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l ЗНАЙ НАШИХ!

Фото із сайту khm.depo.ua.

Цікава
ГА З Е ТА

на вих ідні

с. 11

+

Для Ермітажу він створив величезний кущ бузку з 10 000 квіток,
серед яких заховано кілька «щасливих» із п’ятьма порцеляновими
пелюстками.
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l САМОРОДКИ ІЗ НАРОДУ

Фото із сайту pravda.com.ua.

Керамічні квіти
українського архітектора
прикрашають оселі
найбагатших людей світу
Володимира Каневського знають як підкорювача порцеляни.
Майстер виготовляє з неї квіти, як дві краплини води схожі
на створені природою, і називає їх… скульптурами
с. 6

l ТАКІ РЕАЛІЇ

Фото із сайту kievvlast.com.ua.

«Першою виклав арію князя Ігоря. Начебто нічого так звучить, як то кажуть, талант не проп’єш».

Далекобійник із Донецька
своїми піснями про Путіна
завоював інтернет
Для того, щоби його баритон почули мільйони, українцю
Вадимові Дубовському (на фото) довелося пройти непростий
шлях: від злиднів 1990-х, коли місяцями не отримував зарплату
в Національній академічній капелі «Думка» і співав у переході
біля метро Петрівка, до еміграції у США. Від будівельника
і столяра в Чикаго — до американського далекобійника
Закінчення на с. 3

Торгувати тілом жінок агітував колишній депутат і його спільниця.

Чому волиняни,
які «постачали» українок
у польський бордель,
уникли тюрми
Двоє осіб впродовж 2009–2011 років
обіцяли жінкам офіційну роботу,
а натомість відправляли їх надавати
секс-послуги
с. 16, 5

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Чи потрібен Україні ще
один ВНЗ за 7 мільярдів?

Фото із сайту glavcom.ua.

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

«Університет майбутнього» — Нью-Васюки
від Зеленського?
Фото із сайту obozrevatel.com.

Глава держави оголосив про
створення Президентського
вишу, який готуватиме «людей
майбутнього», та підписав
відповідний указ
ніверситет випускатиме спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, зі штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних
та біотехнологій. Зеленський планує
зібрати у цьому освітньому закладі найкращих викладачів та найкращих учнів
з усієї України, які здобуватимуть фах
безкоштовно.
За словами міністра освіти і науки
Сергія Шкарлета, на будівництво Президентського університету потрібно близько 7,2 мільярда гривень. Навчальний
заклад буде розташований на території
державного Експоцентру України (колишня ВДНГ) у Києві. Перший навчальний
рік розпочнеться 1 жовтня 2023 року.
Хм, «найкращим» міністром освіти Володимир Зеленський призначив
людину, яку підозрюють у плагіаті і яка
повністю поділяє «погляди і принципи
Партії регіонів». Якщо глава держави
так відбиратиме і «найкращих» викладачів, то новоспечений кандидат наук

У

Піар в дії: тепер на першому місці буде обговорення забаганки Президента, а не
реальні проблеми та реформування всієї системи освіти.

Ілля Кива має всі шанси не залишитись
без викладацької роботи.
І ще цікаво, де пан Зеленський візьме не тільки 7 мільярдів (три річних

Зламали хребет:
у Тернополі вбили хлопця
біля нічного клубу
Очевидці замість допомогти знімали подію на мобільні
телефони
-річний Павло, випадковий перехожий біля нічного
клубу, помер до приїзду «швидкої». Його товариш
розповів кореспонденту «Сьогодні», що тернополянин того вечора вийшов із ним до крамниці, а конфлікт виник
фактично ні з чого. «Йшли вже додому, і я загубив навушник.
Спитався пацанів, які збоку стояли, чи не бачили. Вони щось
там почали до мене скакати. Підійшов Павло, спитав, що сталося, — згадує Роман. — Просто на нього напали, і я вже далі
не бачив, бо впав. А потім просто дивлюся — Паша лежить
синій весь». Поки тривала бійка, відвідувачі нічного клубу,
каже Роман, не втручалися, а знімали все на мобільні телефони: «Я кричав «поможіть», а люди просто стояли там і знімали
на камеру. Навіть не підійшли, не зловили хуліганів і дали їм
просто втекти».
«Швидка», коли приїхала на місце конфлікту, лише констатувала смерть Павла від перелому хребта і крововиливу
у спинний мозок…
У поліції заявили, що один із п’яти затриманих зізнався в нападі, зараз йому обирають запобіжний захід.
Справу розслідують за статтею «вбивство».

25

Національний музей Голодомору-геноциду,
створений у 2009 році, належить до тих, яких не
повинен оминути жоден українець…

бюджет Луцької ОТГ) для будівництва
нового навчального закладу, а й для
його подальшої діяльності? Коронавірусний фонд же не гумовий…

Перейшла мінне поле:
з окупованої Горлівки
втекла 16-річна
дівчина
Вона розповіла, що хоче жити і навчатися
на території неокупованої України
Донецькій області поліція взяла під опіку неповнолітню
мешканку так званої ДНР, яку біля селища Верхньоторецьке близько півночі виявили на лінії розмежування.
Юнка заявила, що хоче жити в Україні. У Горлівці вона мешкала
з бабусею. Дівчина розповіла, що свідомо дісталась до українських військових, перейшовши мінні поля. З її слів, у неї є родичі
в Західній Україні. Медики, оглянувши дівчину, жодних тілесних
ушкоджень у неї не виявили. Наразі вона перебуває у притулку
під наглядом поліцейських та працівників органів опіки.
Останнім часом пункти пропуску на лінії розмежування практично не працюють — якщо до пандемії на Донбасі
діяло п’ять контрольних пунктів в’їзду-виїзду, то у травні
2021-го повідомлялося про роботу лише одного з них.
Причиною називають обмеження на в’їзд та виїзд, запроваджені на тимчасово окупованих територіях, — нібито
для того, щоб завадити поширенню коронавірусу «з території України».

У

Музей Голодомору
України встановив
рекорд
Нині у закладі доступна аудіоекскурсія
33 мовами!
липні 2019 року Національний музей Голодомору-геноциду розпочав Міжнародний проєкт «Аудіогід для кожного», в рамках якого
було передбачено переклад тексту оглядової екскурсії різними мовами світу. І зараз у закладі доступна аудіоекскурсія 33 мовами — це чи не найбільша
варіація з-поміж усіх музеїв світу. Протягом 1,5 року
музейники разом із волонтерами, громадськими
організаціями та посольствами займалися створенням, перекладом та начитуванням оглядової
аудіоекскурсії та підписів до експонатів. Масштаби проєкту вражають: над аудіогідами працювали
20 організацій та 135 людей. За 1,5 року роботи було
створено 170 годин звукозапису.
Англійська, хорватська, російська, французька,
латиська, норвезька, італійська, польська, чеська,
арабська, турецька, японська, іспанська, португальська, румунська, шведська, литовська, іврит,
китайська (путунхуа), суахілі, гінді, вірменська,
болгарська, білоруська, грецька, казахська, перська, в’єтнамська, угорська, корейська, українська,
азербайджанська, кримськотатарська — такими
мовами можна прослухати аудіоекскурсію!

У

l ПРЯМА МОВА
Олександр ПОВОРОЗНЮК, президент
футбольного клубу прем’єр-ліги
«Інгулець» із селища Петрове
Кіровоградської області, правдиво
розповів про те, як заробив свої
статки:
Я вам скажу чесно, ці руки дуже багато крали. Я кажу відверто. Але я ніколи
не крав у людей, я крав у держави. Проносило, проходило, але я за це і судимість
заробив. Колись і авторитет на цьому
втратив, бо був судимий. В армії теж
судимий: у бушлаті було холодно – я дублянок накрав. Ще й додому надіслав… Я вважаю,
важаю,
що навчу своїх дітей
заробляти гроші
роші
р
своїми мізками. Їм
м не
буде соромно. Навіть
віть
якщо мене не буде,
е, вони
продовжать всі мої
ої ідеї і
плани. «Інгулець» вічно
буде грати у футбол
– я все зробив для
цього.
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l ОСОБИСТІСТЬ
Фото із сайту root-nation.com.

«Врятуйте Україну, бо це єдине,
що може врятувати Росію»
Фото із сайту dw.com.

Фото із сайту pravda.com.ua.

У травні могла
святкувати
свій 71-й день
народження
відома російська
правозахисниця
та дисидентка
Валерія
Новодворська Ось так вона виглядала до того, як «совки» кинули
(1950–2014),
її у психушку і покалічили.
яка відкрито
виступала проти політики Володимира
державу, яку не посміє зачепити ніякий
Путіна і підтримувала нашу незалежність. Путін, треба туди багато вкласти: сил,
Напевне, тому й несподівано
часу, своїх дітей, свої здібності, свої тапомерла в одній із московських клінік
ланти. Ну і тоді через десять років ситуау 64-літньому віці в липні 2014 року —
ція стане трохи кращою. Через двадцять
в час активного наступу кремлівської
літ — ще кращою.
орди на Україну
l Зразу не можна наздогнати

«Я — дійсно живий свідок того, що в селах на Донеччині розмовляли українською мовою. Я це пам’ятаю, і ніхто
мені не доведе зворотне», — говорить Вадим Дубовський.

Олег ШАРП

Євген РУДЕНКО,
pravda.com.ua

своївши водіння вантажівки, Дубовський одного разу
записав свій спів, яким розважає себе в рейсах, і виклав відео
в YouTube. Сумарно його ролики
подивилися понад вісім мільйонів
разів (!), пише «Українська правда».
Популярність прийшла до Вадима в 2014 році, коли він ударив
сатирою по РФ і Путіну. Українець
почав переробляти радянські пісні, марші та гімни на свій лад, викликавши хвилю гніву у тих, кого
до окупації Криму і початку війни
на його рідному Донбасі він вважав
своїми братами.
Сьогодні Вадим Дубовський
продовжує колесити дорогами
Америки, виспівує за кермом арії
та улюблені українські пісні.
– Я народився в Донецьку
в 1964 році. Батьки на той час були
лікарями-психіатрами, — розповідає Вадим. — Тато мій із Ростовської області, з хутора Максимів,
який одразу за українським кордоном. Там бабуся моя похована, там
і дід мій. В тій місцевості говорили
на такому зросійщеному суржику. Коріння моєї мами з Київщини.
Любов до музики, до співу — виключно заслуга мами. Вона завжди
співала українські народні пісні. Від
неї я вперше почув «Ой не світи, місяченьку».
…У 2002 році я втретє поїхав
на гастролі в Америку (з капелою
«Думка». — Ред.), там мав візу
на пів року. Залишився, думав
за декілька місяців щось зароблю,

О

але порушив візовий режим (сміється. — Авт.). І вже потім, через
декілька літ, легалізувався. Отримав «зелену карту» та, врешті, американський паспорт.

“

Любов до музики,
до співу — виключно
заслуга мами. Вона
завжди співала
українські народні
пісні. Від неї я вперше
почув «Ой не світи,
місяченьку».

Я працював будівельником, був
теслею, встановлював меблі, кухні,
шафи… Серйозно зайнявся вивченням англійської, засів за талмуди про
вантажівки, вивчив теорію, склав усі
іспити та отримав права водія великого трака зі спальником, який
їздить по всіх 48 штатах.
Канал на YouTube я заснував
ще в 2007 році, там таке було, забав-

ки. Знімав, як проходили українські
фестивалі в Чикаго. Як ми їздили
кудись на шашлик. Коли став далекобійником, просто співав у кабіні
свого трака, нічого не писав, нікуди не викладав. 2013-го я купив
собі перший смартфон — і ось тут,
як у тому анекдоті про Василя Івановича та Пєтьку, карта повалила.
Я спробував записати, мені сподобалося.

ДО РЕЧІ
В Перу у туристичному місті
Мачу-Пікчу на Вадима Дубовського
накинувся агресивний росіянин через футболку з написом «Путін —
х…йло». Нападника затримала
поліція.
З пісні слів не викинеш:
«В Москве, в Красноярске,
В Хабаровске, в Сызрани
Лохи уверены: им повезло,
Что правит паРашей
Опять переизбранный
Карлик лысеющий
Путин-х…ло».
(уривок з «Гімну
антирашистів».)

l ПРЯМА МОВА
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Далекобійник про Президента Володимира Зеленського:
Я Зеленського не тільки на логічному, а й на емоціональному рівні не сприймаю. Я бачив його жарти
в Юрмалі: він нівечив усе те, що було дороге, миле,
е, патріотичне. Нівечив ще до президентства. І прийшов
йшов
на цій протестній хвилі. Це просто інформаційний
ійний
потік почав вішати людям локшину. Мені дуже шкода.
Із Зеленським трапилося те ж саме божевілля,
ля, що
в Америці з Трампом. Я такий же антитрампіст,
т,
як і проти Зеленського. Все це позерство, відосики, Twitter. Жах! Хочеться бачити при владі
людину адекватну, притомну, розумну, вольову.

П

Читанка
ДЛЯ ВСІХ

l КОЛЕСО ІСТОРІЇ
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Ціна договірна

Читайте
також:

Як поводитися,
якщо вас
врекли?

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Фото із сайту osbm.lutsk.ua.

Закінчення. Початок на с. 1

ам’ятаєте, як раби сміялись над
її зовнішністю? Ось так вона виглядала до того, як «совки» кинули її у психушку і покалічили.
Пані Валерія — українцям і про
українців.
l Бережіть Україну, вона — надія
людства. Україна — це Русь, яка залишилася вдома.
l Україна має всі підстави і всі можливості йти дорогою честі, не брехати,
не зраджувати, не лицемірити. Не робити вигляд, що любить Росію.
l Коли українці повернуть Донецьк
та Луганськ, обивателі приймуть їхню
владу, як приймають будь-яку владу, яка
прийшла в місто. І будуть «паїньками»,
коли зрозуміють, що не можуть розраховувати на Путіна.
l Україну сильно розбавляли її ворогами, але це згладиться з часом.
l Для того, щоб мати європейську

Фото із сайту 33kanal.com.

Усім знайоме відчуття,
коли темніє в очах,
починається раптова нудота,
часте позіхання. Здається,
що от-от знепритомнієш

с.6

»

Фото із сайту krapka.club/ua.

Далекобійник із Донецька
своїми піснями про Путіна
завоював інтернет

ні Францію, ні Німеччину, тим паче, що
за моральними параметрами ви їх уже
перегнали. Ви вже не такі, як вони, які
зраджують за літр газу, ради талончиків
на нафту, які здали б вас, якби ви самі
не стояли на власних ногах.
l В Росії поступово зникає тон торжества. Залишається озлоблення, і вони
будуть вас ненавидіти страшно за те, що
ви пішли іншою дорогою.
l Не чекайте від Росії ні об’єктивності, ні добра. Вона буде змушена змиритися з вашим існуванням, але буде
підставляти підніжку завжди і всюди.
l Якби США напали на Росію, для
нас це було б добре. Для Росії краще
бути штатом США. Але я думаю, що ми
американцям не потрібні. Тому нам
треба готуватися до війни з тупістю, деградацією і реставрацією радянських
порядків.
l Сьогоднішній пароль усіх вільних людей «Слава Україні!», а відгук —
«Героям слава!». Будь ласка, врятуйте
Україну — і це єдине, що може врятувати Росію.

Вона не мала змоги дотримуватися клятви Гіппократа, але зробила все, щоби зберегти життя жінок
у нацистському таборі смерті.

«Ніхто не зрозуміє, що я
пережила, вбиваючи дітей»
Угорська лікарка-гінеколог Гізелла Перл вирішила робити
у концтаборі аборти і навіть умертвляти малюків,
щоб врятувати їхніх матерів від крематорію та знущань

Фото із сайту sports.ru.

Вони зникли
для світу
на 72 дні

»
Після
авіатрощі
пасажири
їли своїх
мертвих
друзів,
щоб вижити
Подробиці на с. 2, 7 »

Місячник уже
в продажу – всього

4 гривні!

с. 4, 9

Анну Баштову
спалили…
колишній
коханий
та його мати
33-річну одеситку (на фото)
цинічно і жорстоко позбавили
життя, щоб виграти війну за
дитину. У ніч убивства їй щось
вкололи, посадили на диван,
облили бензином і підпалили
(поруч із тілом знайшли гумові
рукавички та використану
ампулу). Аби приховати сліди
злочину, на кухні відкрили газ.
Зробивши своє, душогуб мав
тихо покинути оселю. Однак
задум провалився – у помешканні
заклинило вхідні двері

Читайте на с. 3

»

А передплата –
лише

3 гривні!

