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До аеродрому літак не дотягнув якихось 2 кілометри.

Коли В’ячеслав отямився
в палаючому літаку, почав
збивати полум’я з друга…
Рідні і друзі оплакують своїх близьких, які загинули під час
катастрофи військового літака під Чугуєвом, розміщують
у мережах світлини загиблих і діляться спогадами про них
с. 5
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l ЗНАЙ НАШИХ!

Учитель Василь Дяків виграв
чверть мільйона гривень
і замахнувся на мільйон доларів!
Викладач історії із Заліщиків Тернопільської області став
педагогом №1 України й отримав право поборотися за звання
найкращого в світі у своїй професії

місті 50–літнього Василя
Дяківа всі знали і до того
моменту, як його визнали
вчителем року. Чоловік більш як
два десятиліття працює у місцевій гімназії, викладає всесвітню
історію, громадянську освіту,
історію України та основи здоров’я. А ще всіма можливими
способами популяризуєє мальовничі Заліщики, які стали
и для ньо-

У
Марка для Укрпошти, яку створив Нікіта Тітов, об’єднує двох героїв нашого часу — медика і військового.

«Я народився не тут, але обидва
Майдани зробили мене українцем»
«Тиша, яка вбиває», «Серце волонтера», «Іловайськ», «Перемир’я», «Інспекція»…. У роботах
Нікіти Тітова вражає лаконізм і глибокий сенс. Чи це «Календар» без святкових і вихідних, кожен
місяць з яких називається «війна». Чи сітка, сплетена з людських рук, — плакат «Добровольці».
Чи дорожній знак, у якому вказані відстані до різних міст, — і 700 км до пункту із назвою Війна
Ольга ВЕКЕРИК

«НАША КРАЇНА ТРИМАЄТЬСЯ НА ТИХ,
ХТО ЇЇ ЛЮБИТЬ ТА ЗАХИЩАЄ»
Якщо ви ніколи не натрапляли на жоден із цих плакатів, то марку Укрпошти або малюнок із написом «Передова» точно бачили у соцмережах! На ньому — два
обличчя, прикриті засобами захисту, — українського
медика та військового.
«Я коли робив, навіть не замислювався, чи далі
буде якийсь відгук і як люди до цього поставляться.
Але цей плакат сам собою вибухнув, розлетівся по сві-

ту, що для мене було великою несподіванкою… Наша
країна тримається на тих, хто любить її та захищає,
хто жертвує заради неї. Важливо пам’ятати про це і не
забувати підтримувати тих, хто на передовій. Почався
карантин, усі про це говорили. Багато хто злякався.
Але, крім того, є розуміння, що йде війна. Вона триває, нікуди не поділася, і карантин нічого не змінює. А
люди почали про це забувати. Тоді одна моя подруга
сказала: «Слухай, ти уявляєш, медики зараз, як на передовій. У них свій фронт та своя війна з ворогом». І
після цих слів я виготовив цей плакат», — розповідає
Нікіта Тітов.

Закінчення на с. 6
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ність. Вона закладала це в мене. А
друге – вчила вчитися впродовж
життя, вибачайте за повторення.
І досі від освітнього процесу отримую насолоду, кайф. Зараз, у
ХХІ столітті, найголовніша навичка
— комунікація. Я доношу це дітям
за допомогою дебатів, групової
роботи, хочу напрацювати з ними
і TED–виступи (короткі навчальні
відеозаписи)».

Фото nday.te.ua.

Інна ПІЛЮК

Бабуся привила мені завжди
і за все нести відповідальність
та вчитися впродовж життя.

го рідними (родом пан Василь зі
Зборова, що на Тернопільщині).
пільщині).
Для цього освоїв основи
ви блогерства і тепер веде особисту
сту відеосторінку про місто. Розповідає
озповідає
про його цікавинки, прокладає
рокладає
населеним пунктом та його околицями туристичні маршрути.
ршрути.
Чоловік чітко вловивв сучасні
тенденції, які викликають
ть інтерес
у підлітків, і ці принципи
и переніс
і в педагогічну роботу. Він прагне
говорити з вихованцями
ми однією
мовою. І навіть якщо вона
на вимагає
вчитися самому, сміливо приймає
цей виклик: «Бабуся привила мені
завжди і за все нести відповідаль-

Василь Дяків роботу вчителя
вважає вершиною людяності
та інтелекту. Який ти сам — такими
будуть і твої «шкільні» діти.

Закінчення на с. 5
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В Одесі кандидатами
на посаду мера стали…
чотири Олега Філімонових

COVID-19 масово косить
народних депутатів

Хоча і з різними по батькові

Фото tsn.ua.

Найрезонансніші події в житті країни та планети
очима журналістів «Цікавої газети»

У Верховній Раді лютує коронавірус: померла
співробітниця секретаріату

Ото влаштували в Одесі передвиборчу «гуморину»!

Усього ж Одеська територіальна виборча комісія затвердила п’ятьох Філімонових. Це Олег Миколайович Філімонов від «Слуги народу», Олег Вікторович Філімонов від
«Зелених», Олег Анатолійович Філімонов від «Студентської
партії України» і Олег Вікторович Філімонов від «Стабільності і справедливості». Також був Вадим Вікторович Філімонов від «Нашої землі». «Був», бо Центральна виборча
комісія скасувала постанови Одеської комісії про реєстрацію кандидатами на посаду міського голови і його, і всіх
інших тезок Олега Філімонова (відомого коміка. — Ред.).
А крім того, відмінено реєстрацію двох тезок Зеленського та Саакашвілі!
Комедія.

Загалом зараження підтвердили
у 75 осіб
Такі дані станом на 6 жовтня.
COVID-19 виявили у 49 народних депутатів і 26 співробітників апарату парламенту. Одна з працівниць секретаріату
Ради померла.
Серед хворих — Юлія Тимошенко, але вона вже подолала недугу;
каже, що в якийсь момент думала, що
не виживе, так було важко дихати.
А народна депутатка Яна Зінкевич захворіла на коронавірус удруге, через
пів року!
Зараз у київській лікарні, де приймають пацієнтів із COVID-19, перебуває і Петро Порошенко, в нього —
двостороннє запалення легень. Хвора
також і донька Петра Олексійовича.
Проте Порошенко працює і на лікарняному ліжку — активно коментує останні
політичні події та виступає із заявами.
В одній із них він вкотре закликав владу припинити нецільове використання
грошей із коронавірусного фонду і забезпечити нарешті лікарів усім необхідним. Він вважає, що влада втратила

Сотні тисяч
презервативів
помили і хотіли
перепродати
В’єтнамська поліція
вилучила понад
320 000 використаних
напрутників, які мали
надійти у продаж як нові
У поліцейському відео показали десятки мішків із цим товаром, що разом важили 360 кг. Їх
тримали на складі у провінції Бін
Донг, на який прийшли з обшуком правоохоронці. Жінку, яку
вважають власницею складу, заарештували. Як повідомляється,
презервативи промивали, змінювали їхню форму за допомогою дерев’яних фалоімітаторів,
а потім їх заново запаковували
перед продажем. Заарештована
порушниця заявила, що їй начебто платили приблизно один
долар США за шість кілограмів
презервативів.
Скільки уже встигли перепродати — не повідомляється.

Мати втопила 4-річного
сина через його важку
хворобу
Велике скупчення людей у закритому приміщенні – найкращі умови для
розповсюдження зарази. Через це навіть лунають пропозиції про переведення
засідань парламенту в онлайн-режим. Хоча може трапитись халепа, як на с.3.

контроль над COVID-19 (про це читайте
на с. 4).
Сам Порошенко за останні пів року витратив 100 мільйонів гривень на боротьбу із цією недугою, зокрема, було відре-

монтовано та закуплено 50 апаратів для
штучної вентиляції легенів. Це в той час,
як держава не закупила… жодного такого апарата, попри виділених 65 мільярдів
гривень для коронавірусного фонду…

Пожежі на Луганщині, в яких згоріло
11 людей, спровокували окупанти

Фото tsn.ua.

Російські бойовики, застосувавши
трасуючі кулі, підпалили суху траву
на різних ділянках місцевості
Відтак Луганську область охопили
масштабні пожежі, в яких загинуло 11 людей та згоріло понад 300 хат. Голова ДСНС
Микола Чечоткін звернув увагу на те, що
загорання виникли практично одночасно в 7 районах області, відстань між
пожежами була досить великою. У штабі
ООС кажуть, що суху траву спеціально
підпалили російські окупанти за допомогою трасуючих куль. Українцям навіть
вдалось відзняти відео, на якому видно,
як два бойовики це роблять. Відео з цими
фактами вже долучили до кримінальної
справи. Про це повідомив спікер Міністерства внутрішніх справ України Артем
Шевченко. «Раніше ці два тіла паліїв уже
отримали б мінімум по снайперській кулі
у свої дурні, забиті «рускім міром» голови.
Добре, що дотримуються обіцянки і не загрожують авіації ДСНС України (яка гасить
пожежі. — Ред.) », — додав Шевченко.
Тим часом, попри численні свідчення,

Президент Володимир Зеленський не поспішає звинувачувати «ту сторону» у злочинах. «Кримінальне провадження зареєстроване. Це була провокація чи якісь
інші причини, через що сталися пожежі,
я поки що не можу сказати. Професіонали
мають розслідувати, правоохоронці», —
сказав він.
Цікаво виходить. Президент не боїться публічно без суду звинувачувати
в найтяжчих гріхах патріотів, а от щодо
ворогів він чомусь делікатно підбирає
слова…

У воді біля берега Північно-Кримського каналу
на Херсонщині правоохоронці виявили тіло
маленької дитини. За версією слідства, хлопчика
втопила його власна мати
Про зникнення малюка поліцейські дізналися від
його батька — чоловік мешкає у селищі Каланчак окремо від дружини, але щодня бачив її з сином на подвір’ї.
Проте цього разу він два дні поспіль не заставав їх удома, на дзвінки жінка не відповідала, тому він і вирішив
звернутися до правоохоронців. Поліцейські, які приїхали на виклик, оглянули територію будинку і знайшли
в господарському приміщенні 36-річну жінку «у вкрай
пригніченому стані».
Вона розповіла, що її син від самого народження мав
важке захворювання і нещодавно його стан погіршився.
Через це мати зневірилася в одужанні й разом із сином поїхала у Скадовський район, до Північно-Кримського
каналу. Там вона з ним стрибнула у воду — каже, хотіла
накласти на себе руки й померти разом із дитям. Проте
сама вона зрештою вибралася, а хлопчик загинув. Його
тіло правоохоронці невдовзі знайшли у воді біля берега.
Наразі жінка перебуває під вартою, за фактом
злочину відкрили кримінальну справу за статтею
про умисне вбивство. Їй загрожує від 10 до 15 років
позбавлення волі.

l ПРЯМА МОВА
Денис ШМИГАЛЬ, прем’єр-міністр України,
порахував, що через 15 років наша держава
не зможе виплачувати пенсії:

« »

Нація старіє. Є проблема з людським
ьким капіталом. Україна як частина старої Європи
не відтворює своє населення... Це звичайна
ичайна
математика і економічна демографія.
я. Тому
необхідно вводити накопичувальнуу
пенсійну систему на додаток до існуючої солідарної.
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l ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ

l Я ТАК ДУМАЮ!

25 копійок та «старі» гривні
більше не гроші

«Жити в Луганську —
як обідати в туалеті»
Фото fakty.com.ua.

Що з ними робити?
Микола РИМАР

1 жовтня Національний банк вилучив з обігу монети номіналом
25 копійок та усі банкноти гривні,
введені в обіг до 2003 року. Цими засобами платежу більше не можна буде
розраховуватись, йдеться у постановах Нацбанку.
Усі магазини, ресторани та сфера

З

“

Громадяни протягом
року можуть обміняти
вилучені засоби
платежу в будь-якому
банку.

побуту мають припинити їх приймати.
Здати такі банкноти їм потрібно у банки до 16 жовтня. Кошти зарахують їм
на рахунки.
Зате громадяни протягом року мо-

Сергій ІВАНОВ,
журналіст,
переселенець
із Луганщини

Якщо маєте такі монети та купюри, не переживайте – їх ще можна обміняти на нові.

жуть обміняти вилучені засоби платежу в будь-якому банку. А в Нацбанку
та уповноважених банках (Ощадбанк,
ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль,
ПУМБ) — упродовж трьох років від
дати вилучення. Тобто, до 30 вересня

2023 року включно.
Раніше Нацбанк уже вирішив вилучити паперові банкноти
1 та 2 гривні і монету 1 гривня зразка 1996 року. Замість них в обіг ввели сріблясті монети нового зразка.

l ОТ ВАМ І «ПУТІН ПРІДІ»…

Довелось скласти мандат:
депутат мацав груди
коханці під час засідання

Людей в анексованому
Криму змусять продати
колодязі

Через карантин зібрання аргентинських
парламентарів проходило онлайн

а таку поведінку 47-річний Хуан Емільйо Амері
склав мандат. Амері —
соратник по партії президента Альберто Фернандеса. Пояснив, що був впевнений, що
інтернет зник, і решта депутатів нічого не бачать. Тому

З

“

цілував їх. За 10 днів до цього
зробила операцію», — сказав
згодом Амері.
Спікер палати депутатів
Серджіо Маса одразу перервав
засідання, коли побачив, що
робить один із парламентарів.
Заявив, що складе заяву про
його злочин за дискредитацію
політичного класу. «Скандаль-

Скандальна поведінка депутатів під час
віддалених засідань бувала не раз. Пили
віскі чи засинали. Слід це припинити,
бо люди втратять до них повагу.

посадив помічницю Целесте
Бурґос на коліна, розстебнув
блузку і став цілувати груди.
Політик саме розлучається
з дружиною. У нього 3 дочки.
«Мені соромно. Почуваюся
зле. По цілій країні погане з’єднання з інтернетом. Це була
онлайн-сесія, пропав зв’язок.
Думав, камера теж відключена. Моя партнерка вийшла
з ванни. Я її запитав про нові
імплантати в грудях і потім по-

ясувалося, що
не так давно земляк зміг
продати квартиру в Луганську і переїхати до Києва.
Коли я спитав, яка причина переїзду, він відповів
шикарною фразою:
– Жить сейчас в Луганске — это как обедать
в туалете. В принципе
можно, но что-то не то.
Я зафіксував цей афоризм, ми ще хвилин п’ять
потеревенили про наш
колишній порт приписки,
потім я залишив контакт

З’

l ЛЮБОВ — ЗЛА…

Микола ДЕНИСЮК

Учора на Хрещатику зустрів земляка-луганчанина.
Я сидів на лавці, розмовляючи по скайпу із сином,
він підійшов і обережно спитав, чи можна зі мною
поговорити. Я не дуже люблю розмовляти
з незнайомими, але майже ніколи не відмовляю,
адже навіть те, що тобі не подобається, може
комусь допомогти. Це один із моїх гуманістичних
принципів

на поведінка депутатів під час
віддалених засідань бувала
не раз. Пили віскі чи засинали.
Слід це припинити, бо люди
втратять до них повагу», —
сказав Маса.
Хм, в українському парламенті сидять гвалтівники та бандити — і нічого.
А в них — попестив чоловік
жінці груди — і одразу виганяти з посади…

Місцеві жителі скаржаться, що у деяких
районах води не було до шести діб

на випадок крайньої
необхідності і поцікавився, чим він
планує займатися.
Відповів, що ходить
по співбесідах, що
роботи тут достатньо,
тож настрій оптимістичний. І вже коли ми прощалися, він сказав:
– Знаете, я сейчас
практически бомж, а хорошо. Дышать могу свободно. Никогда не думал, что
это настолько важно.
Уже їдучи в метро,
я згадав ці слова і подумав, що в широкому сенсі люди діляться на тих,
кому важливо дихати
вільно, і тих, кому ні.
Всі інші фактори — вторинні.

