може набрати неприродного відтінку.
Зараз модно фарбувати в радикальні кольори, але використовувати хну для досягнення такого ефекту не варто. Вона лягатиме
нерівномірно. Зазначимо, що наносити її потрібно на чисте, злегка зволожене волосся.
Тримати годину і більше. Змивати слід звичайною теплою водою. У разі, якщо колір не влаштовує, його можна зробити менш насиченим,
промивши голову ополіскувачем з лимонним
соком або оцтом.
Щоб домогтися певних відтінків при фарбуванні хною, до неї додають різні інгредієнти.
Найчастіше — розбавляють водою. Але якщо
хочете колір зробити менш інтенсивним, розведіть барвник підігрітим кислим молоком або
сироваткою: на 5 столових ложок порошку
0,5 літра теплого кисляку. Коли дотримуватися
пропорцій, ваше волосся матиме різні відтінки. Так, рудий із червоним відливом отримаєте, розчинивши хну у чаї каркаде, вишневий
— у сокові буряка, каштановий — у чайній
заварці чи меленій каві. Золотистий відтінок
дасть хна з настоєм ромашки чи куркуми.
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Осінні роботи
на клумбі

Доступно — про пілінг
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Для вдалого
фарбування хною

Схема moresxem.com.

l ВАРТО ЗНАТИ

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

l СЕКРЕТИ КРАСИ

«Золотого урожаю знов прийшла до нас пора...»
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Красиво цвітуть жоржини і канни
— саме час зробити утеплення,
щоб у разі приморозків залишилася
неушкодженою шийка.

Мульчуємо на зиму не тільки посаджені восени
рослини, а й півонії, іриси, лілії, флокси, дельфініум,
жовтець і дзвіночки — одним словом, зимуючі багаторічники і дворічники. Знищуємо бур’яни і мульчуємо
яким–небудь доступним матеріалом.
Кімнатні рослини, які влітку були на балконі, в
саду, переносимо в приміщення. Якщо встигли підхопити будь–яких шкідників — обробляємо.
Викопуємо до кінця вересня гладіолуси.
Проводимо обрізання декоративних чагарників.
На початку осені зазвичай остання в поточному році
обрізка самшиту, мирта, кипарису. Відповідна погода
— коли тепло і хмарно. Підживлюємо ці рослини мінеральними добривами.
За що у вересні братися не варто?
 Пересаджувати кімнатні квіти. Йде підготовка до
зими, активні процеси життєдіяльності згасають, вазони
можуть довго хворіти.
 Жодних підживлень для багаторічників і декоративних чагарників! Полив і удобрення можливі тільки
для однорічних осінніх квітів.

Позбутися плісняви у ванні
не так уже й складно
Плями на стелі чи стінах, стиках
між облицювальною плиткою
псують вигляд кімнати, яку
частенько відвідуєте. Тож
засукаймо рукави і берімось
до роботи
ам допоможуть хлорка, відбілювач «Білизна», «Доместос», оцет,
сода, перекис водню, борна кислота, промислові антигрибкові засоби
і розчин мідного купоросу. Зазначимо,
що рідини, які містять хлор, допомагають швидко впоратися із пліснявою.
Застосовувати їх слід у такому співвідношенні: 10 частин відбілювача до 1
води. Суміш нанести на уражену грибком ділянку, через кілька хвилин можна
промити її. А ось шви між оздоблювальною плиткою потрібно обробити більш
концентрованим розчином. Змивати
його не треба. Він запобігатиме появі
плісняви.
Допоможе позбутися грибка і мід-
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ний купорос. Необхідно взяти 100 грамів його на 10 літрів води і нанести на
уражену ділянку. Через кілька годин
слід змити, витерти і провітрити приміщення. Працювати з мідним купоросом
треба в рукавичках і масці.
При обробці плісняви содою посипте нею місце, де оселився грибок,
полийте оцтом, зачекайте поки пройде реакція, а потім промийте. Якщо
ж вирішили скористатися борною
кислотою, то візьміть її 1 частину,
по 2 — перекису водню та оцту, а також 4 — води. Змішайте усі складники і протріть пляму. Забрати плісняву
з герметика теж нескладно: змішайте
будь–який очищувальний засіб для
ванни з водою, змочіть губку і протріть
проблемні ділянки. Після цього змийте
і витріть насухо. Далі — черга за відбілювачем. Нанесіть його на герметик
і залиште на 15 хвилин. Потім губкою
добре протріть, щоб засіб проник у тріщини, і змийте.
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Фото dw.com.

Сам собі пан
«Скільки разів я маю
ще терпіти твої істерики!
Опануй себе!» — такі
слова частенько адресує
дорослий своїй дитині
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

орушити
тему «вміння керувати собою» мене
спонукав мій трирічний син. Через карантин, а потім уже й літні
відпустки рідних він досить довго
не відвідував дитсадок при тім, що
ще минулої осені ледь-ледь звик
до нього. Відновлював адаптацію
важко: йому не подобалося ані
вимірювання температури перед

П

“

Це нормально
не вміти, коли не було
досвіду… Але ж ми
можемо навчатися.
І діти будуть вчитися
разом із нами.

ворітьми закладу, ані відсутність
можливості притиснутися до мами
у тісному коридорчику перед кімнатою його групи. Наші ранкові
розставання чимось мені нагадували віддирання жуйки від стільця.
«Як би хотілося, щоб ти спробував
ступити крок від мене сам і без сліз.
Може, спробуєш?» — озвучувала
свою нову маленьку мрію щовечора, коли уже весело крокували
з садочка… У нього не вийшло
у жоден із трьох наступних днів,
зате якогось ранку син сказав:
«Спробую ще іншого разу». Малому
знадобилося дві доби — і нарешті
я піймала погляд переможця —
переможця над собою. Досі роздумую, як же йому це вдалося, і одночасно радію, що опанувати себе
можна у такому «малюковому» віці.
А ще міркую, чи можемо ми, батьки, якось навчати цьому дітей?
У психології є таке поняття «віддзеркалення»: коли одна людина
відображає поведінку іншої. Дуже
гарно наслідують або «дзеркалять»
маленькі діти, коли повторюють дії

за мамою чи татом. Видається кумедним, коли мале, наприклад, й
собі за мамою тягнеться до сапки,
щоб копати картоплю, але саме так
воно здобуває досвід. Є навчання
й в емоційній сфері життя: дитя
робить свої висновки, коли спостерігає, як рідна людина сердито
шбурляє тарілку або ж репетує й
хапається за ремінь, або (це в ідеалі) кидає: «Я така розгнівана, що
просто не готова нормально реагувати. Мені треба час для заспокоєння». А ще ж є такі ситуації, коли
все вперше — бо такого не було
ні з тобою, ні з тими, за ким ти спостерігав упродовж своїх куцих чи
поважних літ! Як опанувати свої
думки, почуття отак одразу? І чи
розумно за це засуджувати?
Світлана Ройз, сімейна психотерапевтка, яка люб’язно ділиться
своїм досвідом на власній фейсбук-сторінці, у свіжому дописі зачепила якраз те, що мене хвилює. Вона
пише про досвід: «Коли батьки мене
запитують, «ну чому не можу вгамувати істерику дитини» (чи не можу
зрозуміти її, погратися з нею), я цікавлюся: «А у вас було таке, що вам
самим хтось допомагав справитися
зі складними почуттями? Пояснював, що з вами відбувається? Давав відчуття, що буде з вами, що б
не трапилося? Чи був хтось уважний до ваших емоцій? Ви бачили, що
робили ваші батьки, коли сердилися, тривожилися?» Це нормально
не вміти, коли не було досвіду…
Але ж ми можемо навчатися. І діти
будуть вчитися разом із нами».
Уже не раз ловила себе на думці, що у кожній сім’ї щосекунди
працює домашня школа. У ній
ми не тільки виховуємо своїх синів та донечок, а й самі вчимося
спілкуватися з ними як із новим
поколінням. Неоціненний досвід,
який формується наживо. Тож коли
щось не вдається і розпирає незадоволення собою — пошукаймо
відповідь на запитання «У мене був
такий досвід?».
Маєте з цього приводу 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!
:)) :)) :))
Якщо ви виявили пляму на
своєму вихідному костюмі, не переживайте і не поспішайте в хімчистку. Візьміть склянку, налийте
в неї 199 мл спирту, додайте трохи
лимонного соку і дві краплі настоянки валеріани. Потім усе перемішайте і випийте залпом. Через
10–15 хвилин ця пляма цілком
щезне з кола ваших проблем.

:)) :)) :))
Розмовляють дві жінки:
— Твій чоловік багато п’є?
— До зелених чортиків.
— А мій ще й разом із ними.
:)) :)) :))
— Петрику, у тебе сім’я повна?
— запитує класний керівник у п’ятикласника.
— Ні... У нас тільки мама повна,
а ми з татом худі...

«Звісно, я не претендую на те, що зміню щось у свідомості тисяч людей. Але не спробувати не можу».

«Бандерівкою не називають,
але за дивачку точно мають»
У «столиці» вільної Луганщини —
місті Сєвєродонецьку —
вчителька зі Львова Мар’яна
Вольська (на фото) організувала
«Україномовний розмовний
клуб»
Інна ПІЛЮК

МУКА´ СТАЛА ЛЕДЬ НЕ МУ´КОЮ
«Не скажу, що на вулицях люди
не розуміли української. Але мені прикро було, коли заходиш до магазину
і просиш борошна чи цукру, а на тебе
дивляться і відверто не збагнуть, чого
ти хочеш. Хоча на продукті великими
літерами написано, що оце ж воно і є.
«Так это же мука´!» — Мар’яна Вольська вже майже два роки не може
змиритися з реаліями східного регіону. — Єдиний заклад у місті, де завжди обслуговують українською, —
це кав’ярня «Львівський круасан».
Звісно, я не претендую на те, що зміню щось у свідомості тисяч людей. Але
не спробувати не можу».
Дівчині, яка має педагогічну освіту і завжди була активною учасницею
мистецького життя в рідному Львові,
цікаво було ознайомитися зі світоглядом та менталітетом українців на Сході. До Сєвєродонецька вона переїхала
з особистих причин. Одразу оцінила
красу тамтешньої природи, і щиро
здивувалася розкладу маршрутних
таксі, які їздять тільки до 18-ї години.
Адаптовувалася недовго, допомагали
комунікабельність і бажання бачити
нове. Фах і професію Мар’яна не міняла, працює у школі, але паралельно
частку своїх знань та вмінь вирішила
вкладати і в старше покоління. З допомогою волонтерської організації
«Восток-SOS» заснувала в місті «Україномовний розмовний клуб».
Ідея створення середовища,
де можна було б знайомити мешканців із вітчизняною культурою, прийшла з усвідомлення принципової
монолітності російської мови. Місцеві запевняли дівчину, що «тут так
не розмовляють», говорячи про українську. Насправді ж у тутешніх селах
володіють нею. Приїжджаючи до міста
у справах, ці люди говорять між собою
українською, а з рештою — тільки ро-

сійською. «Мене з наміром проводити
таку мініукраїнізацію вважають дивачкою, але бандерівкою — не чула щоб
називали», — усміхається Мар’яна.