Тому не зволікайте, виписуйте і з насолодою читайте!!!

У стоматологічній
клініці
школярці
видалили
12 зубів
 У Тернопільській
області
переплутали
покійниць
 Небезпечне
побачення:
як дівчата
розводять
чоловіків у
ресторанах
 Кого із
жінок великий
спокусник
Казанова
ніколи не
зрадив?
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Зеленський хоче
забрати телеканали
і газети в поганих
олігархів і віддати
«благонадійним»?

Перша українська
«тревел-блогерка»
народилася 114 років
тому в родині
галицького священника

Антиолігархічний законопроєкт
оєкт
більше схожий на спробу
«віджати» засоби масової
інформації у тих власників, Цікаво, чи вийде у Зеленського збудувати путінізм по-українськи,
коли лояльні до «царя» олігархи живуть на широку ногу і хвалять
які критикують главу
його у ЗМІ, а інші – переслідуються?
держави
Дарія КЛИЧ

ЩО СТАЛОСЬ?
Видання «Дзеркало тижня» опублікувало текст запропроєкту про деолігархізацію, який 20 травня на пресконференції
анонсував сам Володимир Зеленський.
Він викликав чималий резонанс і фактично одразу до нього приклеїлась ще одна
назва — «законопроєкт про медійне рейдерство».
Однак у команді Зеленського заявили, що це не той документ, над яким вони
зараз працюють. «Те, що опубліковано
у ЗМІ, не є текстом підготовленого законопроєкту», — зазначив радник керівника
Офісу Президента Михайло Подоляк.
У відповідь у «Дзеркалі тижня» повідомили, що повністю впевнені в автентичності документа, відмовившись оприлюднювати свої джерела. «А якщо, отримавши
реакцію на свою хитро-убогу нормотворчість, команда Зеленського відкоригує
законопроєкт, то ми тільки «за». Не дякуйте», — додали в редакції.

ЩО В ЗАКОНОПРОЄКТІ?
Згідно з оприлюдненим документом,
олігархом буде вважатись людина, яка:
l «бере участь у політичному житті»
(є чиновником, фінансує чи керує партією
тощо);

l КОМУ ВІЙНА, А КОМУ…

“

Фото із сайту nv.ua.

l ПОЛІТИКА

У «Дзеркалі тижня» повідомили, що повністю
впевнені в автентичності документа, відмовившись
оприлюднювати свої джерела.

l «має значний вплив на засоби масової інформації»;
l «здійснює контроль значної за обсягом господарської діяльності» (має статки
хоча б у 84 млн доларів).

Щоб більше не вважатись олігархом
і не потрапити у відповідний реєстр, ці
люди мають продати свої засоби масової
інформації особам із «бездоганною репутацією».

l КОМЕНТАР

«

Віктор ТАРАН, політолог:

Навіть побіжний аналіз цих критеріїв демонструє: закон не проти олігархів, а проти багатих людей, які мають стосунок до ЗМІ. Судячи із суми,
до реєстру олігархів можуть потрапити бізнесмени середньої руки, яких
в Україні декілька тисяч чоловік. Для чого спростили ці критерії? На мою
думку, це спроба з боку Офісу Президента рейдернути ЗМІ у своїх політичних
конкурентів. Фактично перед людьми, які мають середні статки та медіаресурс, поставлять питання: або ви починаєте
чинаєте підтрипідтри
мувати Президента, або РНБО включить вас до списку
олігархів. І у вас почнуться серйозні проблеми.
леми.
леми
Є третій варіант — передайте контроль
троль над
вашими ЗМІ людям, яких Офіс Президента
та визнає
«доброчесними». Не важко уявити, що перелік
ерелік «доброчесних» також формуватимуть на Банковій.
анковій.
Перед нами класична рейдерська схема,
а,
завдяки якій Зеленський зі своїм оточенням хочуть встановити контроль над
більшістю ЗМІ країни. Як центральними, так і регіональними.

Якби ця знана на весь світ українка жила тепер, вона б
з легкістю заткнула за пояс багатьох сучасних блогерів,
а своїми екстремальними подорожами втерла носа навіть
Дмитру Комарову. Софія Яблонська — авторка перших
українських тревелоґів, кінооператорка та фотографиня.
Ще задовго до інстаграмної доби ця звичайна дівчина
із села Германів Львівської області дивувала своїх
шанувальників розповідями про мандрівки по близьких
та далеких «закордонах», які у той час здавалися просто
неймовірними історіями на межі фантастики. На початку
1930-х для галицької преси це стало справжньою
сенсацією. На таке раніше не наважувався ніхто —
щоб молода і неодружена панянка, та ще із родини
священника, сама їздила найекзотичнішими країнами
світу!
Ольга ВЕКЕРИК

блонська пише свої нариси та відправляє на батьківщину відразу з місця подорожі — у режимі реального
часу, а також надсилає у Францію відзнятий матеріал.
Блискучі репортажі мандрівниці, опубліковані на сторінках
львівських часописів, читачі смакували, як екзотичне вино чи
марципани. А її книги «Чар Марока», «З країни рижу та опію»,
«Далекі обрії» вмить стають бестселерами. Щоразу, коли приїздила до Львова, ця дивовижна жінка, яка однаково вправно
володіла пером, фотоапаратом і кінокамерою, збирала повні
зали натхненних слухачів і слухачок, для яких подорожі — нездійсненна мрія.
Однак, крім захвату, на мандрівницю звалюється і шквал
критики за таку зухвалу поведінку. Галицьке панство обурювалося: мовляв, не пасує молодій жінці самій подорожувати далекими світами без добропорядного супроводу. Коли до обговорення із в’їдливими коментарями долучилася польська
преса, на захист Софії стає не лише українська інтелігенція, а й
власник французької кінокомпанії «Опторґ-Юнан-Фу» Жан Арден, який написав лист на підтримку Яблонської до видання
Lwowski Ilustrowany Express. Саме на його замовлення українка готувала кінорепортажі з Марокко, а потім із Далекого
Сходу.
Фото із сайту photo-lviv.in.ua.

Я

»

Студія «Квартал 95» покаже ще один серіал
на російському телебаченні
Канал СТС (РФ) оголосив про прем’єру фільму «100 000 хвилин разом»,
який був знятий Студією «Квартал 95», що заснував Президент України
Володимир Зеленський
Василь КІТ

рейлер стрічки опублікований
на офіційному YouTube-каналі СТС.
«16-серійний телесеріал в жанрі ліричної комедії є історією про подружжя, яке

Т

після 7 років шлюбу виявилося на 69 днів
замкнутим на карантині у власному будинку. Він — успішний пілот, вона — впевнена
в собі фітнес-тренер. Чи зможуть ці два лідери пройти всі випробування самоізоляції,
на якій опинились у реальному житті міль-

йони людей по всьому світу?» — йдеться
в описі серіалу на сайті Студії «Квартал 95».
Повідомляється, що прем’єра
«100 000 хвилин разом» відбудеться 7 червня. Фільм був знятий у 2020 році.
Нагадаємо, раніше Рада національної
безпеки й оборони України заявила, що
не буде розслідувати факт продажу в обхід
санкцій прав на трансляцію іншого серіалу — «Папік» — виробництва Студії «Квартал 95» російському телеканалу СТС.

Софія Яблонська стала однією з перших жінок, яка
подорожувала з фото- та кінокамерами.

Закінчення на с. 10
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l ТАКІ РЕАЛІЇ
Фото із сайту eurosolidarity.org.

Чому волиняни, які «постачали»
українок у польський бордель,
уникли тюрми
Закінчення. Початок на с. 16

му суді справу почав розглядати вже
служитель Феміди Ярослав Артиш.
За два місяці розгляду суддя відзначився відмінним від колег рішенням:
повернути справу прокурору на додаткове розслідування! І це через
вісім років після відкриття справи…
Прокурор знову подав апеляцію. У квітні 2019-го колегія суддів
Волинського апеляційного с уду
підтримала правоохоронців і підтвердила, що відсутні підстави для
повернення справи на додаткове
розслідування. Феміда скасувала
постанову Ярослава Артиша і… направила справу на новий розгляд
до Луцького міськрайонного суду.
Цього разу за справу взявся уже
Ратнівський районний суд. За півтора року четвертого розгляду
у першій інстанції суддя Станіслав

Марія СМИК, центр журналістських
розслідувань «Сила правди»

Щоб російські снайпери
не могли дістати наших
бійців: Порошенко привіз
на Донбас спецобладнання
Фото із сайту eurosolidarity.org.

«За допомогою цих технологій
збережемо життя і здоров’я наших
військовослужбовців, цілими і
неушкодженими повернемо їх до їхніх
родин, батьків, дружин, дітей», — каже
командир 108-го батальйону 10-ї окремої
штурмової бригади капітан Володимир
Болехан
Петро МАКАРУК

’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під
час поїздки на Донеччину побував у 10-й
окремій штурмовій бригаді і передав бійцям
108-го батальйону комплект відеоспостереження.
У ньому — камери спостереження для
9 взводних опорних пунктів, які будуть об’єднані
в єдину мережу, інформація також надходитиме
і на ротний опорний пункт, і в штаб батальйону. За словами військових, це дасть змогу чітко
контролювати переміщення ворога і посилити
безпеку бійців на лінії фронту.
– На кожному взводно-опорному пункті,
на ротному опорному пункті виставляються
різні види камер. Є і нічне бачення, є і дальність. Не будемо розкривати, на скільки кілометрів — на багато. Командир, починаючи від
взводу і закінчуючи батальйоном, а ми і до бригади дійдемо, мають абсолютно цілісну картину.
Вже не треба спостерігачу підніматися вгору.
Не треба ставати мішенню для російських снайперів. Постійно йде цілодобова фіксація руху
ворожих сил по той бік фронту, — пояснив Петро Порошенко.
— Ми за допомогою цих технологій збереже-

Окупанта звідси можна побачити «в лице».

“

ісля повернення в Україну
Іванова почала співпрацювати з Грицюком. Вона переконувала жінок, яким він обіцяв
легальну роботу, не відмовлятися від секс-праці. Всім потерпілим
про характер роботи говорили вже
у Польщі і кожну з них напередодні
переконували не брати з дому гроші,
таким чином формуючи фінансову
залежність від сутенерів.
Загалом через дії Грицюка та Іванової у сексуальну експлуатацію
потрапили більше десяти жінок.
Не всіх потерпілих вдалося встановити. На користь двох із них з Грицюка стягнули по 5 тисяч гривень
компенсації за моральну шкоду.
Перший судовий розгляд справи
завершився ще у 2013-му. Тоді суддя Луцького міськ районного суду
Олег Ющук обрав обом фігурантам
справи покарання у вигляді п’яти
років позбавлення волі, але зі встановленням трирічного і дворічного
іспитового строку. За півтора року
в апеляції вирок скасували, бо слідчі
допитали не всіх свідків та встановили не всі деталі. Справу відправили
на новий розгляд у той самий луцький суд.
Вдруге справа потрапила до судді Андрія Сівчука. В середині 2016го він виніс новий вирок: вісім років позбавлення волі Юрію Грицюку
з конфіскацією всього майна. Рік перебування під вартою у 2011–2012му йому мали зарахувати з розрахунку день за два. Івановій же лишилися
тих самих п’ять літ позбавлення волі
із трирічним іспитовим строком.
Підсудний Юрій Грицюк та прокурор знову подали апеляції. Цього
разу справу розглянула колегія суддів Рівненського апеляційного суду.
У жовтні 2018-го вони винесли свою
ухвалу, якою скасували вирок Андрія
Сівчука 2016 року і знову відправили
справу на новий розгляд у Луцьк.
Утретє в Луцькому міськрайонно-

П

П’ятий Президент на лінії фронту: «Тут, на «передку», найкращі люди».

П

5

Вже не треба спостерігачу
підніматися вгору. Не треба
ставати мішенню для
російських снайперів.

мо життя і здоров’я наших військовослужбовців,
здоровими і цілими повернемо їх до їхніх родин,
батьків, дружин, дітей. Це найголовніше. І успішно виконаємо будь-які поставлені перед нами
завдання, — сказав командир батальйону, капітан Володимир Болехан.

ДО РЕЧІ
Петро Порошенко також вшанував пам’ять
загиблого бійця 108-го батальйону Олексія Мамчія, поклавши квіти на місці його загибелі. Порошенко побував на контрольно-спостережних
пунктах 108-го та 109-го батальйонів 10-ї ОГШБ
і поспілкувався з військовими.

МАГНІТНІ БУРІ У ЧЕРВНІ

Перший місяць літа має бути доволі спокійним у плані
геомагнітних коливань. Жодної магнітної бурі середньої
або великої інтенсивності в червні не прогнозується. Втім,
на українців чекатимуть дві слабкі бурі
l 8 червня — люди з хронічними захворюваннями і метеозалежні відчують у цей день нездужання і зниження працездатності;
l 9 червня — магнітна буря викличе стрес. Вона позначиться на самопочутті дітей і пенсіонерів.
Джерело: apnews.com.ua.

Р

“

Усім потерпілим про
характер роботи говорили
вже у Польщі і кожну
з них напередодні
переконували не брати
з дому гроші, таким чином
формуючи фінансову
залежність від сутенерів.

Лозицький виніс обвинуваченим
черговий вирок. За торгівлю людьми та організацію злочинного угруповання, в яке, крім Юрія Грицюка
з Ольгою Івановою, входили також
особи, яким він продавав жінок, пенсіонер отримав два роки позбавлення волі без конфіскації майна. У цей
строк йому зарахували 13 місяців,
впродовж яких він перебував під
вартою у 2011–2012 роках в розрахунку один день за два. Ольга Іванова отримала п’ять літ позбавлення волі. Але вирок вступить у дію
лише у випадку, якщо вона вчинить
повторний злочин впродовж трьох
років іспитового строку. Остаточний вирок уже набрав законної сили
і найімовірніше, що це вже крапка
у цій довгій історії.
Джерело: sylapravdy.com.
Е

К

Л

А

М

А

Представництво польської агенції оголошує набір
працівників на склади брендового одягу на околицях м.
Лодзі
PОбов’язки: комплектація замовлення, упаковка, 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.
PЖитло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.
Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи, надалі
бажаючі можуть подаватися на карту побиту.
Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.
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l ЗНАЙ НАШИХ!

Фото khm.depo.ua.

Керамічні квіти українського
архітектора прикрашають оселі
найбагатших людей світу
Володимира Каневського знають як підкорювача порцеляни.
Майстер виготовляє з неї квіти, як дві краплини води схожі
на створені природою, і називає їх… скульптурами

Як істинний архітектор, він милується схожістю між структурою квітки і...
досконалої будівлі.

“
Черга за його шедеврами – на кілька років вперед!

Штучні букетики – як живі: мають і
пошкоджений листочок, і прив’ялість
окремих пелюсток.

Олена КАЛЕНЮК

1949-му в Харкові народився хлопчик, якого назвали
Володимиром. Його батьки
й не здогадувалися, що через роки
про нього як про українського
емігранта, який творить шедеври,
писатимуть найпопулярніші видання світу. Тим часом мама з татом
змушували його добре вчитися,
займатися в дитячій художній школі та врешті — обрати «корисний»
у Радянському Союзі фах архітектора, хоча хлопець хотів стати фізиком…
Минуло 70 років. За цей час
Володимир Каневський переїхав
до Америки (наприкінці 1980-х,
коли втомився оформляти плакати) й підкорив унікальну вершину — став майстром порцелянової
флористики. Ті, хто бачив його роботи зблизька, кажуть, що гілочку
бузку від Каневського відрізнити
від природної можна лише за запахом. Мало того, що він уміло пере-

У

Перш ніж квіти Каневського почав продавати модний паризький бутік
Діор, йому довелось обійти зі своїм товаром чимало крамниць.

дає делікатність кожної пелюсточки, то ще й дбає, аби букет мав наче
натуральну прив’ялість окремих
частинок чи надломлену гілочку.
Сам Володимир дуже любить робити конвалії. А з того, як розповідає
про своє сприйняття квітів, зрозуміло, що й бачить він їх інакше, аніж

будь-хто з нас:
— Я дуже їх люблю: коли потрапляю в ботанічний сад, то від
хвилювання у мене аж дух перехоплює. Розібрати квітку, відсканувати, сфотографувати, подивитися
на неї із середини — після такого
я відчуваю себе щасливим.

