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l ЗНАЙ НАШИХ!
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«Я без сексу не можу»:
90-літній Григорій Чапкіс
вчетверте одружився»

ГА З Е ТА +

Тепер Мирослава і Дарина з Городка знають, чим «узяти»
всесвітню мережу: природністю й талантом.

на вих ідні

Пісня на мільйон:
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l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

після того, як сестри
заспівали «Ой там
на горі», їх кличуть
заміж іноземці

Фото із фейсбук-сторінки Сергія БОНДАРЯ.

Хтось їсть перед камерою перець
чилі, хтось позує напівголим,
а дівчата з Рівненщини стали
зірками мережі ТікТок завдяки
українському фольклору
Інна ПІЛЮК

воюрідні сестри Мирослава Столярець
та Дарина Кривицька
із села Городок Рівненського
району самі щиро здивувалися тій популярності, яку
отримали всього лиш за кіль-

Д

Реборни повернули колишнього атовця до життя.

«Навіть акушерка спершу
не могла відрізнити мою ляльку
від живої дитини»

ка годин. А зробили вони
просту, на перший погляд,
річ: виклали в інтернет відеозапис, де обоє в національному вбранні співають народні
пісні.

Закінчення на с. 10

»

l РЕЗОНАНС

Повернувшись після важкого поранення з АТО, колишній чоботар
Сергій Бондар став шити іграшки, схожі, як дві краплі води, на малят
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Українця звинувачували,
що… врятував 27 людей

Ольга ВЕКЕРИК

ого «немовлята» знаходять
нові родини в Польщі, Фінляндії, Італії, Америці, Сінгапурі.
До нього приїжджають учні з інших
країн. Беруть інтерв’ю закордонні
авторитетні видання. За плечима
навіть персональна виставка в Києво-Печерській лаврі. Адже, погодьтеся, нечасто зустрінеш чоловіка, який
«чаклує» над дитячими іграшками.
Тим паче, реборнами – ляльками, які
максимально нагадують живе маля!
Це майже ювелірна робота, яку можна порівняти із художнім розписом. В

Й

Україні усього з десяток таких лялькарів. Сергій Бондар – єдиний чоловік
серед них. А у світі – другий! Неможливо відвести погляд від «немовлят»,
виготовлених умілими руками май-

“

В Україні усього
з десяток таких
лялькарів. Сергій
Бондар – єдиний
чоловік серед них.
А у світі – другий!

стра. Вони, як дві краплі води, схожі
на справжніх малюків. Здається, осьось заплачуть чи усміхнуться.

ПІСЛЯ ПІДРИВУ НА ФУГАСІ
ЛІКАРІ СКАЗАЛИ: «ТИ
НАРОДИВСЯ У СОРОЧЦІ»
Сергій Бондар ніколи не думав стати лялькарем. Так розпорядилась доля.
Захищаючи Україну, керуючи 40-тонною броньованою машиною, чоловік
ледь не загинув. За місяць до демобілізації танк Сергія підірвався на фугасі.

Закінчення на с.6
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Одесит Володимир Єрошкін уже 10-й рік
працює на данську компанію Maersk.

Читайте на с. 5

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

»
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Зеленського попросили
піти у відставку. Він відповів
Найрезонансніші події в житті країни та планети
очима журналістів «Цікавої газети»

Глава держави приховав 5 мільйонів
Фото pravda.com.ua.

На цьому його й вирішили підловити
права була так. 18 квітня 2019 року
тоді кандидат у президенти Володимир Зеленський у програмі
«Право на владу» пообіцяв подати у відставку, якщо порушить закон. І ось 7 липня
2020 року гарант зізнався, що не задекларував 5,1 млн грн доходів від погашення
облігацій внутрішньої державної позики.
Цим він порушив Закон «Про запобігання
корупції». Після цього політолог Віктор
Уколов зареєстрував петицію, в якій закликав Володимира Олександровича дотримати слова і піти у відставку, мовляв,
закон же ж порушено. Петиція набрала
необхідні 25 тисяч голосів, тож Президент
був змушений реагувати на неї.
Навряд чи хтось насправді чекав від
Зеленського відставки, але народу було цікаво, як він викручуватиметься. А ось так:
«Порушення сталося в результаті помилки
та не пов’язане з корисливими мотивами.
Наголошую, що одразу після виявлення зазначеної помилки її було публічно
визнано та виправлено, а її наслідки не
завдали шкоди інтересам громадян або
держави. Зважаючи на викладене, пові-

С

«5 мільйонів? Ой, та хіба то гроші, щоб про них пам’ятати?»

домляю, що ухвалення будь–яких рішень
відповідно до зазначеної петиції не планується». Іншими словами, таке порушення
закону, на його думку, не рахується, треба
щось серйозніше.

Може, й так, але за серйозніше, Володимире Олександровичу, петицій не
писатимуть, а можуть одразу до Ростова вигнати, як Януковича!

У Польщі українець
інсценував смерть
заради страховки
Спроба провалилася, і тепер йому доведеться
відповідати перед законом
ольська поліція затримала 38–річного громадянина нашої країни, який хотів видурити
26 млн злотих (близько 200 мільйонів гривень.
— Ред.) у двадцяти страховиків. Євген П. інсценував
свою смерть за допомогою українських служб. Польська преса розповіла, що в жовтні 2019 року мати
Євген П. звернулася у понад 10 страхових компаній
щодо компенсації за смерть сина. Жінка заявила, що
він загинув у липні 2019-го в результаті нещасного випадку: нібито випав за борт човна під час зіткнення в
Київському водосховищі з іншим човном. З представлених матір’ю документів випливає, що її син потонув.
Його тіло начебто було знайдено два місяці потому і
кремовано наступного дня.
Однак поліція з’ясувала, що Євген П. у 2018 році
отримав польське громадянство і подорожував у той
час, коли мав бути мертвим. За документами сусідньої держави, він відвідав Україну, Великобританію,
Туреччину та Кіпр.
Нещодавно чоловіка затримали на прикордонному переході в Дорогуську. Йому загрожує
покарання строком до десяти років. Навряд чи
знайдеться адвокат, який зможе витягнути українця з такої халепи.

П
Як нема Нобелівської премії – буде Шнобелівська.

Шнобелівська премія-2020 з фізики
дісталася нашим науковцям
Вони виявили, що дощові черв’яки схожі на… воду

У

У Миколаївській області мішок
із відрізаними кінцівками дружині хворого
з районного центру Новий Буг винесли прямо
з операційної
ікарі заявили, що у медзакладі нема коштів
на утилізацію медичних відходів. Скандал обговорювали на сесії районної ради, де виступила Оксана Киричишина, знайома бідолашної жінки. «Їй сказали в лікарні: «Прийдеш зранку, посидиш,
поки закінчиться операція, і забереш ноги із собою».
І дають їй цей мішок із кінцівками на плечі… Вона
йде, непритомніє, тому що, як вона мені потім пояснила, відчувала тепло цих ніг», — розповіла вона
депутатам.
На сесії також мав слово головний лікар медичного закладу. «Ви взяли цей мішок на плечі… Навіщо це зробили?» — спочатку дорікнув
він жінці, а потім повідомив депутатам, що раніше в районі був центр утилізації, але його…
розікрали місцеві жителі — обладнання «винесли на металобрухт». Тому або хай обранці
виділяють гроші на новий, або родичам і далі
віддаватимуть ампутовані людські органи.

Л

Хакер заблокував квитки
на концерти відомої
вітчизняної співачки

Фото gordonua.com.

країнські вчені — фізик
Іван Максимов і математик
Андрій Потоцький, які працюють в Австралії, — удостоїлися
жартівливої Шнобелівської премії «за досягнення, які змушують
спочатку засміятися, а потім — задуматися». Кумедна нагорода для
них стала цілковитою несподіванкою. Українці провели науковий
експеримент із черв’яками. Вони
досліджували поведінку їхнього

Жінка знепритомніла,
коли лікарі віддали їй
ампутовані ноги чоловіка

тіла під впливом вібрації. Фахівці виявили, що звукові вібрації
змушують черв’яків формувати
візерунки, аналогічні до тих, які
створюють краплі води у відповідь на вібрацію.
Експеримент провели, і тепер українці розмірковують,
у якій сфері їхнє дослідження
стане у пригоді. Дійсно, кому
це може знадобитись? Може,
рибалкам?

Кіберполіція викрила 24-річного хлопця
родом із Харкова (зараз проживає в Києві),
фаната Христини Соловій (на фото),
який через електронну систему купівлі
квитків зірвав два її виступи. Ще три
пройшли в залах, заповнених на третину
акер неодноразово блокував бронювання
квитків, здійснюючи DDoS–атаки на сайти
і перешкоджаючи
жаючи іншим
користувачам їх купувати.
упувати. За
попередніми даними,
ми, сума
збитків становить понад пів
мільйона гривень, чоловікові загрожує до шести
сти років
тюрми.
Цікаво, що за
а повідомленням поліції, Христина Соловій — улюблена
блена
співачка підозрюваноаного. Але з яких мотивів
вів
він їй шкодив, поліція
ція
не повідомляє. А й
справді — навіщо?

Х
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l ПРЯМА МОВА
Віктор БОБИРЕНКО, політолог, про те,
чи можлива в нашій країні революція:

«

Революція в Україні може бути лише за однієї умови. Якщо Зеленського не попустить і
він захоче нас примиритися з Путіним на путінських умовах. Тоді Вова полетить в Оман,
якщо встигне.
А інакше — він може ще 3,5 року грати в
преферанс із Юзіком і Кошовим.
овим. І
не паритись через залишки рейтингу і «Велике будівництво».
о».
Відкати на старість приринесуть, армія якось відбиватитиметься, люди самі себе прогодуодують. Україна якось виживе,
якщо не заважати.
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l ПУТІНЕ, БІЙСЯ!

Пів тисячі елітних британських
десантників висадились
на Миколаївщині
Це найбільші десантні навчання для Великої
Британії за понад 20 років
Микола ДЕНИСЮК

аші союзники приземлились на полігоні на Миколаївщині в рамках навчань «Об’єднані зусилля-2020».
Висадку проводили з кількох літаків C-130 Hercules,
які вилетіли з військового аеродрому на Туманному Альбіоні. На їхньому борту були бійці 16-ї десантно-штурмової
бригади Великої Британії, важке піхотне озброєння та техніка. Серед тих, хто десантувався, був і командир британської
16-ї бригади Джеймс Мартін, а на землі його зустрічав командувач українських ДШВ Євген Мойсюк. Пізніше на цей же
полігон на Миколаївщині висадилися з Іл-76 та Ан-26 вже
наші десантники. Це перші спільні військові навчання такого масштабу українців та британців. Участь у них беруть
також і американські вояки.
Британська преса пише, що великі спільні навчання
(за участю 12 тисяч бійців і 700 одиниць техніки) — знак
солідарності з Україною. Така підтримка нам справді дуже
важлива. Адже 21 вересня свої військові навчання «Кавказ-2020» розпочала Росія, тренуючись захоплювати Україну. Наша відповідь разом із партнерами з НАТО вийшла
гідною.
Зазначимо, що 4 вересня політ у бік окупованого
Криму здійснили американські бомбардувальники
в супроводі вітчизняних винищувачів. Крім цього,
в навчаннях беруть участь і українські резервісти —
в країні розгорнуто систему територіальної оборони.
Все це має відбити охоту в російських загарбників далі
лізти до нас.

Н

ЗМІ стверджують, що при Януковичу два міністри оборони – Дмитро Саламатін та Дмитро Лебедєв, а також очільник СБУ
Олександр Якименко мали російські паспорти.

Правда про те, чому
Україна здала Крим
У лютому 2014 року 10 російських військових
транспортних літаків Іл-76 незаконно перетнули
наш кордон. Але українська армія просто
мовчки спостерігала…
Петро МАКАРУК

ажуть, Путін так легко анексував
Кримський півострів через те, що
українці нібито не могли наважитись стріляти у своїх «братів». Якщо це й
правда, то лише дуже незначна її частина.
Основна причина втрати території — державна зрада. На найвищому рівні!
Такого висновку дійшли детективи
Державного бюро розслідувань. Днями вони опублікували вражаючі факти.
У документі названі прізвища чотирьох
високопосадовців, які фактично зруйнували нашу армію напередодні російського
вторгнення.
Ось вони:
Володимир Замана — начальник Генерального штабу Збройних сил України
у період з 18 лютого 2012-го по 19 лютого
2014 року.
Дмитро Саламатін (до 2005-го — громадянин Росії) — міністр оборони України
з 8 лютого по 24 грудня 2012 року (до призначення міністром — генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром»).
Павло Лебедєв — міністр оборони
України з грудня 2012-го по 27 лютого
2014 року.
Віктор Янукович — Президент
України з 25 лютого 2010-го до 22 лютого
2014 року.

К

ЯК АРМІЮ РОБИЛИ «ПАПЕРОВОЮ»
Лише факти:
t Після нападу Росії на Грузію
у 2008 році тодішній Президент України

Віктор Ющенко своїм указом заборонив
скорочення армії. Однак Віктор Янукович
після обрання його на найвищу посаду
скасував цей указ, і впродовж 2012–
2013 років чисельність Збройних сил
України спеціально була радикально скорочена на понад 77000 осіб — з 240 тисяч
до 162 тисяч. Це при тому, що Партія ре-

“

Високопоставлені
зрадники перебували
на посадах аж до втечі
Януковича, тож ніяк
не реагували на військову
загрозу з боку Росії
і повідомлення нашої
розвідки.

гіонів, яка була тоді при владі, оголосила
позаблоковий статус України, тобто Київ
відмовився захищатись від агресії спільно
з іншими країнами НАТО, а оголосив, що
робитиме це самотужки. Це значить, що
армію треба було посилювати, збільшувати її чисельність, — натомість спеціально
зробили навпаки.
t Був узятий курс на розпродаж військового майна. За два з половиною роки
ідеологи «реформи ЗСУ» пропонували
через підконтрольний «Укроборонпром»
розпродати майже половину всього військового майна. «Так, по суті, залишили
Україну з «паперовою» армією», — кон-

статують у ДБР.
t Розформовано 8-й Армійський
корпус швидкого реагування — найбоєздатніший підрозділ, який мав першим
відповісти на агресію, поки проходить
мобілізація.
t Але й мобілізацію було неможливо
якісно провести, адже у 2013-му було спеціально скорочено половину працівників
військкоматів, знищено важливу документацію, внаслідок чого «під час проведення
мобілізації 2014 року водії БТР ішли на місця водіїв БМП й навпаки, і так з усіма спеціальностями».
t За керівництва Володимира Замани під виглядом утилізації були
«вистріляні» сотні тисяч боєприпасів
152-го калібру, реактивні системи «Град»,
«Ураган», «Смерч», артилерійські системи
мінометного вогню. Причому боєприпаси
знищувалися шляхом відстрілу. Результатом такого бездумного знищення стало
ще й значне зношення артилерійської
зброї.
t Виведено зі складу Повітряних сил
і скорочено одну з двох бригад, на озброєнні якої стояли зенітні ракетні комплекси
С-300В.
t Зупинено та заблоковано програми
щодо модернізації та відновлення зенітно-ракетних комплексів С-125 і С-200В.
t Управління системою ППО на території АР Крим передано командувачу Військово-Морських сил ЗСУ, що дислокувались
на півострові, який не мав навичок управління Повітряними силами та в подальшому
зрадив присязі (2 березня 2014 року командувач ВМС України Денис Березовський перейшов на бік Росії. — Ред.).
t Володимир Замана пропонував ліквідувати розвідувальну авіацію, вивести
зі складу ЗСУ вертольоти спеціального
призначення, ліквідувати ряд військових
аеродромів.
t У 2013-му розпочата масштабна реорганізація управління армією, що «створило передумови для тимчасової втрати
управління військами».
t Високопоставлені зрадники перебували на посадах аж до втечі Януковича,
тож ніяк не реагували на військову загрозу
з боку Росії і повідомлення нашої розвідки.
Закінчення на с. 4
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Жириновський розлютився,
бо діти в Києві та Одесі завдяки
мові стануть українцями
Відомий
російський
шовініст, депутат
нелегітимної
Держдуми
Володимир
Жириновський
(на фото) виступив
із гнівною
промовою
через повний
перехід шкіл
у нашій державі
на україномовне
навчання
Василь КІТ

Фото glavcom.ua.

Радимо прочитати ці слова
Володимира Вольфовича нашому
Володимиру Олександровичу,
щоб він зрозумів, що «какая
разніца» стосується тільки рабів.