На Львівщині судитимуть
лікарку за смерть немовляти
в утробі матері
29-річна породілля втратила дитину через
недбальство гінекологині
Лія ЛІС

Микола ДЕНИСЮК

ак званий «глава Криму» Сергій Аксьонов
доручив примусово викуповувати приватні
свердловини та колодязі в зневоднених селах
півострова. «Вода — це стратегічна сировина. Водопостачання — спільна справа, і вода — для всіх,
не чиясь власність. Там, де відмовляються, — приймайте рішення про примусовий викуп. Сьогодні
води всім не вистачає», — заявив Аксьонов.
Цього року в Криму — найбільший її дефіцит
за період після окупації. Кажуть про пересихання
чотирьох річок. Запаси основних водосховищ —
Сімферопольського, Партизанського, Аянського,
Чорноріченського — на початок вересня становили
від 12% до 38%. У низці регіонів введено погодинний
режим подачі води, часто вона має жовто-брудний
колір. У деяких селах її дають три рази на тиждень.
Півострів має власні запаси води для потреб
населення. Однак окупанти використовують її для
численних військових баз, а також промислових
підприємств. Вирішення водної проблеми в Криму
вимагає великих затрат, але багата Росія не хоче
на це виділяти грошей. Там досі у селах навіть не побудували центральний водопровід, як обіцяла окупаційна влада.
Путін легко може припинити страждання
населення, повернувши півострів Україні, але
у Кремлі ніколи не рахувались з інтересами людей, якщо мова йде про завоювання.

Т

За неналежне виконання професійних обов’язків, що
спричинило тяжкі наслідки, 49-річній акушерці-гінекологу
загрожує покарання — позбавлення волі на строк до двох
років. «Достовірно знаючи, що у пацієнтки є переношена
вагітність, медик не провела необхідні у цьому випадку обстеження та неправильно обрала очікувальну тактику, що
призвело до загибелі плоду і було підтверджено висновком
відповідної експертизи», — розповіли у пресслужбі поліції.
Розслідування завершене, слово — за судом.

l ФАКТ
Найкраще ходять на роботу депутати
з «Європейської Солідарності», найгірше — із «За майбутнє». За інформацією Комітету
виборців України, у вересні найвищі показники відвідування пленарних засідань серед фракцій Верховної Ради
був у депутатів «Європейської Солідарності». У середньому в сесійній залі було зареєстровано 64% депутатів цієї
фракції. Трохи нижчі результати у групи «Довіра» та депутатів «Слуги народу» — в середньому 59% відвідування.
У нардепів від «Голосу» ці показники на рівні 54%, «Опозиційної платформи — За життя» — 46%, ВО «Батьківщина» — 43%, групи «За майбутнє» — 40%.
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l ПОЛІТИКА

l ПРЯМА МОВА
Фото eurosolidarity.org.

«Повій на Майдані» придумав
соратник Коломойського
Одіозний народний депутат від «Слуги народу» Олександр
Дубінський під час Євромайдану виконував замовлення людей
Януковича з дискредитації Революції гідності та Віталія Кличка
Фото 24tv.ua.

Дарія КЛИЧ

На придбання захисних костюмів та окулярів для лікарів, ремонт
апаратів ШВЛ, придбання ІФА-тестів Порошенко витратив 100 мільйонів
гривень із власного благодійного фонду.

«Влада не закупила
жодного апарата ШВЛ!
Перестаньте наживатися
на здоров’ї людей!»
П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська
Солідарність» Петро Порошенко вимагає припинити
розкрадання бюджетних грошей із «коронавірусного» Фонду
з Фонду боротьби із
COVID-19 не закуплено
жодного апарата ШВЛ. Це
висновок Рахункової палати. І це в
той час, коли кількість інфікованих
б’є рекорди щодня. На початку
пандемії, коли хворих було кілька
людей на всю країну, «зелена» влада зірвала стоп–кран економіки, а
тепер, коли кількість інфікованих
зростає із шаленою швидкістю, —
не робить нічого… Кошти вилучили також і з місцевих бюджетів
(у «коронавірусний фонд». — Ред.),

«І

“

ла Фонд боротьби із COVID-19 на
зручний корупційний інструмент
із відмивання грошей. За таких
умов лікарі змушені звертатися з
проханням про допомогу до благодійників — у тому числі і до «Європейської Солідарності»…
«Вимагаємо від правоохоронців звернути увагу на неефективне використання коштів. Також
ми хочемо, щоб були терміново
прийняті зміни до бюджету й розглянуте питання про страхування
лікарів. І головне: ми вимагаємо

На початку пандемії, коли хворих було кілька
людей на усю країну, «зелена» влада зірвала
стоп–кран економіки, а тепер, коли кількість
інфікованих зростає із шаленою швидкістю, —
не робить нічого…

хоча левова частина фінансового
навантаження лягла саме на них. І
сьогодні, як свідчать дані Рахункової палати, усі ці гроші чомусь витрачаються зовсім не для купівлі
медичного обладнання, тестів та
засобів захисту для лікарів. Можемо зробити невтішний висновок:
команда Зеленського перетвори-

від влади зупинити розкрадання
Фонду боротьби з коронавірусом!
Перестаньте наживатися на здоров’ї людей!».
P. S. Петро Порошенко нині
перебуває в одному з лікувальних закладів столиці — у нього
COVID-19, ускладнений двобічною пневмонією.

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

ро це йдеться в розслідуванні «Бігус.інфо». Журналісти
оприлюднили листування
Дубінського з Ольгою Семченко,
головою проросійського медіахолдингу «Вєсті» й цивільною дружиною тодішнього міністра доходів і
зборів Олександра Клименка.
Дубінський, зокрема, розписав
план «Майдан меншості», який серед іншого включав відомий фейк
«про повій на Майдані», а також
«активності» щодо одного з лідерів
протесту — Віталія Кличка. Так, за
сценарієм Дубінського, було знято
постановочний відеоролик за участю проституток, які розповідали
про те, що вони надають сексуальні послуги учасникам Євромайдану. Дубінський пропонував разом
із підставними повіями затримати
кількох «реальних вуйків із Буська»,
яким, мовляв, «захотілося кохання»
на Майдані. Розрахунок був на те,
що дружини, матері й сестри, побачивши ролик, не пускатимуть чоловіків на протести.
Судячи з листування, Ольга
Семченко, яка керувала процесом
із дискредитації Революції гідності
та її учасників, дуже переживала
щодо того, щоб «матеріал» Дубінського про «повій на Майдані»
потрапив на телеканал «1+1» та в
іноземні ЗМІ. Нагадаємо, що стаття
«Повії з Окружної перебралися на
Майдан» вийшла у «Вістях» 27 грудня 2013 року.
Крім того, Дубінський пропонував очорнити Віталія Кличка фейковими польотами в Москву. «Багато
обговорюється фейковий сюжет
про Віталія Кличка (в листуванні.
— Ред.). Ідея в тому, щоб показати, як він літає в Москву. Для цього
Дубінський пропонує орендувати
один із чартерних літаків, яким користується і Кличко, для польоту в
Росію, а потім просто намалювати
дані про перетин кордону. У тексті
сюжету, який Дубінський висилає
Ользі, окремо виділено «фотошоп»
і «підставний реалістичний спікер»,

П
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Депутату від «Слуги народу» Олександрові Дубінському і його матері
належить 17 автомобілів, серед яких — Maserati й колекція Mercedes,
а також 24 квартири, два будинки, 70 соток землі.

“

Олександр Дубінський пропонував разом із
підставними повіями затримати кількох «реальних
вуйків із Буська», яким, мовляв, «захотілося
кохання» на Майдані. Розрахунок був на те, що
дружини, матері й сестри, побачивши ролик, не
пускатимуть чоловіків на протести.

— повідомляє «Бігус. інфо».
Фейкове «розслідування» про
польоти Кличка мало вийти у двох
серіях. Дубінський підготовку і подальшу рекламу оцінив у 50 тисяч
доларів. А загальна вартість плану «Майдан меншості» становила
500 тисяч доларів.

ДО РЕЧІ
 Депутату від «Слуги народу»
Олександрові Дубінському і його
матері належить 17 автомобілів,
серед яких — Maserati й колекція
Mercedes, а також 24 квартири,
два будинки, 70 соток землі. «Мама
любить швидкість!» — відповів він
журналістам щодо великої кількості
машин, зареєстрованих на матір.
 Олександра Дубінського за-
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писують до так званої «групи Коломойського» у Верховній Раді. Крім
нього, в цю групу входить ще до
50 народних обранців від «Слуги
народу», які орієнтуються на інтереси одіозного олігарха. Також до
«людей Коломойського» зараховують і депутатську групу «За майбутнє», в яку входить волинянин і давній партнер та друг Коломойського
Ігор Палиця. Деякі оглядачі «групу
Коломойського» у парламенті називають «золотою акцією», за допомогою якої олігарх робить ще
більшим свій вплив на Президента
Володимира Зеленського.
 Олександр Дубінський очолив виборчий список кандидатів у
депутати Київської обласної ради
від партії «Слуга народу».
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l БОЛИТЬ!

Коли В’ячеслав отямився
в палаючому літаку,
почав збивати полум’я з друга…
Рідні і друзі оплакують своїх
близьких, які загинули під
час катастрофи військового
літака під Чугуєвом,
розміщують у мережах
світлини загиблих і діляться
спогадами про них

“

Він уцілів лише
тому, що його
прикрили обломки
фюзеляжу.

Євгенія СОМОВА

олоді, усміхнені, товариські, сповнені надій і амбітні
— такими їх пам’ятають
друзі і батьки. Вони були різними,
але їх об’єднувала любов до польотів, до неба. І воно покликало
хлопців. Нагадаємо, що 25 вересня
в авіакатастрофі під містом Чугуїв
на Харківщині загинуло 19 курсантів Харківського національного
університету Повітряних сил, майбутніх штурманів, і 7 офіцерів. Найстаршому члену екіпажу було 42
роки, а наймолодшому — 19. Вони
мали завершити політ о 21 годині
50 хвилин, але о 20.40 запросили
захід на посадку. А вже через п’ять
потому сталася катастрофа. Літак не
дотягнув якихось два кілометри до
аеродрому. З 20 курсантів і 7 членів
екіпажу вижив лише один...
За лічені хвилини до падіння
офіцер Олексій Остапенко переписувався з семирічною донькою. Листування не можна читати байдуже.
В опублікованих скріншотах
видно, що дівчинка запитує батька,
чи все у нього в порядку, а він заспокоює: «Не хвилюйся, усе добре».
Пізніше, о 21.16 цікавиться: «Тату,
ти живий?», а через хвилину, коли
почула про катастрофу, пише: «Тут
упав літак».
Коли батько перестав виходити
на зв’язок, дитина, наче доросла, заспокоювала маму. Мовляв, не хвилюйся. Він мені, певне, ще відповість.
«Донька дістала телефон. Я бачу переписку, –говорила Олена, дружина
штурмана Олексія Остапенка. — У
мене було таке відчуття, що вона
наче передбачала все це».
За словами жінки, чоловік після
цього трагічного польоту повинен
був отримати кваліфікацію першого
класу. Олена розповідала, що її Олексій був закоханий у свою професію,
він жив роботою і знав, як її робити.
«Це було його покликанням. Тому
що чогось іншого, ніж літати, він не
вмів. Навіть кран замінити не міг, —

М
Переможця премії цього року обирали рекордно довго.
Та причина порадувала: всі десять кандидатів–фіналістів
представили більш ніж достойні напрацювання.

Учитель Василь Дяків
виграв чверть мільйона
гривень і замахнувся
на мільйон доларів!
Закінчення. Початок на с.1
Інна ПІЛЮК

оваторські підходи Василя
Дяківа дали плоди: за 19
років він випустив шість десятків переможців обласного етапу
Малої академії наук України, має у
професійному «послужному списку» і президентських стипендіатів.
На запитання про успіхи своїх вихованців каже, що насамперед дає їм

Н

“

Моє кредо: «Лише
особистість
може виховати
особистість».

навики бути командними гравцями, при цьому не нівелюючи їхніх
особистих бачень та переконань.
Аналогічно працює і над собою.
Впевнений, що кожен педагог повинен бути особистістю, патріотом
і новатором: «Школа завжди обмежена, тому ми маємо виходити за
межі, ставити перед учнями питання, які вони мають вирішувати. Бо
за них цього ніхто не зробить. Моє
кредо: «Лише особистість може виховати особистість».
На врученні премії пан Василь
подякував своїм вихованцям за
натхнення та мотивацію і розповів,
що мріє, аби серед викладачів не
було людей із комплексом раба. А

ще зізнався, що думає про час, коли
кожна дитина матиме право вибирати предмети, які їй подобаються
і в яких вона бачить свій розвиток.
Конкурс Global Teacher Prize
Ukraine відбувається в нашій країні втретє. Цьогоріч за звання бути
найкращим педагогом змагалися
майже 3 тисячі викладачів із 21 регіону, що є рекордом премії. Першим її переможцем 2017–го року
був вчитель фізики та астрономії з
Чернівців Пауль Пшенічка. У 2018–
му найкращим визнали викладача
інформатики із Запоріжжя Олександра Жука, а у 2019–му — українського та англійського філолога
Наталю Кідалову з Мелітополя.
Всесвітній етап вчительських
змагань відбудеться в Лондоні.
Там переможець може отримати
мільйон доларів. Цю нагороду називають «Нобелівською премією
для вчителів».

ПРЯМА МОВА
Василь ДЯКІВ, учитель
2020 року за версією конкурсу
Global Teacher Prize Ukraine:
«Моя вчительська суперсила
має багато складників. Перший
полягає в тому, щоб завжди бути
собою і відображати свій ціннісний світ. Другий
гий — це
командна робота.
Підтримка мого
ого колективу і не тільки
колективу. Третій
— моя сім’я і четвертий — я вірю
юв
Бога».

На четвертий день після трагедії хлопець вийшов на прогулянку.

згадувала вона. — У мене чоловік не
розумів нічого, крім літаків».
На борту АН-26 були курсанти з
різних областей України, зокрема з
Волині, та двоє — Ростислав Булій
і Віталій Вільховий — із сусідньої
Львівщини. Останній дивом вижив
під час катастрофи. З тяжкими опіками його з місця трагедії забрала
«швидка». Однак, як стало відомо
згодом, він помер у лікарні.
Єдиний, хто врятувався, — 20–
річний курсант В’ячеслав Золочевський. Про трагедію всього не пам’ятає, бо деякий час був без свідомості.
Він уцілів лише тому, що його прикрили обломки фюзеляжу. Хлопець
знаходився під ними, наче в капсулі
— і вогонь не зміг дістати. Коли отямився, покинув літак, який горів. Після цього взявся ще рятувати Віталія
Вільхового. До нього приєдналися
й водії автівок, котрі стали свідками
аварії. Один із них розповідав, що на
її місці горіло усе. Полум’я було дуже
сильним. На Віталієві плавився одяг,
його розрізали — і він знімався разом зі шкірою.
В’ячеслав Золочевський ще й
досі у лікарні, але вже йде на поправку. Лікарі дозволили йому нещодавно першу коротку прогулянку територією шпиталю. Журналістці
ТСН, якій вдалося порозмовляти з
ним, він повідомив, що того трагічного дня ніщо не віщувало біди. Політ тривав нормально. Курсанти на
борту опановували навігацію, запуск
двигунів і радіопереговори. Єдине,
що відчув Слава, який сидів поряд із
кабіною пілота, — різкий крен літака. Отямився вже під палаючим фюзеляжем. Хлопцеві важко згадувати
Р
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той трагічний день, втрату друзів.
Він ще й досі перебуває у тяжкому
психологічному стані. Його чекає
тривала реабілітація. Тож мама через соцмережі збирає кошти. Хоче,
щоб син швидше забув авіатрощу.
В’ячеслав, за її словами, з дитинства
мріяв стати пілотом, як тато. Але,
схоже, трагедія змусила по-іншому
подивитися на майбутню професію. Тож хлопець вирішує, чи варто
продовжувати навчатися у військовому виші, чи, може, обрати іншу
спеціальність. А мамі, як і батькам
загиблих курсантів, хочеться почути
правду про причину авіакатастрофи,
та хто відповість за смерті хлопців,
які так любили небо, будували плани
на майбутнє.
P. S. Закінчується розшифрування та аналіз «чорних ящиків» літака
АН-26. Слідство розглядає декілька
версій катастрофи. Серед них є й
така: на технічні несправності наклався людський фактор. Члени комісії мають претензії до організації
навчальних польотів у виші. Зокрема
до того, що курсантів, які перебували
на борту, було значно більше, ніж обладнаних навчальних місць. До того
ж командир екіпажу на момент катастрофи не мав штатного «правого
пілота». На його роль записали курсанта. А це місце міг зайняти лише
той, хто налітав відповідну кількість
годин як удень, так і вночі. Якби пілот
мав досвідченого помічника, можливо, його підказка командиру екіпажу
допомогла запобігти трагедії, вважають члени комісії.
Джерело:
«Український репортер»,
Факти, POLITEKA, ТСН.

