Батько посадив
11-літнього синаа
за кермо – той загинув
агинув
агин
ув
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«Нехай тебе, доню, обминають хвороби і біди...»
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l ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

Фото із сайту med-magazin.ua.

Фото із сайту viva.ua.

«Невже й мене чекає
мамина доля — померти
від раку грудей?»
Це запитання прозвучало з уст молодої жінки, ненька якої через
онкозахворювання не дожила до 50 літ. Відомо і про чимало
інших недуг, викликаних генетичною схильністю. Ми можемо
успадкувати не тільки зовнішній вигляд і риси характеру, але
й слабкі місця в організмі. Однак це не означає, що мамині
болячки неминуче загрожують дочкам. Багатьом бідам можна
запобігти, якщо докласти зусиль

Закінчення на с. 7

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Вадима називають улюбленим спортсменом британського принца.

Фото із сайту reuters.com.

Сам принц Гарі
схилявся перед його
мужністю та силою волі

У Чернігівській області в селі Дроздівка семикласниця Наталя У

У Чернігівській
області в селі
Дроздівка
семикласниця
Наталя Дядькова
готується стати
мамою. Вона
перебуває
на шостому
місяці вагітності,
а от батьком
майбутньої
дитини, якому
всього 17 років,
займається
поліція

Історія медика 128-ї бригади вразила
багатьох і в Україні, і в світі. Вадим
Свириденко втратив на війні чотири
кінцівки, та, попри все, не здався і довів,
що навіть після найстрашніших травм можна
жити та досягати намічених вершин
Ольга ВЕКЕРИК

«ТОДІ МЕНЕ ВРЯТУВАВ
ПОКІЙНИЙ ДЕНИС ЧАБАНЧУК»
«Я зразу знав, що піду воювати.
Хтось казав — молодець, хтось —
придурок, але все нормально…
Медики — це дефіцит. Їх збирали
з усієї України. А я, крім вищої освіти,
ще маю медичну. Строкову службу
проходив у Прикордонних військах
і також був там фельдшером. Коли
мені зателефонували і сказали, що

“

12-річна вагітна
обіцяє вчинити
самогубство, якщо
її коханого посадять

с. 6

Фото із сайту val.ua.

Медики — це дефіцит.
Їх збирали з усієї
України. А я, крім
вищої освіти, ще маю
медичну.

«ви нам так потрібні», — ну добре,
я йду. А те, що призначили у 128му, — це вибір командирів. 4 числа
я був у складі бригади. А вже у ве-

Українському воїну вдалося
потрапити в програму, завдяки якій
коштом Пентагона в Америці йому
поставили протези.

ресні ми потрапили під Щастя…» —
згадує Вадим.

Закінчення на с. 3, 11

Як вдомаа охолоди
ити
приміщеення
диціонераа
без конд
с. 10
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Фото із сайту bbc.com.

Смертельна аварія: в багажнику
легковика сиділо семеро дітей
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

«Фольксваген», у який напхалося 16 людей,
перекинувся

Британський
мільярдер злітав
у космос
Фото із сайту dsns.gov.ua.

П

Одинадцять людей отримали травми і зараз
госпіталізовані, у кількох — важкий стан. Це сталося на дорозі Мартусівка — Проців у Бориспільському районі під Києвом. Водій не впорався
з керуванням, легковик виїхав на ґрунтовку і перекинувся на дах.
«В авто було 16 людей, — розповіла речниця поліції Київської області Ірина Прянишникова. — Загинув водій і його пасинок. У багажнику
автомобіля сиділи семеро дітей, на їхніх батьків
складено протоколи про неналежне виконання
батьківських обов’язків. Одна дитина перебуває
в реанімації».
Ввечері близько 20-ї години ця велика
компанія поверталася додому з відпочинку
із сусіднього села. Попередньо, водій був напідпитку.
Пасажири, які вижили, не змогли самі вибратися з авто – їх деблокували рятувальники.
Шок!

Фотожаба із сайту dumskaya.net.

Яхти – вже вчорашній день, тепер багачі змагатимуться, хто вище
підніметься над Землею?