«ТУТ НЕ ЗНАЮТЬ, ЩО ТАКЕ
ВЕРТЕП»
На перше заняття, якщо його доцільно так називати, прийшли два
десятки людей. Креативна львів’янка,
яка вивчала і політологію, і культурологію, і релігієзнавство, підібрала неконфліктні теми для обговорення, які
й зацікавили, і не відштовхнули можливою тенденційністю. Найбільший інтерес викликали теми з історії України:
«З’ясувалося, що в більшості з присутніх була чітка фіксація на теорії Великої Росії, з якої так-сяк виокремилася
Малоросія. Було багато відкриттів,

“

25 грудня) люди почали масово приходити. Атмосфера була неймовірною!»

І НАВІТЬ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
ВИЙШОВ ЗА МЕЖІ «САДКА
ВИШНЕВОГО…»
На той час Мар’яна Вольська зрозуміла, що українське тут затребуване
і має дуже благодатний ґрунт для проростання. Тому замахнулася на більш
серйозну тему — Шевченка. Робити
абищо не хотілося. За кілька тижнів
до події придумала літературний
квест. Його ідеєю було виокремити
рядки з відомих творів, де автор описує не найкращі риси свого народу,
і просить нас не повторювати власні
помилки. «Більшість звикла бачити
Шевченка у формі «Садок вишневий
коло хати», — пригадує той захід

Креативна львів’янка, яка вивчала і політологію,
і культурологію, і релігієзнавство, підібрала
неконфліктні теми для обговорення, які й
зацікавили, і не відштовхнули можливою
тенденційністю.

дискусій та суперечок. Моїм завданням стало скерувати людей шукати
інформацію в українських джерелах
і посилатися на факти, а не на думки телевізійних авторитетів та ще й
«об’єктивного» північного сусіда».
Незабаром перейшли до більш
практичних занять. Пані Мар’яна
здивувалася, що тут не знають нічого
про вертеп: «Я аж не вірила спочатку.
На допомогу прийшли пластуни. Багато людей знову ж таки не відали, що
у нас є така організація. А ці гості ще й
принесли з собою Вифлеємський вогонь! А потім був власне вертеп. Для
багатьох це чи не перший публічний
виступ із часів школи. Всі співали колядок, ділилися стравами, які принесли, сміялися і дякували одне одному.
Щось схоже було і на святі «Різдво
разом», яке у клубі провели торік 25го грудня. Ця дата чужа східнякам.
На запланований час прийшли не всі,
хто цікавився, тому думала, що нічого з цього не вийде. Але на середині
лекції (ми пояснили, в чому причина
розбіжностей у датах і звідки взялося

Мар’яна. — А тут виявляється, що
поет куди глибший за їхні уявлення, що це таки пророк. Уривки з поем
«Сон», «Кавказ», «І мертвим, і живим,
і ненарожденним…» злилися в один
сюжет. Певні моменти дійства супроводжувалися кадрами українсько-російської війни. Припускаю, що саме
тому відеосюжет, який знімали місцеві
журналісти, так і не опублікували».
Після таких практик досить легко
«зайшли» й інші серйозні теми. Розмовний клуб перестав бути лише місцем
набуття власне лінгвістичних навичок. Це стало середовищем, де кожен
мимоволі запитує себе: «Хто я?», «Що
я думаю про це?», «Хто такі українці?»,
«Чим насправді є мова?», «Що означає
бути патріотом?» Дехто з учасників
приїздить сюди навіть з іншого міста.
Кістяк клубу нечисленний, до двох десятків людей. Для більш як стотисячного Сєвєродонецька — це краплина
в морі, але Мар’яна вірить, що вона є
якраз такою, що точить камінь.
За матеріалами gazeta.ua,
patrioty.org.ua, forpost.lviv.ua.
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Сіра мишка в червоному
капелюшку

Якщо він відмовлявся їсти,
вона теж відмовлялася.
Якщо він відмовлявся
від води, вона теж…
Закінчення. Початок на с. 1
Марія МРІЯ,
за публікацією на сайті
bbc-ccnn.com

ри роки тому у Норми Джон
Плателл діагностували хворобу Альцгеймера, яка
сильно прогресувала. За цей час
вона втратила всі життєві сили і
фактично перестала говорити.
Її останніми словами стали «мій
чоловік».
Френсіс робив усе можливе,
щоб піклуватися про Норму, однак, незважаючи на допомогу
доглядальниць, дати раду йому
було важко. Тоді чоловікові довелося відправити дружину в будинок для людей поважного віку.
Френсіс щодня приїжджав
до Норми і проводив із нею весь
час. Подружжя разом обідало,
дивилося телевізор на маленькому дивані в кімнаті відпочинку і постійно трималося за руки.
Норма часто засинала на плечі у
чоловіка.
Коли Френсіс упав і зламав
стегно, його помістили в той же
будинок, де проживала його дружина. Норма якимось незбагненним чином, незважаючи на слабоумство, впізнала його. Якщо
він відмовлявся їсти, вона теж
відмовлялася. Якщо він відмовлявся від води, вона теж. Вона

Т

наслідувала його поведінку. Дехто називає це «твіннінг», коли
два розуми ідеально налаштовані
один на одного.
Вперше вони зустрілися на
танцях. Норма була одягнена в
довгу блідо-блакитну сукню, а
в її розпущеному каштановому

“

Щоб купити
обручку, йому
довелося продати
свій мотоцикл.

волоссі біліла гілочка жасмину.
Френсіс подумав, що вона кінозірка. Щоб купити обручку, йому
довелося продати свій мотоцикл.
Дехто каже, що діти закоханих
– сироти. Але не в цьому випадку.
У них завжди було достатньо любові для синів Майкла, Кемерона
й дочки Аманди, а також п’ятьох
онуків і багатьох друзів.
Від моменту знайомства і до
останнього дня життя Норма і
Френсіс були щасливі просто
знаходитися поруч одне з одним
і сподівалися відсвяткувати свою
платинову річницю весілля.
Жили дружно і померли в
один день… Це, безперечно,
благословення для люблячої
пари!
Джерело: Daily Mail.

Ольга ЧОРНА

школі її називали мишкою. Сірою мишкою. Інколи здавалося, що однокласники забували, що
в неї є ім’я Віолетта. Віола. На початках дітлахи
її дражнили Фіолеттою.
Вона була симпатичним дівчам. І вчилася гарно.
Але цього ніхто не помічав. Бачили її бідність. Розгубленість, коли смикали за кіски.
У Віолетти була подруга Надя. Донька батьків-пияків. Надя майже одразу після закінчення школи вийшла
заміж. Щоб від рідні подалі.
Жила Віолетта з бабусею Орисею, бо мами не стало
невдовзі після пологів. Ніна була студенткою. До диплома залишалося півтора року. А батько… Він десь
був. Але покійна донька матері нічого про цього хлопця чи чоловіка не розповіла. Лише просила назвати
маленьку Віолеттою.
Бабуся з внучкою жили скромно. Через це однокласники прозвали дівчину сірою мишкою.
Якось у старших класах для кращих учнів організували екскурсію в столицю. У списку була й Віолетта.
Але у бабусі не було грошей, і замість неї поїхала Світлана, мати якої з усіма мала блати. Свєтка зневажала
Віолетту. Завжди брала на кпини. Відігралася й за екскурсію: мовляв, бідося повинна сидіти вдома.
…У їхньому випускному класі з’явився новий
учень. Денис. Він звернув увагу на Віолетту. Свєтку
це розізлило. Чому цей симпатичний хлопчисько задивляється на сіру мишку, а не на неї?
— Тримайся від Дениса на відстані кілометра, —
просичала до Віолетти Свєтка.
— А то що буде?
— Патли твої довгі висмикаю. Серед моїх друзів є
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Відповіді на cканворд за 10 вересня
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Відповіді на cканворд за 17 вересня

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕ ВЛАШТУВАННЯ
В ПОЛЬЩІ НА М’ЯСОКОМБІНАТІ

ДОВЕЗЕННЯ ДО МІСЦЯ
РОБОТИ, ДВОРАЗОВЕ
ХАРЧУВАННЯ,
ПРОЖИВАННЯ — ЗА
РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА — 100–120 грн/год.

Тел.: (066) 67 92 077,
(097) 19 01 915.
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— Гей, миша, а ти куди
намилилась? — запитала
Свєтка. — На роботі в моєї мами
прибиральниця потрібна. Підеш?
Я тобі рекомендації дам.

Фото pixabay.com.

Останніми словами Норми в житті були: «Мій чоловік».

Вона ступила на шкільне
подвір’я. Елегантна, вишукана,
впевнена. У модному червоному
капелюшку. В сірій стильній сукні.
Роззирнулася довкола. Шукала
своїх однокласників. Нікого
не бачила п’ятнадцять років. І ось
сьогодні зустріч. Якби не прочитала
в соціальних мережах, то й не знала
б. Її ніхто не запрошував. Зрештою,
хто знав, де її шукати?
Сукню світло-сірого кольору
одягнула навмисно. Вона їй
пасувала

хлопці, що можуть таке з тобою зробити… Втямила,
миша?
Віолетті стало лячно. Від Свєтки можна чого завгодно очікувати. Вона стала оминати Дениса. А вдома тихенько оплакувала своє перше нещасливе кохання…
Зі Свєткою в Дениса нічого не «витанцювалося».
А на Віолетту хлопець образився. Не розумів, чим завинив.
Однокласники ділилися планами на майбутнє: куди
хто хоче вступати.
— Гей, миша, а ти куди намилилась? — запитала
Свєтка. — На роботі в моєї мами прибиральниця потрібна. Підеш? Я тобі рекомендації дам.
Клас зареготав.
Віолетта не збиралася йти на випускний вечір.
Хотіла швидше отримати атестат і податися… Куди,
ще не знала…
Закінчення на с. 12
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Сіра мишка
в червоному капелюшку
Закінчення. Початок на с. 11
Ольга ЧОРНА