Мало того, що він
уміло передає
делікатність кожної
пелюсточки, то ще й
дбає, аби букет мав
наче натуральну
прив’ялість окремих
частинок чи
надломлену гілочку.

В одному з інтерв’ю американським медійникам майстер показує
букетик конвалій із пошкодженим
листочком. Один із перших таких
якось купив модний дизайнер Валентино. Торік американська влада
замовила і відправила їх як подарунки лідерам країн «Великої сімки», які збиралися через пандемію
онлайн. А дружина попереднього
американського Президента Меланія Трамп під час офіційного візиту
вручила порцелянову троянду від
Каневського японській високопосадовиці.
Визнання Володимир сприймає
спокійно. Можливо, через те, що
дійсно заслужив його, долаючи
злидні, переживши розлучення,
оскільки дружина не витримала перевірки «темною смугою»,
та численні поразки. Успіх прийшов
до нього в 50 років!
Згадує, як по приїзді в Амери-

ку зрозумів, що за фахом не влаштується, й почав шукати роботу.
Натрапив на оголошення про потребу у квітах із порцеляни і за півтора місяця опанував новий фах:
купив за 300 доларів пічку й узявся експериментувати. На паяльник
(для стебел) грошей не мав, тож
з’єднував металеві частини просто над газовою плитою. Майстер
розповідає, як ночами чергував
біля пічки:
— Тоді я зробив абсолютно
страхітливу гвоздику синього кольору з металевим стеблом, на якому була пара листочків. Наступною
квіткою була конвалія, яка просто
розсипалася в грубці. Я дістав ті
шматочки порцеляни і зробив з них
маленьку конвалію…
Володимир Каневський заперечливо махає руками, коли його
порцелянову красу порівнюють
із рукоділлям. Він каже, що це суто
інженерна справа. Ділиться, що
порцелянова глина — дуже примхливий матеріал з «поганим характером» і незмінно та по-особливому
говорить про свою прихильність
до царства квітів:
— Я люблю їх тому, що вони
мають логічну структуру. Це як архітектура. Внутрішня будова квітки — як у добротної будівлі.
А ще запевняє: де б не був, пояснює всім, що він з України, за якою
дуже сумує…
За матеріалами ukrainian.
voanews.com, 24tv.ua, khm.depo.ua.

ГА З Е ТА
н а в и х ід ні

передплатні індекси:
60304, 60306, 60392, 86772
(для читачів Волинської області),
60312 (для читачів Рівненської області),
60307 (для читачів інших областей).

Читанка ТАК
не КОХАВ
ДЛЯ ВСІХ
С

передплатні індекси:
97847
(для читачів Волинської області),
60313
(для читачів Рівненської бласті),
60780
(для читачів інших областей).

Місячник

Цікава

ніхто

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІІ

Місячник

передплатні індекси:
30000, 60306, 60305, 86772
(для читачів
Волинської області),
97847
(для читачів
Рівненської області),
61136 (для читачів інших
областей).

Тижневик

Тижневик

Передплатіть наші видання на II півріччя 2021 року –
і отримайте мультиварку чи кухонний набір
volyn.com.ua

передплатні індекси:
86771, 60305, 60392,
86772
(для читачів Волинської області),
60779
(для читачів інших областей).

www.volyn.com.ua
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l НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА

l НА ЩО СКАРЖИТЕСЯ?

Фото із сайту voladm.gov.ua.

Що робити, якщо кров стала
занадто густою?
Фото із сайту vash-aptekar.com.ua.

За період з 2019 року і донині
кількість тромбозів в Україні зросла
втричі. Медики пов’язують такий
стрибок з пандемією коронавірусної
інфекції і радять пацієнтам, які
перенесли підступну недугу,
не забувати приймати препарати
для розрідження крові. В Європі ж
заговорили про цю проблему як про
побічний наслідок вакцинації від
COVID-19. Тому багатьох сьогодні
цікавить, як можна запобігти
утворенню тромбів

“

Оксана КРАВЧЕНКО

КАТАСТРОФА ДЛЯ СЕРЦЯ, ЛЕГЕНЬ
ЧИ МОЗКУ

Розкішна соковита зелень, білі парасолі цвіту цієї
рослини приховують серйозну небезпеку.

Після контакту
з борщівником
ховайтеся від сонця

Оцінити ступінь ризику допоможе лабораторне дослідження крові.

людей, які до цього не перебували у групі
ризику. Коронавірус змінює кров хворих.
Вона стає густішою і це спричиняє формування згустків.
До усіх цих проблем додається ще й
те, що ліки, які сьогодні використовують
для розрідження крові, не завжди спрацьовують. А значне збільшення їхньої
дози може призвести до кровотечі, що
нерідко стає смертельною. І поки медики
намагаються знайти найбільш безпечний
та ефективний метод лікування, мусимо й
самі шукати порятунку.

ЇЖТЕ ГОРІХИ Й ЧАСНИК, А НЕ БАНАНИ
Як допомогти крові вільніше циркулювати? Цьому сприяють дієта і особливий
питний режим. Окрім чистої води, фахівці радять включати в раціон зелений або
трав’яний чаї, вітамінні напої. Корисним є
свіжий сік із червоного винограду. Завдяки особливим сполукам (біофлавоноїдам)
його вважають бальзамом для серцево-судинної системи.
Щоб забезпечити організм матеріалом
для відновлення мембран клітин крові і судинних стінок, важливо отримувати повноцінні білки з повним набором необхідних
амінокислот. Хоча важливим джерелом
білків є м’ясо, все ж варто пам’ятати, що
воно містить насичені жири, споживання
яких слід обмежити, аби не перешкоджати процесу зниження в’язкості крові.
Основним джерелом білка повинна бути
морська риба, молочні продукти і яйця.
Додатковим постачальником Омега-3-ненасичених жирних кислот є лляне
насіння або олія. Додавайте її до салатів —
вистачить однієї столової ложки на день.
Знешкоджує «поганий» холестерин
і, як наслідок, посилює антисклеротичний
ефект морська капуста. Також варто з’їдати
щодня хоча б кілька горіхів. У них велика

На своїй сторінці в соціальній мережі
фахівці Всеукраїнської спілки парамедиків
розповіли, як полегшити наслідки опіків
небезпечною рослиною

кількість амінокислоти аргініну, з якої в організмі утворюється оксид азоту. Саме він
знижує згортання крові.
Кажуть, що регулярне споживання часнику й цибулі удвічі зменшує імовірність
появи тромбів. Такими ж властивостями
володіє й імбир.Покращує стан стінок
судин і плинність крові солодкий болгарський перець, багатий на вітамін С. Особливої уваги варті помідори: вони містять
біологічно активні речовини, що запобігають «злипанню» тромбоцитів, знижуючи
ризик тромбоутворення. При порушеннях біохімічного складу крові й активації
процесу згортання корисні й інші овочі: кабачки, патисони, гарбуз, баклажани, ріпа,
корінь селери, стручкова зелена квасоля,
огірки.
А от банани при високому ризику
тромбоутворення з харчування необхідно
виключити. Не рекомендується також часто і у великих кількостях вживати листові
овочі, чорноплідну горобину, соєву олію,
риб’ячий жир в капсулах. Усі ці продукти є
джерелами натурального вітаміну К, який
у великих дозах може посилити згортання
крові.
Також краще уникати м’ясних бульйонів, ковбас, копченостей, холодцю, білого хліба, вершків. Значно підвищують
в’язкість крові куріння, алкоголь, велика
кількість солі; сечогінні, гормональні й
протизаплідні препарати, а також «віагра».
Для профілактики тромбозу багато
хто використовує аспірин, але закріплені на стінках шлунка частинки препарату
можуть спровокувати виразки. Тому фітотерапевти і народна медицина рекомендують як джерело саліцилової кислоти
відвари листя малини і чорної смородини.
Сприяють розрідженню крові трава буркуну, гінкго білоба, черешня і вишня, а також
червоне сухе вино.

Результати експериментів, в яких взяли участь майже 17 тисяч
осіб, показали, що регулярний і тривалий перегляд телевізійних
передач знижує розумові здібності в середньому на 7%. Йдеться
не тільки про примітивні токшоу. Такий же ефект був зафіксований від спортивних передач, серіалів. Фахівці не виключають, що погіршення стану мозку пов’язане також із сидячим способом життя «телеманів».
А все починається з мультиків.

Ірина ГОРОБЧЕНКО

иявляється, сам по собі сік борщівника не подразнює шкіру. Але якщо протягом двох діб
після контакту з ним піддатися впливу сонячних променів, то розвивається опік. Тому небезпека зростає влітку.
В уражених ділянках тіла людина спочатку відчуває свербіж і печіння, потім утворюються водянисті пухирі. Вони з’являються не відразу, а через
1–2 дні, розвиваючись поступово під дією сонячного ультрафіолету. Місця опіків важко гояться, загострюються прояви інших шкірних захворювань.
Може підвищитися температура, часто турбує
головний біль, озноб, запаморочення, млявість.
Сильніше реагують на враження діти та люди
зі світлим волоссям і білою шкірою.
Насамперед потрібно довго і ретельно промивати водою місце контакту. Якщо з’явилися пухирі,
то мочити їх не можна. Коли на природі можливості
змити сік нема, то підійдуть серветки. А вже вдома
обов’язково скористайтесь мильним розчином,
щоб зменшити подразнення.
Бажано також провести обробку вражених ділянок шкіри антисептиком на водній основі (хлоргексидин, октенісепт). Прикладіть на місце опіку гелеві бинти або серветки на водній основі. Уникайте
перебування на сонці наступні 48 годин.
Якщо постраждали маленькі діти або коли
на тілі утворилися великі пухирі, обов’язково зверніться по медичну допомогу.

В

До 2100 року в Україні мешкатимуть близько 24,4 мільйона людей.

Фото із сайту vremya.eu

До 30% пацієнтів, які перенесли коронавірус, мають ознаки небезпечного
тромбозу, — такого висновку дійшли британські експерти. Серед інших неприємних
відкриттів — сотні мікрозгустків у легенях
деяких хворих на COVID-19. Якщо і раніше
кожна четверта людина у світі помирала
від станів, спричинених тромбозом, то нині
ситуація серйозно загострилася.
Відомо, що згустки крові найчастіше
формуються у судинах гомілки, стегна або
тазу, але інколи і в інших частинах тіла,
наприклад у кишківнику або навіть в оці.
Вони частково або повністю блокують кровопостачання, що спричиняє відмирання
(некроз) тканин. Якщо тромб відривається і потрапляє в серце, то це призводить
до інфаркту міокарда; якщо в легені — розвивається тромбоемболія легеневої артерії, а коли атакує головний мозок, то в такому випадку в людини стається інсульт.
Загрозу підвищують зайва вага; обмеження рідини; куріння; вживання деяких
медичних препаратів; поважний вік; перенесені операції; надмірні фізичні навантаження. Також у групі ризику жінки, що
приймають гормональні контрацептиви;
вагітні; пацієнти, які страждають на варикозне розширення вен.
Артеріальний і венозний тромбози
мають різні симптоми.У першому випадку
йдеться про порушення кровопостачання
кінцівки або іншого органу, людина може
відчувати сильний біль у м’язах, помічає
блідість шкіри. Необхідно оперативно
звернутися до спеціаліста, який підтвердить діагноз і почне лікування. Якщо зволікати, то можна втратити руку або ногу.
Венозні тромбози мають тривалий період розвитку, але початок захворювання
також супроводжується болем, посинінням шкіри, набряком, який призводить
до збільшення кінцівки у кілька разів.
У «ковідних шпиталях» хірургам часто
доводиться оперувати постковідні тромбоутворення. Причому навіть у молодих

Кажуть, що регулярне
споживання часнику й
цибулі удвічі зменшує
імовірність тромбів.
Такими ж властивостями
володіє й імбир.
Покращує стан стінок
судин і плинність крові
солодкий болгарський
перець, багатий
на вітамін С.

Про це йдеться у звіті Організації об’єднаних націй World Population Prospects. Як
повідомили в організації, ми входимо до
списку країн, населення яких до 2050-го
скоротиться не менше, як на 20%. Українців
на цей час буде трохи більше 35 мільйонів.
Несприятлива демографічна ситуація також
спостерігається в Болгарії, Латвії та Литві.
Головними причинами фахівці називають
міграцію та негативне співвідношення між
народжуваністю й смертністю.
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l НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

«Жінки говорять про кохання і мовчать про коханців,
чоловіки – навпаки: говорять про коханок, але мовчать
про кохання».
Марина ЦВЄТАЄВА, російська поетеса.

А синочки — викапаний… дідусь!
Фото із сайту freepik.com.

l СЕКРЕТИ КРАСИ

l КОРИСНІ ПОРАДИ

Фото із сайту shturval-u-lady.com.

Закінчення.
Початок на с. 16

Фото із сайту www.veseldom.com.

решкодять привести у порядок
полочки і спинку.
І насамкінець порада: читайте
ярлики. Це допоможе зрозуміти,
на яку температуру розігрівати
праску, щоб не спалити улюблену
річ.
Будьте обережні. Нема ярлика і ви сорочку чи сукню прасуєте
вперше? Підстрахуйтеся і випро-

“
Як правильно прасувати сорочку
Іноді над нею доводиться довго трудитися, а результат все одно
не тішить. Залишаються заломи, складки. Це все через те, що не
всі знають секрет, як робити це ідеально. У чому ж він полягає?
очинаймо «танцювати» від
найменших деталей сорочки і завершуємо більшими.
Спочатку прасуємо манжети і комір, потім – рукави. Після
цього переходимо до пліч, поло-

П

чок. Завершальний етап – спинка.
Здавалося б, яка різниця з чого
починати? А, виявляється, чимала. І пояснення цьому є: якщо ви
щоразу приступаєте до великого
полотна, а потім переходите на

дрібні елементи сорочки, ризикуєте звести нанівець попередню
роботу. Тож доведеться починати
усе спочатку, виправляти заломи
тканини. А ось якщо навпаки, то
випрасувані манжети ніяк не пе-

Читайте ярлики.
Це допоможе
зрозуміти, на
яку температуру
розігрівати праску,
щоб не спалити
улюблену річ.

буйте електроприлад на непомітній частині одягу. Якщо й підпалите, то цього не буде помітно.
Вивертайте. Прасувати краще
із зворотнього боку. Таким чином
ви врятуєте річ від блиску, який
іноді залишає утюг. Та й шви прогладяться ліпше.
Обходьте застібки. Гудзики,
заклепки, декоративні нашивки і
ярлики можуть постраждати від
високої температури, тому намагайтеся їх минати.
Збризкуйте водою. Вологий
одяг вигладиться більш якісно, ніж
сухий. n

l АБЕТКА ДОМОВЕДЕННЯ

Щоб забрати запах
із холодильника

Захищаємося від сонця

Чимало господинь не люблять його чистити, розморожувати,
бо це займає багато часу. На щастя, із сучасними моделями менше
мороки. Процес розморожування у них відбувається автоматично,
але усе ж нерідко залишаються невеликі підтьоки від води, що
пролилася із формочок для льоду, і неприємний запах
Фото із сайту tues.ru.