Мер Дніпра Борис Філатов (на фото) теж зібрався до зірок.
Чиновник заявив, що вже навіть пройшов базовий курс
підготовки астронавтів у навчальному центрі NASA і готовий
стати першим космічним туристом-українцем
ісля успішного польоту мільярдера Річарда Бренсона в космос
міський голова Дніпра Борис Філатов теж сподівається вирушити на орбіту Землі, оскільки вже має квиток за 200 тисяч доларів.
Філатов написав у Facebook, що багато років власники квитків Virgin
Galactic підтримують зв’язок один з одним з надією полетіти в космос.
«А ще ми готувалися. Я, наприклад, пройшов базовий курс підготовки
астронавтів у навчальному центрі NASA, кілька разів літав по кривій
Кеплера, випробував центрифугу — симулятор польотів «Фенікс». Якщо
все піде, як слід, то я буду другою людиною в незалежній Україні, хто
після Каденюка побував у космосі, і першим космічним туристом», —
заявив мер Дніпра.
Філатов відзначив, що у списку космічних туристів він 146-й,
але місця у черзі розподіляються залежно від того, коли і скільки
хто заплатив. Ті, хто першим вніс більшу суму, у пріоритеті.

П

Судді хочуть
докинути собі
грошенят… через суд
Вони вважають, що їм не доплатили
під час карантину
а словами заступника міністра фінансів
Романа Єрмоличева, в умовах пандемії
Верховна Рада обмежила заробітні
плати державним службовцям та суддям.
Але зараз останні вирішили повернути собі
недоотримане. Це обурило Єрмоличева.
«Жоден державний службовець не пішов
до суду, щоб відшкодувати собі утримані
кошти. Це зробили тільки судді. До того ж, чомусь судді трактують закони тільки на свою
користь», — заявив він. Відшкодувати собі
кошти зажадали в тому числі і два представники Конституційного суду — Литвинов
та Касмінін. Йдеться про 1 млн 300 тис. грн.
При цьому суддя КСУ за рік отримує
4,5 млн грн.
Звісно, що такі вимоги служителів Феміди називають аморальними. Адже під
час карантину паски затягнув багато хто.
Місцеві громади, зокрема, перекинули
значні кошти з інших програм на боротьбу з ковідом. Водночас держава витратила
велику частину «коронавірусних» грошей
не за призначенням, а на будівництво доріг і піар. Фактично, це шулерство, — крім
того, що теж аморальне, то ще й, імовірно,
незаконне. Словом, шахрай на шахраєві
їде і шахраєм поганяє.

З

Річард Бренсон (на фото) кілька хвилин
побув у невагомості
ерший космічний турист зганяв до зірок разом із двома пілотами та Бет
Мозес, головною інструкторкою астронавтів у компанії бізнесмена Virgin Galactic.
Вид із вікна, за її словами, «просто феноменальний». Вони піднялись майже на 90 кілометрів над Землею і на кілька хвилин відчули
невагомість. Потім корабель розпочав зниження. Цей апарат не може досягти швидкості
та висоти, необхідних для того, щоб облетіти
земну кулю в космосі.
Цікаво, що вже 20 липня на схожому кораблі у космос вирушить конкурент Річарда
Бренсона — засновник Amazon Джефф Безос.
Він планує піднятися на 100 кілометрів —
«міжнародно визнану» висоту початку космосу (уряд США визнає межу космосу приблизно
на висоті 80 км і присуджує звання астронавтів кожному, хто її перетне).
Разом із Безосом полетить кілька людей,
в тому числі і невідома особа, яка купила
квиток на аукціоні за 28 мільйонів доларів!

33-річний водій машини та 7-літній
хлопчик загинули

«Буду другим після Каденюка»

Щасливий
«космічний
турист» каже,
що здійснив мрію
дитинства.

Чи відреагує СБУ на фактичне
«Путин, приди!»?
У Харківській області
депутати від ОПЗЖ вкотре
реанімували пам’ятний знак
«Камінь дружби українського
та російського народів»
они вважають, що «сучасна
політика нас роз’єднує, але
духовність, культура і спільні
історичні корені — запорука майбутнього процвітання наших народів». Фактично пропонують пробачити агресору війну та окупацію.
Звісно, з колаборантами
з ОПЗЖ згодні не всі. Тож уже за годину так званий пам’ятний знак
розбили патріоти України. Подякуємо їм за оперативність.
І, до речі, чому провокаторами-депутатами досі не зацікавилось СБУ?

Фото із сайту i.lb.ua.
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l ПРЯМА МОВА
Ентоні БЛІНКЕН,
НКЕН,
державний секретар
кретар США,
знає, скільки ккрадуть
радуть
в Україні:
40 мільярдів доларів
ларів – пприблизиблизно 30% українськогоо ВВП – втрачацію, може,
ється через корупцію,
й більше.

Як можна закликати
дружити з убивцями
і тими, хто не визнає
права України на
існування?