езнайомець з’явився
на порозі їхньої оселі в
суботу під обід. Статний
чоловік із сивиною і глибокими, як на його
вік, зморшками. Запитав, чи проживає тут
Ніна. Орися здригнулася.
— Проживала. Давно, — відповіла,
розглядаючи непроханого гостя.
— Значить, змінила адресу.
— Померла моя донька. А ви хто, пане,
будете?
— Я — Костянтин. Ми зустрічалися з
Ніною. Вона чекала від мене дитину. А потім пропала. Я винен, що обманув її, що не
шукав…
— Заходьте, розкажіть мені те, чого я
не знаю. Дочка про вас жодним словом не
обмовилася.
— Я закохався в Ніну. Не зізнався, що
одружений. Мої батьки були при посадах. І
я кар’єру робив. Дружина також була з поважної родини. Моє життя було розписане
по пунктах. Піти з дружиною до театру. Зустрітися з потрібними людьми. Повечеряти
з батьками… А з Ніною було легко. Просто.
Вона така… справжня. Я злякався, коли
сказала, що чекає дитину. Тоді й зізнався,
що маю сім’ю. Попросив зробити аборт.
Вона відмовилася. Почала уникати мене. А
потім пропала. У нас із дружиною не було
дітей. А недавно її не стало. Перебирав
папери й натрапив на старий записник. А
там Нінина адреса. Навіть не пам’ятаю, навіщо її записав. От і вирішив поцікавитися,
як живе, вибачитися. Та й самотньо мені.
Скажіть, Ніна померла, коли робила аборт?
— Ні, після народження дитини.
— То в мене?..
— Донька. Віолетта. Випускниця.
— Віолетта?! Люблю це ім’я. Якось сказав Ніні: коли народиться донька, назву
Віолеттою. А я можу побачити її?
— Скоро має повернутися з ринку.
Можете зачекати.
У двері подзвонили. Костянтин чув,
як Орися щось шепотіла внучці. І ось…
Дівчина дивилася на нього синіми Ніниними очима. Таке ж, як у матері, розкішне
довге волосся. Вродлива. Лише одягнута
скромно.
— Віолетто, я…
— Бабуся мені сказала, хто ви.
Скільки емоцій він пережив за ці миті!
Думки плуталися, перечіплювалися одна за
одну. Розгубилися слова.
— Я вам каву приготую, — мовила дівчина. — Або чай.
— Дякую. Віолетто, розкажи мені про
себе. Куди вирішила вступати?
— Поки що нікуди. Роботу буду шукати.
Думка у Костянтина визріла миттєво…
Життя Віолетти й Орисі змінилося. Дівчина досі жартує, що відчуває себе Попелюшкою, і ця казка триває…
Костянтин наполіг, аби Віолетта переселилася в інше місто. В його будинок. Хотів
дбати про доньку, яку так пізно знайшов. А
вона без бабусі — ні кроку.
Віолетта закінчила інститут. Пішла працювати на батькову фірму. Швидко росла у
професійному плані. Переймала досвід від

…Н
«Коли мені говорили, що я можу досягти позначки у 100 забитих м’ячів, я відповідав, що цього недостатньо…
101 гол за Португалію».

Для абсолютного рекорду
Кріштіану Роналду
ще треба забити 9 голів
І майже всі переконані, що він це обов’язково зробить
Петро ПАС

останньому матчі Ліги націй
проти Швеції 35–річний нападник Португалії забив свій
100–й і 101–й голи за свою збірну, принісши їй виїзну перемогу з
рахунком 2:0. Кріштіану Роналду
став першим футболістом з Європи і всього другим у світі, якому
підкорилося це досягнення. Від
повторення планетарного рекорду зіркового португальця відділяє
8 голів.
А рекордсменом є ексфорвард
збірної Ірану Алі Даєї, на рахунку
якого 109 забитих м’ячів. Його
досягнення тримається з 2006
року, коли він завершив кар’єру в
збірній. Хоча смішно порівнювати
цих двох форвардів, адже Алі Даєї
забивав свої голи доволі слабким
національним командам. Найсильнішою з них, можливо, була збірна
України. А Кріштіану наводив і ще
наводитиме жах на всі найпотужніші команди планети.
«Відчуваю величезну гордість
за це історичне досягнення. Коли
мені говорили, що я можу досягти позначки у 100 забитих м’ячів,
я відповідав, що цього недостатньо… 101 гол за Португалію»,
— написав форвард італійського
«Ювентуса» в Instagram після двох
суперголів у ворота Швеції.
Кріштіану Роналду дебютував у
збірній Португалії в серпні 2003-го
у віці 18 років. Відтоді він провів за
національну команду 165 матчів,
що є національним рекордом і
13–м результатом в історії. Від сві-

В

тового досягнення португальця
відділяють 20 ігор.
Разом зі збірною Португалії
Роналду виграв Євро-2016 і Лігу
Націй 2018—2019, а також ставав
срібним призером Євро-2004 і
бронзовим на Євро-2012.
Кріштіану Роналду є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи (9 голів) і найкращим
бомбардиром в історії відбіркових
турнірів на Євро (25 голів).

“

Кріштіану Роналду
буде ставити рекорди,
бити рекорди, і коли
всі думатимуть, що
він скоро закінчить,
він буде забивати все
більше і більше. Він
цим живиться.

Не сумнівається у тому, що
його підопічний поб’є світовий
рекорд Алі Даєї, і головний тренер збірної Португалії Фернанду
Сантуш. «Команда, в якій є найкращий гравець у світі, не може бути
найкращою без найкращого гравця в світі. Кріштіану Роналду буде
ставити рекорди, бити рекорди, і
коли всі думатимуть, що він скоро
закінчить, він буде забивати все
більше і більше. Він цим живиться», — заявив коуч.

Привітав португальця і найкращий футболіст планети ХХ століття
бразилець Пеле, який, до речі, за
свою збірну у 92 матчах відзначився 77 точними ударами. «Я думав,
що сьогодні ми будемо святкувати
100 голів. Але виявилося 101! Вітаю
Кріштіану з досягненням — нових
висот у твоїй подорожі», — написав триразовий чемпіон світу в
Twitter.
Але не тільки про 101 гол Роналду за Португалію говорили в ці
дні, а й про обручку за 665 тисяч
євро, яку Кріштіану подарував своїй нареченій Джорджині Родрігес.
Перед цим він запропонував руку
і серце дівчині, яка народила йому
доньку і допомагає виховувати ще
трьох інших дітей футболіста від
сурогатних матерів. Джорджина,
звісно, відповіла згодою.
P. S. Тим часом головний конкурент Кріштіану Роналду на
футбольному олімпі 33–літній аргентинець Ліонель Мессі ще рік захищатиме кольори каталонської
«Барселони», яку хотів залишити
у це міжсезоння. Велика сума клаусули (відступних), передбачена за
дострокове розірвання контракту — 700 мільйонів євро — не дала
змоги це зробити. «Я ніколи не буду
судитися з клубом всього мого
життя. Тому продовжу грати за
«Барсу», і моє ставлення до справи
не зміниться незалежно від того, як
сильно хотів піти. Буду показувати максимум», — заявив Мессі. До
речі, і на цей сезон він залишиться
капітаном каталонців.
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батька: як вести ділові перемовини, переконувати партнерів. Її бізнесові ідеї, підкориговані Костянтином, мали успіх.
Від колишньої Віолетти не залишилося нічого. Лише розкішне довге волосся.
Тепер це була ділова бізнесвумен — упевнена, стильна, заможна. А от із заміжжям
не поспішала. У неї був бойфренд. Разом
подорожували за кордон, їздили на відпочинок, ходили на ділові вечірки. Інколи
Славко гостював у неї вдома.
— Чому ти не виходиш за нього? — запитував Костянтин.
А вона й до пуття пояснити не могла,
чому. Можливо, тому що Славко заради неї
залишив свою дівчину. Про це Віолетта дізналася пізніше. Хтозна, чи одного разу він
не вчинить так само з нею…
…Однокласники з цікавістю розглядали стильну молоду жінку в червоному капелюшку. У ній годі було впізнати колишню
сіру мишку.
— Та це ж Віолетта! Наша Віолетта! —
вигукнув Денис.
У багатьох на обличчі було здивування. Розповніла, виклично одягнута Свєтка,
як і колись, хотіла кинути щось в’їдливе, але
зрозуміла: зараз це зовсім недоречно.
Кожен розповідав про себе. Дійшла
черга до Віолетти. Вона сказала, що працює в успішній компанії, власником якої є її
батько. І зараз вона його права рука.
Тепер колишні однокласники хотіли з
нею спілкуватися. Просили візитівку. Розпитували про все. Підійшла Свєтка:
— Ну що, миш… Віолетто, вип’ємо за
твоє перевтілення? Я тут коньячок прихопила.
— Коньяк будеш пити в ресторані, —
кинув хтось.
— Поки дійдемо до того ресторану…
— Світлано, я не вживаю спиртного.
Зовсім, — відповіла Віолетта.
— А я вживаю! — вигукнула Свєтка і
приклалася до пляшки. — Якщо нема грошей і кохання, то хоча б настрій собі треба
створити.
Віолетта не побачила Наді. Запитала
в Дениса, чи прийде колишня подруга на
зустріч.
— Обіцяла. Але пізніше. В неї третя дитина народилася. Батька вже давно нема.
Мати геть спилася. Добре, що чоловік нормальний. Лише живуть бідно.
Віолетта на мить задумалась.
— Денисе, тут десь є поблизу дитячий
магазин?
— А… навіщо?
— Жила–була сіра мишка. Колись вона
мала тільки маленьку нірку, в якій поміщалося все її добро. І майже не мала друзів.
Але одного разу сталося диво… Денисе, не
дивися на мене великими очима, — засміялася. — Ходімо, купимо подарунки Надиним дітям. І банкомат треба знайти. Гроші
також не будуть їй зайвими. Це колись я
була звичайна мишка. А тепер — чарівна
миша в червоному капелюшку.
Свєтка налила у свій бокал чергову
порцію вина:
— У мене тост. За перевтілення мишей
у людей! — вигукнула п’яним голосом.
Її ніхто не підтримав. Усі дивилися
вслід Віолетті й Денисові. Перемивали
кістки однокласникові, мовляв, такий
порядний, а вскочити в гречку не проти. Ніхто ж не знав, куди вони пішли…
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

«А Валерій Якович нагадав мені
продажну дівчину з таверни…»

“

Фото Persona Stars.

Ой, як не терпиться
сьогодні опублікувати лист
переможниці конкурсу
історій пошуку правильної
відповіді! Але насамперед
маю повторити запитання,
бомбезно–щиру відповідь на
яке ми отримали

Із сусіднього будинку
постійно неслося: «Любовь
ставит крепкие сети…»
Ми ж умикали на противагу
«Зорі запалали» гурту
«Без обмежень».

Грицько ГАРБУЗ

кордону анексованого Криму та концерти,
проведені там у 2014 і 2015 роках. До речі,
Валерій Якович нагадав мені декого із пісні
про скарби Чорного моря. Ні, не осліпленого коханням хлопчину. А продажну дівку із
таверни.
А чи не гукнути мені в спину пустотливому літу–втікачу: «Нехай і так! Потяг уже пішов,
і я не встигла застрибнути в останній вагон!
Але є ще літаки і яхти»? Літо пішло чи то пак
поїхало. Але мені ніщо не заважає і серед
зими відшукати його. Знаю місця. ☺».
Ой, пані Тетяно, круть! Знімаю перед
вами капелюха. Браво! І бажаю вам сонця від
людей! І самій, звісно, бути сонцем — і влітку,
і восени, і весною, і зимою. Тож 150 гривень
переможниці конкурсу історій пошуку правильної відповіді — заслужено ваші.
А по 100 гривень отримають Тетяна
Репетило із села Гуляйполе Катеринопільського району Черкаської області («Прочитала, подумала і вирішила: оскільки є звання
«заслужений артист України», але немає
звання «заслужений письменник України», то
мова про художній твір не йде. Зловила себе
на думці, що цю історію я знаю, чула її не раз,
але звідки і про що вона — не зрозуміло. Ну і
почала в думках кінофільми з місця на місце
«перекладати», а там десь у глибині душі
фоном до цього йде якась музика красива, і
мені не заважає. Прислухалася, бо таки ж цікаво: хто співає, що співає? І чую такі слова:
«Туристы мелкие монеты бросали в море с
кораблей. Мальчишка, лишь в загар одетый,
ловил их где-то на дне…», які співає Валерій
Леонтьєв в пісні «Сокровища Черного моря».
Бо, зізнаюся вам, що друга моя пристрасть
після книг — це музика») та Наталія Белая із
міста Винники Львівської області («Відпочивали цього року в Затоці на Одещині, то
там з сусіднього будинку постійно неслося:
«Любовь ставит крепкие сети…». Ми ж
умикали на противагу «Зорі запалали» гурту
«Без обмежень»). Так, сьогодні нам не довелося проводити жеребкування, адже лише
троє учасників дали правильну відповідь —
слово «ЗАГАР» — і одну з них — Тетяна Потапова, вже відзначена в літературній частині
нашого конкурсу.
Але якщо у турі №33 все ж кілька учасників розв’язали завдання, то в наступному —
повна катастрофа. Тож нагадаємо запитання,
яке для вас виявилося непідйомним.
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Сайт «Миротворець» вніс Валерія Леонтьєва до розділу «Чистилище»
через незаконний перетин кордону анексованого Криму та концерти,
проведені там у 2014 і 2015 роках.