А

Представництво польської агенції оголошує набір працівників на склади брендового одягу на околицях м. Лодзі
Житло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.
PОбов’язки: комплектація замовлення, упаковка, P
Зустрічає наш координатор.

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.

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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Одну із робіт Марії Примаченко художник «одягнув» у камуфляж.

Фото ukrinform.ua.

Нікіта Тітов: «Україна дуже красива, але її шкіру розриває війна».

«Я народився не тут, але обидва Майдани
зробили мене українцем»
ображення набуло шаленої
популярності в соцмережі та зацікавило Укрпошту.
Там саме шукали ескізи для нової
поштової марки. 29 травня вона
вийшла тиражем у 140 тисяч примірників. 5–та у світі, присвячена
COVID-19, українська марка стала
унікальною за змістом. Адже її сюжет поєднав боротьбу з пандемією
та окупантами.

З

«ЩОБ ПОКАЗАТИ,
ЯКА СТРАШНА ВІЙНА,
НАМАЛЮВАВ ОДНУ
З КАРТИН МАРІЇ
ПРИМАЧЕНКО У КАМУФЛЯЖІ»
Нікіта Тітов народився в естонському місті Їхві, звідки родом
його мама. А тато — українець, з
Чугуєва Харківської області. Згодом Нікіта з батьками переїхав до
Харкова. Як зізнається сам художник, до Революції гідності він був
просто ілюстратором і арт–директором в одній київській рекламній
агенції, де пропрацював 13 років.
Тоді щоденна його дорога з дому в
офіс і назад пролягала через Майдан. Дивлячись на ці події, неможливо було залишатися осторонь.
«Перший політичний плакат в
моєму житті я зробив під час Майдану у 2013 році, десь у грудні,
коли відчув, що в країні відбуваються дуже потужні зміни. Тоді ще
не було сильних зіткнень, але вже
з’явилось таке відчуття, що люди
підуть до кінця, і що Україна вже
не буде такою, якою була до цього. Тоді й створив плакат «Країна
народжується». Намалював там
маленьку дитинку, ще плід, на тлі
Майдану», — розповідає Тітов.
Згодом було ще кілька робіт,
присвячених Революції гідності.

“

Нині Нікіта Тітов —
один із найкращих
плакатистів України.
Його роботи
збирають тисячі
репостів і ставлять
на аватарки.

живає через усе, що відбувається.
Багато хто постраждав від цієї війни», — каже митець.

«А НА «СОЛОВ’ЇНУ»
ПЕРЕЙШОВ ЗАВДЯКИ
СЕМИРІЧНОМУ СИНУ»
Нині Нікіта Тітов — один із найкращих плакатистів України. Його
роботи збирають тисячі репостів і
ставлять на аватарки. Себе він називає «художником фейсбуку»: «Я
не дуже люблю багато говорити чи
писати. Для мене малюнок — це
моє висловлювання на будь–яку
тему. А фейсбук — це мій щоденник. Як і більшість людей, викладаю туди те, про що думаю, але не
замислююся, скільки буде лайків».
У його доробку уже більше 150
плакатів. Перша виставка відкри-

Історії для душі
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«Ми віримо,
що з Божою допомогою
справимося з усіма
випробуваннями»
l НЕДУГАМ НАПЕРЕКІР «Перш ніж прийняти рішення
про одруження, мусив пересвідчитися, що не стану тягарем
для Оксани, — говорить Василь Патращук із селища Турійськ
на Волині. — Переїхав до райцентру, винайняв помешкання
і почав жити окремо від рідних. Сам купував продукти, готував
їжу, прибирав… Коли упевнився, що зі всім справляюся, тоді й
запропонував Оксані стати моєю дружиною».
с. 11—13
«Я впізнала тебе з усіх,
Я впізнала тебе без слів.
Серед тисячі інших сердець
Почула, як б’ється твоє...»
(Уривок з пісні «Наречена»).

»

То в чиє
українське серце
влучив амурчик
«МайстерШефа» Ектора
Хіменеса-Браво?
l ГЕРОЙ НОМЕРА Що, крім
несподіваних кулінарних відкриттів,
так довго тримає колумбійського
кухаря в нашій країні?
с. 3—5

Як говорити
з дитиною
про секс

лася в Києві 2016–го. А наступна, «Шлях свободи. П’ять років
України в плакатах Нікіти Тітова»,
мандрувала регіонами України.
Зараз він працює у Харківському
ЛітМузеї. Саме тут у травні презентовано його виставку «Поличка». Це 28 оригінальних портретів
українських письменників, намальованих чорними лініями. Сергій Жадан, Тарас Шевченко, Леся
Українка, Іван Франко, Григорій
Сковорода, Василь Стус, Ліна
Костенко…
Хоч в Україні Нікіта Тітов переживав кризи і навіть злидні, та повертатися до Естонії не хоче: «Звісно, життя тут дуже складне. Та події
в Україні зробили мене тим, хто я є».
Говорити українською він став завдяки сину. «Коли йому було сім ро-

Плакат, присвячений Покрові,
користувачі інтернету поширили
зі сторінки художника
4,5 тисячі разів.

ків, він прийшов додому і сказав, що
буде розмовляти виключно українською. Я вирішив його підтримати».
«Не знаю, не розумію, що буде
далі. Мені здається, зараз ми рухаємося не в той бік… Звісно, дуже
болюча тема війни, і всім би хотілося, щоб вона закінчилася, але
мені болить питання: «Як?». Для
України це може бути саме поразка, і наслідки її будуть страшні…Та
все ж вірю в країну, і хочу робити
для неї все, що в моїх силах. Дуже
люблю цю прекрасну землю. Я народився не тут. Але обидва Майдани зробили її зрозумілою мені та
близькою. А також мій син — адже
це його країна, він тут народився.
Дуже хочу щось йому передати.
Аби він тут бачив і отримав щось
набагато краще, ніж зараз є», —
каже Нікіта Тітов.
За матеріалами: suspilne.
media, belsat.eu, www.ukrinform.
ua, www.arthuss.com.ua.

ЧИТАЙТЕ У ЖОВТНЕВОМУ
НОМЕРІ ОБ’ЄДНАНОГО
ВИПУСКУ

ніхто
ТАК
не КОХАВ
volyn.com.uaa

яскраве і барвисте перетворює
на страшну реальність. І це треба
пам’ятати щодня, щоб перемога
була швидшою», — зазначив художник.
Популярним у мережі також
став плакат із написом «Pray» та
переліком міст на Донбасі, де
тривають бойові дії. «Тоді відбувся теракт у Парижі, і вся стрічка
майоріла постами зі словом pray.
Водночас натрапив на допис свого
друга, він писав, як зараз стріляють у Мар’їнці. Таких міст тоді було
багато, але ніхто за них не молився. Тому я вирішив про це нагадати», — згадує Тітов.
Найбільше ж репостів отримав
плакат, присвячений 14–му жовтня, — Покрові й Дню захисника.
Його лише зі сторінки художника
поширили більш як 4,5 тисячі разів.
«Думаю, людям сподобалася
ця робота. Божа Матір угорі, а внизу — солдати в окопах. Багатьом
болить. Багато хто співчуває, пере-

Фото wikiwand.com.

Ольга ВЕКЕРИК

А наступною темою стало протистояння на Сході держави. «Я хотів
сказати, що Україна дуже красива,
але її шкіру розриває війна, яка
для мене почалася влітку 2014
року. Саме тоді я вперше відчув,
що вона буде страшна і триватиме
довго. І щоб передати ці відчуття,
взяв одну із робіт Марії Примаченко і намалював її в камуфляжі.
Бо хотів показати, як війна усе

»

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

ц Зимненська Богоматір і сьогодні творить
дива: повертає зір, лікує від безпліддя, позбавляє
пухлин…
ц То в чиє українське серце влучив амурчик «МайстерШефа» Ектора Хіменеса-Браво?
ц Домашня аптечка: скільки ліків потрібно мати «на всяк випадок»?
ц Як говорити з дитиною про секс: рекомендації від ексміністерки охорони здоров’я
Уляни Супрун.
ц Засновник магазинів Dutty Free Чарльз Фіні віддав на доброчинність 8 мільярдів доларів
– майже все, що заробив за життя.
Номер вже у продажу. Запитуйте у точках продажу преси або у ваших листонош чи у
відділеннях зв’язку. А ще краще передплатіть – і друзі-поштарі, незважаючи ні на які
коронавіруси, доставлять наше видання вам додому.
Фото із сайту церкви «Еммануїл».

Закінчення. Початок на с. 1

Фото з фейсбук-сторінки Нікіти Тітова.

l ТЕМА №1

www.volyn.com.ua
www.volyn
y .com.ua

l ВІДВЕРТО ПРО ЦЕ Багато
батьків соромляться, бояться
та уникають розмов зі своїми чадами
ми, що часто призводить
р
на інтимні теми,
до небажанихх наслідків. Як цьому
зарадити — читайте на
с. 14—15
5

»

Передплатний індекс «Так ніхто не кохав» – 60779.

www.volyn.com.ua
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l ВИДАТНІ ЛІКАРІ

l УРОКИ ПАНДЕМІЇ

«Усе є отрута й усе — ліки.
Різниця лише в дозі»

Хто в черзі
на щеплення
від коронавірусу?

Фото upload.wikimedia.org.

Нині, коли нас
атакує коронавірус
у парі з сезонними
респіраторними
інфекціями, в аптеках
побільшало покупців.
Хтось шукає засоби для
зміцнення імунітету,
хтось — препарати,
які допоможуть
полегшити симптоми
захворювання, запобігти
ускладненням. Але чи
треба пити таблетки
жменями? Відповідь
на це запитання ще п’ять
століть тому дав
знаменитий лікар епохи
Відродження Теофраст
Парацельс
Оксана КРАВЧЕНКО

А МОГЛИ Б ЙОГО ПРОСТО
ВТОПИТИ У РІЧЦІ…
Справжнє ім’я «батька цілющої хімії» — Філіпп Ауреол
Теофраст Бомбаст фон Гогенгайм. Своє життя він присвятив тому, щоб знайти містки
між алхімією і медициною,
заклав основи антисептики,
токсикології, психотерапії, був
хірургом, яскравою, епатажною особистістю. І псевдонім
обрав з претензією на геніальність: той, хто перевершив
Цельса – давньоримського
науковця, медика і філософа
часів імператорів Августа і Тиберія. Про Парацельса вже
за життя ходили легенди. І досі
сперечаються, ким він був
насправді: великим лікарем,
шарлатаном чи… прибульцем
з іншої планети.
Наш герой з’явився на світ
10 листопада 1493 року
в швейцарському містечку Айнзідельн. Якби не його батько,
який був лікарем, немовля б
не вижило. Мати дитини, побачивши новонародженого,
ледь не збожеволіла: величезна голова, маленьке тільце
і чималий горб на спині. Вона
тільки встигла прошепотіти
чоловікові: «Зроби що-небудь,
я не хочу його більше бачити!»
І втратила свідомість. Якби
таке сталося в селянській родині, малюка просто втопили б
у річці. Але Вільям Гогенгайм
сказав: «Хто народився — той
має право на життя!». А щоб
лукавий і далі не втручався
в долю хлопчика, йому вирішили дати друге ім’я — Теофраст, на честь учня знаменитого Арістотеля.

Про Парацельса досі сперечаються, ким він був насправді:
великим лікарем чи шарлатаном?

Але випробування продовжувалися. Коли Тео виповнилося 10 років, померла мати.
І вони з батьком залишили рідні місця й вирушили до Австрії.
Там Вільгельм почав навчати
сина медичним премудростям.
Хлопець усе схоплював на льоту і вже через шість років зрозумів, що потрібно шукати інших наставників.
Медичну освіту Тео здобув
в університеті Феррарі (Північна Італія). У 1516 році юнак
закінчив навчання, захистив
дисертацію і був удостоєний,
як водилося в ті часи, «капелюха доктора медицини». Потім
Парацельс протягом багатьох
років був мандрівним лікарем.
Він побував чи не у всіх країнах
Європи, від Португалії до Литви, від Швеції до Італії. Припускають, що якийсь час жив
у Росії і навіть у Єгипті. І скрізь
дивакуватий ескулап не тільки
лікував хворих і поранених, а й
знайомився з методами, що застосовувалися у тодішній медичній практиці.
Набравшись досвіду
і знань, Парацельс повернувся у рідну Швейцарію, в Базель.
Справи пішли вгору після того,
як він узявся вилікувати багатого книговидавця і успішно
впорався зі своїм завданням.
Пацієнтові загрожувала ампутація ноги. Парацельс на той

час уже був відомим хірургом.
Але він зумів вилікувати рани
хворого медикаментозно.
На знак вдячності той допоміг
лікарю отримати професорську кафедру в Базельському
університеті. Але там Парацельс не затримався надовго.
Його вабило нове, незвідане,
містичне.

ЧУДОДІЙНЕ МИЛО
ВАЖЛИВІШЕ ЗА ЗОЛОТО
І СРІБЛО
Парацельс вивчав алхімію.
Але не для того, щоб виготовляти дорогоцінні метали й каміння, а для створення ліків.
Найпоширенішим методом
оздоровлення у той час вважали кровопускання. А Теофраст
стверджував, що це марна
і шкідлива практика, бо хвороби викликані зовнішніми агентами, які атакують організм.
Який стосунок це має
до мила? У1538 році, коли
в Європі лютувала чергова
епідемія чуми, Парацельс
одержав патент на незвичайний винахід, що призначався
для боротьби з недугою. Сьогодні ми ним успішно користуємося. І хоч кажуть, що опис
процесу миловаріння виявлено ще на шумерських табличках, які датуються 2500 роком
до н. е., саме мило Парацельса
зі спеціальними бактерицид-

ними добавками вперше почали використовувати не тільки
для миття, а й для знищення
збудників хвороб, які знаходяться на поверхні шкіри, зокрема, на руках.
Також ми зобов’язані цьому вченому відкриттям цілющих якостей мінеральної води,
використанням у медицині
мінералів і хімічних речовин.
Він вважав, що хвороба і здоров’я в організмі залежать від
гармонії стосунків природи
і людини. Як хірург, першим
став застосовувати в медичних цілях настоянку опію, чим
значно полегшував страждання оперованих — до цього їх
різали «по-живому».
Парацельс розвивав
ідею, що макросвіт Всесвіту є
в кожній людині і називається
мікрокосмом. Доводив, що всі
хвороби викликані отрутами,
які потрапили на Землю із зірок. Але їхній вплив не завжди є негативним, все залежить
від дози діючих речовин, які
містяться в мінералах, травах
і хімічних комбінаціях. У праці
«Доза робить отруту» вчений
доводить, що деякі токсини
в малих кількостях стають ліками. І навпаки, менш шкідливі речовини можуть виявитися
смертельними, якщо їх споживати в надмірних дозах.
Сьогодні не шістнадцяте
століття. Здається, вже всім відомо, що приймати жменями
медикаменти, які без рецептів
можна придбати в будь-якій
аптеці, шкідливо й нерозумно. Та все ж іноді люди думають: якщо випити за один раз
кілька пігулок, то самопочуття поліпшиться швидше. Але,
наприклад, у кардіологічних
хворих при передозуванні ліків можуть виникнути розлади
ритму, здатні спричинити зупинку серця. Зловживання жарознижувальними та протизапальними препаратами може
призвести до ураження нирок
і печінки. Саме тому, приймаючи популярний нині парацетамол, необхідно знати міру, аби
не нашкодити організму.
Кажуть, Парацельс помер,
випробовуючи на собі новий
засіб для лікування. Інші джерела свідчать, що його отруїли
конкуренти — колеги-медики
й аптекарі, яким він перейшов
дорогу, бо критикував їхні дорогі й недієві «смердючі мікстури». Як бачимо, уроки тих
часів актуальні й зараз.

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

У МОЗ розповіли, скільки вакцин проти
COVID-19 може отримати Україна і про чий
захист подбають насамперед
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов
повідомив, що тривають переговори з чотирма компаніями, які перебувають на завершальних стадіях клінічних випробувань препаратів.
Ідеться про дві компанії зі Сполучених Штатів,
а також із Великобританії та Китаю. Наразі Мінфін заклав у бюджеті на наступний рік 2,6 млрд
грн на вакцини проти коронавірусу, а запит
МОЗу був 15 млрд.Також розраховують отримати міжнародну допомогу, завдяки якій вдасться
захистити від коронавірусу до 8 млн українців.
Щеплювати насамперед будуть людей із групи
ризику — літніх, тих, хто має супутні захворювання, медиків, освітян тощо. Коли матимемо
вакцину, точно не відомо. Посадовці сподіваються, що це станеться у першій половині наступного року, ВООЗ дає менш оптимістичні
прогнози. Там планують, що 2 млрд доз вакцини будуть виготовлені до кінця 2021-го, 50% їх
одержать країни з низьким та середнім рівнем
доходу.
Втім, не всі вважають щеплення панацеєю.
Наразі 47% українців, опитаних у серпні Ки-

“

Наразі Мінфін заклав у бюджеті
на наступний рік 2,6 млрд грн
на вакцини проти коронавірусу,
а запит МОЗу був 15 млрд.