ідмерзлі льодяні «доріжки»
можна швидко забрати,
поклавши на них ганчірку,
змочену в гарячій воді. Щоб усунути неприємний запах, поставте
в холодильник миску чи контейнер
із харчовою содою, меленою кавою чи деревним вугіллям. Підійде
й те, що залишилося після приготування шашлику.
І насамкінець порада: щоб в холодильнику не з’являлися неприємні аромати, їжу ставте туди в контейнерах зі щільними кришками.
Це виглядає естетично. Окрім того,
економиться місце і весь харч буде
на виду. Аби знайти те, що вам необхідно, не треба переглядати усі
продукти. n

П

ікар–косметолог Станіслав Арганников поділився
в Instagram відпрацьованими способами захисту шкіри
від негативного впливу сонячних
променів. Їх ми й радимо взяти
на озброєння.
Засмагаючи, наносьте
на обличчя захисний крем SPF
30. Він повинен містити тільки
фізичні фактори захисту (ніяких
«плюсів» на упаковці не має бути).
Коли ви не на пляжі, а на вулиці, у парку, змастіть обличчя
кремом із хімічними факторами
захисту, зокрема SPF 50+ (тут
«плюс» на коробці необхідний).
Дуже важливо, щоб на всіх
засобах від сонця був індекс
РА +++. Це повинно захистити

а нею батьки приїхали
і вже всі разом подалися до винуватиці цих
подій, аби з’ясувати, навіщо
намовляє на Маринку і що ж,
власне, говорить таке.
Вийшов сват. Той узагалі
ні слухом ні духом про те, що
відбувається. Онука на руки
обережно взяв, аж розплакався:
— Що, синочка ще одного дочекався? — мовила свекруха. — А ти? — поглянула
на невістку недобре. — Прийшла до коханого вже жити?
А мене куди?
Батьки Марини, та й сама
вона, здивовано мовчали.
Сват поглянув на невістку,
а потім на дружину:
— Галю, ти про що? Як ти
собі це все уявляєш? Та вона
мені як донька! Знайшла
до кого приревнувати…
Ну схожі на мене онуки, так
я ж їх рідний дід!
— Ой, хоч мене за наївну
не тримайте! «Рідний дід»…

З
Зелений чай допоможе волоссю
елений чай. У його складі є компонент
епігаллокатехін, який впливає на ріст волосся. Європейські трихологи провели
експеримент серед людей, які помітили його
випадання, додаючи їм у раціон зелений чай,
вітамін Д і жирні кислоти. По його закінченні
у 80 відсотків добровольців був помічений
значний ріст волосся.
Жорсткий гребінець. Наша кров містить
у собі вітаміни і корисні речовини. Але сидяча
робота, постійна напруга не дають їй нормально циркулювати. Через те волосся не росте

З

і випадає. Ідеально було б ходити на масаж,
щоб поліпшити надходження крові до нього,
але це не завжди виходить. Тому простіше
поміняти м’які гребінці на більш жорсткі. А під
час розчісування проводьте ними від чола
до потилиці, не забуваючи і про скроні. Важливо промасувати шкіру голови, щоб до неї
прилила кров.
Місячний календар. У це неможливо
вірити або не вірити, але мільйони відгуків
в інтернеті підтверджують — метод дієвий.
Очевидно, тут спрацьовує психосоматика, чи
Місяць дійсно впливає на ріст волосся. Астрологи рекомендують стригти його виключно
на зростаючий. Тоді воно росте швидше. Є й
сприятливі дні для фарбування, масок, застосування засобів догляду. Спробуйте цими порадами скористатися. n

«Ну, схожі на мене онуки, так я ж їх рідний дід».

“

Я на дитину вашу поглянула — і все одразу
зрозуміла. Сина навколо пальця обвела —
мене не зможеш. Я знаю все.

Де? Кому? З якого дива?
Тут уже всі аж присіли.

Сват на лиці змінився і пішов
на жінку горою.

l НА ЗАМІТКУ

Фото із сайту omore.city.

l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!

l ЦЕ ЦІКАВО
Господині знають, що у кожного
продукту є кілька способів
застосування. Тож, з’ївши банани,
не поспішайте викидати шкірку
РОСЛИНИ ВІДДЯЧАТЬ
З неї можна приготувати бананове добриво. Очистіть один плід, а його «шубку»
покладіть у літрову банку з водою. Дайте
постояти 5 днів — і матимете чудовий поживний концентрат із великою кількістю
корисних речовин і гормонів росту для
рослин. Використовуйте як підживлення
для слабких квітів раз на тиждень. Можна
цим же настоєм поливати й розсаду квітів
та овочів.

Л

Наймодніші
спортивні
костюми
веснянолітнього сезону

Пам’ятайте, що у цього добрива є й
недоліки. Банани обробляють хімікатами,
у шкірці можуть накопичуватися шкідливі речовини. Тому треба перед використанням їх ретельно промити. Другий недолік — вони приваблюють мошок. Тож
не перестарайтеся. Банку зі шкіркою можна закрити пластиковою кришкою, аби
настій не приваблював комах.

«КРЕМ» ДЛЯ ЛИСТОЧКІВ
Завдяки ефірним оліям і воску, що
містяться у свіжій шкірці бананів, нею
можна протирати листя кімнатних рослин, скажімо фікусів, орхідей, аби надати
їм блиску. n
Фото із сайту ukr.media.

Шкарпетковий етикет
Мода — дама непередбачувана. Те, що було в тренді минулого сезону, —
нинішнього уже не актуальне. Але вона має й властивість повертатися.
Подібне трапилося й зі шкарпетками, які жінки носили у 1950-ті, а згодом
і в 1970-ті роки. Нині вони знову стали популярним аксесуаром, здатним
внести родзинку в повсякденний образ. Як же краще їх підбирати?
днотонні. На роботу або будьякий захід надягайте шкарпетки
без написів і малюнків.
Низ як верх. Не обов’язково підбирати їх під взуття. Дуже стильний вигляд мають ті, що перегукуються за кольором із верхом убрання. Наприклад,
зелений светр і такі ж шкарпетки.
Капронки — до туфель. Купили
туфлі чи босоніжки і боїтеся натерти
мозолі? У сучасній моді допускається
надягати капронові шкарпетки під відкрите взуття, але мереживні.

О
від променів, які викликають
ризик онкології. Бажано, щоб
крем був професійним, придбаним в аптеці. Так, він дорожчий,
ніж куплений в супермаркеті,
але надійніший. До речі, найкраще працюють саме такі засоби,
а не лосьйони, гелі, молочко чи
спреї. n

— Галю, ти думай, що говориш. Думай, жінко!
— Що, не прорахували
ви, що ти не рідний тато синові. Закохані все гарненько
придумали за нашими спинами, а ось цього не очікували,
так? — лементувала свекруха, дивлячись на чоловіка
і невістку. — Я ж за тебе вже
при надії йшла. Тарас мене
покинув, а ти взяв, ні про що
не питаючи. Ростив сина чужого і не здогадувався.
Сват зблід і почав осідати.
Маринка разом з татом, витираючи сльози, намагалась
його до тями привести.
— Галино Семенівно,
ви що накоїли? Та ми ніколи
з ним. Ніколи… Це його онуки. Мій чоловік — його син.
Що ви накоїли?
Свекруха в обличчі змінилась. Тільки зараз вона зрозуміла, що син був таки від чоловіка і вона своїми руками
родину зруйнувала.
… Маринка з чоловіком
розлучилась. Ота підозра безпідставна стала між
ними стіною. Ніби й не було
спільно прожитих років.
Чужі одне одному і все.
Сват з Галиною Семенівною
теж розлучились. Ніхто ніяких тестів не робив. Кожен
залишився при своїй думці.
А діти ростуть без татка.

Фото із сайту ukr.media.

Приховані «таланти» бананів

l КОСМЕТИЧКА

Воно дарує нам здоров’я,
але може і нашкодити. Один
із найсильніших факторів,
які викликають передчасне
старіння, — надлишкова
його активність

Анна КОРОЛЬОВА

Перепробували усе — від масок
до плазмотерапії, щоб швидко
відростити волосся? Дайте шанс цим,
дещо незвичним способам. Якщо вірити
відгукам, вони реально працюють

9

Дотримуйтеся довжини. За етикетом у жінок халяви шкарпеток мають
бути вищими краю взуття на 3–4 сантиметри, щоб було видно шкіру, коли сидите в джинсах нога на ногу. Чоловікам
етикет диктує зворотне. Їм не дозволяється виставляти напоказ голі ноги.
Тому шкарпетки повинні бути вищими.
Невидимі. Деякі види взуття носять на босу ногу. Наприклад, мокасини, кросівки. Якщо вам некомфортно,
надягайте шкарпетки–невидимки, які
прикривають стопу. n

Кілька років тому їх можна було
побачити тільки в тренажерних
залах. Нині ж неможливо уявити
гардероб модниці без худі,
спортивних бра і олімпійки
учасний дизайн одягу поєднує
класичні чоботи і пальта оверсайз
зі спортивним костюмом. Його особливість — контраст стилів і гармонія відтінків. Спортивні штани у весняно-літньому
сезоні 2021 року, як і трендові джинси, варто вибирати широкого крою, без манжет
унизу. Актуальні пастельні відтінки.
Костюм можна доповнювати кросівками, лоферами чи туфлями-«човниками».
Щоб виглядати сексуальніше, дівчатам
рекомендують носити бра із лосинами
та одягнути об’ємне пальто чи жакет.
Здавалося б, що звичайна куртка, костюм і кросівки — це доволі банальний образ, яким нікого не здивуєш. Але головна
його родзинка — це комбінація кольорів
і фасонів. n

С
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Вони мають знати,
чого ми очікуємо

Перша українська «тревел-блогерка»
народилася 114 років тому в родині
галицького священника

— Щось не бачу, що
підлогу підмітали.
— Ну мам, ти ж казала
прибрати на кухні
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

а час спілкування зі своїми дітьми я не раз
помічала, що їхні уявлення
про певне завдання чи про поведінку в обставинах, які часто
повторюються, дуже відрізняються від моїх. Іноді це викликає
подив, іноді — роздратування,
а бувають і гірші емоції. Цієї проблеми уникнути можна, якщо постійно собі нагадувати, що сказане часто звучить неоднозначно.
Тим більше, діти схильні взагалі
спрощувати те, що чують, бо їхня
можливість сприймати інформацію зовсім не така, як у дорослих.
Тобто у моєї дочки уявлення про
прибирання на кухні були геть
не такими, як я хотіла. Спершу
я не розуміла, аж поки подія
із маленьким сином не розставила промовисті крапки над «і».
Якось мій чотирирічка після домовленості, що мультики будуть
після того, як гарненько збере
іграшки, гордо покликав маму
дивитися, який сюрприз приготував. Він з усмішкою чекав
похвали, а я у цей час скептично
оцінювала гору солдатиків і машинок посеред килима. Позбирав, але не туди! З іншого боку,
я не уточнила, що все має бути
в коробці. Це побутовий приклад, але є й гостріші. Приміром,
можна сказати підлітку: «Довго
не гуляй». Неточне «довго» —
привід для конфлікту.
Свої вказівки, очікування
потрібно формулювати чітко —
як правило у підручнику. Тоді
діти розумітимуть, що від них
вимагають, а батьки не матимуть потреби прискіпуватися
й робити зауваження, які дуже
утруднюють приязні взаємини. Є

З

тут і нюанси: буває, що дорослому здається усе зрозумілим, тож
він нічого й не пояснює, а потім
свариться за пустощі. У вихідні
довелося спостерігати, як сусідські дітлахи, які приїхали до бабусі в село, отримали на горіхи
за те, що товклися в пшениці.
Для хлопців скандал був як грім
серед ясного неба: вони були
впевнені, що бігають по розкішній травичці.
Авторка книги для батьків
«Щасливе виховання без надмірного контролю» Кетрін Перлман
узагалі відстоює позицію, що дорослі мають пояснювати дитині,
чого від неї чекають, у будь-якій
ситуації. Звісно, залежно від
віку сина чи доньки. Йдете в супермаркет — ваші менші чада
мають знати, що нічого хапати
з полиць не можна, до скляних
пляшок — не підходити, а старшим не завадить усвідомити, що
для себе можуть вибрати ласощі одного виду і не дорожчі
за певну суму. Чекаєте друзів —
налаштовуйте дітей, що вони
повинні дати вам можливість
поспілкуватися спокійно. Кетрін
Перлман радить повідомляти
про свої очікування й одночасно про те, що станеться, якщо
вас не слухатимуть: за погану
поведінку позбавляють приємних заохочень. Я користуюся
цим давно, тож мій син, буває,
сам перепитує: «А якщо не буду
цього робити, ти залишиш мене
без вечірньої казки?». Читання
книжки є для нього великою цінністю, й він старанно турбується
про те, щоб цей пункт не зникав
із нашого плану.
Якщо маєте, шановні читачі, свої відкриття про такий складний сімейний світ,
який психологи досліджують
століттями й усе ще щось винаходять, — діліться. Наші
адреси: okovalenko74@gmail.
com або ж tsikava.gazeta@
gmail.com, а поштова: 43025,
м. Луцьк, просп. Волі, 13, «Цікава газета на вихідні».

Фото із сайту na-skryzhalyah.blogspot.com.

Закінчення. Початок на с. 4
Ольга ВЕКЕРИК

блонська стає однією з перших жінок, яка подорожує
з кінокамерою. На тлі її екстремальних мандрівок сучасні
тревел-шоу виглядають не такими
вже й захопливими. Адже Софію
не цікавлять звичні туристичні
маршрути. «Ненаситний інстинкт
хапливої мандрівниці гнав мене
якнайдалі від залізничних шляхів,
корабельних ліній та битих доріг», — писала вона. Годі й уявити,
як ця дівчина ледве не потрапила
в полон до сахарців-кочівників
і під палючим пустельним сонцем
втекла від арабських рушниць.
Потім вона побувала в гостях у каїда, виграла у нього в шахи та ледь
не отримала в подарунок арабку. Згодом Яблонська зважується
на справжню навколосвітню мандрівку з обов’язковим відвіданням
екзотичних островів у Тихому океані — Таїті та Бора-Бора. Маршрут
був такий: з Марселя через Єгипет
до Шрі-Ланки, потім Малайзія, Таїланд, Китай, В’єтнам, Камбоджа,
Лаос, Сінгапур, Індонезія, Австралія, Нова Зеландія, Полінезія, США
і назад у Францію.
Софії частенько доводилося спілкуватися мовою жестів.
Та щира усмішка «дорогої міс
України» (так називали її аборигени) творила дива, і їй вдавалося
налагодити контакт навіть із вороже налаштованими до європейців
мешканцями островів Океанії.
І всюди вона досліджує місця, людей, звичаї, які ще не піддалися
колонізаційному впливу і залишилися автентичними. Потрапляє
на імператорське весілля у Аннамі і має аудієнцію в останньої таїтянської королеви Марао; на Балі
бере участь у релігійних церемоніях, спить на долівці в хижах
разом із полінезійцями і полює

Я

Відповіді
на cканворд із с. 15
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стружку кольорових
металів: мідь, алюміній,
бронзу, латунь, свинець, н/ж;
акумулятори, можливий
демонтаж та самовивіз.

На тлі її мандрівок сучасні телевізійні подорожі виглядають не такими вже й
захопливими.

із ними на акулу, а на тигра —
в Лаосі; у Китаї, незважаючи на перестороги, йде «глипнути одним
оком» на вечірній Юань — «краї-

“

щоб надто швидкою ліквідацією
не викликати підозріння або недовіру у мого господаря».
Куди б не манили її далекі

Софії частенько доводилося спілкуватися мовою жестів.
Та щира усмішка «дорогої міс України» (так називали
її аборигени) творила дива, і їй вдавалося налагодити
контакт навіть із вороже налаштованими до європейців
мешканцями островів Океанії.

ну піратів», де місцеві зустрічають
її каменюками; вона мало не помирає від малярії, соку отруйної
орхідеї та укусу гадюки, яку тубільці називають «зрадливим листком
смерті»; у Сайгоні українка їсть суп
фо-бо у вуличного кухаря — на цю
дивину збігаються подивитися всі
місцеві.
Мала Яблонська багато клопоту і через забобонних тубільців,
які не хотіли, щоб їх знімкували.
Вважали, нібито ця чорна коробка
відбирає душу. Тому дівчина вдається до хитрощів. Вона орендує
крамницю на найбільш жвавій вулиці. Перед входом вивішує напис
китайською «Імпорт та експорт
гуртових товарів», а щоб ні у кого
не виникало бажання щось придбати, «продає» автомобілі й літаки. Софія заліплює вітрину жовтим папером та спокійно знімає
китайців, які йдуть повз її вікно.
«Врешті мені вдалося сфільмувати не тільки щоденний перехід
караванів, носіїв, возіїв і похід засуджених, але навіть весільну процесію і парадний похорон одного
юанського багатія… По закінченні підготовки фільму я оголосила
«банкротство» мого підприємства,

обрії, вона завжди залишалася
українкою. Кожного разу Софія
малює мапи і каже, що знає їх
напам’ять краще, ніж молитви, —
стільки у світі доводилося пояснювати, хто такі українці і що таке
Україна. Вона називає свого чоловіка француза Жана Удена Іваном,
годує його галицькими стравами
та навчає українських слів, призвичаює китайців вишивати рушники, їсти борщ та доїти корову
(її в Китаї здебільшого використовували як тяглову силу). А одного разу в листі до подруги Софія
пише: «Мені вдалось зберегти
небагато цінних особистих речей,
з якими я ніколи не розлучалася:
гуцульську ляльку — дарунок
українок після моїх читань в Галичині; книжку віршів Кобзаря;
та, врешті, дерев’яну різьблену
мисочку, на якій ще видно напис:
«Чим хата багата — тим рада».
4 лютого 1971-го Софія Яблонська загинула в автокатастрофі.
Вона їхала в Париж на зустріч
із видавцем та везла рукопис нової книги.
За матеріалами localhistory.
org.ua, photo-lviv.in.ua,
lowcost.ua.
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Фото із сайту vol-footboll.

l ОЛЕ, ОЛЕ, ОЛЕ, ОЛЕ!