відчуття, що десь мене добряче нагріли, надурили тобто. На початку червня здавалося:
прийде довгождане літечко — будуть відповіді на всі запитання, що ставить життя. А літо
і відповіді не збіглися, а навпаки — розминулися! Вже і сонце на моїх долонях виконало
танго, вже із небосхилу вилився весь нектар,
вітер відписав для закоханих свої казки на
листі, комусь начаклував навіть щастя поміж
рядків. А мені літо лишило на згадку недбало кинуте слово: «Щасливо…». А де ж …моя
засмага? Загар бурштиновий — кольору
дикого меду?
Загар лишило літечко на спомин про
себе на листку (паперовому? фіговому?)… у
гарбузі. Це відповідь до завдання 33–го туру.
Тільки в засмагу був одягнений хлопчисько,
нагий і сліпий від кохання до милої кокетки
— не кози! Сліпий, бо не бачив, що обраниця лише насміхається над його почуттями.
Наївний, бо вірив, що мідяків, зібраних на дні

морському, — дрібних дарунків від туристів,
буде досить, щоби знайти прихильність білозубої вітрогонки. А ще нещасний закоханий
мріяв знайти скарби Чорного моря, щоб
підкорити серце «дами». Чомусь упевнена,
що мине зовсім небагато часу, і хлопчина
зрозуміє, як безнадійно помилився у виборі об’єкта пристрасті. Дівчина, яка хизується, що готова продаватися охочим до такої
любові морякам у таверні, — дама серця?
Ну–ну… Та й у способі досягнення мети теж
помилився. Не можна любов, як монету, відшукати. Любов не можна купити, та і продати
теж. А інакше це вже не любов…
Історію нерозділеного кохання на березі Чорного моря (беззаперечно — Чорне
море — перлина України!) розповів Валерій
Якович Леонтьєв, який із 1987 року є заслуженим артистом Української РСР. Сайт «Миротворець» вніс Валерія Леонтьєва до розділу «Чистилище» через незаконний перетин
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Cклав пан Андрій.

Кажуть, любов зла — полюбиш і козла.
Або, звиняйте, – козу. Наш герой теж потрапив у ці міцні тенета любові. Здавалось,
готовий був дістати для неї зірку з неба. Але
оскільки не міг літати і був ще зовсім юний,
то заробляв їй на подарунки іншим чином,
щоразу ризикуючи життям. Хоч, звісно,
мріяв одного дня розшукати скарби, щоб
вона нарешті сказала йому таке омріяне:
«Люблю». Але поки що чує від цієї звабливої
білозубої панночки, що вони — ніяка не пара,
мовляв, забирай свої дешеві дари, бо їй в одному місці стократ солідніші презенти щоразу
пропонують справжні чоловіки–казанови…
Цю історію нерозділеного першого кохання на березі вітчизняної перлини нам розповіла заслужена вже понад 30 років в Україні
людина. Щоправда, нині вона перебуває в
«Чистилищі». Заслужено.
А в гарбузі сьогодні ми заховали особливий літній одяг, у який був одягнутий наш
закоханий герой з історії. Точніше, листок із
написом цього одягу з 5 букв.
Що знаходиться у гарбузі?
Одразу надаємо слово жительці
Ковеля Волинської області Тетяні Потаповій.
«Літо збиралося поспіхом — кинуло в
наплічник сонцезахисні окуляри, кумедну
панаму — і гайнуло на велосипеді кудись за
обрій. І ось, коли йому до безкомпромісної
осені лишився якийсь нещасний кілометр,
коли щоночі стає холодніше, чомусь міцніє

Цього разу запитання з одного сучасного твору, який я поки що не осилив, бо
фізично це зробити непросто. Належить
він людині, яка заслужено стала лауреатом
Шевченківської премії. У цьому творі, як у
казці, один незвичний «предмет», який ми і
заховали сьогодні, спочатку перетворився
на клобуку, а потім ставав хиджабом, арафаткою, ярмулкою, чалмою, капелюхом,

митрою, беретом і навіть зачіскою у вигляді ступи — ушнішею. І хоч сприймаємо
ми цей «предмет» неймовірно позитивно, у
народній приказці його назва із 4 букв використовується для негативної характеристики людини.
Що знаходиться у гарбузі?
Тому одразу зацитую фрагмент, де згадується слово–відповідь — «НІМБ».
«Від несподіванки Ангел нетерпляче
затріпотів віялом крил круг сяючого німба
Бога — а на його очах і далі розгорталася
малозрозуміла, швидкозмінна картина перетворень Творцевої тоги на ризу, ризи — на
мантію, мантії — на саронг, саронга — на
кімоно, кімоно — на парео, сарі, настегонну пов’язку, на хітон, на рубище, на плащ.
Водночас золотий Божий німб робився як не
клобукою, то хиджабом, арафаткою, далі
— ярмулкою, потім — чалмою, капелюхом,
митрою, беретом, буддистською ушнішею
— зачіскою у вигляді ступи. Воістину, як у дитячому калейдоскопі… до нескінченності…
до памороків».
Це був уривок із нової книги Марії Матіос «Букова земля», яку, я так зрозумів, ви ще
в руках не тримали. А тримати є що — аж 928
сторінок тексту!!! Ой, підозрюю, чекає на цю
книгу світове визнання. Хоча, зізнаюсь, я теж
її ще не осилив, адже цей твір не для легкого
чтива. Проте долаю із задоволенням і приємною думкою, що в нас є письменники, які
пишуть не «ля–ля–ля — два рубля» і в яких
після зв’язки двох слів уже «з’являється німб
над головою», а так, що рве душу, перевертає свідомість і після цього проймає гордість:
яка, виявляється, багата наша мова! Дякую,
пані Маріє!
А нам час задавати нове завдання.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 38 (2020)
«Лебідь рветься підлетіть, Рак упирається, а Щука тягне в воду…» Пригадуєте
леонідоглібовське? У нашому завданні щось
схоже, але участь беруть двоє персонажів,
які намагаються рухатися в протилежних
напрямках. Звісно, це відбувається не на
«концерті», а на «репетиції». І в дуже цікавому невеликому «залі», бо у великому не
завжди дозволяють умови. Слово, пов’язане
з місцеперебуванням одного з героїв Глібова,
і де відбувається ця «репетиція», ми сьогодні і заховали (до речі, в схожих «залах» буває
і більше учасників, і навіть місце їхнього руху
«припнуте», але не в нашому вИпадку).
Що знаходиться у гарбузі?
Cлово–відповідь треба надіслати до 28
вересня тільки у вигляді sms–повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775
(наприклад: «М’яч», «Три ведмеді», «Вінстон
Черчилль»).
Увага: з одного номера можна відправляти лише одне sms! Цей номер і братиме
участь у жеребкуванні при розіграші призових 200 гривень, якщо правильних відповідей буде більше двох.
А ще спеціальний приз — 150 гривень — отримає той, хто в листі на поштову адресу (43 025, Луцьк, просп. Волі, 13)
чи електронну (tsikava.gazeta@gmail.com)
найяскравіше опише, як шукав чи шукали
правильну відповідь.
До зустрічі!

ПОНЕДІЛОК, 21 ВЕРЕСНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

21 — 27 вересня

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

l ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Ольга Фреймут про COVІD-19:

ІНТЕР

«Ця підступна зараза виснажує душу і занурює
в апатію — у мене були темні думки»
Популярна телеведуча
ці
поділилася на своїй сторінці
в Instagram радісною
жала
новиною, що нарешті одужала
іла
від коронавірусу, і розповіла
би
про деталі перебігу хвороби
рузі!
Я
поборооть
ла COVID… Навіть
а
не віриться. Вдячна
всім за підтримку. Рідним —
аза любов і турботу. Результаом
ти ПЛР-тестування (з вірусом
і без) — у мене в сторіз.

«Д

Підступна зараза, яка має багато облич. Не пасує говорити
и про
хвороби та немочі, але я коротко
оротко
опишу симптоми. Бо багато з вас
ас мене
просили це зробити.
Усе розпочалося із головного
ловного
болю, який не могли втамувати
и навіть
найсильніші пігулки.
Одну ніч я не змогла заснути

“

Фото starkon.city.

Нікому не побажаєш:
Оля перенесла коронавірусну
хворобу вкрай важко.

Усе розпочалося із головного болю, який не могли
втамувати навіть найсильніші пігулки.

ні на хвилину,
бо до мігрені додалися
хв
болі у плечах.
Здавалося, лежу під коп
лесами вантажівки. Думала — через
тренування.
тренув
Згодом
почало викручувати
З
та пекти
в ребрах. Піднялася темп
пература.
Я одразу ж записалася
пер
на тест.
Наступного дня отримала
позитивний
результат.
п
Тоді ж повністю зникли запахи.
Їсти не могла декілька
па
днів
дн — пила багато води і приймала
вітамін С.
йм
Ця хвороба повністю виснажує душу,
занурює в апатію. У мене
д
були каламутні
і темні думки.
ка
Найстрашніше в коронавірусі — його
о підступний індивідуальний
підхід. До
Д когось він лагідний, для когось — фатальний.
Мені
пощастило, але я прошу вас
М
не приміряти мою історію на себе
і не обманювати себе — якщо є сумніви, звертайтеся до лікаря.
Нехай Матінка Божа береже вас
та рідних».