вої претензії одіозний лідер ЛДПР озвучив в ефірі
пропагандистської програми «Вечір із Володимиром
Соловйовим» на телеканалі «Росія 1». Жириновський
висловив побоювання, що через вивчення української мови
з дитинства в Україні скоро зовсім не залишиться тих, хто
вважає себе росіянами. «Російські діти вже навчаються українською мовою! Це ганьба країні, яка змушує росіян вчитися
в початковій школі і взагалі по всій Україні чужою мовою!
Через 20 років вони будуть вже справжніми українцями, які
ненавидітимуть свою країну (Росію. — Ред.)! Тому що бабуся
помре, говорячи про Росію, мама буде плакати, говорячи про
Росію. А вони вже українці! Це нахабство і свавілля!» — зірвався на крик політик країни-агресора.
Бурхливу реакцію Жириновського на українську
мову прокоментував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (псевдо Штірліц).
«Як же гарно бомбить Жирика від української мови.
Просто неймовірний кайф», — написав захисник. Погоджуємось із шановним Штефаном.
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Нардепа-«слугу» затримали
на крадіжці… 4 пляшок пива

Фото focus.ua.

Щойно українці стали
забувати про скандал
із депутатом від фракції
Зеленського Романом
Іванісовим, котрий
відсидів за зґвалтування,
виявилося, що серед
«слуг народу» є й інші
«нові обличчя», які
у «минулому» житті мали
конфлікт із законом
За словами ексміністра оборони Ігоря Тенюха, на початку окупації Криму Україна могла зібрати
для захисту своєї території угруповання всього із 5 тисяч боєздатних військових.

Василь КІТ

Правда про те, чому Україна
здала Крим
Петро МАКАРУК

Закінчення. Початок на с. 3

РУМУНИ Й ТУРКИ ПІДНЯЛИ ЛІТАКИ,
А МИ — НІ
Повна безпорадність армії перед росіянами проявилася задовго до анексії Криму. Так,
ще 24 листопада 2012 року літак радіотехнічної розвідки збройних сил РФ пролетів уздовж
державних кордонів Чорноморського басейну
України, до чого наша протиповітряна оборона
виявилась не готовою. Натомість свої винищувачі-перехоплювачі у повітря підняли Туреччина
та Румунія, екіпажі яких продемонстрували готовність до застосування зброї у разі порушення
літаком-розвідником кордонів їхніх держав.

“

Поглинання України Росією
готувалось давно, і їй у цьому
сприяли найвищі вітчизняні
посадовці, починаючи з глави
держави, якого самі ж українці
бездумно обрали.

Ситуація повторилась у лютому 2014-го,
коли 10 російських військових транспортних літаків Іл-76 несанкціоновано перетнули
кордон України. Київ у відповідь сподобився підняти лише черговий винищувач СУ-27,
який вилетів… аж із летовища «Миргород», що
в Полтавській області! Поки він досяг Криму,
росіяни вже сіли на аеродромі…
Напрошується питання: невже у Збройних силах не було жодного офіцера, який би розумів, що
відбувається, і забив на сполох? Були такі. Наприклад, головний інспектор Міністерства оборони
України Валерій Фролов. 11 січня 2014 року він
подав очільнику відомства Лебедєву конкретні
пропозиції щодо зупинення катастрофи в армії,
зокрема у військах ППО, і тодішній міністр Ле-

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

М

бедєв навіть підтримав їх, але 27 січня 2014 року
Володимир Замана власноручно написав підлеглим службовим особам доручення: «Продовжити
роботу» (з розформування. — Ред.).
Риторичним залишається питання, чи міг
генерал Фролов та такі, як він, зробити більше,
якщо вся державна машина була окупована мафією «регіоналів»…

З КРЕМЛІВСЬКИХ ЛАП КРАЇНУ ВИРВАЛИ
В ОСТАННІЙ МОМЕНТ
Це — вражаючий приклад державної зради
на найвищому рівні, коли влада методично й
масштабно руйнувала власну армію. Цей факт
свідчить про те, що поглинання України Росією
готувалось давно, і їй у цьому сприяли найвищі вітчизняні посадовці, починаючи з глави держави,
якого самі ж українці бездумно обрали.
Додайте до всього сказаного грандіозну
пропагандистську, інформаційну та економічну кампанію (росіяни очолювали і банкротили
українські військові підприємства) — і відкриється уся глибина прірви, над якою тоді стояла
наша держава. При Януковичу Володимир Путін
та патріарх РПЦ Кіріл особисто приїздили розповідати нам про те, що українців не існує, що ми
з росіянами — «один народ». А всередині країни
регіоналами та їхніми кремлівськими хазяями
активно готувався ґрунт для придушення опору
проукраїнських сил, зокрема, нагніталась істерія
через так звані «антифашистські» мітинги, на яких
до числа «фашистів» фактично записували всіх
тих, хто був прихильником своєї, а не чужої армії,
мови, віри та держави…
Україна мала повністю розчинитись у російському світі або ж навіть зникнути як держава.
Практично це була тиха анексія всієї країни. Від
остаточної катастрофи в такій ситуації могло
врятувати лише чудо. І воно сталось. Точніше,
його створили самі українці — МАЙДАН. А також
безпрецедентна народна мобілізація після нього, яка стала повною несподіванкою для Кремля.
Але це вже інша історія. Історія, в якій Україна
таки вистояла і продовжує боротьбу.

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.

ова про 32-літнього
депутата Олександра Юрченка. За
інформацією Цензор.НЕТ,
у 2009 році Юрченка зловили на крадіжці чотирьох
пляшок хмільного: він поцупив пиво «Старопрамен»
у київському супермаркеті «Каштан». Але, видно,
це дрібне діло «порішали»,
бо потім була виписана
відмова у порушенні кримінального провадження.

“

Похапцем набрані у «слуги» люди постійно стають
фігурантами різноманітних скандалів.

треба дещо пояснити. Як відомо, нова влада хвалилась
тим, що позбавила нардепів
недоторканності. Але зробила це хитро. Якщо раніше
в разі підозри рішення про
зняття з депутата недоторканності приймали інші нардепи
(у 2016-му в схожій ситуації
вони позбавили недоторканності Борислава Розенблата),
то зараз те, чи підписувати
підозру народному обранце-

На аудіоплівках, які оприлюднило НАБУ,
звучать цифри у 200 тисяч доларів,
які «слуга» Олександр Юрченко нібито
повинен був розділити між членами
відповідного парламентського комітету
за правильне рішення.

Справу зам’яли, але нечисті нахили залишились.
Ставши народним депутатом, пивом цей пан уже
не обмежується. Нещодавно
на хабарі у 13 тисяч доларів
упіймали його помічника Івана Фіщенка, який мав віддати
гроші «слузі народу», аби той
вніс потрібні правки у закон
про побутові відходи. На аудіоплівках, оприлюднених
НАБУ, озвучені суми у 200 тисяч доларів, які Олександр
Юрченко нібито повинен
був розділити між членами
відповідного парламентського комітету за правильне рішення.
Тож 15 вересня НАБУ
закликало Генпрокурорку
Ірину Венедіктову підписати
підозру нардепу Юрченку.
Проте пані Венедіктова відмовилась, пославшись на те, що
нема достатніх підстав. І тут

ві, вирішує Генпрокурор. Який,
як відомо, залежить від Президента. А це означає, що глава
держави фактично отримав
механізм тиску на нардепів.
Так-от, 15 вересня підозри не було. 16-го зчинився
неабиякий скандал навколо
цієї справи, і вже 17-го Венедіктова заявила, що передумала і, «провівши декілька
годин над вивченням матеріалів цього кримінального
провадження», підписала-та-

ки підозру Юрченку. А Президент Зеленський побіг поперед воза і замість судді вже
пообіцяв, що Юрченко сяде.
Навіть порадів, що підозрюваний з його фракції, мовляв,
дивіться: садимо друзів. Комедія!
21 вересня Вищий антикорупційний суд обрав
підозрюваному запобіжний
захід у вигляді тримання під
вартою. Але він може вийти,
сплативши заставу у трохи
більш як 3 млн грн. Сам Юрченко себе винним, звісно,
не вважає. Мовляв, я ж нічого не взяв, а ті всі розмови на
плівках – то провокація».
До речі, журналіст Юрій
Бутусов зазначає, що, судячи із записів, опублікованих
НАБУ, і відповідно до джерел у фракції «Слуга народу», Юрченко був висунутий
на 211-й округ за поданням
одного з найвпливовіших
«слуг» — нардепа Андрія Холодова, якому належить найбільша мережа цигаркових
кіосків у Києві. Виходить, що
своїх людей у Верховну Раду
завдяки Зеленському змогли проштовхнути не тільки
такі відомі олігархи, як Ігор
Коломойський, а й набагато
менші діячі, як от власники
столичних кіосків…

КОМЕНТАР
Володимир АР’ЄВ, нардеп від «Європейської Солідарності», вважає, що Олександру Юрченку оголосили підозру, бо
рейтинги партії «Слуга народу» і Президента Зеленського стрімко падають:
«Як завжди, в Офісі Президента зважають не на закон
і справедливість, а на репутаційні втрати і падіння рейтингу.
І ось якраз питання втрат рейтингу і стало ключовим. Не бажання поновити законність, покарати хабарника, а страх
за свої рейтинги, які й без того летять уже вниз».
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Українця звинувачували,
що… врятував 27 людей
Фото mаersk.com.

38-річний уродженець
Одеси Володимир Єрошкін
— капітан данського
танкера Maersk Etienne.
На початку серпня судно
вийшло з порту Генуї і
вирушило до Тунісу. Тоді
команда навіть уявити не
могла, що майже на 40 днів
«загрузне» у Середземному
морі поблизу берегів
Мальти, бо жодна країна
не погодиться прийняти
мігрантів, яких екіпаж
уберіг від неминучої смерті
Надія АНДРІЙЧУК

ПІДНЯЛИ МІГРАНТІВ
НА БОРТ ЗА ЛІЧЕНІ
ХВИЛИНИ ДО ТОГО,
ЯК ХВИЛЯ ВТОПИЛА ЧОВЕН
Володимир Єрошкін працює
на данську компанію з 2011 року.
На його рахунку не один рейс, за
плечима — чималий досвід, у
тому числі й допомога мігрантам
у подібних ситуаціях. Однак цього разу добра справа стала ледь
не злочином…
4 серпня Володимир Єрошкін
отримав повідомлення від рятувально–координаційного центру
на Мальті про сигнал SOS із човна з 27 мігрантами, котрі пливли
від берегів Лівії. «Зв’язатися з
іншим найближчим судном, як
того вимагають правила, ми не
змогли, — розповідав капітан. —
Тому змінили маршрут і рушили
на допомогу». За годину екіпаж
помітив маленький дерев’яний
човен, переповнений людьми,
що сиділи пліч-о-пліч. Спочатку
танкер розмістили так, щоб захистити від хвиль і вітру крихітне
суденце — 7 метрів завдовжки і 2
завширшки. Мігрантам дали їжу
та воду. Єрошкін сподівався, що
їх забере рятувальний корабель.
Але настала ніч, вітер посилився,
хвилі здіймалися вище, у човен
стала набиратися вода…
Минуло 12 годин, та ніхто

l КОЛЕСО І СТОРІЇ
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Мігранти, що наважилися на крихітному човні перетнути Середземне море, на 38 днів знайшли
прихисток на танкері Maersk Etienne.

«Якщо щось аналогічне станеться знову, ми без вагань
прийдемо на допомогу», – каже капітан Єрошкін.

не поспішав на допомогу. Тож
екіпаж вирішив узяти мігрантів
на борт. Довжини зовнішнього
трапа не вистачало — прив’язали до нього мотузяну драбину.
«Щоб піднятися по ній, а потім
по зовнішньому трапу, потрібна
добра фізична підготовка, люди

“

кінчилися — вони тільки починалися. Згідно з міжнародною
морською конвенцією, врятованих мають прийняти у найближчому порту. Але і Мальта,
й Італія відмовилися це робити.
«Ми стоїмо на місці. Зараз у нас
немає порту призначення. Цим

У 2016 році ми підібрали з моря 353 людини.
Через 24 години вони зійшли на берег.

ж були виснажені й зневоднені»,
— згадував Володимир Єрошкін.
Однак усі благополучно справилися з цим, у тому числі 15–річний підліток і вагітна жінка, якій
моряки спустили страхувальний
ремінь, щоб не впала у воду. Мігранти були з різних країн Африки, дехто не знав англійської, це
ускладнювало спілкування. На
запитання, скільки часу вони перебували в морі, хтось казав, що
два дні, хтось — три. Невдовзі
шторм посилився й одна з хвиль
утопила човен. Екіпаж танкера
зрозумів: щойно вони спасли 27
людських життів.

ВБЕРЕГЛИ ВІД СМЕРТІ
У МОРІ. А ЯК ЗАПОБІГТИ
РОЗПАЧУ Й ЗНЕВІРІ?
Та проблеми на цьому не за-

людям не дозволяють зійти на
берег. Судно паралізоване і
не може нікуди вирушити», —
розповідав тоді в інтерв’ю ВВС
Володимир Єрошкін.
Ситуація ставала критичною: танкер не призначений
для перевезення пасажирів,
екіпаж без досвіду рятувальних операцій, у команді відсутні фахівці, спроможні надати
кваліфіковану медичну допомогу. Команда Maersk Etienne
робила все можливе, щоб
забезпечити несподіваним
«гостям» санітарно–гігієнічні
умови: дістали для них із трюму
матраци і ковдри, розмістили
в носовій частині корабля, де
є туалет. У зв’язку з пандемією коронавірусу Володимир
Єрошкін обмежив контакти
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членів екіпажу із врятованими
через невеликі запаси засобів індивідуального захисту.
Згодом інше судно компанії
Maersk доставило продовольство на танкер. Пособляли
питною водою та їжею і благодійники. Але непевність і тривале очікування виснажували
й екіпаж судна, і мігрантів, які
записали відеозвернення до
Європейського Союзу з благанням про допомогу.
Капітан і команда докладали всіх зусиль, аби за ці
38 днів мігранти не занепали
духом, аби хтось із них не наклав на себе руки, бо за місяць
людей охопив такий розпач, що
троє кинулися за борт й екіпажу довелося знову діставати їх
із води…

«НЕ ГЕРОЙСТВО,
А ДАВНЯ МОРСЬКА
ТРАДИЦІЯ»
Упродовж віків мореплавці рятували тих, хто опинився
в біді, і висаджували у найближчому порту. Така норма
записана й у прийнятій 1974
року міжнародній конвенції з
охорони людського життя на
морі. Проте міграційна криза в
Європі призводить до того, що
у Середземномор’ї частішають
випадки, коли комерційне судно із порятованими мігрантами не пускають у жоден порт.
Інцидент із Maersk Etienne —
то вже третій такий випадок за
цей рік. Щоправда, попередні
вдавалося владнати протягом
тижня, а Володимиру Єрошкіну
довелося простояти в морі понад місяць, стукаючи в усі двері
та звертаючись до найрізноманітніших міжнародних організацій — аж до Комісаріату ООН
у справах біженців.
На щастя, така наполегливість дала позитивний результат: 11 вересня компанія–власник танкера повідомила, що
мігрантів забрало судно Mare
Jorio і висадило їх усіх на Сицилії, а екіпаж Maersk Etienne
отримав можливість продовжувати свою роботу.
Попри всі проблеми, що
виникли у зв’язку з порятунком людей, капітан Єрошкін
заявляє: «Це не просто прояв
людяності, це давня морська
традиція. Якщо щось аналогічне станеться знову, ми без вагань прийдемо на допомогу».
До слова, це не перший
подібний випадок у біографії
українця. У 2016 році, на піку міграційної кризи, судно Єрошкіна у Середземному морі також
відхилилося від курсу, щоб
встигнути на сигнал SOS. Але
тоді все вирішилося швидко.
«Ми підібрали з моря 353 людини. Через 24 години вони зійшли на берег в Італії», — пригадує пан Володимир.
За матеріалами
bbc.com, hromadske.ua,
zik.ua, sudohodstvo.org.
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Американці, які втомились від капіталізму,
згадали про «вождя пролетаріату» та його вчення.

Тіло Леніна хочуть купити
за мільярд доларів
і перевезти до США
Із такою ідеєю виступив американський
художник Девід Датун. Він збирається
покласти Ілліча в копію мавзолею у Вашингтоні
Петро МАКАРУК

удожник каже, що в Америці відбуваються
значні зміни і народ дозрів до соціал–комуністичних перетворень. Так, принаймні, це подають російські ЗМІ. Мовляв, американці втомилися від
політики агресивного капіталізму, в рамках якої вони
змушені все життя виплачувати кредити і не мати
вільного доступу до медицини. «Ленін і його мавзолей є найбільш яскравими символами змін, запит на
які у 2020 році в США особливо високий, і все частіше
обговорюється напередодні виборів президента», —
йдеться в повідомленні пресслужби Девіда Датуна.
На викуп тіла і будівництво копії мавзолею Датун
планує зібрати понад 1 мільярд доларів. «Побудувати
другий мавзолей нескладно, а от замінити Леніна не
можна, тому я пропоную його купити і готовий зібрати на це будь–які гроші», — сказав митець. Зазначимо,
Девід Датун є одним із найбільш дорогих художників
у світі, картини якого активно продаються.
Хм, цікаво було б подивитись на американців,
яких силою заженуть у колгоспи, де вони працюватимуть за трудодні. І закриють кордони, щоб
не шастали світом. І заборонять ходити в церкви.
І відмінять всі партії, крім Республіканської. Організують кілька голодоморів. Ну і так далі… А хто
не згоден — у Сибір, ой — на Аляску. А як вони собі
«ленінізм» уявляли?