«ЦІКАВА

www.volyn.com.ua

Газета НА ВИХІДНІ»

15 липня 2021 Четвер

l Я ТАК ДУМАЮ!

l ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

Сам принц Гарі схилявся
перед його мужністю
та силою волі

Європа по Дон
чи Китай по Сян?
Колись мені довелося побувати в африканській Замбії.
Перше, що я побачив, вийшовши зі старенького обшарпаного
аеропорту, — це «велике будівництво» нового терміналу
китайськими підрядниками за китайські кредити.
Поліцейські Замбії їздили на нових (навіть поліетилен із крісел
не знімали) китайських авто, куплених у Китаю за китайські
гроші. В обмін за це Китай отримав доступ до надр Замбії,
а також цілковитий вплив на політичне керівництво країни

Фото із сайту veterano.com.ua

Крім орденів «За мужність» і «За заслуги» ІІІ ступеня, Вадим
відзначений нагородою «Народний герой України».

Продовження. Початок на с. 1
Ольга ВЕКЕРИК

У 2015 році біля Дебальцевого,
коли наших бійців узяли в щільне кільце російські найманці, він
зазнав поранення під час спроби вивести з оточення товаришів
на блокпості «Балу»: «Йшло колоною два БТРи з легкопораненими,
«Урал» і КамАЗ — із важкопораненими. Наша колона була розбита.
Коли БТР підірвався на міні, я сильно вдарився головою об стелю.
Тоді мене врятував покійний Денис Чабанчук. Він відкрив бокові
двері і просто вирвав з БТРа, коли
спрацював внутрішній боєкомплект і там башта просто вилетіла.
Якби не він, я би там і залишився.
Коли нам була дана команда сісти
на «Урал», ще на той момент двигун
був цілий. Але «Урал» теж вибухнув. Я отримав додаткові контузії.
І ми тоді з Денисом, сидячи в кабіні, ні він, ні я вже рухатися майже
не могли. Тож просто вирішили
чекати допомоги до ранку. І взагалі — зорієнтуватися, де ми, що ми.
На жаль, Денис не дожив до ранку».
Так Вадим разом із померлим
побратимом пролежав на 20-градусному морозі чотири доби: «На четверту ніч я вийшов з «Уралу». Хоч
сказати «вийшов» — то неправда:
випав. Бо вже тоді був важким. Почув, що підходить БТР. Коли повернув голову, побачив, що не з нашої
сторони. Та я тоді навіть і піднятися
не міг. Мене просто закинули в БТР
і відвезли до «ДНР».
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«НУ ЧТО, ЕСЛИ БЫ ЗНАЛ, ЧТО
ОСТАНЕШСЯ ВОТ ТАК — БЕЗ
РУК, БЕЗ НОГ, ПОШЕЛ БЫ НА ЭТУ
НЕПОНЯТНУЮ ВОЙНУ?»
Оскільки Свириденко був фактично без ознак життя, бойовики
вирішили передати його українській стороні — з обмороженнями 4-го ступеня та сепсисом…
З Дніпра Вадима переправили
літаком у Київ в опіковий центр:
«Зранку дізнався, що потрібно

“

У перший день
на протезах пройшов
майже три кілометри
коридорами
шпиталю. І тоді на два
дні зліг, бо понатирав
усе, що можна.
Плакали всі санітарки
та медики.

ампутувати кінцівки. Морально
мене просто не стало. Але лікар,
яка це повідомила, сказала: «Тобі
треба жити. Якщо ти вже таке виніс, то живи заради інших. Тобі
будуть зроблені протези, в тебе є
сім’я, вона тебе підтримує». Дружина на той момент була вагітна.
І це перші зернятка, які дійсно
дали свої ростки. Що треба жити
заради когось. Коли мені принесли протези нижніх кінцівок, сказали, що «ми тобі милиць не дамо, ти
маєш встати і йти». Звичайно, було
важко. У перший день на протезах
пройшов майже три кілометри ко-

ридорами шпиталю. І тоді на два
дні зліг, бо понатирав усе, що можна. Плакали всі санітарки та медики. Це я вже потім бачив. Але бажання рухатись було. Воно мало
надзвичайну силу. Я йшов, йшов
і йшов…»
«Насправді моя історія тісно
пов’язана з волонтерами. Коли
я після Дніпра потрапив до київського шпиталю, до мене приїздили люди фактично з усього світу. Дуже багато приходило киян.
Якось завітали пенсіонери. Розумів, які у них гроші й намагався
відмовитися від зібраних коштів,
та вони категорично заявили, що
так я їх ображу. Звісно, велика підтримка була від родини. А от один
із ватників-лікарів якось сказав:
«Ну что, если бы знал, что останешся вот так — без рук, без ног,
пошел бы на эту непонятную войну?». На що я відповів: «Пішов би,
адже це моя Батьківщина, на яку
напав ворог». Більше він до мене
не підходив. Тож ситуації були
різні, але добро завжди перемагало», — розповідає Свириденко.