ВІВТОРОК, 22 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»
11:25, 12:20, 13:20, 14:15, 15:15
«Міняю жінку»
17:10 Т/с «Жінка» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Майже колишні»

ІНТЕР
05:25, 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 «Вещдок» 16:20 «Вещдок.
Особый случай» 18:00, 19:00, 01:50
Ток-шоу «Стосується кожного» 20:00
«Подробиці» 21:00 Т/с «Вещдок.
Личное дело» (16+) 23:55 Т/с
«Мереживо долі» (16+)

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
13:20, 15:30 Т/с «Виходьте без дзвінка

3» (12+)
16:00 Історія одного злочину (16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Розколоті сни» (12+)
23:20 Контролер

СТБ
06:45 Т/с «Комісар Рекс»
08:45 «МастерШеф - 8» (12+)
12:00, 14:50 Т/с «Сліпа» (12+)
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:35 Т/с «Слід» (16+)
18:00 «СуперМама»
19:05 «Таємниці ДНК» (16+)
20:15, 22:45 Т/с «І будуть люди» (16+)
23:05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

ICTV
05:35, 20:20 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Більше ніж правда
11:10 Секретний фронт
11:50, 13:15 Х/ф «ЗВІТ З «ЄВРОПИ»
(16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:15 Т/с «Пес» (16+)
17:00 Х/ф «ІНКАСАТОР» (12+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
21:30 Т/с «Пес-5» (16+)
22:45 Т/с «Менталіст» (16+)
23:50 Х/ф «АДРЕНАЛІН» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/c «Майлз із майбутнього»

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»
11:25, 12:20, 13:00, 14:15, 14:40,
15:35 «Розсміши коміка»
17:10 Т/с «Жінка» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Гроші 2020»

05:25, 22:10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07:00,
08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини 07:10, 08:10 «Ранок з
ІНТЕРом» 09:20, 18:00, 19:00,
01:50 Ток-шоу «Стосується
кожного» 11:15, 12:25 Х/ф
«У ПОЛОНІ СТИХІЇ» (16+)
13:50 Х/ф «21 МІСТ» 15:45
«Жди меня. Украина» 20:00
«Подробиці» 21:00 Т/с «Вещдок.
Личное дело» (16+) 23:55 Т/с
«Мереживо долі» (16+)

15:35 Т/с «Слід» (16+)
18:00 «СуперМама»
19:00 «Детектор брехні» (16+)
20:15, 22:45 Т/с «І будуть люди»
(16+)

К-1

НОВИЙ КАНАЛ

06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаі»
07:10 Х/ф «ОБМАН» (16+)
09:00 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ
ДРАКОН» (16+)
10:50 «Загублений світ»
14:30 Т/с «Опер за викликом-4»
(16+)
19:25 Т/с «Опер за викликом»
(16+)
20:30 Т/с «Дзвонар» (16+)
21:35 Т/с «Булатов» (16+)
22:20 Т/с «Кістки-2» (16+)

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:40 Т/с «Доктор Хто» (16+)
10:25 Х/ф «ДАЛЕКО ПО
СУСІДСТВУ»
ICTV
12:10 Х/ф «СУТИЧКА В НЕБІ»
05:40 Громадянська оборона
14:10 Х/ф «НЕЙМОВІРНА
06:30 Факти тижня
ПОДОРОЖ МІСТЕРА
08:45 Факти. Ранок
СПІВЕТА»
09:15, 19:25 Надзвичайні новини 16:10 «Орел і Решка. Дива світу»
10:05 Секретний фронт
18:10, 21:00 «Орел і Решка.
11:30, 13:20 Т/с «Рішає
Навколосвітня подорож»
Оністрат» (16+)
19:10 «Орел і Решка. На краю
12:45, 15:45 Факти. День
світу»
14:05, 16:15 Х/ф «ІДЕАЛЬНА
22:00 «Орел і Решка. Івлєєва VS
ВТЕЧА» (16+)
Бєдняков»
16:30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+) 23:00 «Орел і Решка.
18:45, 21:05 Факти. Вечір
Перезавантаження.
20:20 Більше ніж правда
Америка»
21:30 Т/с «Пес-5» (16+)
22:50 Свобода слова
2+2

06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/c «Майлз із
майбутнього»
07:20 Вар’яти (12+)
09:00 Шалена зірка (12+)
11:00 Lе Маршрутка
12:00 Х/ф «БУДИНОК З
УКРАЇНА
ПРИКОЛАМИ»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
14:00 Х/ф «ВАРТОВІ
Україною
ГАЛАКТИКИ» (16+)
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 16:10 Х/ф «ВАРТОВІ
23:00 Сьогодні
ГАЛАКТИКИ 2» (12+)
09:30 Зірковий шлях
19:00 У кого більше? (12+)
10:20 Реальна містика
21:00 Х/ф «ДУЖЕ ПОГАНІ
13:20, 15:30 Т/с «Виходьте без
МАТУСІ» (16+)
дзвінка 3» (12+)
23:00 Х/ф «ОДНОГО РАЗУ В
16:00 Історія одного злочину
РИМІ»
(16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить
МЕГА
Україна»
06:00 Бандитська Одеса 08:20
21:00 Т/с «Розколоті сни» (12+)
Правда життя 10:05 Речовий
23:30 Т/с «Ласкаво просимо на
доказ 11:15 Пересказана
Канари» (12+)
історія 12:15 Світ дикої природи
13:15 Скептик 14:15 Пережити
СТБ
Голокост. Війна Фредді Ноллера
05:25, 23:05 Т/с «Доктор Хаус» 15:15, 23:40 Загадки Всесвіту
(16+)
16:10, 21:50 Сучасні дива 17:10
07:15 Т/с «Комісар Рекс»
Довідник дикої природи 18:10
10:20, 14:50 Т/с «Життя
Суперчуття 19:10 Брама часу
прекрасне» (12+)
19:50 Секретні території 20:45
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаСекрети Другої світової 22:40
Новини»
Дика Бразилія

ФУТБОЛ-1
06:00, 09:50, 21:20 Yellow 06:10,
22:50 Ювентус - Сампдорія.
Чемпіонат Італії 08:00 Рух
- Колос. Чемпіонат України
10:00 «Великий футбол»
11:45, 03:20, 05:25 Топ-матч
12:00 Олександрія - Ворскла.
Чемпіонат України 13:50 Верона
- Рома. Чемпіонат Італії 15:40,
22:30 Футбол NEWS 16:00
Інгулець - Десна. Чемпіонат
України 17:45 Ніцца - ПСЖ.
Чемпіонат Франції 19:30 Олімпік
- Минай. Чемпіонат України
21:30 #залишайсязФутболом
00:35 Чемпіонат Франції. Огляд
туру 01:30 Ренн - Монако.
Чемпіонат Франції 03:35 Дженоа
- Кротоне. Чемпіонат Італії

СЕРЕДА, 23 ВЕРЕСНЯ
07:20 Варьяти (12+)
09:00 Т/с «Мерлін»
11:00 Х/ф «ДУЖЕ ПОГАНІ МАТУСІ»
(16+)
13:00 Суперінтуїція (12+)
15:00 Хто зверху? (12+)
17:00, 19:00 Кохання на виживання
(16+)
21:00 Х/ф «ДУЖЕ ПОГАНІ МАТУСІ
2» (16+)
23:00 Х/ф «ХТИВИЙ ДІДУСЬ» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:25
Правда життя 09:35 Речовий доказ
10:45 Пересказана історія 11:45,
17:50 Світ дикої природи 12:45
Скептик 13:50 Секретні території
14:50 Горизонт 15:50, 21:50 Сучасні
дива 16:50 Довідник дикої природи
18:50 Брама часу 19:50 Пережити
Голокост. Війна Фредді Ноллера
20:45 Хіросіма - справжня історія
22:40 Дика Бразилія 23:40 Загадки
Всесвіту

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:40 Т/с «Доктор Хто» (16+)
10:35 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14:10 «Орел і Решка. Навколо світу»
15:10, 22:00 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
16:10, 23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

17:10 «Орел і Решка. На краю світу»
21:00 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаі»
07:10 Х/ф «РЕЙД У ПУСТЕЛЮ-2»
(16+)
08:50, 17:15 «Загублений світ»
11:55 Х/ф «ВИСОТА» (16+)
13:25 Х/ф «ГРА ПАМ’ЯТІ»
15:20 Т/с «Рекс»
19:25 Т/с «Опер за викликом» (16+)
20:20, 21:25 Т/с «Булатов» (16+)
22:30 Т/с «Кістки-2» (16+)

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»
11:25, 12:20, 13:15, 14:15, 15:00
«Міняю жінку»
17:10 Т/с «Жінка» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45, 23:50 «Світ навиворіт 11:
Китай»

ФУТБОЛ-1

ІНТЕР

06:00, 08:00, 05:25 Топ-матч 06:10
Інгулець - Десна. Чемпіонат України
08:10 Мілан - Болонья. Чемпіонат
Італії 10:00, 15:40, 22:45 Футбол
NEWS 10:20 Yellow. Прем’єра 10:30
#залишайсязФутболом 11:35 Фінали
Ліги чемпіонів (1999 — 2005) 12:05
«Великий футбол» 13:50 Ніцца - ПСЖ.
Чемпіонат Франції 16:00 Рух - Колос.
Чемпіонат України 17:45 Ювентус
- Сампдорія. Чемпіонат Італії 19:30
Боруссія (Д) - Ліверпуль. 1/4 фіналу
(2015 /16). Ліга Європи УЄФА 21:15
Фінали Ліги чемпіонів (2010 — 2017)
21:45 LIVE. Маккабі/Динамо-Брест Зальцбург. Ліга чемпіонів УЄФА 23:55
Чемпіонат Італії. Огляд туру 00:50
Олімпік - Минай. Чемпіонат України
02:40 Чемпіонат Франції. Огляд туру
03:35 Славія - Мідтьюлланн/Янг

05:25, 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 «Вещдок» 16:20 «Вещдок.
Особый случай» 18:00, 19:00, 01:50
Ток-шоу «Стосується кожного» 20:00
«Подробиці» 21:00 Т/с «Вещдок.
Личное дело» (16+) 23:55 Т/с
«Мереживо долі» (16+)

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

13:20, 15:30 Т/с «Виходьте без
дзвінка 3» (12+)
16:00 Історія одного злочину (16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Розколоті сни» (12+)
23:30 Т/с «Назавжди»

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

ICTV
05:35, 10:05 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
11:05, 13:10 Х/ф «ІНКАСАТОР»
(16+)
12:45, 15:45 Факти. День
13:15 Т/с «Пес» (16+)
15:35, 16:20 Х/ф «ЛЮТЬ» (16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Пес-5» (16+)
22:50 Т/с «Менталіст» (16+)
23:50 Х/ф «АДРЕНАЛІН-2:
ВИСОКА НАПРУГА» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/c «Майлз із майбутнього»

07:20 Вар’яти (12+)
09:00 Т/с «Мерлін»
10:50 Х/ф «ДУЖЕ ПОГАНІ МАТУСІ
2» (16+)
12:50 Хто проти блондинок? (12+)
15:00, 19:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф «МАЧО І БОТАН» (16+)
23:10 Х/ф «ВСЕ АБО НІЧОГО»
(16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:35
Правда життя 09:45 Речовий доказ
10:55 Пересказана історія 11:55,
17:55 Світ дикої природи 12:55
Скептик 13:55, 19:50 Секретні
території 14:55 Горизонт 15:55,
21:50 Сучасні дива 16:55 Довідник
дикої природи 18:55 Брама часу
20:45 Секретні файли нацистів
22:40 Дика Бразилія 23:40 Загадки
Всесвіту