Уболіваємо
за наших козаків!
КАЛЕНДАР МАТЧІВ
ФУТБОЛЬНОГО ЄВРО-2020
20
Після рішення УЄФА про
перенесення через пандемію
коронавірусу Чемпіонату Європии
у 2020 році першість нашого
континенту пройде з 11 червня
по 11 липня 2021 року у 12 містахх

Якщо забиватимуть «Зіна» (Олександр Зінченко) і «Маліна» (Руслан Маліновський) —
виграватиме Україна!
Фото із сайту ua-footboll.com.

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ І МІСЦЕ
СЦЕ
ЦЕ ПРО
П
ПРОВЕДЕННЯ
ОВЕЕДЕЕННЯ МАТЧІВ:
МАТ
МА

Євро-2020. Група «А» (Рим/Баку)
Країна
Матчі
І В Н П М
Туреччина
Італія
Уельс
Швейцарія

ГРУПОВИЙ ЕТАП

О Місце

Євро-2020. Група «B» (Копенгаген/Санкт-Петербург)
Країна
Матчі
І В Н П М О Місце
Данія
Фінляндія
Бельгія
Росія

П’ятниця, 11 червня (час — київський)
Група A: Туреччина — Італія (22.00, Рим) –
Субота, 12 червня
Група А: Уельс — Швейцарія (16:00, Баку) –
Група B: Данія — Фінляндія (19:00, Копенгаген) —
Група B: Бельгія — Росія (22.00, Санкт-Петербург) —
Неділя, 13 червня
Група D: Англія — Хорватія (16:00, Лондон) —
Група C: Австрія — Північна Македонія (19:00, Бухарест) —
Група C: Нідерланди — Україна (22.00, Амстердам) –
Понеділок, 14 червня
Група D: Шотландія — Чехія (16:00, Глазго) —
Група E: Польща — Словаччина (19:00, Дублін) —
Група E: Іспанія — Швеція (22.00, Більбао) –

Євро-2020. Група «C» (Амстердам/Бухарест)
Країна
Матчі
І В Н П М О Місце
Нідерланди
Україна
Австрія
Північна
Македонія

Вівторок, 15 червня
Група F: Угорщина — Португалія (19:00, Будапешт) —
Група F: Франція — Німеччина (22.00, Мюнхен) –

Євро-2020. Група «D» (Лондон/Глазго)
Країна
Матчі
І В Н П М О Місце
Англія
Хорватія
Шотландія
Чехія

Четвер, 17 червня
Група C: Україна — Північна Македонія (16:00, Бухарест) —
Група B: Данія –Бельгія (19:00, Копенгаген) —
Група C: Нідерланди — Австрія (22.00, Амстердам) —

Євро-2020. Група «Е» (Більбао/Дублін)
Країна
Матчі
І В Н П М О Місце
Іспанія
Швеція
Польща
Словаччина
Євро-2020. Група «F» (Мюнхен/Будапешт)
Країна
Матчі
І В Н П М О Місце
Угорщина
Португалія
Франція
Німеччина

Середа, 16 червня
Група B: Фінляндія — Росія (16:00, Санкт-Петербург) —
Група А: Туреччина –Уельс (19:00, Баку) –
Група A: Італія — Швейцарія (22.00, Рим) –

Група B: Фінляндія — Бельгія (22.00, Санкт-Петербург) –
Вівторок, 22 червня
Група D: Чехія — Англія (22.00, Лондон) –
Група D: Хорватія — Шотландія (22.00, Глазго) –
Середа, 23 червня
Група E: Словаччина — Іспанія (19:00, Більбао) –
Група E: Швеція — Польща (19:00, Дублін) –
Група F: Німеччина — Угорщина (22.00, Мюнхен) –
Група F: Португалія — Франція (22.00, Будапешт) –
З груп виходять по дві кращі збірні плюс чотири кращі команди, що зайняли третє місце.

1/8 ФІНАЛУ
Субота, 26 червня
1. 2А — 2 В (19:00, Амстердам) –
2. 1А — 2С (22.00, Лондон) –
Неділя, 27 червня
3: 1C — 3D/E/F (19:00, Будапешт) –
4: 1B — 3A/D/E/F (22.00, Більбао) –
Понеділок, 28 червня
5: 2D — 2E (19:00, Копенгаген) –
6: 1F — 3A/B/C(22.00, Бухарест) –
Вівторок, 29 червня
7: 1D — 2 F(18:00, Дублін) –
8: 1E — 3A/B/C/D (22.00, Глазго) –

ЧВЕРТЬФІНАЛ

П’ятниця, 18 червня
Група E: Швеція — Словаччина (16:00, Дублін) —
Група D: Хорватія — Чехія (19:00, Глазго) —
Група D: Англія — Шотландія (22.00, Лондон) –

П’ятниця, 2 липня
Ч1: Переможець 6 — Переможець 5 (19:00,
Санкт-Петербург) –
Ч2: Переможець 4 — Переможець 2 (22.00, Мюнхен) –

Субота, 19 червня
Група F: Угорщина — Франція (16:00, Будапешт) –
Група F: Португалія — Німеччина (19:00, Мюнхен) –
Група E: Іспанія — Польща (22.00, Більбао) –

Субота, 3 липня
Ч3: Переможець 3 — Переможець 1 (19:00, Баку) –
Ч4: Переможець 8 — Переможець 7 (22.00, Рим) –

Неділя, 20 червня
Група А: Італія — Уельс (19:00, Рим) –
Група A: Швейцарія — Туреччина (19:00, Баку) –

Вівторок, 6 липня
П1: Переможець Ч2 — переможець Ч1 (22.00, Лондон) –

Понеділок, 21 червня
Група C: Північна Македонія — Нідерланди (19:00,
Амстердам) –
Група C: Україна — Австрія (19:00, Бухарест) –
Група B: Росія — Данія (22.00, Копенгаген) –

Середа, 7 липня
П2: Переможець Ч4 — Переможець Ч3 (22.00, Лондон) –

ПІВФІНАЛ

ФІНАЛ
Неділя, 11 липня
П1 — П2 (22.00, Лондон) —

ПОНЕДІЛОК, 7 ЧЕРВНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

7 – 13 червня

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

l ЗІРКА

В авіакатастрофі загинув
знаменитий актор, який зіграв
Тарзана

Фото із сайту Youtube.com.

На невеликому літаку було ще шестеро людей —
не вижив ніхто…
Лія ЛІС
жо Лара, зірка серіалу «Тарзан: епічні пригоди», загинув в авіатрощі у віці 58 років разом
із 66-літньою дружиною Гвен Шаблін, яка була
відомим у США дієтологом. На невеликому літаку
було ще п’ятеро людей — не вижив ніхто.

Д

Літальний апарат впав в озеро в американському
штаті Теннессі незабаром після зльоту. Про причини катастрофи наразі не повідомляють. Проте, за інформацією
Федерального управління цивільної авіації, ніхто з тих,

“

Славу Джо Ларі приніс фільм, де він на Манхеттені рятував
свого друга-мавпу.

Джозеф Лара також був музикантом,
грав у стилі кантрі і у 2009 році
випустив сольний альбом.

хто перебував у літаку, не мав права ним керувати. Джо
Лара раніше отримував ліцензію пілота, але з 2017-го
перестав надавати свої медичні дані, тож втратив право
літати.
Вільям Джозеф Лара починав моделлю, перш ніж
у 1989 році отримав головну роль у фільмі «Тарзан

на Манхеттені», в якому Король джунглів у Нью-Йорку
намагався врятувати свого друга-мавпу. Потім він зіграв
персонажа Едгара Райса Берроуза в першому серіалі
1996–1997 років «Тарзан: епічні пригоди». Крім цього,
Джо епізодично знімався у відомих фільмах «Рятівники
Малібу» та «Конан-варвар», зіграв у бойовиках «Західна
спека», «Американський кіборг: сталевий воїн», «Судний
день». Лара також був музикантом, грав у стилі кантрі
і у 2009 році випустив сольний альбом.

ВІВТОРОК, 8 ЧЕРВНЯ
1+1
05.35 «Життя відомих людей»
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, 10.20 «Життя відомих людей
2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.50 Х/ф «МІЖ НАМИ,
ДІВЧАТАМИ»

ІНТЕР
05:25, 22:05 «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, 11:00 «Корисна програма»
12:25 Т/с «Зроблено в Італії»
14:35, 15:30 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особливий випадок»
18:00, 19:00, 04:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 03:20 «Подробиці»
21:00 «Вещдок. Опережая время»
23:55 Т/с «Що робить твоя дружина?»
01:55 Х/ф «ФОРМУЛА КОХАННЯ»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні 09.00
Зірковий шлях 10.35

Місія: краса 12.40 Агенти
справедливості (16+)
14.40, 15.30 Історія одного
злочину (16+) 20.10 Ток-шоу
«Говорить Україна» 21.00
Т/с «Подвійне відображення»
(12+) 23.10 Т/с «Жіночі
секрети» (16+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07.35 Т/с «Комісар Рекс»
11.05 «Слідство ведуть екстрасенси»
(16+)
13.45, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
16.00, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Обійми брехні»
(12+)
23.00 Т/с «Обраниця» (16+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Т/с «Смертельна зброя» (16+)
11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.10 Т/с «Таємні двері» (16+)
17.00 Х/ф «ПІДРИВНИК» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
22.45 Т/с «Менталіст» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 «Абзац!»

05.30 «Життя відомих людей»
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, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.50 Т/с «Свати»
22.50 Х/ф «МІЖ НАМИ,
ДІВЧАТАМИ»

07.15 Т/с «Комісар Рекс»
10.50 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
13.45, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
16.00, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Обійми брехні»
(12+)
23.00 Т/с «Обраниця» (16+)

кримінального світу 04:30 Дикі
тварини 05:20 Містична Україна

К-1

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
09.35 «Орел і Решка. Навколо
світу»
11.25 «Орел і Решка. Морський
сезон»
ICTV
13.10 Х/ф «ДЖУНГЛІ
06.40 Факти тижня
КЛИЧУТЬ! В ПОШУКАХ
08.45 Факти. Ранок
МАРСУПІЛАМІ»
09.10, 19.20 Надзвичайні новини 15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
10.00 Х/ф «СНАЙПЕР-7:
18.40 «Орел і Решка.
ІДЕАЛЬНЕ ВБИВСТВО»
Перезавантаження»
(16+)
20.30 «Орел і Решка. Івлєєва VS
11.50, 13.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
ІНТЕР
Бєдняков»
ПЕРЕГОНИ-3» (12+)
05:25, 22:05 «Слідство вели... з
12.45, 15.45 Факти. День
2+2
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 14.35, 16.25 Х/ф «УБИЙ ЇХ
06.00 «Джедаі 2019»
УСІХ» (16+)
Новини
06.30 Т/с «Карпатський
16.50 Х/ф «У ПОШУКАХ
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
рейнджер» (16+)
ПРИГОД»
(16+)
Інтером»
10.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
18.45,
21.05
Факти.
Вечір
10:05, 18:00, 19:00, 04:05 ТокБОРНА» (16+)
20.05, 21.25 Х/ф «ВУЛКАН»
шоу «Стосується кожного»
12.20 Х/ф «СПАДОК БОРНА»
(16+)
12:25 Х/ф «ВЕСІЛЬНА
(16+)
ВЕЧІРКА»
22.20 Свобода слова
15.05 «Загублений світ»
14:15 Х/ф «НЯНЬКА ЗА
НОВИЙ КАНАЛ 18.00 «Секретні матеріали»
ВИКЛИКОМ»
18.15 «Спецкор»
16:05 «Жди меня. Україна»
05.00 «Абзац!»
18.50 «Джедаі»
20:00, 03:20 «Подробиці»
06.00, 07.10 «Kids time»
21:00 «Вещдок. Опережая
19.25 «Гроші»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
время»
20.25 Т/с «Брати по крові» (16+)
07.15 «Орел і Решка»
23:55 Т/с «Що робить твоя
10.10 Х/ф «ЛЮДИНА-ПАВУК» 22.35 Т/с «CSI: Місце злочину»
дружина?»
(16+)
12.50 Х/ф «ЛЮДИНА-ПАВУК 2»
01:55 Х/ф «ЯКЩО ЙДЕШ,
15.15 Т/с «Надприродне» (16+)
ТО ЙДИ»
ФУТБОЛ-1
17.00 «Хто зверху?» (12+)
04:55 «Телемагазин»
19.00 «Аферисти в сітях» (16+)
06.00, 08.00, 17.50 Топ21.00 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ»
матч 06.10 Данія - Боснія і
УКРАЇНА
(16+)
Герцеговина. Контрольна гра
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
23.55 Х/ф «ЗДИЧАВІЛА» (18+) 08.10 Баварія - Арсенал. 1/8
Україною 07.00, 08.00,
фіналу (2013 /14). Ліга Чемпіонів
15.00, 19.00 Сьогодні
МЕГА
УЄФА 10.00, 18.05 Yellow 10.10
09.00 Зірковий шлях
10.35 Місія: краса 12.40 06:00 Бандитська Одеса 08:40 Сент-Етьєнн - МЮ. 1/16 фіналу
(2016 /17). Ліга Європи УЄФА
Агенти справедливості Правда життя 10:25, 01:35
Речовий доказ 11:35 Україна:
12.00 Австрія - Словаччина.
(16+) 14.40, 15.30
забута історія 12:30 Теорія
Контрольна гра 13.50 Реал Історія одного злочину Змови 13:25, 18:55 Боротьба
Ювентус.1/2 фіналу (2014 /15).
(16+) 20.10 Ток-шоу
за виживання 14:25 Повітряні
Ліга Чемпіонів УЄФА 15.40,
«Говорить Україна»
воїни 15:15, 19:55 Гучна справа 19.45, 22.30 Футбол NEWS 16.00
21.00 Т/с «Подвійне
16:10, 20:50 Крізь простір і час
Нідерланди - Грузія. Контрольна
відображення» (12+)
з Мораном Фріменом 17:00,
гра 18.15, 20.55 «Студія LIVE»
23.00 Футбол.
21:45 Створення бренду 17:55
Контрольна Гра. Україна Дива природи 19:25 Суперчуття 18.50 LIVE. Україна - Кіпр.
Контрольна гра 21.40 LIVE.
- Кіпр
22:40 Магiя океанiв 23:30
Вирішальні битви II світової 00:35 Андорра - Гібралтар. Контрольна
СТБ
гра 23.40 Огляд ігрового дня.
Божевільний світ 02:40 Страх
Контрольна гра. Прем’єра
у твоєму домі 03:25 Таємниці
05.15 Т/с «Коли ми вдома»

СЕРЕДА, 9 ЧЕРВНЯ
06.00, 07.45 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.50 «Орел і Решка»
09.50, 15.15 Т/с «Надприродне» (16+)
10.50 Х/ф «ЛЮДИНА-ПАВУК 3:
ВОРОГ У ВІДБИТТІ»
13.30 «Аферисти в сітях» (16+)
17.00 «Хто зверху?» (12+)
19.00 «Де логіка?» (12+)
20.00 «Improv Live Show» (12+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ: У
ВОГНІ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:10
Правда життя 09:20, 01:35 Речовий
доказ 10:30 Україна: забута історія
11:15 Теорія Змови 12:10 Леонід
Биков. Зустрічна смуга 13:05
Боротьба за виживання 13:35, 18:50
Суперчуття 14:05 Повітряні воїни
15:05, 19:50 Секретні території
16:05, 20:50 Крізь простір і час з
Мораном Фріменом 16:55, 21:45
Створення бренду 17:50 Дива
природи 22:40 Магiя океанiв 23:30
Вирішальні битви II світової 00:35
Божевільний світ 02:40 Страх у
твоєму домі 03:25 Прихована
реальність 04:45 Дикі тварини 05:10
Світ дикої природи

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
09.30 «Орел і Решка. Навколо світу»
11.15, 18.40 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