ївським міжнародним інститутом соціології,
готові пройти безкоштовне щеплення від коронавірусу вакциною, яку схвалить ВООЗ. 42%
не збираються цього робити.
І такі настрої не тільки в Україні. Нещодавно американський мільярдер, глава компаній
Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив, що він і його
шестеро дітей «не схильні до ризику COVID-19».
Тому родина Маска не планує вакцинуватись
від коронавірусу.
Відомо, що на початку пандемії Ілон Маск
також засуджував обмежувальні заходи й
стверджував, що влада не повинна забороняти
людям виходити з дому і карати їх за порушення правил карантину. Також раніше каліфорнійський мільярдер писав у своєму Twitter, що
«паніка через коронавірус — це тупість», і що
«автомобільні аварії набагато небезпечніші, ніж
поширення COVID-19».
Експерти пояснюють такі «антикоронавірусні заяви» Маска тим, що пандемія погано вплинула на його бізнес, і компанії Tesla довелося закрити заводи на карантин. Більшість же людей
у світі з нетерпінням чекають часу, коли завдяки
щепленням підступну недугу вдасться зупинити.

Несприятливі дні у жовтні
У другому місяці осені середніх
і сильних магнітних бур не передбачається.
А ось слабкі магнітні бурі будуть:
11, 29 і 30 жовтня.
Тому метеозалежним людям у ці
дні все одно варто приділити підвищену увагу своєму самопочуттю.
Джерело: ranok.ictv.ua.
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Велика сторінка для Пані
l РУКОДІЛЬНИЦЯМ
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Розумна жінка завжди додає цукор до всього, що говорить
чоловікові, і забирає сіль з усього, що чоловік говорить їй.
Арабська приказка.

l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!

Красива осінь вишиває клени
Червоним, жовтим, срібним, золотим.
А листя просить:
— Виший нас зеленим!
Ми ще побудем, ще не облетим.

Джинси зі стразами, вишивкою чи
потертостями — це вже повний відстій
Відомий український дизайнер одягу Андре
рее Тан дав кілька порад, які допоможуть жінкам
виглядати стильно цієї осені
ін звернув увагу на популярні речі в гардеробі
ер
робі більшості з нас — джинси. Розповів
Розповів,
в,
як і з чим їх можна поєднувати.
Скінні. Восени вони знову в моді. Найкраще
йккраще такі джинси личать дівчатам зі стрункими ногами і вузькими стегнами.
еггнами. Що стосується
взуття до них, то він радить придбати кросівки ччи ботильйони з ши
шиирокими халявами.
Бойфренди. Вони, певне, будуть актуальні за
завжди.
вжди. Щоб ваш
образ був яскравішим, цього сезону слід носитити
ти
и їх, закачавши значно ширше, ніж минулого. Для прогулянки
и чи романтичного побачення можна поєднати з взуттям на
н підбо-рах. Але найкраще доповнити кедами чи кросівками.
вкками.
З високою посадкою. Слід відмовитися
від джинсів із заниженою талією, оскільки вони
не всім підходять. А ось високі допомагають
підкреслити талію. Якщо поєднати їх із взуттям
на каблуках, то буде здаватися, що ви на декілька сантиметрів вищі.
Без декору. Колись були модними джинси з вишивкою, стразами, потертостями, але
не нині. Для того, щоб річ не була прив’язана
до якогось сезону і не стала антитрендом через
рік, віддавайте перевагу при купівлі лаконічному крою без декору.
Фото twinset.com.

В

Ліна КОСТЕНКО.

l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ

l НА ЗАМІТКУ

Щоб діти жили
дружно

Шкіряні вироби:
секрети догляду

Їхні стосунки між собою віддзеркалюють
взаємини в сім’ї
одавайте власний приклад. Різностатеві діти
в родині — індикатор, який фіксує стосунки
батьків. Хочете, щоб між братом і сестрою був
мир і дружба, станьте прикладом для них. Діти ж вчаться
в нас, дорослих. Лише ваші слова: «Дивися, як тато з мамою домовляються, знаходять компроміс», — можуть
змінити поведінку нащадків.
Не порівнюйте. Головне, що повинні зробити батьки, — навчитися доносити до синів і доньок причини,
через які вони ведуть себе так, а не інакше. Пояснювати
все фразою «Він же маленький, а ти велика» — не варіант. Не варто карати старшого, аби заспокоїти молодшого.
ого.
Будьтее терпеливі
в й
мудрі.
удрі. Змусити
Змусиити
т ді-ітей
ей дружити ненееможливо.
ожливо. Вони
можуть
ожуть бути
незадоволені
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ну.
Фото invak.info.

Схема clematis.gallery.ru.
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Аби ваш одяг чи взуття гарно виглядали,
не обов’язково купувати дорогі креми для них
оловне — це своєчасне очищення від пилу і бруду.
Взуття варто протерти сухою ганчіркою відразу ж
після того, як ви прийшли з вулиці. Те, яке дістали після
довгого зберігання, спершу необхідно почистити, а потім
взувати. Перед нанесенням крему вимийте його. Адже якщо
ви це робили перед тим, як покласти у сховок, воно вже
покрилося пилом. Навіть коли лежало в закритій коробці.
Хочете надати шкіряним виробам гарного блиску,
не застосовуючи крему? Протріть їх м’якою ганчіркою,
змоченою у збитих яєчних білках. Вони матимуть незвичайний блиск.
к.
Шкіряне взуття коричневого
або бежевого кольорів можна
натирати молоком.
оком. Це освіжить
його колір, додасть
одасть блиску
і доглянутого вигляду. Чистити
можна й сумішшю
шшю лляної олії
зі скипидаром.
м. До речі, останнім
можна розбавити
вити й повернути
до життя засохлий
хлий крем для
взуття. Якщо ви звикли чистити
туфлі чи чоботи
ти спеціальним,
краще змастіть
ть їх ним і залишіть
на 10–15 хвилин,
лин, щоб він міг
просочитися у шкіру. Після
цього можна відполірувати до блиску.
иску.
Дехто рекомендує
ндує
натирати шкіряне
ряне
взуття шкіркою
ою від
банана.

Г
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l ВАРТО ЗНАТИ

Ботокс для волосся в домашніх
умовах

Якщо ви хочете виконати цю процедуру самостійно, потрібно
трібно уважно
у
вивчити всі рекомендації,ї,,
віду зверніться
звверніться перший раз по допомогуу
зазначені виробником на упаковці. Для отримання досвіду
до фахівця. Він підбере відповідну для вас сироватку

ля домашнього ботоксу використовують професійні засоби відомих брендів. Це дає змогу уникнути негативних
наслідків і досягти потрібного результату.
Отримати подібний ефект, не витрачаючи
великої кількості грошей, також можливо,
якщо застосовувати деякі народні методи.
Розвести у воді 2 ст. л. желатину, додати
до нього 20 г прогрітого до 50 градусів меду,
перемішати, влити 20–40 г касторової або
лляної олії і нагріти всю масу до 50 градусів. Нанести маску по всій довжині волосся
на 20 хвилин, затим змити водою з шампунем. Повторювати регулярно раз на тиждень
протягом 2 місяців.
У 100 мл окропу заварити 1 ст. л. зеленого чаю. Через 5 годин процідити. У рідині
розвести 40 г желатину, долити 10 г оливкової або реп’яхової олії. Нанести на волосся,
залишити на 15 хвилин, укривши поліетиленом і рушником, потім змити теплою водою. Слід робити процедуру раз на тиждень
3–4 місяці.
Подрібнити половинку авокадо, додати
до нього яєчний білок, а також 10 крапель
ефірної олії. Перемішати до однорідної маси,
нанести щіточкою на локони. Накрити голову поліетиленом, прогріти феном близько
10 хвилин, потім залишити ще на 20 хвилин.
Змити водою з шампунем. Провести загалом
5 процедур з періодичністю одна на 10 днів.
Народні методи лікування волосся
з ефектом ботоксу дадуть результат, тільки

Д

якщо виконувати
вати вс
всі
сі дії регулярно, чітко доендацій.
тримуючись рекоме
рекомендацій.

ЯК РОБИТИ
ТИ ПРО
ПРОЦЕДУРУ
ОЦЕДУРУ ПРАВИЛЬНО
1. Голову двічі ретельно
реттельно вимити шампунем.
2. Витерти
ти воло
волосся,
осся, підсушити феном
до вологого стану.
іть рук
кавички, щоб захистити
3. Одягніть
рукавички,
ах.
шкіру на руках.
хідність, приготуйте роз4. Якщо є необх
необхідність,
ватки, дотримуючись
д
чин для сироватки,
інструкції.
истовууючи щіточку, нанести
5. Використовуючи
су на пасма,
паасма, відступаючи кілька
акуратно масу
коренів.
сантиметрів від коренів.
сати волосся
воолосся гребенем для рів6. Причесати
озподіллу речовини по всій пономірного розподілу
и.
верхні голови.
7. Одягніть
ть пол
поліетиленову
іетиленову шапочкуу
азначенний на упаковці час.
с.
і витримайте зазначений
8. Якщо до скла
складу
аду не входять
тьь
ди і цее зазначе
еноо
формальдегіди
зазначено
прогріййт
йтее гогоов інструкції, прогрійте
лову феном.
9. Змийте засіб теплою водою відразу
після процедури або спочатку зафіксуйте
праскою, коли локони будуть повністю сухими (про це буде вказано виробником кожного конкретного бренду).

ПРОДОВЖИТИ ЕФЕКТ
МОЖНА ТІЛЬКИ
ПРИ ПРАВИЛЬНОМУ ДОГЛЯДІ:
після ботоксу мийте голову м’якими

Фото petropavlivka.city.

шампунями без сульфатів,
не відвідуйте солярій,
не ходіть під прямими сонячними променями занадто довго,
щотижня наносьте живильні, зволожувальні маски,
випивайте щодня 1,5 л води,
вживайте вітаміни, призначені лікарем.
Джерело: uk.shhttpselfcosmetics.com.

l КОРИСНІ ПОРАДИ

Пластикові контейнери: як вибирати, зберігати
й очищати
Вони повинні створювати зручності господині, а не бути
мотлохом, який вивалюється з кухонних шаф
вадрат і прямокутник. Якщо місця на полицях і в ящиках недостатньо, використовуйте ємності квадратної
і прямокутної форми, а не круглої чи овальної. Останні
залишать багато простору в шафі чи холодильнику, який ви
не зможете заповнити.
Колір і форма. Спробуйте таку систему зберігання: вибепевний колір, матеріал чи форму контейнера для окремої
ріть певн

К

Пла
ємність можна освіжити
« Пластикову
з допомогою
до
харчової соди. Протріть

нею стінки, а потім промийте і висушіть
посудину.
пос

Наприклад, для кухні — жовті,
зони чи кімнати.
к
вті, для
дл ванДля зберігання сипучих продуктів
ної — голубі.
го
уктів —
із синіми кришками, для шкільних сніданківв
та обідів на роботу — із зеленими і т. д. Так ви
и
не будете плутати хоча б зони зберігання і приизначення посудин.
Розміри полиць. Перш ніж купувати ємРозм
ності для зберігання, виміряйте висоту, глино
бину
ширину ящика. Контейнери повинні
би
ину й ш
входити
входит
ити в нього, стояти вільно. А коли вони
входять
один в одного, то взагалі чудоще й вхо
ход
д
во, бо ж не
н займатимуть багато місця у шафі.

Якщо пластиковий посуд зафарбувався після спагетті в томатному соусі, став липким. Аби цього не трапилося,
радимо перед тим, як класти їжу, змазати його стінки олією.
Вона стане бар’єром, який захистить їх від зафарбовування.
Коли це вже відбулося, то ситуацію можна виправити: додайте
столову ложку рідкого відбілювача з хлором у склянку теплої
води, влийте її в контейнер. Якщо він великий — заповніть його
доверху. Залишіть на 30 хвилин, а потім промийте в гарячій воді
звичайним засобом для миття посуду.
Як усунути неприємний запах. Пластикову ємність можна
освіжити з допомогою харчової соди. Протріть нею стінки, а потім промийте і висушіть посудину.

»
Фото txonstores.com.
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l СІМ «Я»

l СМІЙТЕСЯ НА ЗДОРОВ’Я!

Про що говорять двері

«І тогді натягли ми з кумом
одну маску на двох…»

— От скільки можна тобі повторювати одне й те ж?
— Я була занята!
— Але застелити ліжко, займає пів хвилини!
— Мама!!! — на знак надзвичайного обурення донька
моєї подруги з усієї злості гримнула дверима своєї кімнати
Оксана КОВАЛЕНКО,
мама

итина у дванадцять років
«поставила» таку крапку
в розмові, що аж посипалася
штукатурка. А її мама з останніх сил таки стримала себе від
бажання дати прочухана уже
через свіжу провину. Така ситуація дуже поширена, і тут
дійсно є два види реакції батьків: або дотискати, демонструвати, хто в домі хазяїн (і давати
перепалці нове дихання), або
сприйняти це як право й потребу чада випустити пар. А як
правильно?
Гримання дверима звучало
й тепер іноді звучить і в моїй
хаті. Я сприймаю його як звук
виклику з боку дитини, мовляв, останнє слово за мною.
Він справді провокує догнати
й розставити акценти по–своєму. Коли хлопці були меншими
і висловлювалися за допомогою гупання, я вбігала до них
зі словами, що це не культурно й не шанобливо щодо
мене, їхньої мами. Певна річ,

Д

“

зі світовим ім’ям Кевін Леман
у книзі «Новий підліток до
п’ятниці» публікує і поради, й
одразу вдячні листи батьків на
підтвердження, що його досвід
дієвий. «Життя у вашому домі
не обов’язково має скидатися на поєдинок дверей, що
грюкають, і крику у відповідь.
— пише Леман. — А якби ви
сказали доньці, підійшовши
до дверей її кімнати: «Чи означає це, що тобі набридло
чути мої прохання? Чи треба
це розуміти, як очі б мої тебе
не бачили? Хай там як, я готова
тебе уважно вислухати. Чекаю
у вітальні»». Психолог наголошує, що батьки обов’язково
мають з’ясувати все недомовлене, перш ніж продовжувати
спілкуватися так, ніби нічого
не сталося. Звісно, розмовляти
з дитиною радить, пам’ятаючи,
що права дітей і дорослих рівні
(старший не кращий за молодшого, просто кожен виконує
свою роль). Він не виключає й
покарання: не дозволити дитині вечірню прогулянку, аби
вона зрозуміла, що гупати некорисно. Леман радить моти-

Розмовляти на гострі теми варто, коли
вгамувався «нервовий клекіт», — з повагою,
тоді й продовження буде таким, як хочеться.

Відповіді
на cканворд із с. 11

спокійний розважливий тон
втримати мені не вдавалося.
Нервувала, бо відчувала, що
втрачаю контроль над ситуацією. Тепер для мене, мами, яка
практикувалася з двома підлітками, гримання по третьому колу уже не здається таким
аж катастрофічним. (Навіть кумедно уявляти, що ті наші двері чекає через років десять ще
одне випробування). Знаю, що
це моє дитя, як охолоне, саме
прийде поговорити.
Однак є й моменти інакші:
якщо син чи донька усім видом
показує, що не відчуває ані
найменшої вини. Тоді батьки
мають відновити золоту середину, віднадивши від дурного. Американський психолог

вувати своє рішення спокійно і
на основі такої думки: «Наш дім
і стосунки — найголовніші, все
решта вторинне».
Ніхто так не знає дітей, як
рідні батьки, тож нічий досвід
не може бути для нас інструкцією, яку варто сліпо виконувати.
Єдине правило таке: розмовляти на гострі теми варто, коли
вгамувався «нервовий клекіт»,
— з повагою, тоді й продовження буде таким, як хочеться.
Маєте свої спостереження і правила виховання
— діліться! Наші електронні адреси: okovalenko74@
gmail.com або ж tsikava.
gazeta@gmail.com. Також є
поштова — м. Луцьк, просп.
Волі, 13.