«КОЛИ ВПЕРШЕ ПРОБІГ ПО КОЛУ
200 МЕТРІВ, АМЕРИКАНЦІ
АПЛОДУВАЛИ»
Він каже, що дуже вдячний
«афганцям», бо реабілітація, яку
отримав в Україні, — результат
допомоги ветеранів афганської
війни, які пройшли такі випробування і свій досвід передають
учасникам АТО: «Саме вони вчили
мене ходити по коридору, по сходинках. Лише завдяки їм до США
я приїхав уже більш-менш підготовлений до протезування й тривалої реабілітації. Узагалі я зірвав
джекпот на війні і зірвав джекпот
після. Тоді Пентагон надав місця
для наших поранених і впродовж
восьми місяців ми проходили там
відновлення. Фактично я здійснив
своєрідну «американську мрію»,
побачивши, як держава ставиться до своїх військовослужбовців.
Вони ніколи нікого не кидають. Там
є реабілітаційні центри, закон, фахівці і якісна медицина. У Штатах
після протезування мене навчили, як не залежати від оточуючих.
Коли я лежав у лікарні в Києві,
то мені постійно допомагала санітарка. А американці зразу сказали:
«Зніми верхні протези». Я зняв. «Тепер одягни». Я кажу, що не вмію.
Вони були дуже здивовані. Через
п’ять хвилин я сам їх одягав. Насправді нічого складного в цьому
не було».
Закінчення на с. 11

Олександр
ЧЕРНЕНКО,
політичний
експерт, народний
депутат 8-го
скликання, журналіст

так у багатьох державах Африки, Азії, Латинської Америки,
де корумпована верхівка ласо
приймає дешеві китайські гроші,
навіть не помічаючи, як повністю
віддає свою країну у сфери китайського впливу. Зараз ці держави
в усіх міжнародних організаціях (від ООН до ІКАО) голосують,
виходячи виключно з інтересів
Китаю.
Нарешті стала відомою інформація, що уряди України та Китаю
підписали угоду про надання Китаєм Україні мільярдного кредиту
на чергове «велике будівництво»,
читай — піар-кампанію Зеленського. І корупційну годівничку
для його оточення. Бо «ковідний
фонд» дуже швидко закатали в асфальт. Навіть половина каденції
не минула.
Причому, про угоду з Китаєм
публічно оголосили лише через
тиждень після підписання і лише
після витоку інформації у ЗМІ. Володимир Зеленський так любить

І

голосно повідомляти про свої
«перемоги», а тут — повна тиша.
Мабуть, соромно зізнаватися про
такі перемоги.
Нагадаю також, що в той час,
коли готувалася кредитна угода
з КНР, Україна відкликала свій підпис під міжнародним документом
щодо порушення Китаєм прав
уйгурів. Цей документ ініціювала Канада і підтримали 30 країн
розвинутої демократії. Наша держава спершу підтримала, а потім
відкликала свій підпис. Зробила
це також таємно, навіть не повідомивши своїх послів у цих країнах.
Про відкликання підпису посли
дізналися з новин.
Сьогодні спікери влади з усіх
щілин нам розказують, як прекрасно ми живемо без кредитів
МВФ. І тут же влада бере мільярд
у Китаю, який при цьому, на відміну від МВФ, не ставить умовою
для отримання кредиту реформування країни і боротьбу з корупцією. Навпаки, якраз корупція є
рушійною силою співпраці Китаю
з будь-якою країною.
Що ви там постійно нам розказуєте про суб’єктність, Володимире Олександровичу? Судячи
з останніх новин, йдеться про
суб’єктність рівня Замбії.

l НАРЕШТІ!

Дизайн монет
1 та 2 гривні перероблять
У Нацбанку нарешті
второпали, що він
незручний

налити їх, пристосувати для потреб для людей із вадами зору
та літніх людей», — повідомив
заступник голови НБУ Олексій
Шабан.

Микола ДЕНИСЮК

аціональний банк України працює над зміною
вигляду монет номінані, щоб
лом 1 і 2 гривні,
ли зручвони стали
нішими у вині.
користанні.
и
«Ми почули
наріканняя
українців
на якіс ть
цих монет
і зараз працюємо над
котим, щоб удоско-

Н

Фото із сайту
айту lenta.u
lenta.ua.
ua.
a.