Х

l ШОК!

11-річний хлопчик помер
під час участі в конкурсі
«Хто вип’є більше пива»
Малий перехилив п’ять пляшок
Микола ДЕНИСЮК

магання проводили в африканському місті Мзімба,
Республіка Малаві. У конкурсі було кілька вікових
категорій: до 14 літ, до 21 року і дорослі. Переможцю обіцяли 20 тисяч малавійських квач (майже 750 гривень). Хлопчик випив п’ять пляшок качасу — нелегального традиційного дистильованого пива, яке містить
понад 20% алкоголю. Однак у фіналі конкурсу він упав
мертвим. Свідок події, Еммануель Чирва, стверджує, що
всі учасники змагання зобов’язані зробити внесок у тисячу малавійських квач і поїсти перед початком змагань.
«Він умів пити. І помер не через те, що нічого не з’їв перед
конкурсом. Щось тут нечисто», — зазначив він.
Місцевий співробітник служби захисту дітей
Шанкс Нкхата заявив, що збирається звертатися
до місцевої влади з вимогою заборонити виробництво качасу. За його словами, загиблий хлопчик
навчався в школі, проте після початку пандемії коронавірусу він став алкоголіком.

З
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l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК
Фото з фейсбук-сторінки Сергія БОНДАРЯ.

Сергій Бондар береться до роботи лише в хорошому настрої, адже потрібно, щоб лялька виходила гарною, з добрими емоціями та позитивною енергетикою.

«Навіть акушерка спершу не могла
відрізнити мою ляльку від живої дитини»
Закінчення.
Початок на с. 1
Ольга ВЕКЕРИК

и «прорізали» коридор до Луганського
аеропорту і мали
утримувати цей «прохід». Оскільки я вів першу машину, наїхав на
протитанкову міну… Осколкових
поранень я не рахую, ми далеко
були від шпиталю, тому цього
ніхто не записував, — пригадує
колишній боєць. — Отримав черепно–мозкову травму, акустичну баротравму вуха, а також пошкодження хребта. Лікарі казали:
«Хлопче, тобі пощастило, ти народжений у сорочці»… Війна всіх
змінює. Дуже. Я повернувся точно
не таким, яким ішов. Там ми збагнули сенс життя та змінили свої
погляди на нього».
Після повернення з фронту
чоловік пройшов доволі довгий
відновлювальний період. Майже
рік провів у шпиталях та реабілітаційному центрі. Потім складно
було знайти роботу, бо багато хто
вважав: мовляв, атовці через бойові травми непередбачувані.
«До того 12 літ я ремонтував
взуття. Коли повернувся, хотів
знову цим займатися, та рівні
стібки у мене не виходили. Був
сильний тремор (тремтіння) рук.
Вирішив не братися за те, чого зараз якісно не можу робити. Спробував бути водієм, охоронцем,

«М

пакувальником, але теж довго не
витримував. Не міг знайти собі
місця», — згадує пан Сергій.

«КОЛИ Я ДІСТАВ
ІЗ СУМКИ «НЕМОВЛЯ»
І ПОЧАВ ПЕРЕДАВАТИ
ЗАМОВНИКУ, ПЕРЕХОЖІ ЛЕДЬ
ПОЛІЦІЮ НЕ ВИКЛИКАЛИ»
Реабілітологи радили відновлюватися завдяки дрібній моториці. І от дружині спала на думку ідея
зайнятися створенням реалістичних ляльок. Сергій погодився. Поступово зник тремор. А медитативний стан під час процесу допомагає
відволіктись від важких спогадів
про війну.
«Спочатку вагався. Думав: ну як
це так? Ляльки і я? Але чому б не
спробувати? Сам здивувався, що
коли прошиваю волосся — руки в
мене не трусяться. Під час реабілітації нам психологи пропонували
малювати, ліпити, розписувати. Це
дійсно допомагає: концентруєшся,
занурюєшся, відключаєшся від думок і зовнішнього світу. Так само
почуваюся, коли роблю ляльку, —
розповідає майстер. — Можу сісти
за неї о 9-й і закінчити о п’ятій ранку наступного дня».
Процес «народження» такого
малюка дуже складний. Для початку потрібно знежирити заготовку,
прорізати місця очей та ніздрі. Потім розфарбовувати — намалювати
капіляри, вени, судини, почервоніння, складочки. Щоб досягти кольору людської шкіри, доводиться
нанести до 40 шарів фарби, кожен
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із них запікаючи в пічці. «Кілька
діб роблю волосся ляльці. Одягаю
спеціальну збільшувальну лінзу і
прошиваю по одній волосинці тоненькою голкою. Найчастіше для
волосся немовлят використовую
довгу м’яку шерсть ангорських кіз.
Її замовляю з Туреччини. Майже
вся шерсть — біла. Ми її фарбує-

“

Щоб досягти
кольору людської
шкіри, доводиться
нанести до 40 шарів
фарби, кожен із них
запікаючи в пічці.

мо у потрібний колір. Хоча, буває,
замовляють і натуральне людське
волосся. Тулуб шиємо з тканини.
Дружина набиває його синтепухом,
холофайбером. Лялька має важити,
як реальна дитина, і навіть пахнути
нею. Намагаємося підібрати стандартну вагу немовляти — 3–4 кілограми. Щоб пахла дитиною, роблю
з нею спеціальні маніпуляції. Малюки ж часто пахнуть присипкою!».
Для того, щоб зробити ляльку
максимально реалістичною, Сергій
часто розглядає діток на вулицях,
у поліклініках: вдивляється, який
у них колір шкіри, які погляди, які
емоції вони проявляють. Мами іноді зиркають на нього з підозрою…
«Не менш дивувалися перехожі,
коли я «дитину» із сумки діставав

Наш YouTube-

канал

і передавав замовнику. Здавалося, що зараз поліцію викличуть…
Одного разу дружина везла маршруткою замовлення. Лялька була
вдягнута легко. А надворі мороз.
Старша жіночка їй через усю маршрутку кричить: «А ви зробили щеплення від кору своїй дитині, що
так безпечно з нею по маршрутках
вештаєтесь?». Довелося пояснювати, що це лялька. Вмить пів маршрутки прибігло її роздивлятися.
Навіть наша знайома акушерка
спершу не могла відрізнити її від
живої дитини», — з усмішкою згадує лялькар.

«У НАС ІГРАШКИ
НАРОДЖУЮТЬСЯ
І НЕ ПРОДАЮТЬСЯ,
А ВІДДАЮТЬСЯ
У НОВУ СІМ’Ю»
Важливе правило майстра —
братися до діла тільки в хорошому
настрої. «Захворів, погано себе почуваю — за роботу взагалі не сідаю.
Потрібно, щоб лялька виходила
гарною, з добрими емоціями та позитивною енергетикою. А як щось
не так, то значить, їй не хочеться
«народжуватися», ще рано на світ.
Буває, «малюк» виготовляється за
2–3 тижні, а іноді й за півтора–два
місяці не виходить, щось не подобається. Навіть таке траплялося, що
змивав усі фарби, усі ці пласти, які
наносив, запікав. Змивав до основи
і починав заново. Ми не говоримо,
що зробили ляльку, — вона у нас
народжується», — каже пан Бондар.

Вони дійсно народжуються в
руках майстра. Усі матеріали замовляє в Америці. Приходять деталі: безколірні, стандартні ручки,
ніжки, голівка. Це молд із силікон–
вінілу. Коли ж починає тон наносити, промальовувати деталі — вони
оживають. «Іноді плануєш хлопчика, а вимальовується симпатична
дівчинка», — розповідає лялькар.
Першу створену власноруч
ляльку назвали Вікторією. У фейсбуці Сергій написав, що «дитина
шукає нову родину». У реборністів
так прийнято: не продавати, а віддавати в нову сім’ю. Гроші отримуються, але дітей не продають…
«Тільки–но виставив в інтернеті, за 5 хвилин подзвонив колекціонер з Одеси і забрав. Одна сім’я
взяла ляльку–сплюшку — маля
із закритими очима. У них немає
дітей, тож хотіли відчути, як це —
тримати малюка. Віддав її з памперсами», — розповідає майстер.
Також, за його словами, такі іграшки стають порятунком для самотніх
людей похилого віку або для особливих діток, які не мають друзів
і яких інші часто ображають. Для
них ця лялька найкраща подружка, вона не даватиме «здачі», якщо
ненароком поцілиш їй в око. Бо є
ж діти з порушенням координації
рухів. «Одну ляльку ми подарували
особливій дівчинці, яку побачили
у фейсбуці. Приємно, що іграшка
їй сподобалася. І навіть допомагала. Мама садила за стіл разом і
ляльку, і дитину. Казала: «Якщо не
будеш їсти, то лялька буде». Так дівчинка стала більше їсти, старатися щось зробити, навіть вимовляти
слова, ім’я цієї ляльки», — ділиться
незвичайною історією реборніст.
Сергій Бондар є співзасновником проєкту для колишніх військовослужбовців. «Разом зі СУВІАТО
ми організували виставку хейндмейд–робіт бійців АТО/ООС, інвалідів та волонтерів — «Творчі студії
майстрів–ветеранів». Цей проєкт
дуже важливий. Це я побачив на
собі. Певний час робив ці ляльки,
та мене ніхто не знав, було важко
їх «вивести в люди». Подумав, що
таких, як я, атовців, військовослужбовців, які були на Донбасі, —
багато. Вони також сидять вдома,
тихенько ввечері щось роблять для
задоволення та реабілітації, а реалізувати не можуть. Тому організували таку виставку. Планували цього року ще дві, — ділиться задумом
Сергій Бондар, — але карантин нас
трішки підвів. Хочу сказати всім тим
бійцям, які йдуть на реабілітацію: не
бійтеся психологів. Вони роблять
велику справу, допомагають побачити себе. Переконався сам, що
спілкування з ними дає позитивний
результат. Я щасливий сім’янин, а
тепер ще й автор ляльок–реборнів,
які дарують радість іншим людям».
За матеріалами poglyad.tv,
mva.gov.ua, armyfm.com.ua,
zemlyaivolya.net.
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«Що ж це ти, козаче,
боїшся, як мала дитина?»
Фото 365info.kz.

Оксана КРАВЧЕНКО

КОЛИ МЕТЕЛИК
ЧИ ПАВУЧОК СТРАШНІШІ
ВІД ЛЮТОГО ЗВІРА
Медики стверджують, що
до фобій схильні близько 20%
населення планети. В Україні, як
свідчать дослідження, люди найчастіше страждають від страху
підхопити інфекцію, від боязні
висоти, нападу собаки, втрати
близьких, загрози звільнення з
роботи, паніки перед публічним
виступом тощо. Як правило,
вони відчувають дискомфорт
навіть при думці про той об’єкт
чи ситуацію, що їх лякає. Фахівці
налічують біля пів тисячі різних
фобій.
Відомо, що напади необґрунтованого жаху переживали
і деякі відомі люди. Наприклад,
Федір Достоєвський боявся бути
живцем похованим. Така ж фобія
була в Едгара По, Артура Шопенгауера, Миколи Гоголя і навіть у
першого президента США Джорджа Вашингтона. За свідченнями
сучасників Олександра Пушкіна,
поет панічно реагував на деякі
дати, серед яких був і його власний день народження.
Через різні страхи мордуються і сучасні знаменитості. Джонні Депп боїться клоунів,
Роббі Вільямс із дитинства не
переносить мультфільмів. Шон
Коннері панікує, коли переходить дорогу перед світлофором:
раптом погасне зелене світло. А
Ніколь Кідман лякається метеликів. Вона навіть лікувалася від
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l БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕ

l НА ЩО СКАРЖИТЕСЬ?

— Ми недавно
одружилися, їздимо
у вихідні до батьків.
Але мій чоловік
не погоджується
добиратися залізничним
транспортом, хоча
це нам зручніше.
Доводиться два
кілометри тягнути
сумки до автобусної
зупинки. І все тому, що
в нього, бачте, фобія —
страх їхати потягом. Чи
справді це хвороба, чи
просто дурне дивацтво?
— запитує наша читачка
Аліна П. із Ковеля.
Спробуємо розібратися

24 вересня 2020 Четвер

Причиною виникнення фобій часто є дитячі психотравми.

цього, але спроби виявилися
безуспішними.
Багатьом нині знайоме відчуття номофобії — тривоги,
коли під рукою нема пристрою
мобільного зв’язку. А когось
переслідує хайрофобія – страх
засміятися у непідходящій ситуації (наприклад на похороні).
І подібних прикладів дивних переживань є дуже багато.
Однак і сьогодні дехто не
сприймає цю проблему всер-

“

сіди знають, якщо опиняються
поруч, то забирають у мене сумку, підвозять її до дверей, — розповідала знайома.
Ця патологічна фобія входить до числа найпопулярніших у світі, причому вона може
проявлятися як у замкнутих, так
і у просто тісних приміщеннях.
Якщо така людина опиняється в
невеликому просторі, у неї починає з’являтися тривога, вона
намагається бути якомога ближ-

Напади сильного страху неможливо
контролювати. Він стійкий, не пропорційний
до реальної загрози, намагання пересилити
його може викликати хвороби серця, судин.

йоз. «Що ж ти, козаче, боїшся, як
мала дитина?» — можуть кепкувати над чоловіком, мовляв, дорослий, дужий, а щось вигадує.
Насправді ж напади сильного
страху неможливо контролювати. Він стійкий, не пропорційний
до реальної загрози, намагання
пересилити його може викликати хвороби серця, судин, спричинити появу виразки шлунка
тощо.
Найпоширеніші фізичні ознаки фобій: прискорені серцебиття і дихання; запаморочення;
пітливість, слабкість, заціпеніння; спазми в горлі, задуха; блювота або розлад шлунка; помутніння свідомості.
— Не можу підніматися у
квартиру ліфтом. Навіть тоді,
коли несу щось дуже важке. Су-

че до дверей, по можливості відкритих. А причиною швидше за
все є якась психічна травма родом із раннього дитинства.

ВИЛІКУВАТИ ФОБІЮ
ВАЖКО, АЛЕ МОЖЛИВО
Інколи ця проблема настільки серйозна, що здатна інвалідизувати людину. Тобто обмежити
життя і діяльність особи до такого рівня, що та відмовляється
від будь–яких контактів зі світом, постійно перебуває в думках про об’єкти власних фобій і
припускає найнеймовірніші сценарії їхньої появи чи контакту з
ними.
Є страхи, які закладені в нас
генетично, — як результат еволюції і «захисного механізму».
Наприклад, багато людей бо-

яться темряви, висоти, мікробів,
крові тощо, бо це може становити потенційну небезпеку для
життя. Якщо в ранньому віці ми
лякаємось чогось незрозумілого, мозок вважає це загрозою —
і запам’ятовує. Якщо ж малюку в
цей момент спокійно пояснити,
що сталось, яка причина його
страху, то кора великих півкуль
мозку, яка відповідає за раціоналізацію, нівелює наслідки
психотравми.
Самостійно побороти фобію
майже нереально. Переважно люди, що мають сильний
страх, уникають контактів з
його джерелами і у такий спосіб
рятуються від неприємних відчуттів. Важливо знайти добре
підготовленого спеціаліста. Бо
можна нашкодити ще більше,
створивши вторинну травматизацію. У такому випадку може
сформуватися інший вид фобії
— так званий «страх страху». На
сучасному етапі розвитку психотерапії найдієвішими методами
допомоги в таких ситуаціях володіють спеціалісти когнітивно–
поведінкового напрямку (КПТ–
терапевти).
Як поводитись, якщо у ваших
близьких є фобії? По–перше, не
висміювати. Бо вони самі розуміють абсурдність своїх страхів, але вдіяти з цим нічого не
можуть. По–друге, важливо не
влаштовувати партнерові надто
комфортних умов, повністю відгороджуючи його від об’єктів
тривоги. Бо таким чином ви допомагаєте на підсвідомому рівні
людині впевнитися, що її страхи
мають обґрунтовані підстави.
По–третє, слід підтримувати
бажання звернутись до психотерапевта.
Для того, щоб краще справлятися з ірраціональними страхами, корисно оволодіти техніками релаксації. Одна з них
— глибоке дихання. Коли ви
відчуваєте тривожність, як правило, робите швидкі, поверхневі вдихи, що насправді посилює
фізичне відчуття паніки. Гармонізуючи дихання, ви можете
зменшити відчуття неспокою.
Для зняття напруги і розслаблення вдихайте глибоко, а
видих робіть більш тривалий (у
5—6 разів довший).
Психотерапевти рекомендують також для полегшення
свого стану осмислити і спробувати взяти під контроль фобію,
наприклад знайти на своєму тілі
уявну «кнопку», яка би вимикала страх. Можна вщипнути себе
за ніс, потриматися за вухо, натиснути на підборіддя тощо —
головне, щоб ви себе переконали в ефективності таких дій.
Позбутись фобії можна лише
поступово, іноді — за допомогою медикаментів, релаксації і
психотерапії.