Закінчення. Початок на с. 16
Вуйко МІСЬКО
(Роман ДРОНЮК)

оїхали з бідов до Городенкі. Мой
місто змінилосі — чисте стало.
ало.
Але люди ході в масках.
— Куме, купіт сі маску. Не будем в одній
ходити.
— Йой, ше на катран буду гроші
ші платити.
Курва у два магазини заходили по черзі: вбирав один маску, віходив — вбирав
другий. Але той билень так мені просмерросмердів маску чисником, шо я сі збунтував.
вав.
— Не дам більше. Купіт сі маску
ку — це
не мільйон.
Зайшли в «Копійочку».
— Продайте маску пані, у вас є?
— Є, але лиш з зубами.
— А це як?
— Ну, зуби намальовані.
— А інакших нема?
— Нема, розібрали.
— Давайте. Кілько коштуя?
— Шіздисєть гривень.
— Йой, куме, це три чверткі технічного
спірту в сільськім магазині.
— Беріт, я свою не дам, любите чисник,
то купуйте.
— Мой кум убрав ту маску, а там такий
оскал намальований, як у вовка. Як віходили з «Копійочки», то кум як глипнув на
якус бабу, то та впала в обморок. А пси на
вулици так давали драла, ягби вовкодава
увиділи. Ідем вулицев, аж підбігая до нас
молодичка. Така мой пишненька, файненька.
— Йой, прошу панів, ви би не помогли
мені.
— Шо сі стало?
— Треба холодильник на третий поверх вінисти.
— Нє, не маїм коли, нас крижі болє.
— Я файний мугарич покладу.
І тут у кума загорілисі очи.
— Йой, поможимо, таже людина просе, і файна людина з переду і ззаду.
— Йой, ти казанова колгоспний!
Курва, рігали той холодильник, аж
перділи. Але вітігли з бідов. Йой панєнка
накрила на стіл, припрошуя. Віпили ми
добре, закусили. Кум кинув оком на молодичку, я виджу, шо в него права брова
сіпаєсі. Я хотів його копнути під столом,
але копнув молодицу, тому сів сі вібачєти.
Кум питая паню:
— А пані самотня?
— Нє, чоловіка маю.
— А він де?
— Він зарас на двотижневій резервації
в селі, бо з Польщі приїхав. Троха віддихнем один від одного, бо рівнуя мене до
каждого слупа.
— То таку файну молодичку гріх не
рівнувати.
Дивлюсі, а кум вже руку поклав пані
на коліно, і вже слина з писка тече. І каже
мені:
— Куме Міхайле, ви не хочте піти зкупитисі, по магазинах походити?
— Куме, пиймо ше раз і ідем, бо шос
недобре з цего війде.

Д

«Кум
убрав ту маску,
а там такий оскал
намальований, як у вовка».

— Ади ви самі не можите і другому не
даяти.
І тут хтос постукав в двері. Ми завмерли.
Панєнка підійшла до дверий
дверий, глипнула
в очко. «Йой, то мій Толік». Ми поблідли.
— Маринко, відкрий.
— Ти чо не на резервації?
— Срав я на ту резервацію, я вже вовком вию, тебе хочу.
— Толік, не порушуй закон, вертайся
на резервацію.
— Відкрий двері, бо я свій ключ в селі
забув.
І тут кум пчєхнув, а він так пчєхая, шо в
сусіднім селі чути.
— Марино, хто там?
— То кіт.
— Кіт під дверьми мені до ноги тресі.
— Я другого завела, з вулиці взєла.
— Кого завела? Шо знєла? Уб’ю обидвох і закопаю, відкривай.
Ми з кумом зблідли і зачєли шукати
очима виходу.
— Відкривай, бо двері віломлю.
По цих словах ми з кумом уже були
у шафі купе, і то влізлисі на поличку для
фудболок, і двері закрили за собов. Толік

“

І тут кум пчєхнув, а він так
пчєхая, шо в сусіднім селі чути.
— Марино, хто там?
— То кіт.
— Кіт під дверьми мені до
ноги тресі.
— Я другого завела, з
вулиці взєла.

оглянув сі кімнати, забіг з ножем у ванну,
нікого не найшов.
— Ну я тобі казала, шо нікого нема, я
сама шо ти.
— А хто пчєхав?
— То Зеленський прес–корференцію
на дворі проводив в телевізори, то йойо
помічник пчєхнув.
— А чо тройним одиколоном пахне?
— То дезенфектор такий у рукавичці.
— А стіл чо накритий?
— Та їсти хотіла.
— А чо так багато.
— Бо холодильник вінесла на третий
поверх з ремонту.
— Сама?
— А з ким тепер, хто послухая.
— Ти моя богатирка, дай я ті поцілюю.

.
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— Тобі не можна — ти з Польщі, на
резервації.
Але Толіка не мож було спинити. Видко
добре сі віжітав. Аж шафа купе трісласі. От
шо з людьми карантин робит.
робит
Ішла година, за годинов уже вечоріло.
Ми лижєли на полиці, як фудболки з гуманітаркі. Всьо сі зтерпло, і я чую, шо мене
радикуліт ловит. А ці сі люблі і люблі. Аж
тут в мої кішени заграв телефон. У мене
ренгтон «На могилі моїй посадіть молоду яворину». Це як заграло, а мені зразу
перед очима стала і та яворина, і могила, і
дубовий хрест.
— Шо це, Маринко?
— Це містика, відколи тебе нема все
шос в хаті сі творит.
Але Толік, як тигр, скочив до шафи,
втворив дверцєта, а там упаковані два
хлопи. Гані подзвонила знов. І знов заграла музика «НА МОГИЛІ МОЇЙ ПОСАДІТЬ
МОЛОДУ ЯВОРИНУ».
Толік зразу не бив. Вітіг мій телєфон
мені з кішені і підняв трубку. У трубці зразу
закричєла Гані.
— Алло, Міхайле, ти де? Уже сі темнєя?
— Алло, це не Міхайло.
— А хто?
— Ви маєте йому вбранє на смерть?
— А шо сі стало?
— Ше сі не стало, але зарас сі стане.
— Дайте йму трубку. Де він?
— Він не може говорити, йому рукі затекли. Він у шафі.
— В якій шафі?
— У мене дома, був із мойов жінков,
любовник.
— Йой, та він ніц не годин, дайте йму
трубку.
— Вібачте, він не може.
— Чого?
— Зумлів. З ним ше один тут.
— Такий лисий з дурнуватим лицем?
— Так, ше й пердит у шафі .
— То його кум.
— Добре. Пані Анно, я буду зачинати
бити.
— Дуже вас прошу лиш не убивайте,
лишіт ше шос мені.
— Це вже залежит, який у них організм.
Толік був моцний і злосний. Бив, відливав, і ше раз бив. Потім повікідав нас у
вікно. Дохрамали ми до найблищої посадкі. Очи сині, губи великі, носи на один бік.
Якраз зачєло світати.
— І шо, курва казанова, маїм робити.
Як до дому йти?
— Я відкі знав, шо так війде. Дайте дзигар.
І я дав, але так дав, шо заплило друге
око. Нема гіршого, ніж мати кума придурка.

www.volyn.com.ua

«ЦІКАВА

Газета НА ВИХІДНІ»

8 жовтня 2020 Ч
Четвер
Че
ет
тв
вер

11

l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

«А Щука тягне в воду»… у басейн!
Фото Youtube.com.

Коли мовчать пані Тетяна
Репетило або пані Ірма (Ірина)
Малиновська, або Віта Бобко,
або Тетяна Потапова, мовчать
мої музи–гарбузи… Добре,
гребців ви могли і не знати,
але щоб не знати про предмет
для порятунку у надзвичайній
ситуації?! Класичний на всі
випадки життя!!! Е, ні, так
це діло я не залишу. Тому
завдання нездоланного для
вас 37-го туру переношу
на 41-й, додавши трішки
підказок. Повірте, усміхатися
будете, що не впоралися із
першого разу. Споримо на
гарбузове насіння? ☺

А далі мені хочеться голосно
прокричати «Віват!» пану Василю
лю
ю
Гумену із селища Степань Саррненського району Рівненської
ої
області, який єдиний з–поміж усіх
сіх
інших учасників надіслав есемес
зі словом «БАСЕЙН» і став абсолютним переможцем туру нашого
конкурсу та отримає 200 гривень
призових. Браво!
А зараз час повертатися до за-

“

У холодну пору року
гребці тренуються
в невеликому
БАСЕЙНІ.

Грицько ГАРБУЗ

ле перед тим давайте підіб’ємо підсумки наступного
туру, оскільки він також виявився для вас не підйомним, але, на
щастя, не для всіх.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» –
38 (2020)

тилежних напрямках. Звісно, це
відбувається не на «концерті», а
на «репетиції». І в дуже цікавому
невеликому «залі», бо у великому
не завжди дозволяють умови. Слово, пов’язане з місцеперебуванням
одного з героїв Глібова, і де відбувається ця «репетиція», ми сьогодні і
заховали (до речі, в схожих «залах»
буває і більше учасників, і навіть
місце їхнього руху «припнуте», але
не в нашому вИпадку).
Що знаходиться у гарбузі?

Одразу розпочну з відповіді:
у холодну пору року гребці тренуються в невеликому БАСЕЙНІ.
Двоє з них сідають в один човен
і гребуть у протилежних напрямках. У спеціальних гребних басейнах («гребних ямах») також є
припнутий «човен», де веслярі
всідаються один за одним на спеціальній дошці і за допомогою
весел удосконалюють свою техніку (на фото). Тут може бути і по
8 учасників.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» –
41 (2020)

Cклав пан Андрій.

«Лебідь рветься підлетіть, Рак
упирається, а Щука тягне в воду…»
Пригадуєте леонідоглібовське? У
нашому завданні щось схоже, але
участь беруть двоє персонажів,
які намагаються рухатися в про-

питання, яке, сподіваюся, тепер ви
легко розкусите, як білочка горішок. Доповнення до завдання ми
виділили жирним шрифтом.

Не тільки воза треба майструвати взимку…

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Наш YouTube-

канал

У всій цій історії не раз згадується предмет для порятунку
при надзвичайній ситуації, який
бажано прив’язати, щоб потім
ні в кого не позичати. На вулиці ж
COVID як–не–як… ☺ Хоча наша історія стала відомою всім на зламі іншої війни. Розпочиналася так
оптимістично, з надією побачити Шевченкову героїню «над горою», але найчастіше на розмову з нею не встигають, тому надіються вже на успіх при зустрічі
з героїнею Лесі Українки чи Фрідріха Ніцше…
І тут у пригоді стає предмет
для порятунку при надзвичайній
ситуації…Під нього, звісно,
поллються байки типу «не повірите, але це факт!» Ще й про
американський винахід згадають.
На жаль, якщо добряче засидітися, через «нечисту силу»
для декого закінчення історії буває трагічним або невдалим. Про
біду, на щастя, наш оповідач тут
нічого не говорив. Але радив, коли
не пофортунить «упіймати щастя», обов’язково відвідати відому
всім місцину (особливо популярну
вранці у вихідні), щоб знайти вихід
із ситуації. І хоч його потім звинувачували у підставі – застосував
для виправдання все своє красномовство, мовляв, тепер усі такі
пішли. І був сповна винагороджений! Фото автора цієї оповіді сьогодні і заховали.
Чия світлина знаходиться
у гарбузі?
Слово–відповідь треба надіс-

лати до 19 жовтня тільки у вигляді sms–повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775 (наприклад: «Відро», «Три яблука»,
«Остап Вересай»).
Увага: з одного номера можна
відправляти лише одне sms! Цей
номер і братиме участь у жеребкуванні в розіграші призових 200 гривень, якщо правильних відповідей
буде більше двох.
А ще спеціальний приз –
150 гривень – отримає той,
хто в листі на поштову адресу
(43 025, Луцьк, просп. Волі, 13) чи
електронну tsikava.gazeta@
gmail.com найяскравіше опише,
як шукав чи шукали правильну
відповідь.
P. S. Із вівторкового листа пані
Віти Бобко, яка проживає в селі
Затурці Локачинського району Волинської області: «6 жовтня 2017
року була зареєстрована «Цікава
газета на вихідні» (перший номер
вийшов трохи пізніше — 16 листопада. — Г. Г.), тобто сьогодні
вона святкуватиме 3–річчя. Прошу Гриця Григоровича передати
мої вітання. Уже три роки поспіль
газета творить правдиву, цікаву,
корисну історію Волині й України,
їй довіряють, її читають. Вона
вчить любові і розуміння, щирості
і відданості, порядності і милосердя. Свобода слова, думки завжди у ній стояли на першому місці.
Видання має величезну повагу читачів за свою самостійність, хоч
як важко не було, газета не продалася багатому олігарху, не стала
політичним майданчиком однієї
партії. У ці складні часи ми намагалися передати їй слова підтримки,
робили рекламу для збільшення читацького кола, щоб газета вижила. Але все обов’язково буде добре!
Бажаю журналістському колективу творчих успіхів, збільшення
читацької аудиторії, міцного здоров’я, нових цікавих тем, творчого
неспокою, гострого пера, вдячних
читачів!»
Ну, пані Віто, ну і розчулили!
До сліз! Дякуємо, ми прагнемо
цього, що Ви написали і побажали… Знаєте, думав притримати цю таємницю до наступного
разу, але емоції від Ваших слів
зашкалюють, тому зізнаюся:
скоро «Гарбуза із секретом» стане більше — він буде ще й телевізійним. Стежте за нашим сайтом
volyn.com.ua і, звісно, «Цікавою
газетою на вихідні». Будьте з
нами! І будьте здорові!

Наш Telegram-

канал

ПОНЕДІЛОК, 12 ЖОВТНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1
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, 14.20, 15.25
«Розсміши коміка»
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
19.00 «Секретні матеріали 2020»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.45 «Гроші 2020»

12 — 18 жовтня

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

l ОТАКОЇ!

Оля Полякова, незважаючи

ІНТЕР

на карантин, зібрала великий концерт
«Я в халаті, мені нічого не загрожує»

Фото kharkov.politeka.net.

Лія ЛІС

иступ співачки, який викликав
хвилю критики на її адресу, відбувся у Харкові 3 жовтня (на
фото). Його відвідали близько двох
тисяч гдядачів. За правилами адаптивного карантину, у помаранчевій
зоні (Харків тоді відносився до неї)
дозволені масові заходи чисельністю
не більш як 100 людей.

В

“

За правилами
адаптивного карантину,
у помаранчевій зоні
(Харків тоді відносився
до неї) дозволені масові
заходи чисельністю не
більш як 100 людей.

Незабаром після концерту поліція відкрила кримінальну справу
за фактом порушення карантину. «Такі
легковажні дії, таке ставлення до здо-

Такі пісні-пляски не одному вартуватимуть здоров’я.

ров’я громадян можуть призвести
до того, що у нас банально закінчаться
ліжка і медпрацівники», — так прокоментував витівку співачки міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Водночас саму Олю Полякову критика щодо концерту, здається, турбує
не надто сильно. «Дивіться, я вдома,
в халаті, мені нічого не загрожує», —
жартує співачка. На її думку, весь галас
навколо її виступу пов’язаний із «пе-

редвиборчим балаганом».
«Це можна обговорювати лише
тоді, коли закриють метро, яке щодня
відвідує стільки людей, скільки мені
і за рік не зібрати. Тому, дорогі мої, бережіть себе, не цілуйтеся, носіть маски
і не читайте новини, особливо перед
виборами», — додала Полякова.
І не слухайте пісень артистки,
яка наражає вас на небезпеку, хочеться додати.