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаі»
07:10 Х/ф «РЕЙД У ПУСТЕЛЮ-2»
(16+)
08:50, 17:15 «Загублений світ»
11:25 Х/ф «ІНФЕРНО» (16+)
13:15 Х/ф «ПОЗА ЗАКОНОМ» (16+)
15:15 Т/с «Рекс»
19:25 Т/с «Опер за викликом» (16+)
20:20, 21:25 Т/с «Булатов» (16+)
22:30 Т/с «Кістки-2» (16+)

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 05:25 Топ-матч 06:10
Олександрія - Ворскла. Чемпіонат
України 08:10 Ніцца - ПСЖ.
Чемпіонат Франції 10:00, 15:40,
22:45 Футбол NEWS 10:20 Славія Мідтьюлланн/Янг Бойз. Ліга чемпіонів
УЄФА 12:05 Рух - Колос. Чемпіонат
України 13:45, 19:45 Yellow 13:55
Мілан - Болонья. Чемпіонат Італії
К-1
16:00 Огляд вівторка. Ліга чемпіонів
УЄФА. Прем’єра 16:30 Маккабі/
06:30 «TOP SHOP»
Динамо-Брест - Зальцбург. Ліга
08:00 М/с «Юху та його друзі»
чемпіонів УЄФА 18:20 «Суперматчі».
08:40 Т/с «Доктор Хто» (16+)
Ліга чемпіонів УЄФА 18:30, 20:55
10:35 Т/с «Мисливці за реліквіями»
«Тур ONLINE» 18:55 LIVE. Рух 14:10 «Орел і Решка. Навколо світу» Шахтар. Чемпіонат України 21:20
15:10, 22:00 «Орел і Решка. Івлєєва Огляд вівторка. Ліга чемпіонів УЄФА
VS Бєдняков»
21:45 LIVE. Олімпіакос - Омонія/
16:10, 23:00 «Орел і Решка.
Црвена Звезда. Ліга чемпіонів УЄФА
Перезавантаження.
23:55 Чемпіонат Франції. Огляд туру
Америка»
00:50 Верона - Рома. Чемпіонат Італії
17:10 «Орел і Решка. На краю світу» 02:40 Чемпіонат Італії. Огляд туру
21:00 «Орел і Решка. Навколосвітня 03:35 Гент/Рапід - Динамо (К)/АЗ
Алкмаар. Ліга чемпіонів УЄФА
подорож»

П’ЯТНИЦЯ, 25 ВЕРЕСНЯ

ЧЕТВЕР, 24 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» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу 2020»

ІНТЕР
05:25, 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» 18:00,
19:00, 01:50 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20:00 «Подробиці» 21:00 Т/с
«Речдок. Особова справа» (16+) 23:55
Т/с «Мереживо долі» (16+)

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
13:20, 15:30 Т/с «Виходьте без дзвінка
3» (12+)
16:00 Історія одного злочину (16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Розколоті сни» (12+)
23:20 Слідами

СТБ
05:15, 23:05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
07:00 Т/с «Комісар Рекс»
09:05 «МайстерШеф - 8» (12+)
12:00, 14:50 Т/с «Сліпа» (12+)

14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:35 Т/с «Слід» (16+)
18:00 «Супермама»
19:05 «Один за всіх» (16+)
20:15, 22:45 Т/с «І будуть люди» (16+)

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:05 Секретний фронт
11:00, 13:15 Х/ф «ЛЮТЬ» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:10 Т/с «Пес» (16+)
17:00 Х/ф «ПОДАРУНОК НА
РІЗДВО»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Антизомбі
21:30 Т/с «Пес-5» (16+)
22:50 Т/с «Менталіст» (16+)
23:50 Х/ф «ІДЕАЛЬНА ВТЕЧА» (16+)

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 «Мерлін»
10:50 Х/ф «ВСЕ АБО НІЧОГО» (16+)
15:00, 19:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф «МАЧО І БОТАН 2» (16+)
23:10 Х/ф «ЗРАЗКОВИЙ САМЕЦЬ»
(12+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:35
Правда життя 09:45 Речовий доказ
10:55 Хіросіма - справжня історія
11:55, 17:50 Світ дикої природи
12:55 Скептик 13:55, 19:50 Секретні
території 14:55 Загадки Всесвіту
15:50, 21:50 Сучасні дива 16:50
Довідник дикої природи 18:50 Брама
часу 20:45 Секретні файли нацистів
22:40 Очима пінгвінів 23:40 Горизонт

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»

08:40 Т/с «Доктор Хто» (16+)
10:35 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14:10 «Орел і Решка. Навколо світу»
15:10, 22:00 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
16:10, 23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17:10 «Орел і Решка. На краю світу»
21:00 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаі»
07:10 Х/ф «РЕЙД У ПУСТЕЛЮ-2»
(16+)
08:50 «Помста природи»
09:05, 17:15 «Загублений світ»
11:05 Х/ф «ВУЛКАН» (16+)
13:40 Х/ф «ВХІДНИЙ» (16+)
15:15 Т/с «Рекс»
19:25 Т/с «Опер за викликом» (16+)
20:25, 21:30 Т/с «Булатов» (16+)
22:30 Т/с «Кістки-2» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Славія - Мідтьюлланн/Янг
Бойз. Ліга чемпіонів УЄФА 07:45,
00:15 Огляд вівторка. Ліга чемпіонів
УЄФА 08:15 Ювентус - Сампдорія.
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40, 22:45
Футбол NEWS 10:20 Олімпіакос Омонія/Црвена Звезда. Ліга чемпіонів
УЄФА 12:05, 18:20 Yellow 12:15
Інгулець - Десна. Чемпіонат України
13:55 Маккабі/Динамо-Брест Зальцбург. Ліга чемпіонів УЄФА 16:00
Огляд середи. Ліга чемпіонів УЄФА.
Прем’єра 16:30 Мілан - Болонья.
Чемпіонат Італії 18:30 Чемпіонат
Франції. Огляд туру 19:25 Гент/
Рапід - Динамо (К)/АЗ Алкмаар.
Ліга чемпіонів УЄФА 21:15 Огляд
середи. Ліга чемпіонів УЄФА 21:45
LIVE. Баварія - Севілья. Суперкубок
УЄФА 2020 00:45 Рух - Шахтар.
Чемпіонат України 02:25 Ніцца
- ПСЖ. Чемпіонат Франції 04:10
Фіорентина - Торіно. Чемпіонат Італії

СУБОТА, 26 ВЕРЕСНЯ
1+1

ICTV

06:00, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
11:15 Т/с «Свати»
15:30 «Танці з зірками 2020»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 «Маскарад»
22:00 «Жіночий квартал 2020»
23:20 «Світське життя. 2020»

05:45 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
06:50 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-2»
09:40 Т/с «Таємні двері» (12+)
12:35, 13:00 Т/с «Пес-5» (16+)
12:45 Факти. День
16:05 Х/ф «ФОРСАЖ-5:
ШАЛЕНА П’ЯТІРКА»
(16+)
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)
21:45 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

ІНТЕР
05:20 «Телемагазин» 06:00
«Слово Предстоятеля»
06:05 Х/ф «РОЗЛУЧЕННЯ
З ХВОСТОМ» (12+) 08:00
«Шість соток» 09:00 «Готуємо
разом. Домашня кухня» 10:00
«Корисна програма» 11:10
Х/ф «ПОКРОВСЬКІ ВОРОТА»
14:00 Х/ф «СОЛОДКА ЖІНКА»
15:50 Т/с «На різних берегах»
(16+) 20:00 «Подробиці»
20:30 Концерт «Інтер. Лайма.
Рандеву» 22:15 Т/с «Любов не
ділиться на два»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Вар’яти (12+)
10:00 Орел і Решка
12:10 Хто зверху? (12+)
14:20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16:10 Х/ф «ТІНЬ» (16+)
18:20 Х/ф «МУМІЯ» (16+)
21:00 Х/ф «МУМІЯ
ПОВЕРТАЄТЬСЯ» (16+)
23:50 Х/ф «ПІРАМІДА» (18+)

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» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Ліга сміху 2020»
22:05 «Вечірній квартал 2020»
23:30 Х/ф «ТІЛЬКИ ДЛЯ
ЗАКОХАНИХ» (16+)

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин» 05:30,
23:00 «Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 17:40 Новини 07:10, 08:10,
09:20 «Ранок з ІНТЕРом» 10:00
«Корисна програма» 11:05, 12:25
Т/с «Пані Фазілет і її доньки» 13:20
«Добре здоров’я» 14:25, 15:20,
00:50 «Речдок» 16:20 «Речдок.
Особливий випадок» 18:00, 01:45
Ток-шоу «Стосується кожного» 20:00
«Подробиці тижня» 21:00 Ток-шоу
«Мир і війна»

07:20 «Врятуйте нашу сім’ю - 3» (16+)
11:25, 14:50, 18:00 Т/с «Сліпа» (12+)
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
19:00, 22:50 Т/с «Кохання з
ароматом кави»
22:45 «Історії успіху»
23:50 «Таємниці ДНК» (16+)

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі
11:10, 13:15, 13:50, 16:20 Т/с
«Вижити за будь-яку ціну-2»
12:45, 15:45 Факти. День
16:35 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
17:10, 20:10 Дизель-шоу (12+)
18:45 Факти. Вечір
23:00 Скетч-шоу «На трьох-8» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/c «Майлз із майбутнього»
07:20 Вар’яти (12+)
08:40 У кого більше? (12+)
10:40 Кохання на виживання (16+)
12:40 Аферисти в мережах (16+)
14:40 Х/ф «МАЧО І БОТАН» (16+)
17:00 Х/ф «МАЧО І БОТАН 2» (16+)
19:00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21:00 Х/ф «ЗОРЯНИЙ ДЕСАНТ»
23:30 Х/ф «ЗРАЗКОВИЙ САМЕЦЬ
2» (16+)

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:40 Т/с «Доктор Хто» (16+)
11:00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12:50 «Орел і Решка. Шопінг»
14:30 «Орел і Решка. Навколо світу»
15:25 «Орел і Решка. На краю світу»
16:20, 22:00 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
17:15 Х/ф «СПОКУСНИК» (16+)
19:50 Х/ф «СПОКУСНИК-2» (16+)
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження. Америка»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаі»
07:10 Х/ф «ВХІДНИЙ» (16+)
09:00, 17:20 «Загублений світ»
11:55 Х/ф «МЕГАРОЗЛОМ» (16+)
13:45 Х/ф «ТІНЬОВІ ВОВКИ» (16+)
15:25 Т/с «Рекс»
19:25 Х/ф «ХХХ» (16+)
21:55 Х/ф «ЗЛАМАНА СТРІЛА» (16+)