Більше публікацій на медичну тему – на сайті VOLYN.COM.UA

Кліщ малий,
а біда — велика
Восени ми любимо збирати гриби,
відпочивати в лісі, але при цьому
не завжди задумуємося, що там нас
підстерігає небезпека. Наприклад, на
Волині в Ратнівському районі цього
року зареєстровано
вже два випадки
кліщового
вірусного
енцефаліту
Марія КАЩУК

к повідомили
у Волинському
обласному лабораторному центрі, у
серпні захворіла жителька села Заліси. Недугу
в жінки спричинили численні укуси кліщів під
час збору ягід у лісі. Через 10 днів потерпіла
стала скаржитися на головний біль, запаморочення, діарею та підвищену температуру тіла
до 38 градусів. Діагноз було підтверджено лабораторними дослідженнями, перебіг хвороби — середньої важкості, пацієнтку вдалося
вилікувати.
Однак так щастить не всім. Адже кліщовий
енцефаліт може призвести до інвалідності, а
в окремих випадках навіть до смерті. Це гостре інфекційне вірусне захворювання вражає центральну нервову систему. Основним
джерелом інфекції вважається іксодовий кліщ.
Збудник захворювання — арбовірус, що живе
в організмі комахи. Зараження відбувається в
перші хвилини присмоктування паразита —
вірус потрапляє в кров разом із його слиною.
Інкубаційний період триває 7– 14 днів. За цей
час збудник із потоком крові поширюється в
організмі і починає розмножуватися.
Кліщовий енцефаліт — захворювання підступне, оскільки маскується під ГРВІ. Симптоми спочатку схожі. Підвищується температура
тіла до 38–40°C, турбують загальна слабкість,
швидка стомлюваність, сонливість, запаморочення, лихоманка, нудота і блювота. На пізніх
стадіях — біль в м’язах, оніміння шкіри шиї і
обличчя.
Проблеми починаються, коли вірус долає
гематоенцефалічний бар’єр і потрапляє в мозок. Тоді до лихоманки додаються неврологічні прояви недуги. При ураженні клітин головного мозку пацієнт страждає від порушення
рухових функцій і розладу пам’яті. Без своєчасного лікування людина може залишитися
інвалідом або й померти.
До речі, на Волині захворювання на кліщовий вірусний енцефаліт також траплялися
у Камінь–Каширському та Ківерцівському районах. Протягом останніх п’яти років в області
зафіксовано 15 випадків кліщового вірусного
енцефаліту (майже 75% від усіх зареєстрованих в Україні). За останні 2 роки його діагностували у 7 волинян.
Лікарі — епідеміологи та біологи лабораторії особливо небезпечних інфекцій проводять моніторинг розповсюдження кліщів та
дослідження цих комах. Щорічно збирають та
перевіряють їх від 6 до 8 тисяч, з них близько
3% — з позитивними знахідками. Окрім цього,
щорічно досліджується до 300 паразитів, знятих з людей. У 35–40% з них виявляють збудник бореліозу, ще одного захворювання, яке
поширюють кліщі.
Тому епідеміологи рекомендують кожні 10
хвилин в лісі оглядати себе, особливо якщо ви
пройшли через чагарники, кущі, та обов’язково перевіряти відкриті ділянки тіла. Виявивши
паразита, звертайтеся до медиків.

Я
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Єгипетські курорти кликали на «бархатний» сезон
засмагати. Париж манив шаленими знижками
в модних бутіках. Але зарплата наказала:
«Йди копати картоплю, фантазерко!..»

Велика сторінка для Пані
l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

Газета НА ВИХІДНІ»

Фото samotuzhky.com.ua.

Обираємо килимки
для ванної кімнати

l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!

Вони не лише деталь
інтер’єру, а й невід’ємна річ
для створення комфорту
і затишку: захищають
від холоду, запобігають
накопиченню вологи та води,
а також гріють ваші босі
ніжки. На що варто звернути
увагу?

Схема Галини ТОМІНОЇ.

Фото google.com.

Як не помилитися з вибором
тільки в холодну пору року.
Чим масивніше взуття, тим
щільнішими мають бути
колготки.
4. Мереживо. Його
присутність на колготках
або панчохах — це ефект
спідньої білизни, тому воно
повинно бути непомітним.

КОЛГОТКИ
ЧИ ПАНЧОХИ?

З настанням осінніх холодів слід тепліше одягатися,
зокрема не забувати й про такий важливий елемент
гардеробу як колготки. Адже вони можуть і вдало
доповнити, і зіпсувати ваш вигляд. Отже, кілька
порад від дизайнерів
1. Колір. Тілесні — для
теплої погоди, чорні — для
холодної. Також темні слід
одягати лише під закрите
взуття. Обираєте яскраві — зробіть акцент тільки
на колготках, щоб ваш образ не був надто строкатим.
2. Розмір. Всього їх
існує 5. Починаючи з одинички (підходить тим, чия

При виборі завжди
и
слід звертати увагу на по-году та подію.
Панчохи — ідеальні
для теплішої пори. Вони
є більш відкритими через
відсутність так званих
«шортиків», менше сковують рухи, а також їх легше
підтягнути за необхідності. І, звичайно, додають
упевненості в собі, адже
вважаються більш сексуальними.
Колготи ж — універсальніший варіант,
одягнути їх ви зможете
і взимку. Вони ще й помітно згладжують фігуру,
приховують нерівності
і навіть можуть втягнути
округлий животик.
Важливо!
Панчохи чи колготки —
обирати вам. Але існує
два табу: по-перше, слід
зробити так, щоб не було
видно, що на вас, по-друге, не можна підтягувати
їх будь-де у громадських
місцях.

l ВАРТО ЗНАТИ
Фото ukr.media.

l КОРИСНІ ПОРАДИ

Щоб взуття перестало
скрипіти
Здавалось би, це не найгірша проблема, та все ж надокучлива, як осіння
муха. Як її позбутися? Найлегше — не допустити, ретельно вибираючи
мешти в магазині чи на ринку: взуйте обидва черевики чи туфлі,
потупцюйте на місці, зробіть кілька кроків, адже слід зважати не лише
на вигляд, а й на зручність
Якщо ж уникнути проблеми
не вдалося, спробуйте її вирішити. Для цього пройдіться вперед-назад, поверніть ногу вправо-вліво. Коли
ви визначите рух, котрий викликає
скрип, подивіться, яка частина взуття згинається в цю мить. За потреби
попросіть когось із близьких присісти
на підлогу поруч і прислухатися до ва-

вага не перевищує 55 кг),
кожен наступний збільшує
максимально допустиме
значення маси на 10 кг. Правильно підібраний розмір
дасть вам змогу уникнути
утворення складочок.
3. Щільність. Тілесні
колготки не мають бути
щільнішими за 40 ден.
Щільні чорні можна носити

ших рухів. Так ви зможете виявити ділянку, де виникає звук. Що далі?
Присипте тальком
Місце, що породжує скрип, можна
обробити дитячою присипкою. Згодиться й кукурудзяний крохмаль або
розпушувач для тіста. Вони поглинуть
вологу і знизять рівень шуму від тертя
взуттєвих деталей.

Протріть обувку препаратом
WD40 або нанесіть силіконовий
спрей
Вони більш ефективні для усунення скрипів, ніж кондиціонер для
шкіри, однак будьте обережні при їх
застосуванні, щоб уникнути пошкоджень. Нанесіть один із цих засобів
на ватний тампон. Натріть ним зовніш-

ній шов, проводячи по всій ділянці, від
якої виходить скрип.
Використовуйте кондиціонер
для шкіри
Якщо ви носите шкіряне взуття,
захищайте його, постійно зволожуючи кондиціонером і поліруючи сухою
ганчірочкою. Для замшевого також
купуйте спеціальний кондиціонер замість звичайного.
А чи варто щось робити?
Перш ніж застосувати будьякий із цих методів, вивчіть умови
повернення товару. Якщо скрипить
нова пара взуття, ймовірно, в ній є виробничий дефект, що дає вам право
на повернення або обмін, а внаслідок
використання клею чи інших засобів
можна втратити гарантію. Тож добре
зважте всі «за» і «проти».

Поділ на чоловічі і жіночі
аромати — умовний
Фото blog.allo.ua.

Так вважає парфумер Ксандра
Осініна
Часто, купуючи невідомі пахощі, ми
допитуємося: «А це, бува, не чоловічі?».
І даремно. Адже поділу як такого немає. Просто на чоловіках і жінках парфуми по-різному пахнуть. На тілі представників сильної статі посилюються
мускусні, амброві, деревинні, смоляні
нотки. Вони піднімаються вгору і їх краще чути. На жіночому — навпаки. Активнішими стають, беруть гору більш
тендітні, фруктові та квіткові аромати.
Раніше, коли парфуми доводилося,
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l СЕКРЕТИ КРАСИ

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

Чорні чи тілесні, колготки
чи панчохи?

«У присмерку осінніх вечорів
під музику пухнастого мурлики…»

24 вересня 2020 Четвер

як ми говорили, діставати, усі мліли
перед французькими. Зараз згадуємо
це зі сміхом. Адже асортимент їх широкий. Тож вибирайте ті, які вам подобаються, не боячись помилитися.

Надзвичайно важливе значення має матеріал, з якого виготовлені килимки. Розглянемо найпопулярніші серед них.
Натуральні бавовняні
Ніжні та приємні на дотик. Вони
чудово вбирають вологу, швидко
сохнуть та легко перуться у пральній машинці. Не мають гумової основи. Килимок для унітазу може бути
з вирізом

т
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або без нього, в одному наборі чи
окремо.
Велюрові
На відміну від натуральних
виробів велюрові мають прорезинену основу і надзвичайно приємну на дотик текстуру. В той час
як перші краще вбирають воду,
другі більше відштовхують. Перевага таких килимів у тому, що вони
щільно прилягають до підлоги
і не сковзять. Дуже легко перуться
і швидко сохнуть, як і натуральні.

Фото wlooks.ru.

Бальзам для вій —
власноруч

ДЕКІЛЬКА ПОРАД:
ОРАД:
l для візуального збільшення
збі
оби
ванної кімнати обирайте
т
килимки світлих тонів
або
з діагональним ввізерунком;
вирі займає
lякщо виріб
пло і біль75% площі
ше, краще
віз
візьміть
д але
два,
м
менших
розм
розмірів.

Чимало з пань і панночок хочуть, щоб вони
були довгими і пухнастими. Але, на жаль,
природа не всіх наділила таким багатством
Та це, як кажуть, можна виправити за допомогою бальзаму. Причім не магазинного, а виготовленого в домашніх умовах. Через місяць застосування будете здивовані тим, якими довгими і гарними
стали ваші вії. Отож, беремося за приготування.
Нам буде потрібно: чайна ложка касторової олії,
20 крапель вітаміну А і 15 — Е. Змішуємо усі інгредієнти і наносимо на вії. Процедуру необхідно
робити щодня. Бальзам підійде і для брів. Вони
будуть густішими.
Для зручності нанесення використовуйте щіточку від туші, добре вимивши її.

І пам’ятайте: зад
задля гігієни і здоров’я вашої родин
родини варто
щороку оновлювати килими та керамічні аксесуари у ванній.
Дже
Джерело:
simplehomestore
simplehomestore.com.
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Повчити з дитиною уроки
й не збожеволіти

Пісня на мільйон: після того,
як сестри заспівали «Ой там
на горі», їх кличуть заміж іноземці

«Хотів би дізнатися, як спокійніше можна робити домашнє
завдання. Виховуємо з дружиною дочок-близнючок. Цього
року вони стали другокласницями. Увечері, як тільки
сідають за зошити й книжки, починають пересміюватися,
відволікають одна одну. Дуже складно все відбувається,
просто біда», – запитує й одночасно нарікає читач «Цікавої
газети»

Фото rivnepost.rv.ua.

Закінчення. Початок на с. 1
Інна ПІЛЮК

Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

орад про
те, як вникати у шкільні завдання,
тисячі. Ви мусите, кажуть одні
психологи, проявляти увагу й
терплячість, хвалити дитину
за гарну закарлючку й швидко
розв’язану задачу. Інші наголошують батькам, щоб усіляко
демонстрували, що навчання
важливе для життя, що воно
дає користь, а оцінки — другорядні. Скажу, що радити завжди було легше, аніж втілювати
те на практиці. Бо якщо мій
перший син змалку швидко
збагнув, що виконувати домашку мусово і ліпше зробити й

П

“

у першому класі запровадили, що
за уроки сідає о 16-й годині. Після
кількаденної боротьби малий нарешті зміг укоськати себе і ближче
до обумовленої пори приречено
брався викладати книжки на стіл.
Наш читач пише про донечок-близнючок. Якщо вони дійсно відволікають одна одну, то їх точно треба
«розселити». А щоб не ревнували, що котрась лишилася нібито
у ліпшому місці, запропонуйте їм
кинути жереб чи витягнути сірники.
Так радить українська психотерапевтка Світлана Ройз. У початкових
класах школярі ще багато граються,
то їм має сподобатися, якщо й батьки запропонують гру, за правилами
якої потрібно якнайкраще виконати випробування (кожному на своїй
планеті — на незвіданих просторах

Найголовніше — не втрачати терпцю, тому що
крик дуже шкодить цій справі, гальмує
її ще більше і породжує у дитини небажання
братися за неї завтра і в наступні дні.

знову гратися, то другий найцікавішим у школі вважав пригоди з однокласниками. Але деякі
правила таки спростили процес
навчання.
Найголовніше з мого досвіду —
не втрачати терпцю, тому що крик
дуже шкодить цій справі, гальмує
її ще більше і породжує у дитини
небажання братися за неї завтра
і в наступні дні. Як залишатися відносно спокійною, якщо це неможливо? Боротьба з розчаруванням
і злістю — проблема тих, кого мучать ці емоції. «Це просто уроки! —
нагадувала я собі якихось 10 років
тому. — Але яка ж енергія у моєї
дитини, яка цілеспрямованість,
її би в мирних цілях!». Наступного
дня все починалося спочатку. Тоді
мені не трапилася порада хвалити
дитину за її сильні сторони чи навіть за найменший рух уперед, —
можливо, вона би спрацювала.
Що допомогло, то це графік. Тобто

учнівських зошитів). Певна річ, порівнювати, хто ліпше справився, —
Боже борони: кожна старалася.
Серед порад практичних —
обов’язкові перерви під час виконання домашніх завдань. Психологи
пропонують робити їх через кожні
20–30 хвилин на 5–7. Дитина може
у цей час перекусити, порухатися.
Мультики й ігри варто посунути далі,
бо після них важко сконцентруватися. Та найголовніше — не втрачати
віру в свою дитину (або в обох), відзначати для себе й для неї її — хай
малюсінькі — здобутки, навіть якщо
їй дуже багато чого не вдається:
це саме те, що їй потрібно і як першокласнику, і як випускнику школи.
Прошу також ділитися сумнівами й здобутками на тему «Діти
й школа» за допомогою електронних адрес: okovalenko74@
gmail.com або ж tsikava.gazeta@
gmail.com. Також є поштова —
у газеті.

це справжнє мистецтво», «Краса неймовірна, гордість і душа
нашого народу», «Ось хто мав би
представляти Україну на Євробаченні!» — це крапля тих компліментів, якими засипали дівчат. Іноземці
просили пояснити, про що ця пісня,
а найсміливіші то й взагалі кликали
чорнобрових красунь заміж.
Їхня історія не претендувала
на розголос: сестри пішли гуляти
на гору Вишневу, що на околиці
села, і мали намір тільки сфотографуватися у вишиванках. Спів
«народився» спонтанно. Кажуть,
надихнули на нього неймовірні
краєвиди. Пізніше виклали відео
в мережу TikTok. Понад мільйон
переглядів і «вподобайок» вони
отримали в перший день!
Дівчата не мають музичної освіти, але з дитинства залюбки співають. У шкільні роки відвідували вокальний гурток у місцевому клубі.
Їхня наставниця не здивована такою реакцією на відеозапис. Каже,
етнофолк зараз дуже затребуваний, тому й викликає особливий
інтерес та захват у слухачів.
Втім, незважаючи на, без перебільшення, всесвітню популярність,
найвідданішими шанувальниками
сестер були і залишаються їхні рідні
та сусіди. Бабця Маруся кидає всяку
роботу, як тільки зачує з хати їхній
спів. Дуже пишався голосистими
внучками дідусь, який був палким
поборником національних ідей,
за що в роки своєї молодості не раз

«О

З таким успіхом голосистим красуням незабаром можуть надійти не тільки
пропозиції руки і серця, а й запрошення спробувати себе на великій сцені.
Продюсери, вперед!

“

Обурило їх хіба що
поширення відео в
російських групах і
позиціонування їх
як росіянок. Дівчата
заявили, що вони
із Західної України,
і попросили надалі
чужої національності
їм не приписувати.