ВІВТОРОК, 13 ЖОВТНЯ
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, 13.15, 14.15, 14.50
«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
05:25, 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» 14:10,
15:10 «Речдок» 16:10 «Речдок.
Особливий випадок. По ту сторону
фронту» 18:00, 19:00, 03:05 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20:00, 02:20
«Подробиці» 21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа» 00:10 Т/с «Згадати
молодість 2» 03:50 «Подорожі в часі»
04:10 Т/с «Мереживо долі» 04:55
«Телемагазин»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.50 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях

10.30 Свекруха або невістка
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвінка
3» (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.35 Футбол. Ліга Націй УЄФА
Україна - Іспанія

СТБ
05.15, 23.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
07.00 Т/с «Комісар Рекс»
10.05 «МастерШеф - 8» (12+)
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
15.35 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама 2»
19.05 «Таємниці ДНК» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Ніщо не трапляється
двічі. Продовження» (12+)

ICTV
05.35, 20.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.15 Секретний фронт
10.50, 13.15 Х/ф «ПРИЗНАЧЕННЯ»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.15 Т/с «Пес» (16+)
16.25 Х/ф «ШИБАЙГОЛОВИ» (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
21.35 Т/с «Кіборги» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз із майбутнього»
07.20 Вар’яти (12+)

05:20, 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» 10:10,
12:25 Т/с «Детектив Ренуар»
15:40 «Чекай на мене. Україна»
18:00, 19:00, 03:00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20:00,
02:15 «Подробиці» 21:00 Т/с
«Речдок. Особиста справа»
00:10 Т/с «Згадати молодість 2»
03:45 «Подорожі в часі» 04:10
Т/с «Мереживо долі» 04:55
«Телемагазин»

19.10 «Детектор брехні» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Ніщо не
трапляється двічі.
Продовження» (12+)
23.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Орел і Решка. Шопінг»
09.35 Т/с «Доктор Хто» (16+)
10.40 М/ф «Всі пси потрапляють
в рай»
12.10 Х/ф «ВІДЛУННЯ
ICTV
ДАЛЕКИХ СВІТІВ»
(12+)
05.00 Громадянська оборона
14.00 Х/ф «ІЛЮЗІОНІСТ» (16+)
05.50 Факти тижня
16.00, 22.00 «Орел і Решка.
08.45 Факти. Ранок
Івлєєва VS Бєдняков»
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
17.00 «Орел і Решка.
10.10 Секретний фронт
Перезавантаження.
10.55, 13.15 Реаліті «Рішає
Америка»
Оністрат» (16+)
18.00 «Орел і Решка.
12.45, 15.45 Факти. День
Навколосвітня подорож»
13.45 Х/ф «МАКС СТИЛ» (16+)
21.00 «Орел і Решка. На краю
15.40, 16.15 Х/ф
«ТІЛООХОРОНЕЦЬ
світу»
КІЛЕРА» (16+)
23.00 «Орел і Решка. Навколо
18.45, 21.10 Факти. Вечір
світу»
20.25 Більше ніж правда
21.35 Т/с «Пес» (16+)
2+2
22.55 Свобода слова
06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «Джедаі»
07.10 «Джедаі 2020»
06.00, 07.15 Kids’ Time
07.55 Т/с «Опер за викликом»
06.05 М/с «Майлз із
(16+)
майбутнього»
11.50 «Загублений світ»
07.20 Вар’яти (12+)
14.50 Х/ф «МОРСЬКИЙ
08.00 Шалена зірка (12+)
ПІХОТИНЕЦЬ» (16+)
10.10 Le Маршрутка
12.00 Х/ф «НЕВЛОВИМІ» (16+) 16.25 Х/ф «АКТ ПОМСТИ»
(16+)
14.00 Х/ф «ГРА ЕНДЕРА» (16+)
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
16.10 Х/ф «ХАН СОЛО» (16+)
(16+)
УКРАЇНА
19.00 У кого більше (12+)
20.25, 21.25 Т/с «Булатов» (16+)
21.00 Х/ф «ДІМ ВЕЛИКОЇ
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
22.30 Т/с «Кістки-3» (16+)
МАТУСІ»
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 Х/ф «НАЗАД НА
ФУТБОЛ-1
ЗЕМЛЮ»
23.00 Сьогодні
06.00,
21.20 Yellow 06.10
09.30 Зірковий шлях
МЕГА
Франція - Португалія. Ліга Націй
10.30 Свекруха або невістка
06:00 Бандитська Одеса
УЄФА 08.00 Топ-матч 08.10
11.30 Реальна містика
Україна - Німеччина. Ліга Націй
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без 08:45, 01:45 Правда життя
09:55,
00:35
Речовий
доказ
УЄФА 10.00 «Великий футбол»
дзвінка 3» (12+)
11:05 Секретні території
10.40 Ірландія - Вельс. Ліга Націй
16.00 Історія одного злочину
12:05, 16:45 Під іншим кутом
УЄФА 12.30 Ісландія - Данія. Ліга
(16+)
13:05 Містична Україна
20.10 Ток-шоу «Говорить
13:55, 19:45 Фантастичні історії Націй УЄФА 14.20 Огляд 2-го
ігрового дня. Ліга Націй УЄФА
Україна»
14:55 Таємнича світова війна
15.40, 22.30 Футбол NEWS
21.00, 23.30 Т/с «Сага» (16+)
15:55, 21:50 Сучасні дива
16.00 U-21. Україна - Румунія.
17:45 Особливий загін
СТБ
Відбір до ЄВРО- 2021 17.50
18:45 Брама часу
Ліга Націй УЄФА. Огляд туру.
20:45 Секрети Другої світової
06.50 Т/с «Комісар Рекс»
22:40 Дика Індія
Прем’єра 18.45 Польща - Італія.
09.55 «МастерШеф - 8» (12+)
23:40 Крила війни
Ліга Націй УЄФА 20.30 Огляд 1-го
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
02:45 Там, де нас нема
ігрового дня. Ліга Націй УЄФА
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна21.30 #залишайсязФутболом
Новини»
К-1
22.50 Боснія і Герцеговина 15.35 Т/с «Слід» (16+)
06.30 «TOP SHOP»
Нідерланди. Ліга Націй УЄФА
18.05 «СуперМама 2»

НОВИЙ КАНАЛ

СЕРЕДА, 14 ЖОВТНЯ
09.00 Т/с «Мерлін»
11.00 Х/ф «НАЗАД НА ЗЕМЛЮ»
12.50 Суперінтуїція (12+)
14.50 Хто зверху? (12+)
17.00, 19.00 Кохання на виживання
(16+)
21.00 Х/ф «ДІМ ВЕЛИКОЇ МАТУСІ
2» (12+)
23.20 Х/ф «ДІМ ВЕЛИКОЇ МАТУСІ
3: ЯКИЙ БАТЬКО, ТАКИЙ
СИН» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ
09:05, 01:45 Правда життя
10:05, 00:35 Речовий доказ
11:15 Особливий загін
12:15, 16:50 Під іншим кутом
13:15 Містична Україна
14:05, 19:45 Фантастичні історії
15:00 Таємнича світова війна
16:00, 21:50 Сучасні дива
17:50 Тваринна зброя
18:50 Брама часу
20:45 Щоденники Другої світової
війни
22:40 Дикі Кариби
23:40 Крила війни
02:40 Квітка Цісик
03:25 Академік Корольов
04:15 Запрограмовані долі
05:05 Скептик

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Ух ти show»
09.00 Т/с «Доктор Хто» (16+)
11.10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
15.00, 23.00 «Орел і Решка. Навколо

світу»
15.50, 22.00 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
17.00 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
21.00 «Орел і Решка. На краю світу»

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаі»
07.10 Х/ф «У ТИЛУ ВОРОГА:
КОЛУМБІЯ» (16+)
09.00 Х/ф «У ТИЛУ ВОРОГА: ВІСЬ
ЗЛА» (16+)
10.55, 17.15 «Загублений світ»
13.00 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-2» (16+)
14.55 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
19.25 Т/с «Опер за викликом-2» (16+)
20.25, 21.30 Т/с «Булатов» (16+)
22.30 Т/с «Кістки-4» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Іспанія - Швейцарія. Ліга Націй
УЄФА 07.45, 11.35 Журнал Ліги
чемпіонів 08.15 Ірландія - Вельс. Ліга
Націй УЄФА 10.00, 15.40 Футбол
NEWS 10.20 Yellow. Прем’єра 10.30
#залишайсязФутболом 12.05 Україна
- Німеччина. Ліга Націй УЄФА 13.55
«Великий футбол» 14.35 Yellow 14.45
Ліга Націй УЄФА. Огляд туру 16.00
Ісландія - Данія. Ліга Націй УЄФА 17.50
Огляд 2-го ігрового дня. Ліга Націй
УЄФА 18.45 Боснія і Герцеговина Нідерланди. Ліга Націй УЄФА 20.30,
22.30, 23.40 «Головна команда» 21.35
LIVE. Україна - Іспанія. Ліга Націй 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, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.35 Х/ф «НАЙГІРША
ПОДРУГА» (12+)
17.30 Х/ф «СКАЖЕНЕ
ВЕСІЛЛЯ» (12+)
20.15 Х/ф «СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ
2» (12+)
22.15 Х/ф «ЧЕРКАСИ» (12+)

ІНТЕР
05:25, 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» 14:10, 15:10 «Речдок»
16:10 «Речдок. Особливий
випадок. По ту сторону фронту»
18:00, 19:00, 03:05 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20:00,
02:20 «Подробиці» 21:00 Т/с
«Речдок. Особиста справа»
00:10 Т/с «Згадати молодість 2»
03:50 «Подорожі в часі» 04:15
Т/с «Мереживо долі» 04:55
«Телемагазин»

УКРАЇНА
07.00 Ранок з Україною. День
захисника
09.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
09.30 Т/с «Чужі діти» (12+)

14.10, 15.30 Т/с «Ніколи не
здавайся» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАХАР БЕРКУТ»
(12+)
23.00 Х/ф «ПОЗИВНИЙ
БАНДЕРАС» (16+)

СТБ
05.15, 23.35 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
07.00 Т/с «Комісар Рекс»
10.05 «МастерШеф - 8» (12+)
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.35 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама 2»
19.10 «Про що мовчать жінки»
(16+)
20.15, 22.45 Т/с «Ніщо не
трапляється двічі.
Продовження» (12+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.00, 13.00 Т/с «Кіборги» (16+)
12.45 Факти. День
13.15, 19.10 Т/с «Доброволець»
(16+)
18.45 Факти. Вечір
20.00 Х/ф «ЧЕРВОНИЙ» (12+)
22.35 Х/ф «НАШІ КОТИКИ»
(16+)

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 «ДІМ ВЕЛИКОЇ
МАТУСІ 3: ЯКИЙ
БАТЬКО, ТАКИЙ СИН»
(16+)
13.10 Хто проти блондинок (12+)
15.10 Хто зверху? (12+)
17.10 Діти проти зірок
19.00 Діти проти зірок (прем’єра)
20.50 Х/ф «БІЛІ ЦІПОНЬКИ»
(16+)
23.00 Х/ф «ДЕДПУЛ» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
07:40 Містична Україна
08:30 Україна: забута історія
10:10, 00:35 Речовий доказ
11:30, 19:45 Фантастичні історії
12:25, 16:55 Під іншим кутом
14:15 Код доступу
15:10 Секретні території
16:05, 21:50 Сучасні дива
17:55 У пошуках істини
20:45 Щоденники Другої світової
війни 22:40 Дикі Кариби 23:40
Крила війни
01:45 Правда життя 02:40
Таємниці кримінального світу

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14.00, 23.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16.00, 22.00 «Орел і Решка.

Івлєєва VS Бєдняков»
17.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
21.00 «Орел і Решка. На краю
світу»

2+2
06.00 «Спецкор»
06.35 «Джедаі»
07.10 «Джедаі 2020»
07.20 «Загублений світ»
12.45 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-3» (16+)
14.20 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-4» (16+)
16.05 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК» (16+)
17.55 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК-2»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
(16+)
20.25, 21.25 Т/с «Булатов» (16+)
22.30 Т/с «Кістки-4» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 14.15 Топ-матч 06.10
Німеччина - Швейцарія. Ліга Націй
УЄФА 08.00, 14.05 Yellow 08.10
Англія - Бельгія. Ліга Націй УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20, 13.15 «Головна команда»
11.25 Україна - Іспанія. Ліга Націй
УЄФА 14.25, 16.00, 20.55 Огляд
1-го ігрового дня. Ліга Націй УЄФА
17.00 Азербайджан - Кіпр. Ліга
Націй УЄФА 18.50 LIVE. Фінляндія
- Ірландія. Ліга Націй УЄФА 21.35
LIVE. Англія - Данія. Ліга Націй
УЄФА 23.40 Португалія - Швеція.
Ліга Націй УЄФА. Прем’єра

П’ЯТНИЦЯ, 16 ЖОВТНЯ

ЧЕТВЕР, 15 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
05:25, 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» 14:10,
15:10 «Речдок» 16:10 «Речдок.
Особливий випадок. По ту сторону
фронту» 18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20:00, 02:20
«Подробиці» 21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа» 00:10 Т/с «Згадати
молодість 2» 03:05 Х/ф «ЛЕВ» 04:55
«Телемагазин»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.30 Реальна містика
13.30, 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 «Мій милий знайда» (12+)
23.20 Слідами

СТБ
05.20, 23.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.55 Т/с «Комісар Рекс»
10.00 «МастерШеф - 8» (12+)
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
15.35 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама 2»
19.05 «Один за всіх» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Ніщо не
трапляється двічі.
Продовження» (12+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.15 Секретний фронт
11.05, 13.15 Х/ф «РОЗПЛАТА» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 21.35 Т/с «Пес» (16+)
15.00, 16.15 Х/ф «ЧЕРВОНИЙ
ГОРОБЕЦЬ» (16+)
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.30 Анти-зомбі
23.00 Х/ф «ШИБАЙГОЛОВИ» (16+)

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»
10.50 Х/ф «БІЛІ ЦІПОНЬКИ» (16+)
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ТВАРИНА»
22.50 Х/ф «ДЕДПУЛ 2» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ
08:35, 01:45 Правда життя
09:45, 00:35 Речовий доказ
10:55, 17:45 Тваринна зброя
11:55, 16:45 Фестивалі планети
12:55 Містична Україна
13:45, 19:45 Фантастичні історії
14:45 Таємнича світова війна
15:45, 21:50 Сучасні дива
18:45 Брама часу
20:45 Щоденники Другої світової
війни

22:40 Дикі Кариби
23:40 Крила війни
02:45 Ризиковане життя

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.50 «Ух ти show»
09.20 Т/с «Доктор Хто» (16+)
11.15 Т/с «Мисливці за реліквіями»
15.00, 23.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16.00, 22.00 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
17.00 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
21.00 «Орел і Решка. На краю світу»

2+2
06.00 «Джедаі 2020»
06.30 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ» (16+)
08.15 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-2» (16+)
10.10, 17.15 «Загублений світ»
14.25 Т/с «Перевізник» (16+)
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2» (16+)
20.25, 21.25 Т/с «Булатов» (16+)
22.25 Т/с «Кістки-4» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 20.35 Yellow 06.10 Фінляндія
- Ірландія. Ліга Націй УЄФА 08.00
Топ-матч 08.10 Італія - Нідерланди.
Ліга Націй УЄФА 10.00, 15.40, 22.30
Футбол NEWS 10.20 Азербайджан
- Кіпр. Ліга Націй УЄФА 12.10 Англія
- Бельгія. Ліга Націй УЄФА 14.00
Огляд 2-го ігрового дня. Ліга Націй
УЄФА 16.00 Португалія - Швеція.
Ліга Націй УЄФА 17.50 Ліга Націй
УЄФА. Огляд туру. Прем’єра 18.45,
21.40 «Головна команда» 19.50
Україна - Іспанія. Ліга Націй УЄФА
22.50 Ліга Націй УЄФА. Огляд туру
23.40 Німеччина - Швейцарія. Ліга
Націй УЄФА

СУБОТА, 17 ЖОВТНЯ
1+1
06.00, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
11.15 Т/с «Свати»
15.50 «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»

двічі. Продовження» (12+)
17.00 «Хата на тата» (12+)
19.00 «МастерШеф - 10» (12+)
22.40 «Звана вечеря» (12+)