13.10, 20.30 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
23.25 Т/с «Грань» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.20 Т/с «Бібліотекарі-2» (16+)
08.10 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ» (16+)
10.10 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-2» (16+)
12.10 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2» (16+)
20.15 Т/с «Брати по крові» (16+)
22.25 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Нідерланди - Грузія. Контрольна
гра 08.10 Челсі - Інтер. 1/8 фіналу
(2009 /10). Ліга Чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Мілан - Арсенал. 1/8 фіналу
(2017 /18). Ліга Європи УЄФА 12.05
Бельгія - Хорватія. Контрольна гра
13.50 Бенфіка - Боруссія (Д). 1/8
фіналу (2016 /17). Ліга Чемпіонів УЄФА
16.00, 18.25 «Студія LIVE» 16.35
Україна - Кіпр. Контрольна гра 19.10
Німеччина - Латвія. Контрольна гра
20.55 Огляд ігрового дня. Контрольна
гра 21.25 Yellow 21.35 LIVE. Іспанія Литва. Контрольна гра 23.40 Журнал
Ліги Чемпіонів

1+1
23.00 Сьогодні 09.00
Зірковий шлях 10.35
05.35 «Життя відомих людей»
Місія: краса 12.40 Агенти
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
справедливості (16+) 14.40,
з 1+1»
15.30 Історія одного злочину
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
(16+) 15.25 Європейський
16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна
дайджест 20.10 Ток-шоу
служба новин»
«Говорить Україна» 21.00
09.25, 10.20 «Життя відомих людей
Т/с «Подвійне відображення»
2021»
(12+) 23.10 Т/с «Жіночі
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
секрети» (16+)
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
СТБ
20.43 «Проспорт»
05.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.45, 21.50 Т/с «Свати»
07.15 Т/с «Комісар Рекс»
22.55 Х/ф «МІЖ НАМИ,
10.50 «Слідство ведуть екстрасенси»
ДІВЧАТАМИ»
(16+)
ІНТЕР
13.50, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
05:00 «Телемагазин»
16.05, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
05:30, 22:05 «Слідство вели... з
20.15, 22.45 Т/с «Обійми брехні» (12+)
Леонідом Каневським»
23.00 Т/с «40+ або Геометрія почуттів»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
(12+)
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
ICTV
10:00, 11:00 «Корисна програма»
12:25 Т/с «Зроблено в Італії»
06.30 Ранок у великому місті
14:35, 15:30 «Вещдок»
08.45 Факти. Ранок
16:25 «Вещдок. Особливий випадок» 09.15, 19.20 Надзвичайні новини
18:00, 19:00, 04:10 Ток-шоу
10.05 Т/с «Смертельна зброя» (16+)
«Стосується кожного»
11.55, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» (16+)
20:00, 03:25 «Подробиці»
12.45, 15.45 Факти. День
21:00 «Вещдок. Опережая время»
13.30 Т/с «Таємні двері» (16+)
23:55 Т/с «Що робить твоя дружина?» 15.40, 16.10 Громадянська оборона
01:55 Х/ф «ОСІННІЙ МАРАФОН»
16.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМІСІВ»
(16+)
УКРАЇНА
18.45, 21.05 Факти. Вечір
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною 20.20 Секретний фронт
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
22.45 Т/с «Менталіст» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 «Абзац!»
06.00, 07.50 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.55 «Орел і Решка»
09.50, 15.15 Т/с «Надприродне» (16+)
11.45 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ»
13.20, 19.00 «Аферисти в сітях» (16+)
17.05 «Хто зверху?» (12+)
21.05 Х/ф «Х/Ф ГОЛОДНІ ІГРИ.
СОЙКА-ПЕРЕСПІВНИЦЯ.
ЧАСТИНА 1» (16+)
23.40 Х/ф «ЛИХОМАНКА» (18+)

МЕГА
06:00 Містична Україна 07:00
Бандитська Одеса 08:55 Правда
життя 10:05, 01:35 Речовий доказ
11:15 Україна: забута історія 12:10
Теорія Змови 13:10, 18:50 Суперчуття
14:10 Повітряні воїни 15:00, 19:50
Секретні території 16:00, 20:50 Крізь
простір і час з Мораном Фріменом
16:55, 21:45 Створення бренду
17:50 Дива природи 22:40 Ганг
23:30 Вирішальні битви II світової
00:35 Божевільний світ 02:40 Страх
у твоєму домі 03:25 Прокляття Че
Гевари 04:05 Майор «Вихор» 04:45
Світ дикої природи

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
09.30 «Орел і Решка. Навколо світу»
11.15, 18.40 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

13.10, 20.30 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
23.25 Т/с «Грань» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.30 Т/с «Бібліотекарі-2» (16+)
08.20 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-3» (16+)
10.10 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-4» (16+)
12.00 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Опер за викликом-3» (16+)
20.20 Т/с «Брати по крові» (16+)
22.35 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 Бельгія
- Хорватія. Контрольна гра 08.10
Валенсія - ПСЖ. 1/8 фіналу (2012 /13).
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40,
22.30 Футбол NEWS 10.20 Україна Кіпр. Контрольна гра 12.05 Польща
- Ісландія. Контрольна гра 13.50
Арсенал - Ліверпуль. 1/4 фіналу (2007
/08). Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00 Огляд
ігрового дня. Контрольна гра 16.55
Іспанія - Литва. Контрольна гра 18.45
Журнал Ліги Чемпіонів 19.40 Франція
- Болгарія. Контрольна гра 21.35 LIVE.
Португалія - Ізраїль. Контрольна гра
23.40 Yellow 23.50 Рома - Фіорентина.
1/8 фіналу (2014 /15). Ліга Європи
УЄФА

П’ЯТНИЦЯ, 11 ЧЕРВНЯ

ЧЕТВЕР, 10 ЧЕРВНЯ
1+1
05.35 «Життя відомих людей»
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, 10.20 «Життя відомих людей
2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.33 «Проспорт»
20.35 «Чистоnews 2021»
20.40 Т/с «Свати»
21.45 «Право на владу 2021»

ІНТЕР
05:00, 04:55 «Телемагазин»
05:30, 22:05 «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, 11:00 «Корисна програма»
12:25 Т/с «Зроблено в Італії»
14:35, 15:30 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особливий випадок»
18:00, 19:00, 04:10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 03:25 «Подробиці»
21:00 «Вещдок. Опережая время»
23:55 Т/с «Що робить твоя дружина?»
01:55 Х/ф «МІМІНО»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні 09.00
Зірковий шлях 10.35
Місія: краса 12.40 Агенти
справедливості (16+)
14.40, 15.30 Історія одного
злочину (16+) 20.10 Ток-шоу
«Говорить Україна» 21.00
Т/с «Подвійне відображення»
(12+) 23.10 Слідами 23.50
Т/с «Жіночі секрети» (16+)

СТБ
05.25 Т/с «Коли ми вдома»

07.10 Т/с «Комісар Рекс»
10.50 «Слідство ведуть екстрасенси»
(16+)
13.45, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
16.00, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Обійми брехні» (12+)
23.00 Т/с «40+ або Геометрія почуттів»
(12+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Т/с «Смертельна зброя» (16+)
11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Т/с «Таємні двері» (16+)
15.30, 16.15 Секретний фронт
16.55 Х/ф «ВУЛКАН» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
22.45 Т/с «Менталіст» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 «Абзац!»
06.00, 07.50 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.55 «Орел і Решка»
09.55, 15.15 Т/с «Надприродне» (16+)
11.50 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ 3.
КІНЕЦЬ ГРИ»
13.10, 19.00 «Аферисти в сітях» (16+)
16.50 «Хто зверху?» (12+)
21.05 Х/ф «Х/Ф ГОЛОДНІ ІГРИ.
СОЙКА-ПЕРЕСПІВНИЦЯ.
ЧАСТИНА 2» (16+)
23.55 Х/ф «БУДИНОК ВОСКОВИХ
ФІГУР» (18+)

22:40 Ганг 23:30 Апокаліпсис:
Нескінченна війна 00:35 Божевільний
світ 02:40 Страх у твоєму домі 03:25
Історія українських земель 04:45 Світ
дикої природи

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Орел і Решка. Шопінг»
09.30 «Орел і Решка. Навколо світу»
11.15, 18.40 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13.10, 20.30 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
23.25 Т/с «Грань» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.20 Х/ф «ГЕЛІОС» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА ПРО ПЕРЛИНИ
НАГА» (16+)
10.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
13.05 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Опер за викликом-3» (16+)
20.20 Т/с «Брати по крові» (16+)
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00, 17.50 Топ-матч 06.10
Польща - Ісландія. Контрольна гра
08.10 Мілан - Реал (2010 /11). Ліга
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 22.30
Футбол NEWS 10.20 Ліверпуль Боруссія (Д). 1/4 фіналу (2015 /16).
Ліга Європи УЄФА 12.05 Португалія
МЕГА
- Ізраїль. Контрольна гра 13.50
06:00 Містична Україна 07:00
Бандитський Київ 09:00 Правда життя Тоттенгем - Ювентус. 1/8 фіналу (2017
/18). Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00
10:10, 01:35 Речовий доказ 11:20
Німеччина - Латвія. Контрольна гра
Україна: забута історія 12:15 Теорія
Змови 13:10, 18:50 Суперчуття 14:10 18.00 Бельгія - Хорватія. Контрольна
Повітряні воїни 15:05, 19:50 Секретні гра 19.50 Огляд ігрового дня.
території 16:05, 20:50 Крізь простір і Контрольна гра 21.00 «EURO NON
час з Мораном Фріменом 16:55, 21:45 STOP» 22.50 Україна - Кіпр. Контрольна
Створення бренду 17:50 Дикі тварини гра

СУБОТА, 12 ЧЕРВНЯ
1+1
05.20, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06.00, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 18.30 «Світ навиворіт»
14.00 Т/с «Свати»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Вечірній квартал»
22.15 «Жіночий квартал»
23.20 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05:15 «Телемагазин»
05:45 М/ф «Казка про царя
Салтана»
06:55 «Слово Предстоятеля»
07:05 Х/ф «БЕЛЛЬ І
СЕБАСТЬЯН: ПРИГОДИ
ТРИВАЮТЬ»
09:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:00 «Позаочі»
12:00 Х/ф «КОРТИК»
16:00 Т/с «Не жіноча робота»
20:00, 02:20 «Подробиці»
20:30 «Місце зустрічі»
22:10 «Великий бокс. Владислав
Сіренко - Ньюфел Уатах»
00:10 Х/ф «TРИ ДЕВ’ЯТКИ»
02:50 Х/ф «МОСКВАКАССІОПЕЯ»
04:10 Х/ф «ОТРОКИ У ВСЕСВІТІ»

СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
05.45, 10.50 Т/с «Папаньки» (12+)
07.55 «Неймовірна правда про
зірок»
17.05 «СуперМама» (12+)
21.00 «МастерШеф. CELEBRITY»
(12+)

ICTV
05.15 Не дай себе обдурити
06.55 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМІСІВ»
(16+)
09.00 Х/ф «ПІДРИВНИК» (16+)
10.45 Х/ф «У ПОШУКАХ
ПРИГОД» (16+)
12.35, 13.00 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факти. День
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «СКАРБ АМАЗОНКИ»
(16+)
21.05 Х/ф «РЯТУВАЛЬНИКИ
МАЛІБУ» (16+)
23.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ

05.30 «Вар’яти» (12+)
08.10, 10.00 «Kids time»
08.15 М/ф «Пташиний ульот»
10.05 «Орел і Решка. Земляни»
11.00 «Орел і Решка. Чудеса світу»
12.00 «Орел і Решка»
14.10 Х/ф «Я НОМЕР ЧОТИРИ»
(16+)
16.25 Х/ф «АКСЕЛЬ» (12+)
18.15 Х/ф «ЛЮДИНА-ПАВУК:
УКРАЇНА
ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні 07.25
(12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИНА-ПАВУК:
Реальна містика 09.30
ДАЛЕКО ВІД ДОМУ»
Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУ
(12+)
ПАМ’ЯТЬ» (12+) 11.30,
23.35 Х/ф «ХИЖА В ЛІСІ» (18+)
15.20 Т/с «Невипадкові
зустрічі» (12+) 15.45, 21.00
МЕГА
Т/с «Сашина справа» (12+)
20.00 Головна тема 21.35 06:00, 08:30, 02:00 Містична
Україна 07:00 Випадковий
Європейський дайджест
21.50 Футбол. Чемпіонат свідок 09:20 Правда життя
10:20 Речовий доказ 11:30,
Європи. Бельгія - Росія

1+1
05.25 «Світське життя. 2021»
06.15 «Життя відомих людей»
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, 10.20 «Життя відомих людей
2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «одруження наосліп 7»
22.20 «#Гуднайтклаб 2021»
23.00 Х/ф «ПОЇЗДКА В АМЕРИКУ»

ІНТЕР
05:25, 23:40 «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, 11:00 «Корисна програма»
12:25 Т/с «Зроблено в Італії»
14:40, 15:30, 01:30 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «007: КООРДИНАТИ
«СКАЙФОЛЛ»
03:00 «Жди меня. Україна»
04:10 «Україна вражає»
04:30 «Орел і Решка. Дива світу»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогодні 09.00 Зірковий
шлях 10.50 Т/с «За покликом
серця» (16+) 14.40, 15.30 Т/с
«Сукня з маргариток» (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна» 21.20 Європейський
дайджест 21.35 Футбол.
Чемпіонат Європи. Церемонія
відкриття 21.50 Футбол.

Чемпіонат Європи. Туреччина
- Італія

СТБ

Створення бренду 17:55 Дикі тварини
18:25, 04:45 Світ дикої природи
18:55 Магiя океанiв 22:40 Ганг 23:30
Апокаліпсис: Нескінченна війна 00:35
Божевільний світ 02:40 Страх у твоєму
домі 03:25 Місця сили. Хотин

09.05 Т/с «Продається будинок із
собакою»
12.55, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа» (12+)
К-1
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.15, 22.45 Т/с «Відпустка у сосновому 06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
лісі» (12+)
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
09.30, 12.10 «Орел і Решка. Навколо
ICTV
світу»
06.30 Ранок у великому місті
11.15 «Орел і Решка.
08.45 Факти. Ранок
Перезавантаження»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
13.10, 20.30 «Орел і Решка. Івлєєва VS
10.10, 20.05 Дизель-шоу (12+)
Бєдняков»
11.55, 23.55 Скетч-шоу «На трьох»
15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
(16+)
18.40 Х/ф «В ОБІЙМАХ БРЕХНІ»
12.45, 15.45 Факти. День
(16+)
13.15 Т/с «Пес» (16+)
14.30 Т/с «Таємні двері» (16+)
2+2
15.35, 16.10 Х/ф «БОГЕМНА
РАПСОДІЯ» (16+)
06.00 «Джедаі 2019»
18.45 Факти. Вечір
06.20 Х/ф «ЗАРУЧНИЦЯ-3» (16+)
22.55 Скетч-шоу «На трьох-10» (16+)
08.30 Х/ф «ПОВІТРЯНИЙ МАРШАЛ»
(16+)
НОВИЙ КАНАЛ
10.35 Х/ф «П-ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ» (16+)
05.00 «Абзац!»
13.00 «Загублений світ»
06.00, 07.15 «Kids time»
18.00 «Секретні матеріали»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
18.15 «Спецкор»
07.20 «Орел і Решка»
18.50 «Джедаі»
09.20 Т/с «Надприродне» (16+)
19.25 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ»
11.10 «Хто проти блондинок?» (12+)
21.55 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ-2» (16+)
13.05 «Аферисти в сітях» (16+)
23.50 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ-3» (16+)
15.05 «Де логіка?» (12+)
ФУТБОЛ-1
16.10 Х/ф «ПЕРШОМУ ГРАВЦЮ
ПРИГОТУВАТИСЯ» (12+)
06.00, 08.00, 19.50 Топ-матч 06.10
19.00 Х/ф «ТРОН. СПАДОК» (16+)
Україна - Кіпр. Контрольна гра 08.10
21.40 Х/ф «Я НОМЕР ЧОТИРИ» (16+) ПСЖ - Челсі. 1/8 фіналу (2015 /16). Ліга
23.45 Х/ф «П’ЯТНИЦЯ 13-ТЕ» (18+) Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 21.00,
22.45 Футбол NEWS 10.20 Німеччина
МЕГА
- Латвія. Контрольна гра 12.05 Іспанія
06:00 Містична Україна 07:00
- Литва. Контрольна гра 13.50 Польща Бандитська Одеса 08:45 Правда життя
Ісландія. Контрольна гра 16.00 Франція
10:20, 01:35 Речовий доказ 11:30
- Болгарія. Контрольна гра 17.50 Yellow
Україна: забута історія 12:25 Війна
всередині нас 13:20 Суперчуття 14:20 18.00 Португалія - Ізраїль. Контрольна
гра 20.00, 21.05 «EURO NON STOP»
Повітряні воїни 15:15, 19:50 Секретні
21.35 LIVE. Туреччина - Італія. УЄФА
території 16:10, 20:50 Крізь простір і
час з Мораном Фріменом 17:00, 21:45 ЄВРО 2020 г. 23.55 «Великий футбол»