потрапляв у немилість відповідних
органів.
Дарина та Мирослава достойно прийняли свою раптову славу.
Зараз вони досліджують співи різних регіонів і обіцяють ще не раз
здивувати шанувальників автентичним виконанням. Обурило їх
хіба що поширення відео в російських групах і позиціонування їх
як росіянок. Дівчата заявили, що
вони із Західної України, і попросили надалі чужої національності
їм не приписувати.
За матеріалами rivne.rayon.
in.ua, radiotrek.rv.ua.

l ОТАКОЇ!

Житель Грузії 25 років тримав автомобіль...
на балконі

Фото auto.24tv.ua.

Дехто зберігає там консервацію, а Резо
Енукідзе із Тбілісі — свої «жигулі» (на фото)
Євгенія СОМОВА

об припаркувати авто, чоловік, який жив на 4-му
поверсі, розширив площу балкона і зміцнив її. Голуба «шестірка» 25 літ відпочивала там, зате господар спав спокійно: знав, що тут її точно злодії не дістануть.
Резо придбав автівку ще у 1993 році і натерпівся від
грабіжників. Вони регулярно щось крали: то колесо,
то дзеркало. Не встигне чоловік купити одну запчастину,
як уже потрібна інша. У господаря увірвався терпець, і він
вирішив тримати машину в недоступному місці. А оскільки, на його думку, гараж таким не був, то припаркував…
на балконі.
За 25 років стояння на балконі «жигулі» трохи заіржа-

Відповіді на cканворд
за 24 вересня

Щ

віли. Але коли їх довели до нормального стану — замінили
деякі запчастини, гальмівну рідину, — запчихали і з півоберту завелися, тож до мийки дісталися своїм ходом.
— Ще поїздять, — сказав майстер, який займався ремонтом, і пообіцяв, що доведе автівку до ідеального стану.
За матеріалами Світ24, Euroins Ukraine.

www.volyn.com.ua

«ЦІКАВА

Газета НА ВИХІДНІ»

24 вересня 2020 Четвер

11

l НА ПОВОРОТАХ ДОЛІ
КАТЕРИНУ МУСИМО
«ПОВЕРНУТИ» ДОДОМУ

Уродженка Луцька Катерина Десницька
стала принцесою Сіаму

Нам, українцям, ще належить
багато що з’ясувати про свою
землячку, пильніше придивитися
до її постаті. Тим більше, що російські журналісти наввипередки
називають Катерину «русской
принцессой». У нас же є всі підстави не лише за місцем народження, але й за походженням і
менталітетом вважати Катерину українкою, бо вона мала, без
сумніву, глибоке родове українське коріння і ніколи не забувала свою Батьківщину. Назавжди
з Україною її пов’язали не тільки
місце народження, навчання, а й
міцні родинні зв’язки! (До того ж
на цій землі були поховані її рідні:
могила батька — в Луцьку, матері — в Києві). Нещодавно також
стало відомо, що згадана сестра
Євгенія (у заміжжі — Оболонська)
— протягом довгого періоду й до
своєї смерті мешкала разом зі
своєю сім’єю (чоловіком та донькою) на Рівненщині — спочатку в
Здолбунові, згодом — у Клевані
та Новоставі Рівненського району. Те, що до початку Другої світової війни Катерина постійно з нею
підтримувала зв’язок, певною
мірою підтверджують матеріали,
які потрапили до Рівненського
обласного крає знавчого музею,
— частина сімейного архіву родини Оболонських. Він зберігався в онуки Євгенії — Олександри
Андріївни Корсюк із села Новостав. Друга частина архіву нині є в
іншої онуки — Наталії Андріївни
Лащук із міста Рівного. Ще частина матеріалів, на жаль, втрачена.
Важко переоцінити значення
збережених документів в контексті останніх подій, адже доля
сіамської принцеси знову стала
предметом жвавого обговорення
на багатьох російських та українських сайтах, особливо після
видання книги «Катя і принц», за
яку ми маємо бути дуже вдячні
перш за все її онуці — Нарісарі
Чакрабонгсе. Але, незважаючи на
це, нам належить ще багато чого
з’ясувати, щоб назавжди повернути принцесу Сіаму додому, в
Україну, і на її малу батьківщину
— Волинь. Це мусимо зробити
хоча б заради історичної справедливості.
За матеріалами
Рівненського краєзнавчого
музею, сайтів discoverukraine.
com.ua, ukrinform.ua.

Фото ukrinform.ua.

Про життя цієї відомої
історичної постаті та
незвичайної, креативної
(за сучасною
термінологією) жінки
можна написати сценарій
не одного цікавого
пригодницького фільму.
Катерина Десницька…
Герцогиня Пхітсанулок…
Сіамська принцеса… Свого
часу, на початку ХХ століття,
романтична історія її
кохання та одруження з
принцом Сіаму (нині —
Таїланд) наробила багато
галасу в світі

Герцогиня Пхітсанулок: «Так люблю його, як навіть і не думала».

“

Алла УКРАЇНЕЦЬ,
працівниця Рівненського обласного
краєзнавчого музею,
Оксана КОВАЛЕНКО,
журналістка

справді, шлюб спадкоємця королівського трону зі слов’янкою на той час був нечуваним
явищем, тому названий у цій тихій азійській країні «національною династичною катастрофою».
Вочевидь, це була шокуюча для
багатьох подія, адже шлюб укладався не тільки таємно, але й у
православному храмі!

І

«БУЛО Б НЕЗЕМНИМ
ЩАСТЯМ,
ЯКБИ ТИ БУЛА ПОРУЧ!»
Коли у родині Десницьких знайшлася дівчинка Катруся, а було
це навесні 1886–го, ніхто з рідних
навіть у найсміливіших прогнозах
не міг припустити, що маленькій
лучанці колись поклонятимуться як особі королівської крові.
Вона зростала у великій дружній
родині. Батько Іван Степанович
працював головою Луцького окружного суду, а мама опікувалася
дванадцятьма дітьми (мала четверо своїх і шестеро чоловікових
— від попередніх шлюбів та двоє
спільних). Коли Десницький помер, переїхали до Києва. У 17 літ
Катерина залишилася круглою
сиротою. Тож «притулилася» до
старшого брата, який навчався у
російському Санкт–Петербурзі.
Дівчина взялася опановувати фах
медсестри і в той час познайомилася з гусаром російської імператорської гвардії. Він звався Чакрабонгсе і мав особливий статус —
принца. Про українку з Луцька і
смуглявого сіамця писали, що у
них любов з першого погляду. Але
не думайте, що Катерина, як дізна-

Паспорт племінниці та хрещениці
Десницької — Катерини
Оболонської, яка народилася
у Здолбунові.
Фото публікується вперше.

лася, що її обранець — благородної крові, вхопилася за вигідну
партію обома руками. Хай сирота,
але була достатньо мудрою, щоб
передбачити безліч проблем. Тож
як медсестра вона вирушила на
фронт (саме тривала російсько–
японська війна). А він чекав і писав: «Мені ніхто не потрібен, крім
тебе. Це було б неземним щастям,
якби ти була поруч!». Катя потрохи здавалася: відповідаючи йому,
називала його сіамською «лек»,
маленьким. З війни повернулася
з трьома бойовими нагородами,
зокрема з Георгіївським хрестом
за мужність, і ще більш закохана.
Вони таємно обвінчалися й «медували» в Єгипті. Але то лиш у
казках принцесам ведеться, як у
раю: король–батько не сприйняв
шлюб, який вважав мезальянсом.
У його династії шанували шлюби
всередині родини. І хоч король
подарував синові новозбудова-

Принцеса Катерина.

Життя у розкоші
не зіпсувало
Катерину ані на
йоту: взялася за
працю в Червоному
Хресті.

ний палац, у дворі Катерину Десницьку не прийняли — називали
чужинкою. (Їй теж було непросто,
але брату Івану писала: «Звичайно, багато хто, кажучи про моє
одруження, згадує тільки про багатство і розкоші, а про щастя мовчить, а скажу я: сильніше любити,
глибше розуміти і більше поважати одне одного неможливо»…
Королівське серце «не відтануло»
навіть тоді, коли народився онук,
такий же смаглявенький, як родина тата. Легше стало аж тоді, коли
після смерті короля трон зайняв
брат чоловіка: у 34 лучанка стала
титулованою принцесою Сіаму під
тамтешнім іменем На Пхітсанулок,
її обранець очолив генштаб армії.
У той час вони жили в злагоді, навіть з’їздили в Україну, на Велику
Волинь. Відомо, що 1911 року на
Рівненщині Катерина стала хрещеною матір’ю своєї племінниці
Катрусі Оболонської.

«ДУМАЙ ПРО МЕНЕ
ЯК ПРО ХВОРУ, АЛЕ ТИ —
ЄДИНІ МОЇ ЛІКИ»
Та сценарій казки мав крутий
поворот: Катеринин чоловік закохався в далеку родичку, теж принцесу, правда, 15–річну. Чи могла
прийняти українка пропозицію
вважати нормою багатоженство?
Навіть при тім, що чоловік запевняв, що вона завжди буде найулюбленішою. «Хочу лише зауважити,

що, як не прагну, не збагну твоїх
почуттів: як це може бути, що в
тебе однакові почуття до принцеси і до мене. Де правда? У минулому ми жили як одна людина,
розділяючи і думки, й кохання
одне одного. Моє серце крається, як подумаю, що ти хочеш жити
інакше… Думай про мене як про
хвору людину, але ти — єдині мої
ліки… Лек, ти так мучиш мене всім
цим», — писала вона чоловікові.
Жінка забажала знову стати
Десницькою, гордо відмовилася від «королівських» аліментів і переїхала до брата в Китай.
11-річний син Чула залишився у
Сіамі, бо був нащадком спадкоємця престолу. Життя у розкоші не
зіпсувало Катерину ані на йоту:
взялася за працю в Червоному
Хресті. З часом вона поїде на похорон чоловіка, страждатиме через ставлення сина Чули, який засудить її за те, що покинула батька, одружиться з американцем,
потім розлучиться і врешті оселиться в Парижі поруч із сім’єю
брата. У 1938–му, за свідченням
родичів, у неї гостювала сестра
Євгенія разом із донькою… Пані
Десницька покинула цей світ у 74
роки, залишивши по собі невгамовану цікавість до своєї історії.
Р

Е

К

Л

А

М

А

Представництво польської агенції оголошує набір
працівників на склади брендового одягу на околицях м. Лодзі
PОбов’язки: комплектація замовлення, упа- PЖитло: 600 грн/міс, хороші умови прожиковка, сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв
на тиждень.

PЗаробітна плата – від 20 000 грн+премії.
PБезкоштовні обіди, чай, кава.

вання.
Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію
для відкриття візи, надалі бажаючі можуть
подаватися на карту побиту.

Тел. вайбер UKR 38 050 845 45 80.
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Фото ukrainians.today.

У 117 літ мріє в доброму
здоров’ї дожити до 120
В Японії найстарішою жінкою за всю історію країни визнали Кане Танаку (на фото),
якій 19 вересня виповнилося 117 років та 261 день
Фото bbc.com.

«Наталя не відповіла нічого. Все, вона більше не може, не має ні фізичних, ні душевних сил».

Жінка пережила дві світові війни і п’ятьох японських імператорів.

Лія ЛІС

опередній рекорд найстарішої людини цієї країни належав Набі Тадзіма,
яка померла у квітні 2018-го й прожила 117 років і 260 днів. Своє досягнення нова
чемпіонка відзначила пляшкою улюбленої
кока-коли у футболці з принтом власного обличчя, яку їй подарували родичі. «Навіть під
час пандемії коронавірусу моя бабуся почувається добре і, схоже, насолоджується кожним
днем життя. А ми як сім’я тішимося її новим
рекордом», — розповів 60-річний онук жінки
Ейдзі Танака.
Довгожителька народилася 2 січня
1903 року, у сім’ї вона була сьомою серед
восьми дітей. До речі, недоношеною. Вийшла
заміж за Хідео Танаку в 1922 році і народила четверо дітей, згодом сім’я всиновила
ще одну дитину. Жінка пережила дві світові
війни і п’ятьох японських імператорів. Зазначимо, що найстарішою мешканкою планети
Книга рекордів Гіннесса визнала її ще 22 липня 2018-го.
До речі, у 103 роки в пані Танаки було діагностовано рак товстої кишки, але їй вдалося
перемогти хворобу. Син написав книгу про
матір, коли їй було 107, в якій розповів про
її життя і довголіття.
Її внучатий племінник вважає, що Кане
прожила стільки завдяки своїй вірі в Бога.
Сама ж жінка каже, що секрет її довголіт-

П

тя — сім’я, надія, здоровий сон і харчування.
У свої понад 117 років вона ще й досі пише
вірші, захоплюється каліграфією і математикою.
Кане Танака — далеко не єдина японка,
яка прожила більше 100 років. За підрахунками уряду країни, таких у них є понад 80 тисяч
на 126,5 млн населення. Також у Японії найви-

“

Секрет її довголіття –
сім’я, надія, здоровий
сон і харчування. У свої
понад 117 років вона
ще й досі пише вірші,
захоплюється каліграфією
і математикою.

щий у світі показник людей, старших за 65 років — їх у країні майже 29%.
Кане Танака наразі вважається третьою найстарішою людиною в історії.
Найдовше прожила француженка Жанна
Кальман, яка померла в серпні 1997-го
у віці 122 роки та 164 дні. За нею йде Сара
Кнаус зі США, яка залишила цей світ у грудні 1999-го у віці 119 років та 97 днів.

Усміхніться!
:)) :)) :))
– Посварилася нині з чоловіком через
відпустку...
– А то чого?
– Бо я хочу ще хоч у вересні з’їздити на
море...
– А він?
– А він хоче зі мною...
:)) :)) :))
– Пам’ятаєш, я вранці бігала по квартирі з криком: «Ура! Я нарешті знайшла
ключі!»?
– Звісно...
– Ти не бачив, куди я їх потім поклала?
:)) :)) :))
Викопали бульбу. Думаю, нам вдалося вивести новий сорт – картопля чері.

:)) :)) :))
Як пройти тест на коронавірус вдома.
Це дуже хороший спосіб тримати стан здоров’я на контролі.
Крок 1. Налийте вино в келих і понюхайте його.
Крок 2. Якщо ви відчуваєте запах, пийте і спостерігайте, чи воно вам смакує.
Крок 3. Якщо ви відчуваєте й аромат, і
смак напою, можна зробити висновок, що
у вас немає коронавірусу.
Я зробила 9 тестів минулої ночі, і всі вони,
дякувати Богу, виявилися негативними.
Я знову пройду тест сьогодні ввечері,
бо нині вранці встала з легким головним
болем, а це може бути ознакою хвороби.
Я так нервую...

Коли важливіший
чистий город…
— Це що ти мені тут розвела? — стоячи посеред
зарослих лободою грядок, волала Килина. — Та тут
з дідів-прадідів такого позорища не було. І не треба
мені дитям прикриватись, у мене семеро було —
і жодної бур’янини!
Анна КОРОЛЬОВА

а лемент Килини вже позбігались сусіди. Обліпили тини, мов птахи, і тут-таки все почуте обговорюють. Килина
ж, побачивши глядачів, рада була старатись.
Уже що тільки не казала геть ошелешеній невістці. Врешті, втомившись від галасу, перевела дух і голосно, аби всі сусіди те почули,
сказала:
— Щоб я тебе таку-сяку тут більше не бачила. Зроду-віку в нас у родині ледацюг
не було. Так осоромила перед людьми.
Килинина невісточка ні слова не сказала.
Тихцем пройшла повз свекруху, лише сильніше обійняла немовлятко на руках. Зайшовши в дім, ступила до серванта, розподілила
в спеціальну коробочку все, що повинна була
прийняти Килина сьогодні ввечері і вранці.
Навіть не складаючи, закинула в сумку речі
сина і свої, вийшла, так ні слова Килині не сказавши.
Уже через три дні Килина таки зателефонувала невістці:
— А де ти оте все, що професор приписав, брала? Я попросила Гальку купити, то
вона каже, що одна пластинка тисячу гривень
коштує, а мені ж треба три на місяць. А оті, що
по-іностранному написано, так узагалі в нас
не випускають і аналогів нема. То що мені
робити? Ти оце поїхала, чогось образилась,
а я що, Богу душу тут повинна віддати?
Наталя не відповіла нічого. Вимкнула
телефон і вийняла сімку. Все, вона більше
не може, не має ні фізичних, ні душевних сил.
Рік тому, якраз перед появою її синочка,
чоловік не впорався з авто на слизькій дорозі. Вона погано пам’ятає, як проводжала
його в останню путь, як її забрала «швидка»,
і вже на ранок вона стала матір’ю. Їй нічого
не хотілось. Усе, що її оточувало, здавалось
непотрібним і абсолютно недоречним без

Н

коханого чоловіка. Сина годувала і колисала
механічно — бо казали так робити.
Із заціпеніння вивів дзвінок. «Зі свекрухою
твоєю геть погано. Кажуть, сина не надовго
переживе». Рішення прийняла миттєво. Лиш
отримавши виписку, одразу продала столичну квартиру. Вклала частину грошей у будівництво нової, аби син все ж мав щось своє,
коли підросте, і поїхала рятувати свекруху.