ICTV

05.20 Т/с «Копи на роботі» (12+)
06.20 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
07.10 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
07.55 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-2»
09.35, 13.00 Т/с «Пес-5» (16+)
12.45 Факти. День
13.50 Т/с «Пес» (16+)
ІНТЕР
18.45 Факти. Вечір
05:10 «Телемагазин» 05:40
«Слово Предстоятеля» 05:50 Х/ф 19.10, 21.55 Х/ф «ДЖОН ВІК-2»
(16+)
«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 07:50
«Шість соток» 09:00 «Готуємо
НОВИЙ КАНАЛ
разом. Домашня кухня» 10:05
06.00, 07.15 Kids’ Time
«Корисна програма» 11:10
06.05 М/с «Майлз із
Х/ф «БАЛАМУТ» 13:10 Х/ф
майбутнього»
«ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ ЗМІНЮЄ
07.20, 12.10 Вар’яти (12+)
ПРОФЕСІЮ» 15:25 Т/с «Два
серця» 20:00, 03:00 «Подробиці» 07.50, 10.00 Орел і Решка
20:30 «Крутіше за всіх» 22:35 Т/с 12.50 Хто зверху? (12+)
«Мама буде проти» 03:30 «Орел і 15.00 Х/ф «ДІМ ВЕЛИКОЇ
Решка. Шопінг» 04:50 «Подорожі
МАТУСІ»
в часі»
17.00 Х/ф «ДІМ ВЕЛИКОЇ
МАТУСІ 2» (12+)
УКРАЇНА
19.00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС 2» (16+)
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
23.40 Х/ф «ДЕДПУЛ» (18+)
07.30 Реальна містика
07.45 Х/ф «ЗАХАР БЕРКУТ»
МЕГА
(12+)
06:00 Бандитський Київ
10.40 Х/ф «ВИХОВАННЯ
07:15, 00:35 Містична Україна
ТА ВИГУЛ СОБАК І
08:05, 18:00 У пошуках істини
ЧОЛОВІКІВ»
09:50 Речовий доказ
12.45, 15.20 Т/с «Слідуючи за
11:00, 22:35 Фантастичні історії
серцем» (16+)
12:00 Гнів небес
17.00, 21.00 Т/с «Дочки» (12+)
14:00 Дивовижна планета
20.00 Головна тема
17:00 Дикі Кариби
23.00 Т/с «Чужі діти» (12+)
21:00 Справжні багатства Землі

СТБ
07.50 «Неймовірна правда про
зірки»
10.50 Т/с «Ніщо не трапляється

23:35 Тваринна зброя
00:00 Історія українських земель
01:20 Великі українці
05:10 Прокляття скіфських
курганів

1+1

20.15, 22.45 Т/с «Мій коханий ворог»

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 Х/ф «СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ
2» (12+)

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.15 Анти-зомбі
11.15, 13.15, 13.30 Т/с «Вижити за
будь-яку ціну-2»
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.15 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
17.00, 20.15 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
23.40 Скетч-шоу «На трьох-8» (16+)

ІНТЕР

ICTV

СТБ

2+2

06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаі»
07.10 «Джедаі 2020»
06.00, 07.15 Kids’ Time
07.55 Х/ф «МОРСЬКИЙ
06.05 М/с «Майлз із майбутнього»
ПІХОТИНЕЦЬ-3» (16+)
07.20 Вар’яти (12+)
09.40 Х/ф «МОРСЬКИЙ
08.40 У кого більше (12+)
ПІХОТИНЕЦЬ-4» (16+)
10.40 Кохання на виживання (16+)
11.15, 17.15 «Загублений світ»
12.50 Аферисти в мережах (16+)
14.25 Т/с «Перевізник» (16+)
15.00 Х/ф «ТИТАНІК»
19.00 Топ-модель по-українськи (16+) 19.25 Х/ф «ЗАХИСНИК» (16+)
21.15 Х/ф «В’ЯЗЕНЬ» (16+)
21.40 Х/ф «ПОКОЇВКА З
23.05 Х/ф «УРОК ВИЖИВАННЯ»
МАНХЕТТЕНУ»
(16+)
23.50 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ»

НОВИЙ КАНАЛ

05:25, 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» 14:10, 15:10
«Речдок» 16:10 «Речдок. Особливий
випадок. По ту сторону фронту»
18:00, 01:00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20:00 «Подробиці тижня»
21:00 Ток-шоу «Мир і війна» 02:40
МЕГА
«Чекай на мене. Україна» 04:05 М/ф
«Пригоди Буратіно»
06:00 Бандитська Одеса
08:45, 01:45 Правда життя
УКРАЇНА
09:50, 00:35 Речовий доказ
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною 11:00 Тваринна зброя
12:00, 16:50 Фестивалі планети
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00
13:00 Містична Україна
Сьогодні
13:55, 19:45 Фантастичні історії
09.30 Зірковий шлях
14:55, 23:40 Крила війни
10.30 Свекруха або невістка
15:50, 21:50 Сучасні дива
11.30 Реальна містика
17:50, 22:40 Дикі Кариби
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без
18:50 Брама часу
дзвінка 3» (12+)
20:45 Щоденники Другої світової
16.00 Історія одного злочину (16+)
війни
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка Шустера 02:50 Бандитський Київ
05.40 «Врятуйте нашу сім’ю - 2» (16+)
11.10, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

09.00 Т/с «Доктор Хто» (16+)
11.15 Т/с «Мисливці за реліквіями»
13.10 «Орел і Решка. Шопінг»
15.00, 23.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16.00, 22.00 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
17.00 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
18.00 Х/ф «ОДРУЖУСЯ З ПЕРШОЮ
ЗУСТРІЧНОЮ» (16+)
19.50 Х/ф «КРАCУНЯ НА ВСЮ
ГОЛОВУ» (12+)

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Ух ти show»

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Англія - Данія. Ліга Націй УЄФА
08.10 Фінляндія - Ірландія. Ліга
Націй УЄФА 10.00, 15.40, 22.30
Футбол NEWS 10.20 Огляд 1-го
ігрового дня. Ліга Націй УЄФА 11.35
Португалія - Швеція. Ліга Націй УЄФА
13.25 Журнал Ліги чемпіонів 13.55
Італія - Нідерланди. Ліга Націй УЄФА
16.00 Чемпіонат Італії. Передмова
до туру. Прем’єра 16.30, 21.20
Yellow 16.40 Азербайджан - Кіпр.
Ліга Націй УЄФА 18.30 Німеччина Швейцарія. Ліга Націй УЄФА 20.25
Ліга Націй УЄФА. Огляд туру 21.30
#залишайсязФутболом 22.50
Чемпіонат Італії. Передмова до туру
23.20 Україна - Іспанія. Ліга Націй
УЄФА

НЕДІЛЯ, 18 ЖОВТНЯ
К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
10.30 Х/ф «ОДРУЖУСЯ
З ПЕРШОЮ
ЗУСТРІЧНОЮ» (16+)
12.10 Х/ф «КРАCУНЯ НА ВСЮ
ГОЛОВУ» (12+)
14.15 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
07.45 «Джедаі 2020»
08.45 «Загублений світ»
12.50 Х/ф «ВІДСІЧ» (16+)
14.40 Х/ф «СПОГАД» (16+)
16.15 Х/ф «ПРОТИ КРОВІ»
(16+)
18.00 Х/ф «ОРЛИНИЙ ЗІР»
(16+)
20.10 Х/ф «СТРІЛЕЦЬ» (16+)
22.45 Х/ф «НАПАД НА УОЛЛСТРІТ» (18+)

1+1
06.00, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.25 «Світ навиворіт»
16.10 «Маскарад»
18.15 «Українські сенсації 2020»
19.30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танці з зірками 2020»

ІНТЕР
05:15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ
ЗЕМЛІ» 07:50 «уДачний проєкт»
09:00 «Готуємо разом» 10:05
«Інше життя» 12:15 Т/с «Речдок.
Особиста справа» 17:45, 20:30
Т/с «Детектив Ренуар» 20:00
«Подробиці» 23:05 Х/ф «ІВАН
ВАСИЛЬОВИЧ ЗМІНЮЄ
ПРОФЕСІЮ» 01:05 «Речдок»
03:30 Д/п «Легендарні замки
України» 04:10 Т/с «Мереживо
долі» 04:55 «Телемагазин»

ФУТБОЛ-1
06.00 Італія - Нідерланди.
Ліга Націй УЄФА 07.45, 15.10
Чемпіонат Італії. Передмова
до туру 08.15 Азербайджан Кіпр. Ліга Націй УЄФА 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра 10.30
#залишайсязФутболом 11.35
Нім - ПСЖ. Чемпіонат Франції
13.25 Україна - Іспанія. Ліга Націй
УЄФА 16.00 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру 16.30,
18.55 «Тур ONLINE» 16.55 LIVE.
Рух - Динамо. Чемпіонат України
17.45, 19.45 Yellow 19.20 LIVE.
Інтер - Мілан. Чемпіонат Італії
20.55 Огляд 1-го ігрового дня.
Ліга Націй УЄФА 21.40 LIVE.
Кротоне - Ювентус. Чемпіонат
Італії 23.40 Топ-матч 23.55 Минай
- Маріуполь. Чемпіонат України

УКРАЇНА
06.40 Зірковий шлях
08.50 Т/с «Мій милий знайда»
(12+)
13.10 Т/с «Принцеса-жаба» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Мить, украдена
у щастя» (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
22.00 Т/с «Ніколи не здавайся»
(12+)

СТБ
05.15 Х/ф «ОСІННІЙ
МАРАФОН»
06.55 Х/ф «ВАС ЧЕКАЄ
ГРОМАДЯНКА
НІКАНОРОВА»
08.45 «МастерШеф - 10» (12+)
12.20 «Хата на тата» (12+)

14.55 «СуперМама 2»
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
20.00 «Один за всіх» (16+)
21.10 «Я соромлюсь свого тіла
7» (16+)
23.10 «Детектор брехні» (16+)

ICTV
05.25 Скарб нації
05.35 Еврика!
05.45 Факти
06.10 Анти-зомбі
07.10 Секретний фронт
08.20 Громадянська оборона
09.25 Т/с «Відділ 44» (16+)
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «ДЖОН ВІК-2» (16+)
15.40 Х/ф «ДЖОН ВІК-3» (16+)
18.45 Факти тижня
21.30 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 Мультфільм
07.20 Вар’яти (12+)
09.10 Діти проти зірок
11.00 М/ф «Мегамозок»
12.50 Х/ф «ТВАРИНА»
14.20 Х/ф «ЛЮДИ ІКС» (16+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ІКС 2» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ОСТАННЯ БИТВА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ПЕРШИЙ КЛАС» (16+)
23.40 Х/ф «ДЕДПУЛ 2» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
07:45, 01:00 Містична Україна
08:45, 18:10 У пошуках істини
10:35 Речовий доказ
11:35, 00:00 Фантастичні історії
12:35 Гнів небес
14:35 Справжні багатства Землі
16:10 Дикі Кариби

21:00 Дивовижна планета

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.30 «Ух ти show»
09.30 Х/ф «КОТИСЯ!» (16+)
11.30 Х/ф «МАТРИЦЯ ЧАСУ»
(12+)
13.20 «Орел і Решка. Навколо
світу»
23.50 Х/ф «РОЗДІЛЮВАЧ»
(18+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
09.10 «Загублений світ»
12.55 Х/ф «СОЛДАТИКИ»
15.00 Х/ф «ПОЛІСМЕН З
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ»
17.00, 19.00 Х/ф «ПОЛІСМЕН З
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ-2»
21.00 Х/ф «ПРИБРАТИ
КАРТЕРА» (16+)
23.00 Х/ф «УРОК
ВИЖИВАННЯ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 16.15, 19.25 Топ-матч
06.10 Інтер - Мілан. Чемпіонат
Італії 08.00, 17.45 Yellow 08.10,
19.30 Шахтар - Львів. Чемпіонат
України 10.00, 15.55, 23.00
Футбол NEWS 10.25 «AUTO ГОЛ!»
2 сезон. Епізод 1. Прем’єра 10.45
Журнал Ліги чемпіонів. Прем’єра
11.15, 13.30 «Тур ONLINE» 11.40
Рух - Динамо. емпіонат України
13.55 LIVE. Олімпік - Ворскла.
Чемпіонат України 16.25 Фінали
Ліги чемпіонів (1993 _ 2015) 16.55
LIVE. Олександрія - Інгулець.
Чемпіонат України 18.55 Журнал
Ліги чемпіонів 21.20 «Великий
футбол» 23.20 Болонья Сассуоло. Чемпіонат Італії

Що віщують зорі
Гороскоп на 12 – 18 жовтня
ОВЕН. Підготуйтеся до насиченого й
досить напруженого періоду. Вам необхідно сконцентруватися на найголовнішому й не розпорошуватися по дрібницях.
Навантаження на роботі бажано звести до
мінімуму. Сприятливий день – середа, несприятливий – понеділок.
ТЕЛЕЦЬ. Не все бажане реалізується,
але не варто впадати від цього у розпач і
зневіру. Депресія – не помічник у справах.
Знаходьте в будь-якій ситуації позитивні
моменти, радійте тому, що відбувається, і ви
побачите, як життя покаже вам світлу сторону. Сприятливий день – вівторок, несприятливий – п'ятниця.
БЛИЗНЮКИ. Будьте уважні до нової
інформації, вам можуть зробити цікаву і
вигідну пропозицію. Знадобиться самота,
а з нею можуть виникнути проблеми. В
особистому житті можна розраховувати на
романтику, ніжність і турботу. Сприятливий
день – четвер, несприятливий – вівторок.
РАК. Ви продемонструєте оточуючим
блискучий професіоналізм. Це чудовий
час. Стосунки з колегами будуть гарними
й конструктивними. Спільна справа об'єднає вас і усуне розбіжності. Сприятливий
день – середа, несприятливий – понеділок.
ЛЕВ. Не бажано починати щось нове.
Обмежтеся дрібними справами й намагайтеся відгородити себе від неприємних
зустрічей. Можна проявляти активність,
багато питань зрушаться з мертвої точки.
У вихідні досягнете блискучих результатів. Сприятливий день – четвер, несприятливий – понеділок.
ДІВА. Не варто особливо довіряти
своїм передчуттям та інтуїції. Вирішальне
значення для просування до потрібної
мети буде відігравати інформація, тільки
обов'язково переконайтеся в її вірогідності.
Можливо доведеться займатися декількома справами одночасно, проте результати порадують. Сприятливий день – вівторок, несприятливий – п'ятниця.
ТЕРЕЗИ. На перший план можуть
вийти проблеми кар'єри. Головне – не
ризикувати й не пускатися в авантюри. Не
звалюйте на себе чужі обов'язки і проблеми, інакше не впораєтеся з поставленими
завданнями. Сприятливий день – вівторок, несприятливий – четвер.
СКОРПІОН. У справах професійних
вам будуть потрібні несподіваний підхід і
швидка реакція. Ваші ідеї принесуть значний дохід. Саме зараз ви можете прийняти важливе доленосне рішення, яке
змінить ваше особисте життя на краще. Сприятливий день – п'ятниця, несприятливий – середа.
СТРІЛЕЦЬ. Ви зможете зайняти активну позицію і добитися успіху в будь-якій
сфері діяльності. Вихідні гарні для відпочинку в колі родини, якщо ви самі все не
зіпсуєте, намагаючись нав'язати близьким
свою точку зору на усі питання разом. Сприятливий
день – понеділок, несприятливий – четвер.
КОЗЕРІГ. Саме час із усією серйозністю задуматися про майбутнє й прийняти
важливе рішення, від якого буде залежати ваше подальше життя. Бажано, щоб
ріст вашої активності й заповзятливості не
перетворювався на імітацію бурхливої діяльності.
Постарайтеся не сперечатися з начальством. Сприятливий день – п'ятниця, несприятливий – субота.
ВОДОЛІЙ. Ваші почуття можуть бути
піддані випробуванням. Не виключені
також обмани й зради, але краще довідатися про те, що відбувається у вас за спиною. На роботі вас може супроводжувати
успіх, якщо ви не будете розмінюватися по дрібницях. Сприятливий день – середа, несприятливий
– п'ятниця.
РИБИ. Ви будете схильні проявляти
поблажливість до власних недоліків, але
при цьому багато чого вимагати від інших.
Не піддавайтеся на провокації, тому що
вас захочуть використовувати, втягуючи в
конфліктну ситуацію. У вихідні займіться облаштованістю будинку. Сприятливий день – четвер,
несприятливий – вівторок.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

«Осінній сад ще
яблучка глядить…»
Чи знаєте ви, що сезонні овочі та фрукти найкраще допомагають організму
адаптуватись до змін погоди? Те, як ми почуватимемось у холодну пору,
значною мірою залежить від нашого раціону, а значить від нас самих. Осінь
дарує нам ключі до власного здоров’я — різноманіття плодів, що зміцнюють
імунітет, дають енергію та силу. А яблуко серед них посідає одне з перших
місць. Науковці доводять, що свіже осіннє яблуко приносить організму
більше користі, ніж аптечні вітаміни. Отож мерщій у сад! Ну чи на ринок ☺…
І — до справи! А ми пропонуємо рецепти яблучних смаколиків
Фото mammaproof.org.