НЕДІЛЯ, 13 ЧЕРВНЯ
00:00 Секретні території 12:30
У пошуках істини 14:25 Бойові
кораблі 15:20, 21:00 Стрільці:
легенди Дикого Заходу 18:20 Світ
дикої природи 19:10 Магiя океанiв
20:05 Ганг 01:00 Суперчуття
02:50 Прихована реальність

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
10.50 Х/ф «КОТИСЯ!» (16+)
12.45 Х/ф «В ОБІЙМАХ БРЕХНІ»
(16+)
14.35 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2019»
08.00 «Джедаі 2020»
08.55 «Загублений світ»
12.00 Т/с «Бібліотекарі-2» (16+)
15.20 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)
17.10 Х/ф «ІКАР» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ЕЙС
ВЕНТУРА» (16+)
20.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ЕЙС
ВЕНТУРА-2: КОЛИ
ПРИРОДА КЛИЧЕ» (16+)
22.40 Х/ф «БЛАДРЕЙН» (18+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Туреччина - Італія. УЄФА
ЄВРО 2020 08.00 Топ-матч 08.10
Барселона - Баварія. 1/4 фіналу
(2008 /09). Ліга Чемпіонів УЄФА
10.00, 11.00, 15.00, 18.20, 19.45,
21.20, 22.45 Футбол NEWS 10.10
«HIGHTLIGHT SHOW» 11.10 Д/ф
«Особлива атмосфера» 12.10
Україна - Кіпр. Контрольна гра
14.00, 15.05, 17.55, 18.25, 20.55,
21.25 «EURO NON STOP» 15.50
LIVE. Вельс - Швейцарія. УЄФА
ЄВРО 2020 18.50 LIVE. Данія Фінляндія. УЄФА ЄВРО 2020 21.50
LIVE. Бельгія - Росія. УЄФА ЄВРО
2020 г. 23.55 «Великий футбол»

1+1
05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45, 10.50 «Мандруй Україною з Д.
Комаровим»
12.00 «Світ навиворіт»
18.15 «Українські сенсації 2021»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «ПРАВДИВА БРЕХНЯ»
(16+)
23.55 Х/ф «ЛЮДИНА, ЩО БІЖИТЬ»
(16+)

ІНТЕР
05:30 «Мультфільм»
06:15 Х/ф «БЕЛЛЬ І СЕБАСТЬЯН:
ДРУЗІ НАЗАВЖДИ»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 11:50 «Інше життя»
12:45 «Вещдок. Опережая время»
17:15 Х/ф «007: КООРДИНАТИ
«СКАЙФОЛЛ»
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Х/ф «НЕВЛОВИМІ
МЕСНИКИ»
23:35 Х/ф «БІЛЕ СОНЦЕ ПУСТЕЛІ»
01:15 «Вещдок»

23.30 «Таємниці ДНК» (16+)

ICTV
05.20 Скарб нації
05.30 Еврика!
05.35 Факти
06.00 Не дай себе обдурити
07.50 Більше ніж правда
08.45, 11.30 Громадянська оборона
09.45 Антизомбі
10.35 Секретний фронт
12.35, 13.00 Х/ф «РОМАН З
КАМЕНЕМ» (16+)
12.45 Факти. День
14.35 Х/ф «РЯТУВАЛЬНИКИ
МАЛІБУ» (16+)
16.45 Х/ф «СКАРБ АМАЗОНКИ»
(16+)
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф «ВІКІНГИ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ» (16+)
23.00 Х/ф «БЕЗОДНЯ»

12:50 У пошуках істини 13:40 Брама
часу 14:25 Бойові кораблі 15:20,
21:00 Стрільці: легенди Дикого Заходу
18:20 Світ дикої природи 19:10 Ганг
01:00 Суперчуття 03:15 Бандитський
Київ

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
10.30 Х/ф «ПРОСТАЧКА» (16+)
12.15 Х/ф «КОТИСЯ!» (16+)
14.15 «Орел і Решка. Навколо світу»
23.50 Х/ф «ТРИКУТНИК» (16+)

2+2

06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2019»
08.00 «Джедаі 2020»
09.20 «Загублений світ»
12.15 Т/с «Бібліотекарі-3» (16+)
14.05 Х/ф «ДЖЕК-СТРИБУНЕЦЬ»
НОВИЙ КАНАЛ
16.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕПОЛОХ
05.20 «Таємний агент»
У МАЛОМУ КИТАЇ» (16+)
05.50, 07.15 «Kids time»
18.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
05.55 М/с «Том і Джеррі»
ЧЕТВІРКА» (16+)
06.05 М/ф «Том і Джеррі: Робін Гуд та
Миша-сміхотунка»
20.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
07.20 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ» (16+)
ЧЕТВІРКА-2: ВТОРГНЕННЯ
10.10 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ: У ВОГНІ»
СРІБНОГО СЕРФЕРА»
УКРАЇНА
(16+)
(16+)
13.10 Х/ф «Х/Ф ГОЛОДНІ ІГРИ.
05.50 Сьогодні 06.50 Реальна
22.00 Х/ф «ВАЖКА МІШЕНЬ» (16+)
СОЙКА-ПЕРЕСПІВНИЦЯ.
містика 08.15 Т/с
ЧАСТИНА 1» (16+)
«Найкращій чоловік» (12+)
ФУТБОЛ-1
15.50, 21.00 Т/с «Переклад 15.40 Х/ф «Х/Ф ГОЛОДНІ ІГРИ.
06.00 Бельгія - Росія. УЄФА ЄВРО
СОЙКА-ПЕРЕСПІВНИЦЯ.
не потрібен» (16+) 19.00
2020 07.50 Туреччина - Італія. УЄФА
ЧАСТИНА 2» (16+)
Сьогодні. Підсумки з
ЄВРО 2020 09.50 Yellow 10.00, 11.00,
18.15 Х/ф «НОВА ЛЮДИНАОлегом Панютою 21.35
15.00, 18.20, 19.45, 22.45 Футбол
ПАВУК» (16+)
Європейський дайджест
21.00 Х/ф «НОВА ЛЮДИНА-ПАВУК NEWS 10.10 «HIGHTLIGHT SHOW»
21.50 Футбол. Чемпіонат
2: ВИСОКА НАПРУГА» (16+) 11.10 Вельс - Швейцарія. УЄФА
Європи. Нідерланди - Україна
23.55 «Improv Live Show» (12+)
ЄВРО 2020 13.00 Д/ф «Особлива
атмосфера» 14.00, 15.05, 17.55,
СТБ
МЕГА
18.25, 20.55 «EURO NON STOP» 15.50
09.55 «МастерШеф. CELEBRITY»
LIVE. Англія - Хорватія. УЄФА ЄВРО
06:00 Випадковий свідок 08:45,
(12+)
02:00, 05:20 Містична Україна 09:35 2020 г. 18.50 LIVE. Австрія - Півн.
15.00 «СуперМама» (12+)
Македонія. УЄФА ЄВРО 2020 г. 21.50
19.00 «Слідство ведуть екстрасенси» У пошуках істини. Отаман Сірко:
смерть перевертня 10:40 Речовий
LIVE. Нідерланди - Україна. УЄФА
(16+)
доказ 11:50, 00:00 Секретні території ЄВРО 2020 г. 23.55 «Великий футбол»
20.00 «Один за всіх» (16+)

Що віщують зорі
Гороскоп на 7 — 13 червня
ОВЕН. Вдалий період для кар’єрного
росту та досягнення намічених цілей. Творіть на здоров’я й на радість оточуючих.
І можете навіть не сумніватися в надійності
та щирості ваших партнерів. У вихідні вдасться вирішити численні проблеми, які нагромадилися
в родині. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
ТЕЛЕЦЬ. У вас з’явиться можливість
обернути собі на користь будь-який збіг
обставин, якщо тільки вам не перешкодить
поспіх. У вихідні у вас розпочнеться цікавий і багатообіцяючий період, який порадує
появою нових друзів. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — середа.
БЛИЗНЮКИ. Життя вас радує, кохана
людина вгадує й виконує бажання, доходи
ростуть. Перед напором вашої енергії зникнуть всі обмеження й перешкоди. Не варто
боятися змін, усі вони — до кращого. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
РАК. Будьте уважні до цікавих збігів
та дрібних деталей. Деякі події можуть серйозно розчарувати. Але близькі будуть
частіше помічати та гідно оцінювати ваші
здібності. Сприятливий день — понеділок,
несприятливий — середа.
ЛЕВ. Гарний час для того, щоб довідатися
про щось нове або почати вчитися. Постарайтеся стримувати емоції, уважно стежте
за своїми словами та поведінкою співрозмовників. Можливо, у такий спосіб ви уникнете великих неприємностей. Сприятливий
день — середа, несприятливий — четвер.
ДІВА. Можливе несподіване підвищення по службі, на яке ви так довго чекали.
Бажано не проявляти почуття, що переповнюють вас, занадто бурхливо. Ви відчуєте
приплив сил, немов відкриється друге дихання. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
ТЕРЕЗИ. Вдалий час для позитивних
змін в особистому житті. Відкиньте непевність і сумніви, і починайте відстоювати свої
права на всіх життєво важливих напрямках.
Таємні проблеми стануть явними, що буде
сприяти їхньому терміновому вирішенню. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
СКОРПІОН. Вдалий час для активних
дій. Ви почнете переглядати свій спосіб
життя і поступово його змінювати. Саме час
позбутися шкідливих звичок, сумнівів і негативних думок. Ви з усім упораєтеся і знайдете
гармонію та щастя. Сприятливий день — понеділок,
несприятливий — четвер.
СТРІЛЕЦЬ. Доброзичливість і гнучкість
у стосунках з людьми допоможуть досить
швидко добитися мети. Ви будете буквально
випромінювати енергійність, впевненість
у своїх силах, прагнення бути попереду, і ці
якості знайдуть достойне застосування. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — субота.
КОЗЕРІГ. У роботі вам необхідна уважність, навіть скрупульозність. Довіряй, але
перевіряй — от головний з девізів, інакше
можна стати жертвою обману і маніпуляцій.
У родині все складається непогано, але постарайтеся більше бувати вдома. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — четвер.
ВОДОЛІЙ. Вдалий час для змін в особистому житті, тільки не оглядайтеся назад.
Потрібно буде боротися за свої інтереси,
відстоювати свої цілі. Ваші геніальні ідеї
можуть здійснитися тільки за підтримки оточуючих. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
РИБИ. З’явиться можливість змінити умови роботи на краще. На вас очікує успіх в інтелектуальній сфері, бажано уникати конфліктів.
У вихідні подорожі обов’язково порадують вас
приємними зустрічами та враженнями. Сприятливий день — четвер, несприятливий — субота.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

У спеку всім нам
насолода – смачна
солодка прохолода
Літньої пори у світі що три секунди продається по одній порції морозива. І це не
дивно. Адже холодні десерти чудово освіжають, а ще – поліпшують настрій, рятують
від стресу і навіть допомагають подолати безсоння. Таку їхню особливість помітив
ще Гіппократ: відомий лікар радив споживати холодний крем, вважаючи, що він
покращує стан хворого. Поділяють цю думку і сучасні дослідники, доводячи, що
люди, які періодично ласують подібними десертами, почуваються щасливими. Але
ж теперішнє морозиво містить стільки «хімії», скажете ви, і матимете рацію. Однак,
чуючи таке благальне дитяче «Мам, ну купи...», не поспішайте казати категоричне «ні»
– просто скористайтеся запропонованими рецептами і разом із малечею приготуйте
літні смаколики з якісних продуктів. Так і корисніше, і цікавіше!
ПЛОМБІР НА ЗГУЩЕНОМУ МОЛОЦІ
Ви можете повірити, що надзвичайне
морозиво вдасться легко приготувати всього
з двох компонентів? Спробуйте! Це диво –
смачне, ніжне, в мільйон разів краще за
магазинне
Інгредієнти: 500 мл жирних вершків (30%), 200 мл
згущеного молока.
Приготування. Просто
змішайте згущонку і вершки
до однорідної консистенції,
зручніше робити це за допомогою міксера. Але не пеФото із сайту lasunka.com.
рестарайтеся, адже від тривалого збивання жирні вершки перетворюються на
масло. Готову масу ставимо в морозилку до цілковитого застигання на декілька годин. У процесі заморозки бажано перемішати продукт 2–3 рази. Подавайте
домашній пломбір із фруктами, шоколадом, смакуйте
з кавою – на ваш вибір.

ВЕСЕЛКОВЕ МОРОЗИВО
Порадуйте своїх рідних асорті із чотирьох
різних фруктових смаків
Інгредієнти: 1 скл. малини, 2 скл. чорниці,
2 ківі, 1 манго, вода.
Приготування. Помістіть малину і 2 столові
ложки води в блендер. Збивайте до однорідного
стану. Наповніть отриманою сумішшю високі формочки на чверть. Вставте палички для морозива і
залиште в морозилці хвилин на 25–30. Тим часом
приготуйте у блендері пюре з манго з невеликою
кількістю води, вилийте поверх першого шару і
знову поставте в морозильну камеру. Зробіть те
саме з рештою фруктів.
Залиште десерт у морозилці на 4 години.
До речі, можна використовувати інакші
фрукти – створити асорті
улюблених смаків.
Фото із сайту ukr.media.

ПОЛУНИЧНО-СИРНИЙ ДЕСЕРТ
Навіть якщо ваші діти не люблять сиру, у цьому поєднанні
їм смакуватиме
Інгредієнти: 300 г сиру, 2 жовтки, 10 г желатину, 3 ст. л. цукрової пудри, 1 ст. л. цукру, 100 мл вершків 33% жирності, 150 г полуниць, м’ята.
Приготування. Замочити желатин, як зазначено на упаковці. Сир, жовтки і цукрову пудру розтерти у глибокій посудині до
однорідності, додати желатин і гарно вимішати, щоб він добре розійшовся по всій сирній масі. Влити збиті вершки, акуратно перемішати. Викласти в креманки. Полуницю та цукор збити в блендері,
залити на сирну масу, прикрасити м’ятою.
Перед подачею поставити в холодильник
на 30–40 хвилин.

ТРУСКАВКОВО-ВЕРШКОВИЙ ТОРТ
Поєднання ягід із молочнокислими
продуктами – класичний варіант.
І, мабуть, найкращий. Чи не тому,
що це смак дитинства?

Фото із сайту sladkoe.menu.

Інгредієнти: 700–800 г полуниць, пів лимона, 1 банка (380 г) згущеного молока, 200 мл жирних вершків, 20 г вершкового масла, 100 г
шоколадного печива, 1 пакетик згущувача.
Приготування. Полуниці вимити, очистити, кілька ягід залишити
для оздоблення. Розім’яти полуницю виделкою або нарізати невеликими шматочками. Додати до подрібнених ягід сік лимона, згущене
молоко, збиті із згущувачем вершки. Все перемішати. Застелити фольгою форму й заповнити її сумішшю. Печиво подрібнити на крихту,
змішати з м’яким вершковим маслом і викласти його другим шаром,
злегка притиснувши печивом полуничну масу. Форму накрити і поставити в холодильник. Через 6 годин вийняти готовий полуничний
десерт, покласти його печивом на тарілку, зняти фольгу з фруктового
шару, прикрасити.

ПАНАКОТА «ШОКОЛАДНА»
Це ідеальний десерт для літньої
пори: не треба паритися біля
духовки, та й поласувати
холодненьким у спеку – суцільне
задоволення
Інгредієнти: 700 мл вершків 10% жирності, 150 г чорного шоколаду (із вмістом
какао 50–70%), 70 г цукру, 1 ст. л. ванільного цукру, 30 г желатину, білий шоколад чи
подрібнені горіхи для оздоблення.
Приготування. Желатин заливаємо
50 мл холодної води. Вершки вливаємо в каструльку, додаємо цукор і ванільний цукор,
доводимо до кипіння. Знімаємо з вогню,
висипаємо натертий шоколад і перемішуємо до повного його розчинення. Змішуємо
вершково-шоколадну суміш із желатином,
розливаємо желе в креманки й охолоджуємо до кімнатної температури, після чого
ставимо в холодильник приблизно на
2–4 години до цілковитого застигання. Перед подачею на стіл
посипаємо
тертим білим шоколадом або
подрібненими горіхами.
Фото із сайту andyshef.com.