“

Я попросила Гальку купити,
так вона каже, що одна
пластинка тисячу гривень
коштує, а мені ж треба три на
місяць.

Не жила той рік — існувала. Спати не мала
коли, бо доглядала і свекруху, і свого малого
синочка. Дитя було неспокійним, та й свекруха потребувала її цілодобової присутності.
Добре, що гроші мала. Виписувала найкращих спеціалістів з усіх куточків, аби приїздили й оглядали недужу. Купувала все, що
приписували, і врешті Килина таки повернулась до нормального життя. Спочатку вона
її по кімнаті водила, потім по двору. Врешті
жінка настільки окріпла, що сама почала ходити — і тут…
Не хотіла Наталя її ні знати більше, ні чути.
Хай сама вишуковує через знайомих усе, що
необхідно для одужання. Добре хоч вистачило розуму не всі гроші на Килину витратити.
Ось у квартиру нову в’їхали з сином. Не думала, що так буде. Хотілось вік звікувати біля
чоловікової матері, бо ж сама сирота. Але вже,
як є. Лише сина потрібно навчити: не всі заслуговують на добре ставлення. Декому важливіший чистий город.

www.volyn.com.ua

«ЦІКАВА

Газета НА ВИХІДНІ»

24
4 вересня 2020 Че
Четвер
Четв
тв
вер

13

l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

«4 дні походу Горганами я провела
без дзеркала. Це мужньо, вважаю…»
Фото pixabay.com.

Ох і насмішили ж ви мене
таким щирим зізнанням,
пані Ірино Малиновська
з Ковеля, ох і насмішили!
Дякую за порцію позитиву «у
час сомнений, у час тягостных
раздумий о судьбах
моей родины» (за Іваном
Тургєнєвим), коли я дивлюся
на ці передвиборні «біг–
морди» обіцяльників нам
манни небесної і пресвітлого
майбутнього, та й думку
гадаю: «Це ж стільки треба
було десь накрасти, щоб
викидати на вітер такі гроші?
Напевне, щоб ще більше
потім нахапати?!»

“

У середньому англійські чоловіки заглядають у дзеркало 23 рази на день,
у той час як жінки — лише 16!

Грицько ГАРБУЗ

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» –
35 (2020)
«Любе дзеркальце, скажи Та мій сумнів розв’яжи: Хто на
світі наймиліший, Найгарніший,
найбіліший?» — напевне, і нинішнє молоде покоління чуло ці слова
з «Казки про мертву царівну та
сімох богатирів» Олександра Пуш-

Сьогодні ж ми заховали предмет, який обов’язково має тримати в руках жінка, коли перебуває в
цій «кімнаті». Підказки — це, звісно,
не дзеркало, не смартфон чи губна
помада… ☺
Що знаходиться у гарбузі?
«Прочитала запитання нового
туру від пана Гарбуза і тут таки швиденько відвідала, звісно подумки,
салон краси, косметичний кабінет,
примірочну кабінку, солярій, ванну
кімнату, кухню, лікарню… але нічого такого, як описано в завданні, не
знайшла. Але щось то мусить бути. І

Cклав пан Андрій.

ле годі, а то пришиють мені
політику — краще нагадаю
запитання туру, частину відповіді на яке вже й озвучив.

кіна. Адже жінка і дзеркало — це як
партія і Ленін колись, це як зараз
Потап і Настя, це як колись Шевченко і Ребров у футболі або нині
Поліщук і Недопад на заходах у
Луцьку. Одним словом — сіамські
близнюки. Діамантів пані не давай,
а давай свічадо… Звісно, діамантове. Жартую. Але є одна «кімната»,
відома всім, але не з казки, де пані
просто повинна мати одразу кілька люстерок. Тоді знатиме, хто що
робить поруч «на світі», і відчуватиме себе, як королева. Або — навпаки.

Першим водієм
у світі була Берта
Бенц — дружина
винахідника
автомобілів Карла
Бенца.

тут іду повз автомобіль, дивлюся на
нього — і бачу «кімнату», з кількома
люстерками, в яких можна побачити, хто що робить поруч «на світі».
Отже, «кімната» із завдання — це
салон автомобіля, де знаходиться
жінка–водій і в руках вона, звісно,
тримає КЕРМО, — пише нам Тетяна Репетило із села Гуляйполе
Катеринопільського району Черкаської області. — Відомо, що чоловіки дещо скептично ставляться
до жінок–водіїв. Скільки ж багато
є анекдотів та жартів про «блондинок за кермом»! Проте більшість
із нас навіть не підозрює, що саме
жінки сприяли успіхові автомобільної справи та відіграли вирішальну
роль, аби винахід здобув популярність. Більше того, першим водієм
у світі була Берта Бенц — дружина
конструктора Карла Бенца. Першою людиною, яка у 1927 році
проїхала на автомобілі навколо
світу, також була жінка — Клеронор Штінес. Нарешті, навіть такі
важливі речі в авто, як двірники і
глушник, придумали також панянки» (детально про ці факти ви прочитаєте вже у наступному номері
«Цікавої газети на вихідні». — Г. Г.).
«Щодо дзеркала і жінки, то ви,
пане, не вельми будьте впевнені,
що то нероздільні поняття! ☺ —
ставить смайлик у своєму листі
і на місце Грицька Гарбуза Ірина
Малиновська з міста Ковеля Волинської області. — Виявляється,
чоловіки милуються собою в люстерку навіть частіше, ніж представниці слабкої статі. Це показало
опитування британських учених із
компанії Avaj, у якому брали участь
10000 жителів. З’ясувалося, що в
середньому англійські чоловіки
заглядають у дзеркало 23 рази на
день, у той час як жінки — лише 16!
Причому, якщо пані робили це для
того, щоб перевірити свій зовнішній вигляд і що–небудь поправити,
то представники сильної статі переважно милувалися собою… А я
от, зізнаюся, недавно подорожувала Горганським хребтом у Карпатах
і аж 4 дні походу провела без дзеркала! Це мужньо, я вважаю! ☺».
Як ви здогадались, у конкурсі
пошуку історій правильної відповіді в нас сьогодні дві переможниці:
Тетяна Репетило та Ірина Малиновська, кожна з яких отримає
по 100 гривень.

Ще дві купюри із зображенням
Тараса Григоровича (кожному —
по одній ☺) опиняться у кишенях
Василя Момотюка із села Росошани Кельменецького району
Чернівецької області й Анатолія
Скальта з міста Жмеринки Вінницької області. Такі результати
жеребкування, яке провів із–поміж
10 учасників нашого конкурсу, котрі у своїх відповідях вказали слово «КЕРМО», директор луцької
художньої школи Іван Миколайович Гаврилюк.
Щоб отримати грошову винагороду, треба на адресу редакції
надіслати копії першої та другої сторінок свого паспорта (або
ID–картки), а також ідентифікаційного коду (номер телефону нашої
бухгалтерії: (0332)72-71-07).

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
39 (2020)
Коли я вмикаю цю оптимістичну пісню про спільну назву двох
«братів», наш редакційний водій
Микола Васильович одразу жартує: «Так, треба звикати до землі».
А оце днями почав бідкатися, чому
це й досі ще не розпочався сезон «ярмаркування» більшого брата? Бо
меншого у нас шанують цілорічно.
Переконаний — ви теж.
А драйвову композицію виконує
чудовий гурт, пов’язаний з однією
відомою всім твариною і піснею
про зажурений ліс. Є в ній згадка і
про особливий білий напій, і транспорт, яким спершу навчився керувати в житті наш водій (не ровер і
не електросамокат), і про те, чим
пахне в рідному краї, і навіть про
особливу посмішку під дим цигарок
(хто подумав про куріння «травки»
— збочені у того думки. — Г. Г.).
Щоправда, про кого конкретно з
«братів» співається, не зрозуміло.
Тому то ми їх обох і заховали, аби
ви відгадали їхню спільну назву.
Що знаходиться у гарбузі?
Відповідь треба надіслати
до 7 жовтня тільки у вигляді sms–повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775 (наприклад: «Коронавірус», «Три ведмеді», «Вадим Гетьман»).
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 розгадував завдання.
Нехай ніякі коронавіруси вас
(і нас) не здолають!

ПОНЕДІЛОК, 28 ВЕРЕСНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

28 вересня – 4 жовтня

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

l І ВИ ТАК КАЖІТЬ!

«Я без сексу не можу»: 90-літній Григорій
Чапкіс вчетверте одружився
Молода обраниця молодша
ша за нього на 52 роки
днак імені дружини Григорій
Миколайович (на фото) не розсекретив. «2020-й зіграв головну
роль в моїй долі. По-перше, відсвяткував 90-ліття, і моє життя відновилося, я одружився. І придбав квартиру.
Я намагаюся бути гідним тієї жінки, яка
присвятила мені свої роки на схилі моїх
літ», — розповів хореограф та суддя
«Танців із зірками».
Зауважимо, пан Чапкіс був три-

О

“

Я намагаюся бути
гідним тієї жінки, яка
присвятила мені свої
роки на схилі моїх літ.

чі одружений. Разом зі своїми двома
дітьми та онуками він заснував світовий танцювальний бренд — «Чапкіс-Денс». Старша донька Лілія керує
балетною школою в Італії, а син Грегор — у Сан-Франциско. Внучка Анна

стала
ла італійською кінозіркою
та моделлю, а молодша, Вікторія,
орія, має свою школу танців..
Нагадаємо, що вперше
Григорій
игорій Чапкіс розповів про
знайомство
айомство з четвертою коханою
ною у листопаді минулого
го року. За словами
Григорія
игорія Миколайовича,
ча, доля звела їх
у ювелірному магазині.
ні. Туди Чапкіс
завітав,
вітав, аби придбати
собі
ати
прикрасу.
икрасу. Аж
раптом
птом на хореографа
ографа напавв кашель. «Я
шість
сть років був
Григорій
игорій Миколайович
запевняє,
певняє, що його
кохана,
хана, яка могла би
бути
ти йому онукою,
з ним
им зовсім не
через
рез його фінансові
можливості.
жливості.

Фото
ото unian.ua.
unia
nian
n.ua
ua.
ua.

Василь КІТ

самотній, і мені було дуже важко.
важко Якось
зайшов випадково до крамниці та закашлявся. Директор цього магазину
ма
Ось вам
каже: «Ви що, кашляєте так? О
таблеточка, вона допоможе».
допоможе Все.
Побув там, придбав собі каблучку
ка
ббілу
ілу і пішов. Наступного дня о 9-й
ранку дзвінок: «А ви випили таблетт
дружина», — зіку?». Зараз це моя дружина»
Миколайович.
знався Григорій Миколай
Водночас він запевняє, що його кохана,
к
яка могла би бути
йому онукою, з ним
через його
зовсім не чере
фінансові можливомож
сті. Чапкіс ннаголодружина
сив, що його др
заробляє навіть більше за нього.
«Вона
багатша
ба
за мене, заспокойте
заспокойт всіх.
без хліЯ можу прожити б
ба, а без сексу ні. За іншими
подробицями
подроб
треба до неї. А ос
оскільки
всі журналісти зараз
хочуть до неї, ввона тікає від них», — пояснив танцюрист.
танцюрист

ВІВТОРОК, 29 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, 13.05, 14.15, 14.40
«Міняю жінку»
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
19.00 «Секретні матеріали 2020»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.45 «Міняю жінку 15»

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин» 05:30,
22:15 «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»
11:10, 12:25 Т/с «Пані Фазілет і її
доньки» 13:10 «Гарне здоров’я»
14:15, 15:15 «Речдок» 16:15
«Речдок. Особливий випадок.
Чуже добро» 18:00, 19:00, 02:05
Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці» 21:00 Т/с
«Речдок. Особиста справа» 00:05
Т/с «Мереживо долі» 03:35 Х/ф
«ВИПАДКОВО ВАГІТНА»

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
05.15, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
07.00 Т/с «Комісар Рекс»
10.00 «МастерШеф - 8» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
15.35, 20.15, 22.45 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама»
19.05 «Таємниці ДНК» (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
11.25, 13.15 Х/ф «ПОДАРУНОК
НА РІЗДВО»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.15 Т/с «Пес» (16+)
16.25 Х/ф «ГАННА. ДОСКОНАЛА
ЗБРОЯ» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.30 Т/с «Доброволець» (16+)
23.45 Х/ф «СУДНА НІЧ» (18+)

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,
14.45, 15.45 «Розсміши
коміка»
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
19.00 «Секретні матеріали
2020»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.45 «Гроші 2020»

13.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.35, 20.15, 22.45 Т/с «Слід»
(16+)
18.05 «СуперМама»
19.05 «Детектор брехні» (16+)

на експорт 05:10 Таємниці
пірамід

К-1

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Ух ти show»
09.10 Т/с «Доктор Хто» (16+)
ICTV
10.15 Х/ф «ІСПИТ ДЛЯ ДВОХ»
12.15 Х/ф «МОДНА ШТУЧКА»
05.30 Громадянська оборона
(12+)
06.20 Факти тижня
14.15 Х/ф «МОЛОДІСТЬ ЗА
08.45 Факти. Ранок
СТРАХОВКОЮ» (12+)
09.15, 19.25 Надзвичайні
16.00, 22.00 «Орел і Решка.
новини
Івлєєва VS Бєдняков»
10.10 Секретний фронт
17.00, 23.00 «Орел і Решка.
10.35 Т/с «Рішає Оністрат»
Перезавантаження.
(16+)
Америка»
12.45, 15.45 Факти. День
18.00 «Орел і Решка. На краю
13.10 Х/ф «ВБИВЧА
світу»
ШВИДКІСТЬ» (16+)
ІНТЕР
15.35, 16.10 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 21.00 «Орел і Решка.
05:20, 22:15 «Слідство вели...
(16+)
Навколосвітня
з Леонідом Каневським»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
подорож»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
20.20 Більше ніж правда
17:40 Новини 07:10, 08:10
2+2
21.30 Т/с «Пес» (16+)
«Ранок з Інтером» 09:20,
22.50 Свобода слова
06.00, 18.15 «Спецкор»
18:00, 19:00, 02:05 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11:20,
06.35, 18.50 «Джедаі»
НОВИЙ КАНАЛ 07.10 «Джедаі 2020»
12:25 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, ЯК
ВОНА РОБИТЬ ЦЕ» 13:50 Х/ф 06.00, 07.15 Kids’ Time
07.25 Х/ф «ЛЕГЕНДИ:
«ВИПАДКОВО ВАГІТНА» 15:45 06.05 М/с «Майлз із
ГРОБНИЦЯ
майбутнього»
«Чекай на мене. Україна» 20:00
ДРАКОНА» (16+)
«Подробиці» 21:00 Т/с «Речдок. 07.20 Вар’яти (12+)
09.15 Х/ф «ЗЛАМАНА
Особиста справа» 00:05 Т/с
08.50 Шалена зірка (12+)
СТРІЛА» (16+)
«Мереживо долі» 03:35 Х/ф
10.50 Le Маршрутка
11.25 «Загублений світ»
«НАСЛІДКИ»
12.50 Х/ф «ТІНЬ» (16+)
14.25, 19.25 Т/с «Опер за
15.00 Х/ф «МУМІЯ:
викликом» (16+)
УКРАЇНА
ГРОБНИЦЯ
20.25, 21.25 Т/с «Булатов» (16+)
ІМПЕРАТОРА
22.25 Т/с «Кістки-2» (16+)
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
ДРАКОНІВ» (16+)
Україною
ФУТБОЛ-1
17.10 Х/ф «ЦАР СКОРПІОНІВ»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00 У кого більше (12+)
19.00, 23.00 Сьогодні
06.00, 09.50, 21.20 Yellow
21.00 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
09.30 Зірковий шлях
06.10 Монако - Страсбур.
23.00 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
10.20 Реальна містика
Чемпіонат Франції 08.00
МАЙСТЕР» (18+)
13.20, 15.30 Т/с «Виходьте без
Десна - Рух. Чемпіонат України
дзвінка 3» (12+)
10.00 «Великий футбол»
МЕГА
16.00 Історія одного злочину
11.45 Топ-матч 12.00 Торіно
06:00
Бандитська
Одеса
(16+)
- Аталанта. Чемпіонат Італії
08:25,
01:40
Правда
життя
20.10 Ток-шоу «Говорить
13.50 Олександрія - Дніпро-1.
09:35,
00:30
Речовий
доказ
Україна»
Чемпіонат України 15.40, 22.30
10:45,
17:45
Світ
дикої
природи
21.00 Т/с «Розколоті сни» (12+)
Футбол NEWS 16.00 Бордо
11:45,
16:45
Погляд
зсередини
23.30 Т/с «Лист надії» (12+)
- Ніцца. Чемпіонат Франції
12:45 Код доступу 13:45,
20:45 Секретні файли нацистів 17.45 Львів - Зоря. Чемпіонат
СТБ
України 19.30 Рома - Ювентус.
14:45, 23:40 Горизонт 15:45,
05.15, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 21:50 Сучасні дива 18:45 Історія Чемпіонат Італії 21.30
(16+)
Києва 19:45 Секретні території #залишайсязФутболом 22.50
07.00 Т/с «Комісар Рекс»
22:40 Очима пінгвінів 02:40
Минай - Динамо. Чемпіонат
10.00 «МастерШеф - 8» (12+)
Ілюзії сучасності 04:20 Органи України

СЕРЕДА, 30 ВЕРЕСНЯ
НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз із майбутнього»
07.20 Вар’яти (12+)
09.00 Т/с «Мерлін»
11.00 Х/ф «ФЛАББЕР»
13.00 Суперінтуїція (12+)
15.00 Хто зверху? (12+)
17.00, 19.00 Кохання на виживання
(16+)
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛА»
23.50 Х/ф «НЕЗВАНИЙ ГІСТЬ»
(12+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:20,
01:45 Правда життя 09:30, 00:35
Речовий доказ 11:15, 17:45 Світ
дикої природи 11:45, 16:45 Погляд
зсередини 12:45 Код доступу
13:45, 19:45 Секретні території
14:45, 23:40 Горизонт 15:45,
21:50 Сучасні дива 18:45 Історія
українських земель 20:45 Секретні
файли нацистів 22:40 Дивовижний
Всесвіт 02:40 Аджимушкай.
Підземелля смерті 03:30 Ліліпути
04:15 Прокляття Че Гевари 05:05
Прокляття відьом

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Ух ти show»
09.10 Т/с «Доктор Хто» (16+)
11.00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14.50, 23.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.