ДОМАШНІ ПИРІЖКИ З ЯБЛУКАМИ
Здається, це смак, знайомий кожному з дитинства, таку ароматну
випічку готували наші бабусі. А нам
хіба не до снаги?
Інгредієнти: для тіста — 200 мл
молока, 1 ч. л. меду, 8 г сухих дріжджів,
0,5 ч. л. солі, 3 ст. л. цукру, 2 яйця, 80 г
вершкового масла, 500 г пшеничного
борошна; для начинки — 700 г яблук,
Фото zatyshok.net.ua.
50 г цукру, 30 г вершкового масла; для
змащування — 1 жовток, 1 ч. л. води.
Приготування. У миску влити тепле молоко, розчинити в
ньому мед, всипати дріжджі і перемішати. Залишити на 10–15
хвилин. Потім додати сіль і цукор, яйця, а також розтоплене, але
не гаряче вершкове масло. Все перемішати до однорідності. У
цю рідку масу поступово порціями додавати просіяне борошно
і місити спочатку в мисці, потім на столі — до отримання м’якого
еластичного тіста. Змастити миску маслом, покласти в неї тісто,
накрити і залишити в теплому місці на годину. Тим часом яблука
помити, почистити й покраяти середніми шматочками. У сковороді розтопити вершкове масло, всипати цукор і, помішуючи,
довести його до легкого плавлення. Тоді додати яблука, вимішати і смажити, поки випарується волога і яблука стануть злегка м’якими. Перекласти начинку на тарілку й охолодити. Тісто
трохи обім’яти, поділити на невеличкі кульки. Кожну розкачати,
в центр покласти начинку, защипати краї. На деко, застелене папером для випічки, викласти пиріжки швом донизу, залишаючи
між ними відстань, і накрити рушником або харчовою плівкою.
Залишити, поки підростуть.
Духовку прогріти до 200 градусів. Жовток збити з водою,
змастити цією сумішшю верх пиріжків і випікати 20–25 хвилин.

ПЕЧІНКА З ЯБЛУКАМИ
Таке поєднання є дуже вдалим. Хоч
в інгредієнтах зазначена теляча печінка, насправді цю страву вдасться
приготувати з будь–якої. Варто лише
пам’ятати про кілька нюансів: телячу можна не вимочувати, свинячу
обов’язково вимочити в молоці або
в зимній воді з дрібкою соди. Якщо ж
берете курячу або індичу, пильнуйте,
Фото panistefa.com.
щоб не зосталося невидалених жовчних міхурців, бо гірчитиме
Інгредієнти: 500 г телячої печінки, 3–4 цибулини, 2–3 яблука, олія для смаження, 1–2 ст. л. борошна, сіль, перець, зелень
петрушки.
Приготування. Печінку полити окропом, щоб легше було зняти
плівку, зачистити, а тоді залити на 2 години молоком (тримати в
холодильнику). Потому нарізати скибочками, обкачати в борошні і
смажити в олії до рум’яної скоринки. Скласти в посуд. На жирі, який
залишився після смаження печінки, протушкувати до прозорості
цибулю, нарізану півкільцями. Тоді додати почищені і покраяні
скибочками яблука, влити 2 ложки води і тушкувати до готовності. Вимішати з печінкою, посолити й поперчити до смаку, полити
сметаною і посипати зеленню петрушки, потримати на вогні кілька
хвилин. На гарнір подати картопляне пюре.

ПИРІГ «3 СКЛЯНКИ»
Основні складники десерту — 3 склянки: борошна, манки і цукру — звідси
й назва. Така випічка називається «насипна», адже
не потребує замішування
класичного тіста. При цьому пиріг виходить соковитим і ніжним, за рахунок
Фото miysvit.pp.ua.
великої кількості яблук
має яскраво виражений смак. Ті, хто не пробував
його, думають, що він буде сухим, але це зовсім
не так!
Інгредієнти: 1 скл. борошна, 1 скл. манки, 1 скл. цукру, 1 кг яблук, 100 г вершкового масла, 3 ст. л. лимонного
соку, 1 ч. л. кориці, 10 г розпушувача для тіста, дрібка
солі, ванілін.
Приготування. Просіяти через сито борошно
з розпушувачем і сіллю. Додати до них всі сухі
продукти: манку, цукор, мелену корицю, ванілін. Перемішати.
Роз’ємну форму для випічки застелити пергаментним папером. Потерти на дно третину (близько 30 г)
вершкового масла. Яблука почистити, видалити серцевину, м’якоть потерти на буряковій тертці, полити
лимонним соком і вимішати. Формувати пиріг, чергуючи «сипучі» пласти з яблучними: спершу викласти
на дно форми 5–6 столових ложок сухої суміші, розрівняти, далі тонким шаром розподілити яблука. Так
чергувати шари до закінчення продуктів. Останній
пласт — сипучий — повинен бути трохи меншим за
попередні. Загалом на форму діаметром 22–24 см має
вийти 3 яблучні і 4 сухі прошарки. Зверху потерти на
пиріг решту вершкового масла. Випікати в попередньо
розігрітій до 170 градусів духовці близько 50 хвилин.
Готовий пиріг залишити у вимкненій духовці з привідчиненими дверцятами до повного вистигання, тільки
тоді вийняти з форми, присипати цукровою пудрою і
нарізати порційними шматочками.

БРУСНИЧНО–ЯБЛУЧНИЙ СОУС
Він ідеально поєднується зі смаженим або печеним
м’ясом
Інгредієнти: 1 кг яблук,
5 скл. брусниці, 0,8 кг цукру,
сіль за смаком.
Приготування. Брусницю зварити до м’якості,
воду зцідити, ягоди протерФото syablochkom.com.
ти через друшляк. До отриманого пюре всипати цукор, довести до кипіння.
Тоді додати почищені від шкірки й насіння та нарізані
маленькими шматочками яблука. Коли вони стануть
м’якими, зняти соус з вогню, остудити й подавати до
м’ясних страв.

САЛАТ «ЦІКАВИНКА»
Свіжа і легка
страва з незвичним
смаком
Інгредієнти:
1 морквина, 1 яблуко, 2 ст. л. лимонного
соку, 2 варені яйця,
50 г твердого сиру, 50 г
волоських горіхів, зеФото receptydoma.top.
лена цибуля і майонез
за смаком (за бажанням можна заправити натуральним йогуртом, сметаною, додати ще зелень
кропу, петрушки).
Приготування. Моркву і яблуко почистити
й натерти на грубій тертці. Додати натерті яйця і
твердий сир. Дрібно нарізати горіхи, посікти зелену цибулю (а також кріп і петрушку). Вимішати
всі інгредієнти, заправити соком лимона і майонезом чи йогуртом до смаку.

ЯБЛУКА З КОРИЦЕЮ,
ЗАПЕЧЕНІ В МІКРОХВИЛЬОВЦІ
Та кий сма чний
десерт готується
дуже швидко. Рецепт
виручить тих, кому
раптом захочеться
чогось солоденького,
але не шкідливого
Інгредієнти: 2 яблука, кориця за смаком,
Фото menunedeli.net.
1 банан (краще перезрілий), ванілін на кінчику ножа.
Приготування. Банан розім’яти з ваніліном,
додати мелену корицю. З яблук вирізати серцевину, шкірочку в кількох місцях проткнути зубочисткою. Заповнити начинкою. Запікати в мікрохвильовій печі протягом 6–7 хвилин.

ВІВСЯНКА «ВІТАМІННА»
Відмінна страва
для сніданку, коли
організму потрібна
ударна доза вітамінів і мінералів
Інгредієнти: 200 г
вівсяних пластівців,
2 великі яблука, жменя
ізюму.
Фото lifehacker.org.ua.
Приготування.
Кашу зварити, як зазначено в інструкції (залежно від виду пластівців). За кілька хвилин до готовності додати в неї порізані кубиками яблука і
родзинки. Для кращого засвоєння вітамінів і мінералів можна посмачити кашу чайною ложкою
оливкової олії.
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l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Поліцейський на льоту спіймав жінку,
яка стрибнула з балкона 15-го поверху…
Екіпаж київських патрульних — Павло
Боярчук та Олександр Головицький —
прибув на виклик про спробу
самогубства
Василь КІТ

інка стояла за поручнями балкона
й будь-якої миті могла прийняти
непоправне рішення, тож поліцейський Боярчук побіг на 15-й поверх що було
сил. Патрульний дивом встиг. На його очах
нещасна відпустила руки й зробила крок. Секунда. Але допомогла миттєва реакція Павла

Ж

Боярчука — він встигнув схопити її за руку.
На крики поліцейського прибігли мешканці
будинку: двоє сусідів тримали жінку зверху,
ще двоє стояли на 14-му поверсі та підпирали їй ноги.
Пані пручалася, і навіть з такою підмогою Павлові не вдалося одразу затягнути
її на балкон. Задля безпеки інспектору довелося пристебнути жінку кайданками до поручнів.
У цей момент на допомогу прибув інший екіпаж патрульних — Богдан Димчук
та Андрій Бобровник. Спільними зусиллями
інспекторів та мешканців дому її витягнули
на балкон. А надалі шпиталізували.

“

Пані пручалася, і навіть
з такою підтримкою
Павлові не вдалося одразу
затягнути її на балкон.
Задля безпеки інспектору
довелося пристебнути жінку
кайданками до поручнів.

Дивовижно. Жінку буквально витягнули з «того світу», за руки… Хоча пані тепер
доведеться довго лікуватися у психлікарні.

Геройський вчинок, за який врятована
навіть не сказала патрульному «дякую».
Можливо, пізніше це зробить?
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l ІЗ ГЛИБИНИ ДУШІ

Фото Юліани ПАРАНЬКО.

Карикатура Володимира КРЕМЛЬОВА.

«І тогді натягли ми
з кумом одну маску на двох…»

«Чуй у мені живу попри посуху совість».

«Пий мене з гОрла…»
... Отак буде в автобусі, якщо пасажири їздитимуть без засобів захисту.

Письменник із села Новоселівка Городенківського району ІваноФранківської області Роман Дронюк продовжує завойовувати
нових і нових прихильників у мережі. Вигадавши образ
прикарпатського селянина «Вуйка Міська» і оповідаючи від
його імені про життя-буття, автор влучив у десятку. Скоро в
його героя з’явилась дружина Ганя, кум Міхайло, його дружина
Гафія, односельчанка баба Кася… Звісно, не оминає він і теми
коронавірусу. Тож сьогодні про це нова історія — подаємо
мовою оригіналу
Вуйко МІСЬКО
(Роман ДРОНЮК)

ой, послаблення карантину — автобус нинькі ввидів у селі. Кішивсі, як пес
скутеристом. Але і Гані ввиділа,
шо автобус поїхав. І зразу мене
довбати.
— Міхайле, треба в Городенку
їхати.
— А на маїш, якої мами?
— Та подивисі по шафах, голо.
Ти жереш, як конина, по три підходи в ночи робиш до холодильника.
— Та то я до вітру встаю.
— А по дорозі робиш то, шо
потім по тіжкому ходиш. Збирайсі.
— Не хочу.
— Шо?
— Та їду, їду.
Шо з бабов зробиш. Не то, шо
би я боявсі її, але не люблю, як
воно гавкая.
— На нову маску, нові рукавиці.
— Та які нові — я позавчера в

Й

них вічищував?
— Я віпрала.
— Ади гноїм чути.
— Дивисі, бо від тебе зараз
буде мерцем чути. Покропи тройним диколоном, та й не буде чути.
Натер рукавиці диколоном,

“

Натігли ми маску
одну на двох, кум
вчіпив гумку на
праве вухо, а я на
ліве, сіли на сєдєнія
прикупочці, як
сіамські близнюки.

покропивсі сам, троха віпив.
— На гроші і список.
— Йой, а я шо маю пів Городенкі зкупити?
— А я шо винна, шо всьо сі вішиптало за карантин?
Мой іду селом, село оживая.

Баби пльоткают по лавках. Пси
без масок по дорогах ході, ворони каркают. Іду попри кума, а воно
з-за паркана:
— Ви куда, куме?
— Гані відправила в Городенку.
— За чим?
— За продуктами.
— А автобуси вже ході?
— Вже ході.
— Почикайте, я з вами.
— А ви якої холєри?
— Та тоже запаси сі покінчили. Гафія пакункі не може з Італії
передати.
— Йой, давайте бігом.
— Та лиш куртку вбиру і вже.
На автобус чикали довго. Але
над’їхав. Кум був без маскі, то його
не хотіли пускати, шо просили, шо
молили — нє і всьо. Добре, шо в
мене маска була пошита з такої
матерії, шо розтігалосі, певно з
Ганиних трусів, шо на смерть тримала. Вона на смерть мая три парі
трусів: літні, осінні і зимові, бо не
знає, коли відійде в ліпші світи,
то тримая всякі. Натігли ми маску
одну на двох, кум вчіпив гумку
на праве вухо, а я на ліве, сіли на
сєдєнія прикупочці, як сіамські
близнюки.
— Куме, курва, ви шо чисник
жерли?
— Та троха, п’єть зубків, а ви
шо одеколон пили?
— Нє, лиш зуби полокав.
Закінчення на с. 10

Ольга ОЛЬХОВА,
членкиня
Національної
спілки
письменників
України,
літоб’єднання
«Радосинь»,
доцентка
Київського
національного
університету
імені Тараса
Шевченка,
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поезія
з нової збірки «Русла зап’ясть»
(видавництво «САМІТ-КНИГА», Київ,
2020)

AGITATO
пий мене з гОрла –
збовтану,
аж гірку.
упадай в моє
гирло,
як море впадає в ріку.
недекантовану,
з осадом досвіду
й мрій,
пий мене залпом,
потім подихаєш,
пий.

RINFORZANDO
з горла пий і дивуйся,
як пахне в мені земля,
вчинена теплою кров’ю
й холодна як риба.
пий, і разом зі мною лягай,
де без зерен рілля,
намерзає розпукою
і нічого не просить, крім хліба.
затинайся об визрілий біль
моїх пражінок,
які білим по білому гоїли
вічні мерзлоти
і в пелюшки загортали
відміряний строк,
уростаючи в землі чужі
як живоплоти.
пий і бийся ковтками
в пороги моїх прамужів,
пробуй на смак їхній піт
і відібрану доблесть,
заборони, гоніння,
долання в собі рубежів –
чуй у мені живу попри
посуху совість.
пий і не спльовуй цей
палений гострий кістяк,
що розсотує сплутані ланці
гонимої мови.
Все це є у мені. Я без цього
не зможу ніяк,
без цього я випорений стібок.
Аж до нитки основи.

RIGAROSSO
пий мене з горлечка
ніжною
цівкою слів,
пий так жагуче,
наче досі
ніколи
не пив.

пий мене з горла.
збовтану
і гірку.
може й хотів
інакшу –
маєш лише таку.
www.olhova.com.

Усміхніться!
:)) :)) :))
Чоловік із дружиною сидять у гостях.
Жінка принюхується, скривилася і каже:
— Я тебе просила шкарпетки поміняти!
— Я поміняв! Мало того, я знав, що ти не
повіриш і кричати будеш. Тому старі поклав у
кишеню. На, дивися!
:)) :)) :))
Те, що карантин затягнеться, я зрозумів,
коли мені дозволили фотографуватися в
масці на паспорт.
:)) :)) :))
Дружина з чоловіком після 15 років

спільного життя прийшли до психотерапевта.
Вона про проблеми сім’ї говорить, говорить,
говорить... Лікар підійшов до неї, міцно притиснув, закрив їй рота поцілунком. Звертається до чоловіка: «Ось що треба робити хоча
б три рази на тиждень». Чоловік задумався
і відповідає: «В понеділок і середу я можу її
привозити, а по п’ятницях у мене рибалка».
:)) :)) :))
Програміст після напруженого трудового
дня відчиняє холодильник, дістає пачку масла,
читає на обгортці: «Масло вершкове. 72%». У
голові швидко виникає думка:

— О! Скоро завантажиться!
Кладе масло назад у холодильник. Закриває
дверцята.
:)) :)) :))
Раніше при зустрічі знімали капелюха.
Зараз виймають із вуха навушник. На знак
особливої поваги виймають два.
:)) :)) :))
— Мамо, а морозиво корисніше,ніж
сосиски?
— Синку, зараз навіть курити корисніше,
ніж сосиски.
:)) :)) :))

Поки навчишся тримати язик за зубами,
вони вже випадуть.
:)) :)) :))
— Мене таргани дістали, просто жах, не
знаю, що робити.
— А я цю проблему швидко вирішив, купив
крейду для тарганів.
— І як, допомогло?
— Так. Тепер тихенько сидять у кутку,
малюють.
:)) :)) :))
Роби з людьми так, як ти хотіла б, щоб вчинили з тобою. Купи чоловіку квіти.