Фото із сайту dailynewshungary.com.

З ЛІКЕРОМ
І ЙОГУРТОМ

А таким десертом можна
потішити дорослих
Інгредієнти: 150 мл йогурту,
200 мл жирних вершків, 2–3 ст. л. лікеру, 2 ст. л. цукрової пудри, 1 пакетик
ванільного цукру, пів лимона, гілочка
Фото із сайту ihealth.info.
м’яти для оздоблення.
Приготування. Цукрову пудру просіяти, змішати з 40 мл йогурту і
ванільним цукром, затим додати решту йогурту і лікер. Вершки добре
збити, акуратно влити в йогуртову масу, вичавити сік половини лимона.
Отриману суміш викласти у форму й охолоджувати в морозильній камері
не менше 6 годин, за цей час кілька разів ретельно перемішати. При
подачі прикрасити шматочками лимона і листочками лимонної м’яти.

СЕМІФРЕДО

Це італійське домашнє
морозиво вважається
одним із найсмачніших
десертів у світі. Його готують
у вигляді торта з різними
наповнювачами, які можна
вибрати на свій смак
Фото із сайту kuhar.net.
Інгредієнти: 250 мл вершків
(33–36% жирності), 2 яйця, 1 ч. л. ванільного екстракту, 30–40 г цукру,
2 ст. л. малини, 100 г суміші сухофруктів і горіхів.
Приготування. Яйця розділити на білки й жовтки, загальну кількість цукру поділити порівну. Жовтки збити з половиною цукру до
збільшення в об’ємі і посвітління. Білки збити з цукром до стійких
піків. Збити вершки і влити їх до білків разом із ванільним екстрактом, ретельно, але не енергійно перемішати масу лопаткою. Потім
додати збиті жовтки і знову все вимішати. На завершення всипати
ягоди, сухофрукти й горіхи. Розкласти масу в контейнери і заморозити
упродовж 5–8 годин. Це морозиво не потребує перемішування під
час заморожування.

ДО РЕЧІ
и Готують семіфредо виключно на жирних вершках: ніякого молока або рослинних замінників вершків.
и Яйця також повинні бути найкращої якості. Від свіжості яєць
залежить не тільки смак десерту, але і його пишність, м’якість і шовковистість. Чим свіжіші яйця і чим жирніші вершки – тим менше кристаликів льоду буде в семіфредо.
и У десерт додають невелику кількість цукру, він має бути солодким завдяки добавкам. Для цього підходять свіжі або заморожені
ягоди, фрукти, сухофрукти, горіхи, карамель, шоколад.
и Заморожувати краще у неглибоких прямокутних ємностях, щоб
при нарізуванні вийшло схоже на шматочки торта.
и Якщо дно контейнера застелити харчовою плівкою, то відокремити готовий десерт від посудини буде простіше.
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Майк Тайсон стверджує,
що галюциногенні гриби
врятували його від суїциду

Без Черчилля
тут не обійтись...

Грицько ГАРБУЗ

тепер оголошую, що
даю вам шанс вдруге
спробувати таки розкусити наше завдання 20-го
туру, яке трішки видозмінене переходить у 22-й тур.
Хоч абсолютного чемпіона
ми і маємо – він отримає додатковий бал, тобто – одразу
два, ще й 200 гривень призових. Але я не міг уявити, що
здадуться навіть наші лідери конкурсу... Не хочу, щоб
ви піднімали білий прапор!

А
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

Про чарку промовчу.
Тому знову процитую
мого улюбленого
західного політика:
«Ніколи не здавайтеся
– ніколи, ніколи,
ніколи, ніколи, ні у
великому, ні в малому,
ні у значному, ні в
дрібному, ніколи не
здавайтеся, якщо це
не суперечить честі і
здоровому глузду»

3 червня 2021 Четвер

Тому ще раз уважно читайте,
думайте-гадайте і розв’язуйте. Переконаний, цього разу
істина вам відкриється, і ви
ще й подякуєте мені за прекрасні миті, які подарує вам
розгадка.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»
– 22 (2021)
Іменник, споріднений
прикметнику із приказки
про Варвару; шлях; огорожа;
невеликий листяний ліс; населений пункт; колючка; допоможе вазелін; вид спорту;
природна стихія; є в людини;
пора доби; кущ; улюблене
дерево росіян; найдорожча
людина.
Що за слово, яке в одному музичному творі
об’єднало всі попередні,
ми заховали?
Слово-відповідь треба
надіслати до 13 червня
тільки у вигляді sms-повідомлення на номери:
0501354776 і 0672829775
(наприклад: «Дерево», «Три
ведмеді», «Світлана Ор-

“

Фото із сайту avalonmagicplants.com.

Проте переймати
досвід скандального
ексбоксера таки
не варто…

Не хочу, щоб
ви піднімали
білий прапор!

Лія ЛІС

ідомий американський
боксер Майк Тайсон зізнався, що у минулому
хотів накласти на себе руки,
але все змінилося, коли він
почав вживати гриби та інші
психоделічні речовини. Легендарний спортсмен упевнений, що завдяки грибам
він пережив душевний підйом та ніколи ще не почував
себе краще. За його словами,
раніше він мав серйозні проблеми, вів справжню боротьбу із собою та хотів вчинити
самогубство. «Страшно навіть говорити про це. Подумати тільки, де я був тоді —
на межі самогубства —
і де я зараз. Чувак, схоже, що
життя — це і є тріп», — сказав
Тайсон, назвавши галюциногенні речовини «дивовижною медициною».

В

ловська»), але обов’язково
вказати після слова-відповіді у дужках ще й своє ім’я і
прізвище (наприклад: «М’яч
(Максим Мохнюк)»).
Увага: з одного номера
можна відправляти лише
одне sms! Цей номер і братиме участь у жеребкуванні при розіграші призових
200 гривень, якщо правильних відповідей буде більше
двох. А ще спеціальний приз
– 150 гривень – отримає
той, хто в листі на поштову
адресу (43025, м. Луцьк,
просп. Волі, 13) чи електронну (tsikava.gazeta@
gmail.com) найяскравіше
опише, як шукав відповідь.
P. S. А ви вже передплатили на друге півріччя «Цікаву газету на вихідні»?

Світова мережа відреагувала на таке зізнання зірки морем
фотожаб і радить не ризикувати своїм здоров’ям…

Майк Тайсон вважає, що
використання психоактивних речовин «може допомогти створити більш чуйне
та справедливе суспільство»:
«Якщо в одній кімнаті опиняться 10 людей, які не люблять одне одного і їм дати
трохи психоделіків, вони
почнуть фотографуватися
одне з одним. Якщо ж помістити в кімнату 10 осіб, які
не люблять одне одного,

але дати їм трохи спиртного, вони перестріляють одне
одного». За останні роки
боксер заснував бізнес із вирощування канабісу.
Медики попереджають
про небезпеку псилоцибінових грибів, які належать
до галюциногенних наркотичних речовин, оскільки їх
вживання може викликати
тривожні видіння, паніку
та інші серйозні наслідки.

l «ЦІЛУЙ, ЦІЛУЙ, ЦІЛУЙ ЇЇ…»
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екін дозволив батькам народжувати третю дитину. Ще в 1979 після
смерті Мао Цзедуна нові керманичі
китайської комуністичної партії запровадили жорстке правило: «Одна родина — одна
дитина». Порушникам загрожували величезні штрафи, втрата роботи й у багатьох
випадках навіть примусовий аборт. До таких заходів вдалися через перенаселення.
Потім закон пом’якшили: люди із села могли
народжувати другу дитину, якщо перша —
дівчинка. З 2016 року двох нащадків дозволили мати всім, але це все одно не врятувало країну від старіння. Тепер владі на місцях
доручили проводити політику трьох дітей
і допомагати багатодітним родинам.
Рівень народжуваності у Китаї зараз приблизно такий, як і в Україні, —

П

Вид
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фільм
« ... на
драйві»
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l НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

Фото із сайту freepik.com.
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l ТАКІ РЕАЛІЇ

Чому волиняни, які «постачали»
українок у польський бордель,
уникли тюрми
Двоє осіб впродовж 2009–2011 років обіцяли жінкам офіційну
роботу, а натомість відправляли їх надавати секс-послуги
Фото із сайту kievvlast.com.ua.

Марія СМИК, центр
журналістських розслідувань
«Сила правди»

«Менший внук, як і старший, теж був дуже схожий на діда».

А синочки — викапаний…
дідусь!
Банальна схожість онуків
на чоловікового батька
зруйнувала дві родини.
Маринці й на думку не
спадало, що таке можливо,
але одна помилка, яку зробила
її свекруха в молодості,
залишила дітей без батька,
а її — без чоловіка
Анна КОРОЛЬОВА

се почалось після появи
старшого синочка. Як тільки
свекруха побачила, що дитина — викапаний дід, аж руками
сплеснула. Якось недобре подивилась на чоловіка, потім на невістку
і лиш процідила: «Ну, ну». Саме з тієї
миті вона усіма силами намагалась
уникнути товариства сина і невісточки. А якщо вже ті в гості приїздили, робила все, аби відправити
кудись чоловіка.
Маринка відчувала оцю незрозумілу неприязнь і недовіру. Не любила дівчина недомовленостей. Одного разу прямо запитала:
— Що не так? Я бачу, що з появою онука ви змінились. Якщо я вас
образила, поясніть коли, аби я так
більше не робила.
— Не прикидайся тут янго-

У

лом, — засичала свекруха. —
Я на дитину вашу поглянула. і все
одразу зрозуміла. Сина навколо
пальця обвела — мене не зможеш. Я знаю все. І тобі у цьому домі
не раді після того, що ти зробила.

“

Хай батько твоїх дітей
тебе додому забирає.
Я чужих виховувати
не збираюсь. Мені
мама все розповіла.
Я на оленя не схожий.

Маринка оторопіла. Овва! Такого вона точно не чекала. А що то все
означало? Намагалася з’ясувати —
свекруха відмахнулася з такою злобою, що всі запитання відпали самі
собою. Ні, то й ні. Жила ж без цієї
жінки раніше — й далі житиме.
Коли ж на світ з’явився другий
син і теж виявився схожим на дідуся — зчинилась буря. Чоловік
не захотів навіть її з дитям забирати
додому:
— Хай батько твоїх дітей тебе
додому забирає. Я чужих виховувати не збираюсь. Мені мама все розповіла. Я на оленя не схожий.
Закінчення на с. 9.

Усміхніться!
:) :) :)
Лікар:
— Підготуйте свого чоловіка
до найгіршого!
Дружина:
— О Боже! Невже помре?
— Ні. Але не зможе пити пиво.
:) :) :)
Дієтолог — пацієнтові:
— Ваша дієта: 300 грамiв тушкованих кабачків, 400 грамiв зелені
цикорію і скільки хочете листя салату.

— Лiкарю, а дзвіночок треба вішати на шию чи так можна пастися?
:) :) :)
У барі сумний мужик замовляє
чарку за чаркою. Бармен не витримує і питає:
— Що сталося?
— Із дружиною посварився.
Вона обіцяла місяць зі мною не розмовляти.
— Уявляю, як тобі погано.
— І не кажи — сьогодні останній
день.

енсіонер і колишній
депутат Милятинської
сільської ради, що у Володимир-Волинському районі,
Юрій Грицюк періодично возив
заробітчан до Польщі й назад
і, вочевидь, мав «корисні» знайомства. Коли у 2008-му він укотре доставляв людей на Волинь,
то сказав кільком жінкам, що
у разі потреби зможе їм допомогти у влаштуванні на хорошу роботу в Польщі. А вже за пів року
до нього звернулася перша пані
з проханням знайти підробіток їй
та ще одній дівчині. «Приблизно
в лютому 2009-го вона зателефонувала до Юрія Грицюка, в якого
запитала, чи зможе він посприяти
їй з роботою. Він повідомив, що
саме зараз є вакансії для двох
дівчат, пов’язані з прибиранням
та готуванням їжі в одному з готелів Республіки Польща терміном
на 1 місяць… На його запитання, чи має вона ще когось із дівчат
на вказану роботу, вона повідомила, що є її знайома», — йдеться
в матеріалах справи.
Жінки погодились. Обидві
були у скруті і хотіли поліпшити
матеріальне становище. Проте
напередодні поїздки так і не дочекалися від Грицюка деталей
про майбутню роботу. Чоловік
лише сказав, що їм не потрібно
брати з собою гроші. Мовляв,
проживання та харчування повністю покриє працедавець.
Коли ж волинянин привіз їх
у Польщу, виявилося, що жінок
хотіли найняти для сексуальних
послуг. Їхні паспорти забрали
власники готелю, а Грицюк поїхав
назад ще до того, як заробітчанкам сказали, у чому полягатиме
робота. Та жінки влаштували
скандал, пригрозили поліцією
і почали вимагати від Грицюка,
щоб він повернувся по них. Неохоче чоловік все ж погодився
і через тиждень приїхав по ошуканих жінок, яких упродовж того
часу неодноразово намагалися
вмовити зайнятися проституцією.
«Потерпілим періодично
пропонували переїхати на роботу у бордель, але вони відмовлялись та чекали приїзду Юрія
Грицюка. ОСОБА_47 навіть один
раз привів у готель мужчин —
німців, а їм повідомив, щоб вони
спустились у хол до гостей. Че-

П

Залишившись без документів і грошей, жінки стали повіями проти
власної волі.

рез декілька хвилин ОСОБА_47,
поспілкувавшись із ними (чоловіками — Ред.) німецькою мовою,
повернувся до них (потерпілих —
Ред.) та запитав, чи підуть надавати сексуальні послуги німцям

“

метою звернулася з питанням
працевлаштування до Юрія Грицюка. Останній запропонував їй
роботу по збиранню яблук. Вона
погодилась», — йдеться у вироку.
Проте, коли Іванова розпові-

За добу в середньому вона обслуговувала
по два-три клієнти.

за 50 євро», — йдеться у вироку.
Попри те, що секс-працівницями
жінки не стали, гроші за них Грицюк отримав і вирішив не зупинятись на «досягнутому». Пенсіонер
почав регулярно пропонувати
жінкам легальну роботу у Польщі.
Та, зрештою, привозив їх у нічний
клуб «Міленіум», готель «Верона»
в місті Костшин-над-Одрою, що
мали одного власника, або у клуб
«Сімона» в селі Осінув-Дольни.
На пропозицію Грицюка заробити погодилася і друга підсудна
Ольга Іванова. Наприкінці червня
2009-го вона разом із Юрієм Грицюком поїхала у Польщу, де той
влаштував її на полуничну плантацію в селі Шамбоу. За кілька
місяців, коли Іванова вже була
в Україні, їй знову знадобилися
гроші. «У червні 2009 року помер
батько чоловіка, а приблизно
в липні 2009 року зателефонувала його мати і сказала виселятися
з квартири. Вона була в розпачі,
змушена була винаймати квартиру. Грошей не було, роботи
також, а тому в серпні 2009 року
вона вирішила поїхати в Республіку Польща на роботу. З цією

ла Грицюку про фінансові труднощі і про те, що утримує маленького сина, він запропонував їй
роботу стриптизерки у нічному
клубі. Жінка прийняла пропозицію. Коли вона потрапила у клуб,
лише за кілька днів їй сказали, що
доведеться надавати сексуальні
послуги. Як ідеться в матеріалах
справи, заробітчанка відмовилась від такої роботи, але потім
була змушена змінити рішення.
«Юрій Грицюк телефоном
пообіцяв приїхати за нею, однак
обманув і не приїхав, при цьому
йому було відомо, що в неї з собою не було грошей, адже вона
їхала їх заробляти, чим поставив
у безвихідне становище. Залишившись без коштів, вона змушена була прийняти пропозицію
займатися проституцією. Робота була важкою в моральному
та фізичному плані, за добу в середньому вона обслуговувала
по два-три клієнти. Ця діяльність
ніяких негативних наслідків для
її здоров’я не спричинила. За час
роботи заробила 1400 євро», —
йдеться у вироку.
Закінчення на с. 5