Америка»
16.00, 22.00 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
17.00 «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 «ЮРСЬКІ ІГРИ» (16+)
08.55, 17.15 «Загублений світ»
11.50 Х/ф «ВХІДНИЙ» (16+)
13.40 Х/ф «ПІДСТАВА» (16+)
15.10 Т/с «Рекс»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
(16+)
20.25, 21.25 Т/с «Булатов» (16+)
22.30 Т/с «Кістки-2» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Болонья - Парма. Чемпіонат Італії
08.10 Львів - Зоря. Чемпіонат
України 10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS 10.20 Yellow. Прем’єра 10.30
#залишайсязФутболом 11.35
Огляд середи. Ліга чемпіонів УЄФА
12.05 «Великий футбол» 13.50
Інтер - Фіорентина. Чемпіонат
Італії 16.00 Шахтар - Олімпік.
Чемпіонат України 17.45 Рома Ювентус. Чемпіонат Італії 19.30
Минай - Динамо. Чемпіонат України
21.15, 23.55 «Ніч Ліги чемпіонів»
21.55 LIVE. Динамо (К) - Гент. Ліга
чемпіонів УЄФА

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, 13.05, 14.15, 14.55
«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»

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин» 05:30,
22:15 «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»
11:10, 12:25 Т/с «Пані Фазілет і її
доньки» 13:10 «Гарне здоров’я»
14:15, 15:15 «Речдок» 16:15
«Речдок. Особливий випадок.
Чуже добро» 18:00, 19:00, 02:05
Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці» 21:00 Т/с
«Речдок. Особиста справа» 00:05
Т/с «Мереживо долі» 03:35 Х/ф
«СВІТСЬКЕ ЖИТТЯ»

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 «Кришталева мрія» (12+)

СТБ
06.30 Т/с «Комісар Рекс»
09.35 «МастерШеф - 8» (12+)
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
15.35, 20.15, 22.45 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама»
19.05 «Про що мовчать жінки»
(16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

ICTV
05.35, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
11.10, 13.10 Х/ф «ГАННА.
ДОСКОНАЛА ЗБРОЯ»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Т/с «Пес» (16+)
16.25 Х/ф «МАРОДЕРИ» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с «Доброволець» (16+)

23.45 Х/ф «СУДНА НІЧ-2» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
07.15 Kids’ Time
07.20 Вар’яти (12+)
09.00 Т/с «Мерлін»
10.50 Х/ф «ОСТАННІЙ
МИСЛИВЕЦЬ НА
ДРАКОНІВ» (12+)
13.00 Хто проти блондинок (12+)
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА МАВП»
23.30 Х/ф «13 ПРИВИДІВ» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:10,
01:45 Правда життя 09:50,
00:35 Речовий доказ 11:00
Особливий загін 12:00, 17:00
Погляд зсередини 13:00 Код
доступу 14:00, 19:50 Секретні
території 15:00, 23:40 Горизонт
16:00, 21:50 Сучасні дива 18:00
Світ дикої природи 18:30 Історія
українських земель 20:45 Секретні
файли нацистів 22:40 Дивовижний
Всесвіт 02:50 Бандитський Київ

Івлєєва VS Бєдняков»
17.00 «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 «Джедаі 2020»
07.55 Х/ф «ЛІТАЮЧІ МЕЧІ БІЛЯ
БРАМИ ДРАКОНА» (16+)
10.15, 17.15 «Загублений світ»
13.15 Х/ф «БРАМА ВОЇНІВ» (16+)
15.15 Т/с «Рекс»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
(16+)
20.25, 21.25 Т/с «Булатов» (16+)
22.30 Т/с «Кістки-2» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00, 18.20 Топ-матч
06.10 Бордо - Ніцца. Чемпіонат
Франції 08.10 Колос - Інгулець.
Чемпіонат України 10.00, 15.40,
22.45 Футбол NEWS 10.20 Омонія
- Олімпіакос. Ліга чемпіонів УЄФА
12.05 Шахтар - Олімпік. Чемпіонат
К-1
України 13.45, 21.30 Yellow 13.55
Рома - Ювентус. Чемпіонат Італії
06.30 «TOP SHOP»
16.00 Огляд вівторка. Ліга чемпіонів
08.00 М/с «Юху та його друзі»
УЄФА. Прем’єра 16.30 Десна - Рух.
08.40 «Ух ти show»
Чемпіонат України 18.30, 21.00
09.10 Т/с «Доктор Хто» (16+)
11.00 Т/с «Мисливці за реліквіями» «Ніч Ліги чемпіонів» 19.10 Динамо
(К) - Гент. Ліга чемпіонів УЄФА
14.50, 23.00 «Орел і Решка.
21.45 LIVE. Зальцбург - Маккабі.
Перезавантаження.
Ліга чемпіонів УЄФА 23.55 Лаціо Америка»
Аталанта. Чемпіонат Італії. Прем’єра
16.00, 22.00 «Орел і Решка.

П’ЯТНИЦЯ, 2 ЖОВТНЯ

ЧЕТВЕР, 1 ЖОВТНЯ
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, 15.10
«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
05:05 «Телемагазин» 05:35,
22:15 «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» 11:10, 12:25
Т/с «Пані Фазілет і її доньки» 13:10
«Гарне здоров’я» 14:15, 15:15
«Речдок» 16:15 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже добро» 18:00, 19:00,
02:05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці» 21:00 Т/с
«Речдок. Особиста справа» 00:05
Т/с «Мереживо долі» 02:50 Х/ф
«ДИКЕ КОХАННЯ»

09.25 «МастерШеф - 8» (12+)
14.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
15.35, 20.15, 22.45 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама»
19.05 «Один за всіх» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 13.15 Х/ф «ВБИВЧА
ШВИДКІСТЬ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.25 Т/с «Пес» (16+)
16.50 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК:
СПАДЩИНА» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Т/с «Доброволець» (16+)
23.45 Х/ф «СУДНА НІЧ-3» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз із майбутнього»
07.20, 13.00 Вар’яти (12+)
09.00 Т/с «Мерлін»
10.10 Х/ф «ГОДЗИЛА»
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ПОВСТАННЯ
УКРАЇНА
ПЛАНЕТИ МАВП» (12+)
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною 23.20 Х/ф «ОРБІТА 9» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
МЕГА
23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
06:00 Бандитський Київ 08:40,
10.20 Реальна містика
01:45 Правда життя 09:50, 00:35
13.20, 15.30 Т/с «Виходьте без
Речовий доказ 11:00, 16:55 Погляд
дзвінка 3» (12+)
зсередини 13:00 Код доступу
16.00 Історія одного злочину (16+) 14:00, 19:45 Секретні території
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
15:00, 23:40 Горизонт 15:55, 21:50
21.00 Т/с «Розколоті сни» (12+)
Сучасні дива 17:55 Особливий загін
23.20 Слідами
18:55 Історія українських земель
20:45 Секрети Другої світової
СТБ
22:40 Дивовижний Всесвіт 02:40
Телеформат
06.20 Т/с «Комісар Рекс»

К-1

1+1

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Ух ти show»
09.10 Т/с «Доктор Хто» (16+)
11.00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14.50, 23.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
16.00, 22.00 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
17.00 «Орел і Решка. На краю світу»
21.00 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»

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, 15.10
«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»
23.25 «Маскарад»

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаі»
07.10 Х/ф «ТІНЬОВІ ВОВКИ»
(16+)
09.05, 17.15 «Загублений світ»
12.55 Х/ф «БОГ ВІЙНИ» (16+)
15.20 Т/с «Рекс-2»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
(16+)
20.25, 21.25 Т/с «Булатов» (16+)
22.30 Т/с «Кістки-2» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Наполі - Дженоа. Чемпіонат
Італії 07.45, 18.30 Огляд вівторка.
Ліга чемпіонів УЄФА 08.15 Шахтар
- Олімпік. Чемпіонат України 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.20
Динамо (К) - Гент. Ліга чемпіонів
УЄФА 12.05, 18.20 Yellow 12.15,
20.25 Лаціо - Аталанта. Чемпіонат
Італії 13.55 Мідтьюлланн - Славія.
Ліга чемпіонів УЄФА 16.00 Огляд
середи. Ліга чемпіонів УЄФА.
Прем’єра 16.30 Зальцбург Маккабі. Ліга чемпіонів УЄФА 19.00
LIVE. Жеребкування групової стадії.
Ліга чемпіонів УЄФА 20.10, 22.15
Топ-матч 22.50 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА 23.20 Ворскла Маріуполь. Чемпіонат України

СУБОТА, 3 ЖОВТНЯ
1+1
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»

ІНТЕР
05:15, 04:55 Мультфільм 06:00
«Слово Предстоятеля» 06:05
Х/ф «МАЛЮК СПІРУ» 08:00
«Шість соток» 09:00 «Готуємо
разом. Домашня кухня» 10:05
«Корисна програма» 11:15 Х/ф
«БЕРЕЖИСЬ АВТОМОБІЛЯ»
13:20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛІ
НА ПЛЮЩИСІ» 15:10 Т/с
«Голос янгола» 20:00, 02:35
«Подробиці» 20:30 «Крутіше
всіх» 22:30 Х/ф «КОХАННЯ
НЕСПОДІВАНЕ НАГРЯНЕ»
03:05 «Орел і Решка. Шопінг»
04:20 «Україна вражає»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.30 Реальна містика
08.30, 15.20 Т/с «Подвійне
відображення» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «Утікачка 2»
(12+)
20.00 Головна тема
23.00 Т/с «Любов під
мікроскопом» (12+)

СТБ
09.30 «Неймовірна правда про
зірок»
10.50 Т/с «Ніщо не трапляється
двічі» (12+)
19.00 «МастерШеф - 10» (12+)

22.40 «Звана вечеря» (12+)

ICTV
05.35, 10.40, 13.00 Скетч-шоу
«На трьох» (16+)
07.45 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-2»
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ»
(16+)
15.50 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ-2»
(16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ДЖІ АЙ ДЖО:
АТАКА КОБРИ» (16+)
21.35 Х/ф «ДЖІ АЙ ДЖО:
АТАКА КОБРИ-2» (16+)
23.40 Х/ф «ХИЖАК» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.20 Вар’яти (12+)
07.50, 10.00 Орел і Решка
12.10 Хто зверху? (12+)
14.20 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
16.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
18.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
ПОКЛИК ДЖУНГЛІВ»
(12+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
НАСТУПНИЙ РІВЕНЬ»
(12+)
23.40 Х/ф «ТІЛО ДЖЕНІФЕР»
(18+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 07:15,
02:05 Містична Україна 08:05,
19:10 Місця сили 09:55 Речовий
доказ 11:05, 00:05 Секретні
території 12:05 Секрети Другої
світової 14:15 Вбити Гітлера
16:10 Історія світу 17:10
Дивовижний Всесвіт 21:00
Турки-османи 01:05 Особливий
загін 02:50 Війна всередині нас

ІНТЕР
05:05, 04:45 «Телемагазин» 05:35,
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» 11:10, 12:25
Т/с «Пані Фазілет і її доньки» 13:10
«Гарне здоров’я» 14:15, 15:15, 00:55
«Речдок» 16:15 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже добро» 18:00, 01:50
Ток-шоу «Стосується кожного» 20:00
«Подробиці тижня» 21:00 Ток-шоу
«Мир і війна» 03:20 «Чекай на мене.
Україна»

19.00, 22.45 Т/с «Сонячні дні»
23.45 «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, 13.10, 14.05, 16.10 Т/с
«Вижити за будь-яку ціну-2»
12.45, 15.45 Факти. День
16.55 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
17.05, 20.10 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
23.15 Скетч-шоу «На трьох-8» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «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 «ПЛАНЕТА МАВП»
17.00 Х/ф «ПОВСТАННЯ ПЛАНЕТИ
МАВП» (12+)
19.00 Х/ф «СВІТАНОК ПЛАНЕТИ
МАВП» (16+)
21.40 Х/ф «ВІЙНА ЗА ПЛАНЕТУ
МАВП» (12+)

11.00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12.50 «Орел і Решка. Шопінг»
14.50, 23.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
16.00, 22.00 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
17.00 «Орел і Решка. На краю світу»
18.00 Х/ф «БІЛЬШЕ, НІЖ ДРУГ»
(16+)
19.50 Х/ф «МИСЛИВЕЦЬ З УОЛЛСТРІТ» (16+)

Що віщують зорі

2+2

Гороскоп на 28 вересня — 4 жовтня

06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаі»
07.10 «Джедаі 2020»
07.20, 17.15 «Загублений світ»
11.45 Х/ф «ЗЛАМАНА СТРІЛА»
(16+)
13.50 Х/ф «ОБІТНИЦЯ
МОВЧАННЯ» (16+)
15.25 Т/с «Рекс-2»
19.25 Х/ф «ВУЛКАН»
21.40 Х/ф «ВТІКАЧІ»
23.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНА ХВАТКА»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06.00 Мідтьюлланн - Славія. Ліга
чемпіонів УЄФА 07.45, 14.55, 18.30
Огляд середи. Ліга чемпіонів УЄФА
МЕГА
08.15 Лаціо - Аталанта. Чемпіонат
06:00 Бандитська Одеса 08:25,
УКРАЇНА
Італії 10.00, 15.40, 22.30 Футбол
01:45 Правда життя 09:35, 00:35
NEWS 10.20 Ференцварош - Молде.
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною Речовий доказ 10:45, 13:45, 19:45
Ліга чемпіонів УЄФА 12.10 Львів
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00
Секретні території 11:45, 16:45
Сьогодні
Погляд зсередини 12:45 Код доступу - Зоря. Чемпіонат України 14.00
LIVE. Жеребкування групової стадії.
09.30 Зірковий шлях
14:45, 23:40 Горизонт 15:45,
Ліга Європи УЄФА 14.45, 16.30,
10.20 Реальна містика
21:50 Сучасні дива 17:45, 22:40
21.20 Yellow 15.25 Топ-матч 16.00
11.20, 15.30 Т/с «Тростина на вітрі» Дивовижний Всесвіт 18:45 Історія
Чемпіонат Італії. Передмова до
(12+)
українських земель 20:45 Секрети
туру. Прем’єра 16.40 Динамо (К)
Другої світової 03:00 Таємниці
16.00 Історія одного злочину (16+)
- Гент. Ліга чемпіонів УЄФА 19.00
кримінального світу
20.10 Гучна справа
Беневенто - Інтер. Чемпіонат Італії
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
К-1
20.50 Огляд вівторка. Ліга чемпіонів
СТБ
УЄФА 21.30 #залишайсязФутболом
06.30 «TOP SHOP»
22.50 Чемпіонат Італії. Передмова до
08.00 М/с «Юху та його друзі»
05.20 «Врятуйте нашу сім’ю» (16+)
туру 23.20 Омонія - Олімпіакос. Ліга
11.15, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа» (12+) 08.30 «Ух ти show»
чемпіонів УЄФА
09.10 Т/с «Доктор Хто» (16+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

НЕДІЛЯ, 4 ЖОВТНЯ
К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.30 «Ух ти show»
09.10 «Орел і Решка. Шопінг»
10.10 Х/ф «МИСЛИВЕЦЬ З
УОЛЛ-СТРІТ» (16+)
12.15 Х/ф «БІЛЬШЕ, НІЖ
ДРУГ» (16+)
14.10 «Орел і Решка. Дива світу»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
08.00 «Джедаі 2020»
09.00 «Загублений світ»
12.00 Х/ф «ВТІКАЧІ»
13.55 Т/с «Перевізник» (16+)
16.50 Х/ф «ХХХ: НОВИЙ
РІВЕНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА» (16+)
20.55 Х/ф «БУНТ» (16+)
22.45 Х/ф «Я ПРИЙШОВ З
МИРОМ» (16+)