ФУТБОЛ-1

06:00 Олімпік - Минай. Чемпіонат
України 07:45, 13:00, 20:50 Огляд
середи. Ліга чемпіонів УЄФА 08:15
Гент/Рапід - Динамо (К)/АЗ Алкмаар.
Ліга чемпіонів УЄФА 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:20, 18:50
Баварія - Севілья. Суперкубок УЄФА
УКРАЇНА
2020 12:20, 18:20 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА 12:50, 21:20 Yellow
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
13:30, 03:30, 05:30 Топматч 13:50
МЕГА
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
Олімпіакос - Омонія/Црвена Звезда.
Сьогодні
06:00 Бандитська Одеса 08:30
09:30 Зірковий шлях
Правда життя 09:40 Речовий доказ Ліга чемпіонів УЄФА 16:00 Чемпіонат
Італії. Передмова до туру. Прем’єра
10:20 Т/с «Рись» (12+)
10:50 Погляд зсередини 11:50
16:30 Рух - Шахтар. Чемпіонат України
14:20, 15:30 Т/с «Виходьте без
Світ дикої природи 12:50 Скептик
21:30 #залишайсязФутболом 22:50
дзвінка 3» (12+)
13:50, 19:50 Секретні території
20:10 Гучна справа
14:50 Загадки Всесвіту 15:50, 21:50 Чемпіонат Італії. Передмова до туру
23:20 Славія - Мідтьюлланн/Янг Бойз.
21:00 Свобода слова Савіка Шустера Сучасні дива 16:50 Довідник дикої
природи 17:50 Дика Бразилія 18:50 Ліга чемпіонів УЄФА 01:10 Чемпіонат
Франції. Передмова до туру 01:40
СТБ
Брама часу 20:45 Секретні файли
нацистів 22:40 Очима пінгвінів 23:40 Олександрія - Ворскла. Чемпіонат
05:35 Х/ф «НЕДІЛІ В ТІФФАНІ»
України 03:40 Лілль - Нант. Чемпіонат
Горизонт
(12+)
Франції

НЕДІЛЯ, 27 ВЕРЕСНЯ
14:15 «Орел і Решка. Дива
світу»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
07:25 Прем’єра! «Джедаі 2020»
08:25 «Загублений світ»
13:30 Х/ф «ЮРСЬКІ ІГРИ»
(16+)
15:10 Х/ф «БРАМА ВОЇНІВ»
(16+)
17:10 Х/ф «ЛЕГЕНДИ:
ГРОБНИЦЯ ДРАКОНА»
(16+)
19:00 Х/ф «ОБІТНИЦЯ
МОВЧАННЯ» (16+)
20:45 Х/ф «ПІДСТАВА» (16+)
22:30 Х/ф «ФАР КРАЙ» (18+)

ФУТБОЛ-1

06:00 Мілан - Болонья.
Чемпіонат Італії 07:45,
15:10 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру 08:15
Славія - Мідтьюлланн/Янг
Бойз. Ліга чемпіонів УЄФА
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:20 Yellow. Прем’єра
МЕГА
10:30 #залишайсязФутболом
11:35 Гент/Рапід - Динамо (К)/
07:35
Містична
Україна
08:25,
УКРАЇНА
АЗ Алкмаар. Ліга чемпіонів
19:10 Прихована реальність
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
УЄФА 13:25 Рух - Шахтар.
10:05 Речовий доказ 11:15,
07:30 Реальна містика
23:00 Секретні території 12:15, Чемпіонат України 15:55 LIVE.
08:45, 15:20 Т/с «Повернення» 13:15 Секретні файли нацистів Торіно - Аталанта. Чемпіонат
(12+)
Італії 16:45, 19:45 Yellow 17:55,
14:15 Діана. 7 днів 16:10 Світ
17:00, 21:00 Т/с «Тростина на
18:40, 20:55, 23:40, 01:45,
дикої природи 17:10 Дика
вітрі» (12+)
Бразилія 18:10 Очима пінгвінів 03:45 Топматч 18:10 Чемпіонат
20:00 Головна тема
21:00 Діана: 7 днів, які потрясли Франції. Передмова до туру
23:00 Т/с «Я буду чекати тебе
18:55 LIVE. Кальярі - Лаціо.
Віндзор
завжди»
Чемпіонат Італії 21:10 Фінали
К-1
Ліги чемпіонів (2008—2014)
СТБ
21:40 LIVE. Інтер - Фіорентина.
06:30 «TOP SHOP»
Чемпіонат Італії 23:55 Минай
09:30 «Неймовірна правда про 08:00 М/с «Кротик і Панда»
- Динамо. Чемпіонат України
зірок»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
01:55 Маккабі/Динамо-Брест 10:55 Т/с «І будуть люди» (16+) 09:30 Х/ф «СПОКУСНИК»
Зальцбург. Ліга чемпіонів УЄФА
16:55, 23:10 «Звана вечеря»
(16+)
03:55 Ворскла - Маріуполь.
(12+)
12:00 Х/ф «СПОКУСНИК-2»
Чемпіонат України
19:00 «МайстерШеф - 10» (12+)
(16+)

1+1

ICTV

2+2

06:00, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:25 «Світ навиворіт 11: Китай»
10:30 «Світ навиворіт»
18:15 «Українські сенсації 2020»
19:30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками 2020»

05:00 Еврика!
05:10 Факти
05:35, 07:25 Антизомбі
06:30, 09:25 Громадянська
оборона
08:25 Секретний фронт
10:20, 13:00 Т/с «Відділ 44» (16+)
12:45 Факти. День
13:30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)
16:00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)
23:30 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК:
СПАДЩИНА» (16+)

06:00 «Джедаі 2019»
09:00 «Загублений світ»
13:00 Х/ф «ЛІТАЮЧІ МЕЧІ БІЛЯ
БРАМИ ДРАКОНА» (16+)
15:20 Х/ф «БОГ ВІЙНИ» (16+)
18:00 Х/ф «ХХХ» (16+)
20:15 Х/ф «ХХХ: НОВИЙ
РІВЕНЬ» (16+)
22:10 Х/ф «МЕГАРОЗЛОМ»
(16+)

ІНТЕР
08:00 «Удачний проєкт» 09:00
«Готуємо разом» 10:00 «Інше
життя» 12:00 Х/ф «ПІДКИДЬОК»
13:30 Т/с «Речдок. Особова
справа» (16+) 18:10 Х/ф
«НАСЛІДКИ» 20:00 «Подробиці»
20:30 Х/ф «К-19» 23:15 Х/ф
«П’ЯТЬ ХВИЛИН СТРАХУ» 01:05
«Речдок»

УКРАЇНА
06:50 Зірковий шлях
09:00 Т/с «Жінки у коханні» (12+)
12:45 Т/с «Лист надії» (12+)
16:50, 21:00 Т/с «Кришталева
мрія» (12+)
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:10 Т/с «Ворожка»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Вар’яти (12+)
07:25, 09:15 Kids’ Time
07:30 М/ф «Гноми вдома»
09:20 Х/ф «ФЛАББЕР»
11:10 Х/ф «ЗОРЯНИЙ ДЕСАНТ»
13:50 Х/ф «МУМІЯ» (16+)
16:10 Х/ф «МУМІЯ
ПОВЕРТАЄТЬСЯ» (16+)
19:00 Х/ф «МУМІЯ: ГРОБНИЦЯ
ІМПЕРАТОРА
ДРАКОНІВ» (16+)
21:00 Х/ф «ЦАР СКОРПІОНІВ»
23:00 Х/ф «ОМЕН» (16+)

МЕГА

07:45 Містична Україна 08:40,
19:20 Прихована реальність 10:20
СТБ
Речовий доказ 11:20 Секретні
файли нацистів 14:20 Діана: 7
05:15 «За двома зайцями:
днів, які потрясли Віндзор 16:20,
невідома версія» (12+)
05:50 Х/ф «ВІДПУСТКА ЗА СВІЙ 23:55 Світ дикої природи 17:20
Очима пінгвінів 21:00 Діана. 7 днів
РАХУНОК»
22:55 Секретні території
08:40 «МайстерШеф - 10» (12+)
12:45 «Супермама»
К-1
16:55 «Хата на тата» (12+)
06:30 «TOP SHOP»
19:00 «Слідство ведуть
08:00 М/с «Кротик і Панда»
екстрасенси» (16+)
08:25 «Ух ти show»
20:00 «Один за всіх» (16+)
09:00 Х/ф «МОДНА ШТУЧКА»
21:10 «Я соромлюсь свого тіла»
(12+)
(16+)
11:00 Х/ф «МОЛОДІСТЬ ЗА
23:10 «Детектор брехні» (16+)
СТРАХОВКОЮ» (12+)
12:45 «Орел і Решка. Дива світу»

ФУТБОЛ-1
06:00, 01:10, 03:15, 05:20
Топ-матч 06:10 Марсель - Мец.
Чемпіонат Франції 08:00,
13:20, 17:45, 20:15 Yellow
08:10 Олександрія - Дніпро-1.
Чемпіонат України 10:00,
14:45, 23:00 Футбол NEWS
10:20, 12:50, 13:30, 15:55,
16:25, 18:55 «Тур ONLINE»
11:00 Минай - Динамо.
Чемпіонат України 13:55 LIVE.
Львів - Зоря. Чемпіонат України
16:55 LIVE. Шахтар - Олімпік.
Чемпіонат України 19:25 LIVE.
Десна - Рух. Чемпіонат України
21:20 «Великий футбол» 23:20
Монако - Страсбур. Чемпіонат
Франції. Прем’єра 01:25 Наполі
- Дженоа. Чемпіонат Італії 03:30
Бордо - Ніцца. Чемпіонат Франції

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:10 М/ф «Жаб’яче
королівство: Таємниця
кришталевої жаби» 10:40
Х/ф «ЗОЛОТОВОЛОСКА»
12:15 Х/ф «МАЛЕНЬКА
ЧОРНА КНИЖКА» (16+) 14:00
Х/ф «МІСІЯ НЕМОЖЛИВА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
(16+) 16:30 Х/ф «МІСІЯ
НЕМОЖЛИВА: НАЦІЯ ІЗГОЇВ»
(16+) 19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Одного разу під Полтавою
19:30, 20:30, 22:00, 23:30
Країна У

Що віщують зорі
Гороскоп на 21 — 27 вересня
ОВЕН. Період активних дій, коли
вам стане у пригоді заповзятливість
і сміливість. Можливі напружені моменти на роботі та в особистому житті.
Не приймайте жодних рішень, поспостерігайте за розвитком подій. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Робота займе чимало часу,
але не забувайте і про дозвілля. Гарний
час для пошуку нових друзів і влаштування особистого життя. Рідним також
необхідна ваша увага, не відмовляйте їм
у цьому попри зайнятість. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — вівторок.
БЛИЗНЮКИ. Вас чекає успіх, цікаві творчі проєкти і ділові пропозиції.
Сама доля допоможе вам у досягненні
мети, але вона не повинна бути фантастичною. Не чіпляйтеся за минуле, шукайте застосування своїм здібностям. Сприятливий
день — середа, несприятливий — понеділок.
РАК. Час робити кар’єру. Станьте
втіленням товариськості та чарівності,
щоб вас помітили ті, від кого зможете
одержати допомогу. Не соромтеся при
нагоді коректно підкреслити вашу незамінність на роботі. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — субота.
ЛЕВ. Навколо чимало спокус. Але
цінуйте те, що маєте. З’явиться реальна
можливість для творчого та професійного росту, що приведе і до матеріального благополуччя. Не ризикуйте даремно, але й не упускайте своїх шансів. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
ДІВА. Не перевантажуйте себе
понаднормовою роботою. Можете
опинитися перед вибором шляху.
Краще віддати перевагу чомусь новому, а не ходити по колу. Вихідні бажано
провести з близькими людьми. Сприятливий
день — середа, несприятливий — вівторок.
ТЕРЕЗИ. Якщо ви щось задумали —
не тупцюйте на місці, зберіться з силами і рухайтеся вперед, помічники
знайдуться. Але не варто збільшувати
робоче навантаження, бережіть здоров’я і контролюйте свої емоції. Сприятливий
день — середа, несприятливий — четвер.
СКОРПІОН. Допомагаючи іншим
людям, зрозумієте, як краще впоратися зі своїми проблемами. Можлива невелика подорож. Ділові партнери вас
цінують. Можете розраховувати на солідний прибуток. Сприятливий день — середа,
несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Дозвольте собі розслабитися і відпочити. В особистому
житті коротка пам’ять може зумовити
напруженість, але і благополучне вирішення старих конфліктів, і створення
нових проблем залежить лише від вас. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
КОЗЕРІГ. Задумане здійсниться,
якщо спокійно й чітко робитимете
свою справу. Варто перевірити надійність партнерів. Не витрачайте
час на порожню балаканину. Створіть
комфортний психологічний клімат удома. Сприятливий день — понеділок, несприятливий —
п’ятниця.
ВОДОЛІЙ. Важливо цінувати час
і не кидати слів на вітер. На роботі
старайтеся проявити себе якнайкраще, щоб не стати об’єктом пересудів.
Дотримуйтеся розумної помірності
у своїх бажаннях. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — понеділок.
РИБИ. Творчі пошуки увінчаються
успіхом, тож не бійтеся ризикувати
й щось змінювати. Багато домашніх
клопотів залишаться позаду. Можливі
зміни в особистому житті. Нова справа
буде вдалою. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — четвер.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Фото zahid.net.

Під землею птиця кубло
звила і яєць нанесла...
Мабуть, в арсеналі кожної господині знайдеться не один десяток рецептів із
таким поширеним інгредієнтом, як картопля. І перші страви зазвичай без неї
не обходяться, і в других вона смакує, і на салати згодиться. І варять її, і печуть,
і тушкують, і смажать... Та все ж щоразу невгамовна людська фантазія продукує
нові й нові варіанти наїдків із бульби. Пропонуємо і вам скуштувати
ПЕЧЕНА БУЛЬБА З ГРИБНИМ СОУСОМ

ШТРУДЛІ З М’ЯСОМ І КАРТОПЛЕЮ
Інгредієнти: 2 курячі
філе, 2 великі цибулини,
2 морквини, 4–5 картоплин,
сіль до смаку, 1 ст. л. паприки, 1 лавровий листок,
1 яйце, вода, борошно, начинка (м’ясний фарш, тертий
сир, смажена морква з цибулею, часник із сиром і зеленню, печериці — на вибір).
Приготування. М’ясо
Фото із фейсбук-сторінки Ольги СТАДНИК.
нарізати шматочками. У сотейник влити олії, коли прогріється, всипати цибулю, покраяну
півкільцями, спасерувати на слабкому вогні, додати нашатковану моркву. Коли підсмажиться, всипати філе, посолити, поперчити, приправити паприкою та лавровим листком, перемішати.
За 3–5 хвилин влити гарячої води, щоб покрила всі продукти,
і залишити на плиті мліти. Тим часом збити яйце з дрібкою солі,
додати трохи води, просіяне борошно, замісити не дуже туге, але
й не надто м’яке тісто, загорнути його в харчову плівку і залишити
на 15–20 хвилин. Картоплю нарізати кубиками і вкинути в сотейник до овочів із м’ясом. Поки картопля вариться, розкачати тісто
досить тонко, змастити олією чи маслом, намастити начинкою,
закрутити рулетиком, покраяти на шматочки і викласти зверху
на картоплю, за потреби долити води — штрудлі мають бути занурені більш як наполовину. Накрити сотейник кришкою і готувати
5–7 хвилин.

Інгредієнти:
5 картоплин, 100 г
бринзи, 2 помідори, зелень,
часник, сіль, перець – до смаку,
1–2 ст. л. вершків;
для соусу – 100 г
бекону, 1 цибулина, 200 г шампіньйонів, вершки,
сіль, перець – до Фото із фейсбук-сторінки Ольги БУДЗАН-ВАСИЛИК.
смаку.
Приготування. Зварену «в мундирах» картоплю почистити від шкірки, порозрізати навпіл, трохи вибрати ложечкою серединку, змішати з бринзою, дрібно нарізаними помідорами, зеленню, розтертим із сіллю часником, приправити вершками,
посолити й поперчити, добре вимішати і начинити
цією сумішшю картоплю. Викласти нафаршировані
половинки бульби в чугунну сковорідку й запікати
в духовці за температури 200 градусів протягом
10 хвилин. Подавати на стіл із грибним соусом. Для
нього підсмажити бекон, цибулю і гриби, заправити
вершками, сіллю, перцем і зблендерувати. Смакуватиме й з малосольними огірочками або квашеними
помідорами.

КАРТОПЛЯНІ РУЛЕТИКИ
Інгредієнти: для начинки — 500 г м’ясного фаршу, 250 г кабачка, 1 ст. л. сметани,
1 ст. л. манної крупи, сіль, перець, сушена
цибуля — за смаком, 1 ст. л. зелені петрушки; для тіста — 600 г картоплі, 1 яйце, 250 г
пшеничного борошна, 1 ч. л. розпушувача,
сіль, прованські трави — за смаком.
Приготування. Картоплю заздалегідь
почистити і поставити, щоб варилася. У миску з фаршем (з курятини, свинини, індички
тощо) додати густу жирну сметану, сіль, чорний мелений перець, сушену цибулю, дрібно нарізану зелень. Молодий кабачок натерти на дрібній
тертці і перекласти до фаршу, не відтискаючи рідину. Всипати манку (вона вбере зайву вологу) і ретельно перемішати.
Начинку відставити і зайнятися картопляним тістом. Бульбу,
зварену до готовності, розім’яти на пюре, посолити, припра-

вити прованськими травами (або іншими
спеціями на свій смак). У картоплю додати
яєчний білок, а жовток залишити для змащування рулетиків. Просіяне борошно
змішати з розпушувачем, висипати в пюре
і замісити. Робочу поверхню застелити
харчовою плівкою, змастити її олією і руки
також, щоб тісто не прилипало, викласти
частину його на плівку, розрівняти, по ньому розподілити м’ясну начинку і закрутити
Фото wona.com.ua.
рулет, допомагаючи собі плівкою. Потому
ати
и
плівку забрати, а рулет відразу порізати
ити
на порційні шматочки. Деко змастити олією (або застелити
силіконовим килимком), покласти на нього заготовки. Та
Такк
ло
осамо приготувати другу частину. Жовток змішати зі столокаавою ложкою молока і куркумою, змастити рулетики і запікан.
ти в духовці, розігрітій до 180 градусів, близько 30 хвилин.

ДЕРУНИ «ЗОЛОТИСТІ»
Інгредієнти: 0,5 кг картоплі, 400 г гарбуза, 2 яйця,
3 ст. л. борошна, 100 мл молока, сіль, перець – на смак, олія
для смаження.
Приготування. Почищену картоплю натерти на дрібній
тертці. Молоко закип’ятити. Тонкою цівкою влити його гарячим у картопляну масу, постійно помішуючи. Дати постояти
5–7 хвилин, після чого злити зайву рідину. Гарбуз очистити
від насіння, волокон та шкірки, натерти на дрібній тертці. Відокремити жовтки від білків. До картоплі додати потертий
Фото olimpikfood.net.
гарбуз, жовтки яєць, борошно, посолити і поперчити на смак.
Яєчні білки збити у густу піну, акуратно ввести їх у гарбузово-картопляну масу. Розігріти пательню, влити олію. Смажити деруни на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки. Подавати
гарячими, зі сметаною.

КАРТОПЛЯ
Дзвінка ТОРОХТУШКО (Любов БУРА
К)
Осінь пахне підгореним, наче збігла
із
Осінь листя розписує, ніби крашанки турки кава,
І в переддощів’ї в деревах, самотня , до червоного.
і неласкава,
Автентично пліткує із круками і воро
нами
Їй точно відомо, що є іще шанс на раді .
Достатньо лиш сонце у небо ранкове сть,
І ще вона знає, що рафінований апок викотити.
аліпсис –
То в мами картопля у вересні ще
І скрипучі двері в порожній холодний не викопана.
І порожні відра, складені у китайсь погріб,
ку
Усе на світі, окрім оцього, — суєтністпагоду.
І тільки картопля — то істина, мир ь і непотріб.
і злаг
Осінь знає достоту, що ти зі своїм ода.
и
Не варта й лушпайки, ані картопля думками
ного вічка.
І взагалі-то, коли отак чесно і помі
ж нами,
Картопля — альфа й омега. І ще
Картопля й життя. Вони не існують— кочерга і свічка.
Картопля — то другий хліб. І до неї порізну,
ще — п’ять рибин.
І кожен рядок її на артеріях чорних
боро
Райські кущі священних та неопалим зен –
их купин.
Її кожна квітка наближена до самої
лілеї,
Квітки вічної цноти і від того якоїс
ь радості.
Це ж недаремно пів літа стільки полю
Резистентної до дихлофосу смугасто є за нею
ї гадості.
У картоплі багато культових коль
орів
Різна врожайність і терміни дозріван і відтінків,
Але вона однаково цінна, як золото ня.
інків,
Динамо-машина та засоби для коха
ння.
Вона живописна, наче Шагал, Пікассо
Хоч, буває, чорніє у дерунах і підштовй Далі,
Картопля любить до блиску начищенхує до аскетизму.
І ще — артрити, судоми, радикуліт і рискалі
и і ревматизми.
Картопля любить старі заношені
маринарки
І вишукані на горищі чорні ґумові пант
Апокаліпсису не буде. І все, що для цьог офлі.
Низько кланятись і не нити, коли копа о варто –
єш
І потім вкласти її у глибокий і тем картоплю.
ний льох,
Та жити впевнено й р
радісноо кожну в добі годину.
Бо тобі на
н сопілці гратиме
сам Картопляний бог
в розділить з тобою огірка,
І він
хлібину і рибу.
Д картоплини…
До

ХРУСТКІ ТРУБОЧКИ
ОЧКИ З ЛАВАША
Інгредієнти: 250 г тонкого лаваша, 550 г вареної картоплі, 150–200 г твердого сиру, пучок
свіжого кропу, сіль, чорний мелений перець –
до смаку, 2 зубчики часнику, 2 яйця, олія для смаження.
Приготування. Картоплю почистити, зварити,
розім’яти на пюре, додати дрібно нарізаний кріп,
натертий на крупній тертці сир, часник, посолити
й поперчити. Лаваш розрізати на прямокутники
проблизно 17х10 см. На коротшу сторону кожноФото wona.com.ua.
го з них викласти начинку і закрутити в щільний
рулетик. Яйця збити із сіллю, вмочувати трубочки, обсмажувати на олії до золотистої скоринки з усіх боків та одразу подавати на стіл, поки гарячі.