1+1
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»

ІНТЕР
05:35 Х/ф «ЯК ПРОГУЛЯТИ
ШКОЛУ З КОРИСТЮ»
08:00 уДачний проєкт 09:00
«Готуємо разом» 10:00 «Інше
життя» 12:10 Т/с «Речдок.
Особиста справа» 17:15
Х/ф «ГРАФ МОНТЕ КРІСТО»
20:00 «Подробиці» 20:30 Х/ф
«МИСЛИВЦІ ЗА ГОЛОВАМИ»
22:55 Х/ф «ДОЖИВЕМО ДО
ПОНЕДІЛКА» 01:00 «Речдок»

ФУТБОЛ-1
06.00 Омонія - Олімпіакос. Ліга
чемпіонів УЄФА 07.45, 15.10
Чемпіонат Італії. Передмова
до туру 08.15 Беневенто Інтер. Чемпіонат Італії 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра 10.30
#залишайсязФутболом 11.35
ПСЖ - Анже. Чемпіонат Франції
13.25 Динамо (К) - Гент. Ліга
чемпіонів УЄФА 15.55 LIVE.
Сассуоло - Кротоне. Чемпіонат
Італії 16.45, 19.45 Yellow 17.55,
18.40, 20.55, 23.40 Топ-матч
18.10 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру 18.55 LIVE.
Дженоа - Торіно. Чемпіонат Італії
21.10 Фінали Ліги чемпіонів
(2007-2012) 21.40 LIVE. Удінезе Рома. Чемпіонат Італії 23.55 Рух
- Львів. Чемпіонат України

УКРАЇНА
06.50 Зірковий шлях
09.00 Т/с «Райдуга в небі» (12+)
13.00 Т/с «Батько-одинак»
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Виховання
почуттів» (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00 Т/с «Дочки-мачухи» (12+)

СТБ
07.30 Х/ф «СУЄТА СУЄТ»
09.15 «МастерШеф - 10» (12+)
12.55 «СуперМама»
16.55 «Будинок на тата» (12+)
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
20.00 «Один за всіх» (16+)
21.15 «Я соромлюся свого тіла
7» (16+)

23.10 «Детектор брехні» (16+)

ICTV
05.25 Скарб нації
05.35 Еврика!
05.40 Факти
06.05, 08.05 Антизомбі
07.05, 10.05 Громадянська
оборона
09.05 Секретний фронт
11.05, 13.05 Т/с «Відділ 44»
(16+)
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «ДЖІ АЙ ДЖО:
АТАКА КОБРИ» (16+)
16.30 Х/ф «ДЖІ АЙ ДЖО:
АТАКА КОБРИ-2» (16+)
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф «КОМАНДА «А»
(16+)
23.50 Х/ф «ХИЖАК-2» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
07.45, 09.35 Kids’ Time
07.50 М/ф «Панда Кунг-Фу»
09.40 Х/ф «КАЗКИ НА НІЧ»
(16+)
11.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
13.50 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
ПОКЛИК ДЖУНГЛІВ»
(12+)
16.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
НАСТУПНИЙ РІВЕНЬ»
(12+)
18.50 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСІЇ:
ПІСКИ ЧАСУ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР:
МІЖ ДВОХ СВІТІВ»
(16+)
23.40 Х/ф «ГОЛЕМ.
ПОЧАТОК» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
07:15, 01:55 Містична Україна
08:10, 19:20 Місця сили
10:05 Речовий доказ 11:05,
23:55 Секретні території
12:05 Секрети Другої світової

14:15 Турки-османи 17:20
Дивовижний Всесвіт 18:20
Дика Індія 21:00 Вбити Гітлера
22:55 Історія світу 00:55
Особливий загін 02:45 Скептик

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.25 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
(16+)
10.25 Х/ф «НА ІНШОМУ КІНЦІ
ДРОТУ»
12.30 «Орел і Решка. Дива
світу»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
08.10 «Загублений світ»
12.10 Х/ф «ГРА НА
ВИЖИВАННЯ» (16+)
14.00 Т/с «Перевізник» (16+)
16.55 5 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Зоря»
19.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ
НІБЕЛУНГІВ»
22.45 Х/ф «САБОТАЖ»

ФУТБОЛ-1
06.00, 13.40, 16.15 Топ-матч
06.10 Ніцца - Нант. Чемпіонат
Франції 08.00, 17.45, 20.15
Yellow 08.10 Дженоа - Торіно.
Чемпіонат Італії 10.00,
15.55, 23.00 Футбол NEWS
10.20 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра 10.50, 13.10, 16.30,
18.55 «Тур ONLINE» 11.20 Рух Львів. Чемпіонат України 13.55
LIVE. Олімпік - Олександрія.
Чемпіонат України 16.55 LIVE.
Десна - Шахтар. Чемпіонат
України 19.25 LIVE. Колос Маріуполь. Чемпіонат України
21.20 «Великий футбол» 23.20
Аталанта - Кальярі. Чемпіонат
Італії

ОВЕН. Намагайтеся планомірно
просуватися до важливої мети. Збіг
обставин зможете обернути собі на користь, якщо не поспішатимете. Начальство помітить і гідно оцінить ваші
старання. Тиждень порадує появою нових
друзів. Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
ТЕЛЕЦЬ. Незапланована зустріч
може привести до укладання вигідної
угоди. Уникайте конфліктів на роботі,
і до вас прислухатимуться колеги й начальство. Сімейним Тельцям варто враховувати інтереси своєї половинки. Сприятливий день —
вівторок, несприятливий — середа.
БЛИЗНЮКИ. Період нових ідей
і сміливих проєктів. Поставши перед
вибором — починати нове чи продовжувати старе — подумайте, що для вас
важливіше. На вихідні сміливо плануйте
романтичну подорож. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
РАК. Постарайтеся не гнатися
за більшим, щоб не втратити те, що
маєте. Максимально зосередьтеся
на тому, чим займаєтеся: краще зробити
одну справу, але добре. Не кваптеся з кардинальними рішеннями. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — вівторок.
ЛЕВ. Сприятливий час для вирішення старих проблем. Постарайтеся
не зіпсувати взаємини з начальством
і колегами. Намагайтеся раціонально
витрачати свої енергетичні ресурси, не забувайте відпочивати. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
ДІВА. Вас приваблюватиме щось
нове, але очікування можуть виявитись невиправданими. Якщо ви невдоволені ситуацією, спробуйте змінити
себе. Можливі проблеми, які будуть заважати
професійному успіху. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Ваш творчий потенціал
доволі високий, сил та енергії не бракує, але не намагайтеся осягнути неосяжне, об’єктивно оцінюйте власні
сили. Перевірте ділових партнерів на надійність.
В особистому житті можливі приємні зміни.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
СКОРПІОН. Отримаєте значний
прибуток і зможете прийняти важливе
рішення, яке позначиться на особистому житті. Не виключено, що ви зробите
комусь неоціненну послугу, зумієте довести свою
надійність і незамінність. Сприятливий день —
вівторок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Уникайте фізичних
і психологічних перевантажень. Професійні справи будуть успішними,
можна розраховувати на премію. Активність та інтуїція допоможуть досягти
високих результатів. У вихідні вам у всьому щаститиме. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
КОЗЕРІГ. Відкиньте лінь, будьте активними. Ймовірні конструктивні й багатообіцяючі зустрічі. Нікому не розкривайте своїх планів: конкуренти не дрімають,
це стосується особистого життя. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — понеділок.
ВОДОЛІЙ. Час сумнівів і переоцінки
цінностей. Втім, окремі труднощі не завадять вам проявити професіоналізм.
Постарайтеся зберегти гарні стосунки в родині. Спілкуючись із колегами,
будьте коректні. Сприятливий день —
вівторок, несприятливий — п’ятниця.
РИБИ. На роботі чекають суєта й термінові справи. Зверніться по допомогу
до колег. В особистому житті не виключені ревнощі, образи і сварки. У вихідні оточіть рідних теплом і турботою,
створіть затишок у домі. Сприятливий
день — середа, несприятливий — понеділок.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Щедрі осені дари –
для холодної пори
Без сумніву, у дбайливих господинь уже вишикувались
ми,
у коморі чи льосі рядочки слоїків — з вареннями й компотами,
огірочками й помідорами, кабачками і баклажанами,
аджиками та соусами, джемами й соками… Якщо ж у вас
дивним чином із якоїсь причини ще зосталися порожні
банки, багатий на овочі та фрукти вересень посприяє їх
наповненню, а ми запропонуємо рецепти заготовок, від
яких ваших рідних чи гостей за вуха не відтягнеш
Фото pinterest.com.

СЛИВИ МАРИНОВАНІ
Консервовані у такому маринаді угорки цілком можна вважати
«нашими маслинами», адже вони
чудово смакуватимуть із м’ясними стравами, твердими сирами,
згодяться і для приготування канапок, і як доповнення до гарніру
Інгредієнти: 3,5 кг слив, 0,75 л
Фото easy-cooking.com.ua.
води, 1,5 кг цукру, 0,5 л оцту, 5 г духмяного перцю (горошком), 5 г гвоздики, 5 г лаврового листя.
Приготування. У киплячу воду додати цукор, оцет, лаврове
листя, гвоздику та духмяний перець і вкинути в гарячий маринад
помиті сливи. Накрити каструлю кришкою і залишити на добу.
Наступного дня розсіл зцідити, знову закип’ятити і залити ягоди.
Так повторити 4 рази. На 5-й день розкласти сливи у простерилізовані слоїки, маринад прокип’ятити впродовж кількох хвилин,
залити ним кожну банку доверху і закатати простерилізованими
кришками.

Щоб закрутки не бродили і не зривало кришок, використовуйте тільки кам’яну
сіль — йодована може зумовити псування
консервації.
Коли чистите гіркий перець, працюйте в щільних гумових рукавичках, щоб
запобігти опікам рук.
Банки та кришки мають бути чисті й
сухі, добре простерилізовані. Обробіть їх
парою чи окропом, прожарте в духовці або
мікрохвильовці (окрім металевих кришок).
Обирайте якісні інгредієнти, стежте,
щоб на плодах не було надгнилих ділянок,
тріщин, вм’ятин.
Для подрібнення овочів краще підійде м’ясорубка або кухонний комбайн.
Можна скористатись і блендером, але перетерта ним суміш буде рідкою, аджика
чи соус вийдуть водянистими, доведеться
довго виварювати.

ЯБЛУЧНЕ ВАРЕННЯ
Дуже гарне на вигляд,
оригінальне на смак,
з твердими
ароматними
скибочками.
Для нього підійдуть пізні
Фото pinterest.com.
кисло-солодкі
плоди, наприклад антонівка
Інгредієнти: 1 кг яблук, 1,2 кг цукру,
400 мл води.
Приготування. Фрукти помити й обсушити, порізати на скибочки, очистити
від насіння і хвостиків, від шкірки — за бажанням. Закип’яти воду й всипати яблука в
окріп на 5–7 хвилин, потім дістати і відразу
ж занурити в холодну воду, щоб вистигли.
У той же кип’яток додати цукор і зварити
сироп. Вибрати скибочки з холодної води,
залити їх гарячим сиропом і залишити на
5–6 годин, після чого довести до кипіння,
проварити 5–7 хвилин та остудити. Повторювати таку процедуру 3–4 рази, поки
яблука у варенні стануть прозорими. Для
тривалого зберігання розлити в стерильні
банки і закатати. Інший варіант — відкинути яблучні дольки на друшляк, висушити
їх у духовці або на відкритому повітрі і пересипати цукровою пудрою — матимете
цукати. Сироп же можна окремо закатати
в стерильні банки і використовувати для
випічки і солодких десертів.

ПЕРЕЦЬ У ТОМАТІ
Згодиться взимку і до будь-якого
гарніру, і до м’ясних страв, та й бутерброди, прикрашені шматочком перцю,
нагадуватимуть про літо
Інгредієнти: 5 кг перцю, 0,5 л томатного соку, 2 скл. цукру, 1,5 скл. води, 1 скл.
оцту, 3 ст. л. солі, 300 мл олії.
Приготування. Перець помити, виФото ukr.media.
далити плодоніжки і насіння, порізати
широкими скибочками й висипати в миску або каструлю. Додати
сіль, цукор, воду, томатний сік, олію та оцет, довести до кипіння і варити 15 хвилин на середньому вогні. Потому розкласти у стерильні
банки і закатати стерильними кришками.

ЧИТАЙТЕ У ВЕРЕСНЕВОМУ
НОМЕРІ ОБ’ЄДНАНОГО
ВИПУСКУ

«Так ніхто не кохав»
і «Читанки для всіх»:
ніхто
ТАК
не КОХАВ

Фото з домашнього архіву родини ГРИШКІВ.

volyn.com.uaa

Історії для душі

№9 (23)

Ціна договірна

У тенета ведучої
«Аферистів у сітях»
потрапив колишній міністр

«Я ходжу вагітна,
зробіть щось,
аби чоловік
почув, як плаче
наша дитина»

і Павло Розенко, і Олена-Крістіна Лебідь
(обоє на фото) змінилися до невпізнаваності

НА ВСЕ ЖИТТЯ Бог
подарував Надії Гришко лише
два місяці сімейного щастя:
виходила заміж за здорового
гарного хлопця Віктора, а
потім 34 роки доглядала його
як безпорадну людину. «Коли
любиш, тоді витримаєш усе», – і
сьогодні каже жінка

l ОДНА ЛЮБОВ

l НЕСПОДІВАНИЙ ПОВОРОТ У нових стосунках

с. 11—13

»

с. 7—9

»

Фото pixabay.com.

СИНЕНЬКІ В ГОСТРОМУ СОУСІ
Таку страву можна споживати
зараз або запастися нею на зиму
Інгредієнти: 3 кг баклажанів,
2,5 кг помідорів, 6–7 болгарських перчин,
2 великі головки часнику, 1 гіркий перець (або 2 ч. л. меленого червоного
перцю), 1 скл. олії, 150 г цукру, 3 ст. л. солі.
Приготування. Синенькі помити,
зрізати плодоніжки, покраяти чимаФото say7.info.
лими кубиками, посолити 1 ст. л. солі
і залишити на 4–6 годин (можна й на ніч), щоб вийшла гіркота.
Підготовлені помідори, солодкий і гіркий перець та часник
пропустити через м’ясорубку, додати олію, цукор і 2 ст. л. солі.
Кип’ятити, періодично помішуючи, впродовж 30 хвилин. Баклажани відцідити, всипати у соус і варити ще пів години. Гарячими
розкласти у стерильні банки і закатати стерильними кришками.

НА ЗАМІТКУ

Фото зі сторінки в інстаграм Олени-Крістіни ЛЕБІДЬ.

АДЖИКА
Для цієї заготовки краще підійдуть кислі яблука, наприклад
антонівка. Помідори та перець
беріть червоні, щоб аджика мала
гарне забарвлення
Інгредієнти: 3 кг помідорів, 1 кг
кислих яблук, 2 кг болгарського перцю, 1 кг моркви, 0,5 кг цибулі, 1 скл.
Фото vpuzo.com.
олії, 1 скл. цукру, 1 велика головка
часнику, 0,5 скл. солі, 50 мл оцту, 3 стручки перцю чилі.
Приготування. Овочі помити, почистити, порозрізати
на шматки і пропустити через м’ясорубку, змішати у великій
ємності, залишивши поки що часник. Поставити на вогонь і
тушкувати після закипання 40–50 хвилин. Додати решту інгредієнтів, вимішати, проварити ще 15–20 хвилин, розкласти масу
в стерильні банки і закатати. Потримати перевернуті слоїки з
аджикою 10–12 годин (до повного охолодження) під ковдрою,
після чого перенести в комору.

«У нас не тільки
медовий період,
а й чорничний!»

l ШПАРГАЛКА ДЛЯ ДВОХ

Найстрашніша
річ – втратити
себе, кохаючи
того, хто не
любить нас…
с. 6

»

ц У тенета ведучої популярної програми «Аферисти у сітях» потрапив колишній міністр
ц Чоботар Олег Земнухов, який шиє для президентів: «Доля людини часто криється… у взутті»
ц Одна любов на все життя: «Я ходжу вагітна, зробіть щось, аби чоловік почув, як плаче наша дитина»
ц Пальчики оближеш: у номері – 10 суперових
страв із грибів
ц Історія до сліз: батьки прокляли старшу доньку, а
гріх упав на дитину молодшої
Номер ще у продажу. Запитуйте у точках реалізації
преси або у ваших листонош чи відділеннях зв’язку.
А ще краще передплатіть – і наші друзі-поштарі, незважаючи ні на які коронавіруси, доставлять наше видання вам додому.

Передплатний індекс

«Так ніхто не кохав» – 60779.