Відрізняти їх справді складно.
Відрізнят

4

«ЦІКАВА

15 липня 2021 Четвер

Газета НА ВИХІДНІ»

www.volyn.com.ua

l СЛУГИ ДУРМАНУ

l ПУЛЬС ТИЖНЯ
Фото tsn.ua.

Народний депутат
під наркотою спричинив аварію
Колишній член фракції Зеленського, а нині позафракційний народний
депутат Олександр Юрченко потрапив у Львові у дорожньотранспортну пригоду, під час якої поводився неадекватно
Фотожаба із сайту durdom.in.ua.

Петро МАКАРУК

«Це мій мирний протест!»

У Києві охорона хотіла вивести
українця з прапором із концерту
російського співака
Після цього його запросили на «Бандерштат»
Василь РОГУЦЬКИЙ

хорона столичного музичного фестивалю Atlas Weekend
8 липня намагалася вивести
чоловіка, який із чорно-червоним
прапором прийшов на концерт російського співака, члена путінської
партії «Єдіная Расія» Валерія Меладзе.
Охоронці відмовилися від своїх
намірів після того, як журналістка
ТСН кілька разів запитала їх: «А що
не так із хлопцем?». З прапором був
киянин Єгор Кічко (на фото). Він
розповів ТСН, що прийшов на одиночний пікет, а прапор — це мирний
виклик проти виступу російського
співака. «Можливо, я один тут такий.
Наша влада не має такого допускати», — зазначив він.
Тим часом організатори фестивалю «Бандерштат» повідомили
у Facebook, що готові вручити Єгору абонемент. «Хочемо подякува-

О

ти хлопцю за його проукраїнську
позицію і подарувати триденний
абонемент на «Бандерштат». Беріть
червоно-чорні та синьо-жовті прапори і побачимося 6–8 серпня в Луцьку!» — заявили вони.

ДО РЕЧІ
Солісти ансамблю пісні і танцю Збройних сил України, заслужений
артист України Олексій Шпортько
та його дружина Анастасія Шпортько відмовилися від участі в шоу «Співають всі», яке знімає канал «Україна»
і в якому бере участь Меладзе. Подружжя Шпортько з’явилося у двох випусках
і відмовилося від подальшої участі
у проєкті саме через участь у ньому
російського співака. «Ми вважаємо
недопустимим і аморальним запрошувати в Україну запроданців і шанувальників кривавого російського рубля.
Боляче, що під час війни із РФ таких осіб
взагалі впускають в Україну», — заявив
Шпортько.

«КООРДИНАЦІЯ ЙОГО РУХІВ БУЛА
ПОРУШЕНА, ВІН МАВ ПЛЯМИ
НА ОБЛИЧЧІ, НЕНОРМАЛЬНІ ЗІНИЦІ»
8 липня Юрченко заднім ходом виїжджав із платної парковки
і врізався в авто Всеволода Боровця. Парламентар намагався утекти
з місця події, але не зміг через затор.
Потерпілий почав знімати нардепа
на відео, через що Юрченко напав
на нього з кулаками і обіцяв «проблеми». «Координація його рухів була
порушена, він мав плями на обличчі,
ненормальні зіниці», — так Боровець
описав стан народного обранця.
Інший нардеп — Гео Лерос —
опублікував висновки лабораторії,
з яких випливає, що Юрченко був
у стані наркотичного сп’яніння. Сам
порушник каже, що «нічого не вживає», а наркотики йому «або підсипали, або це було якось сплановано».
Скандальний народний депутат
Олександр Юрченко відомий тим, що
у 2009 році вкрав у магазині 4 пляшки пива. Крім цього, у минулому році
йому висунули підозру в корупції —
за даними слідства, Юрченко просив хабаря за внесення пропозицій
до закону «Про управління відходами». Однак за нього внесли заставу
у розмірі 3 мільйони гривень і він
вийшов із сізо. Після цього скандалу його виключили із фракції «Слуга
народу».
А обрали цього пройдисвіта
до парламенту у Києві. Виборці повірили Володимиру Зеленському, який
обіцяв «нові обличчя» у владі. Проте деякі «прості хлопці» виявились
із «ненормальними зіницями».

ХТО ЩЕ?

Цікаво, як прореагують вівчарки на солдаток на каблуках?

Службові пси вперше стануть
учасниками параду
до Дня Незалежності
Собак Державної прикордонної служби та кінологів готують
до свята на базі Кінологічного навчального центру ДПСУ в місті
Великі Мости Львівської області
Микола РИМАР

сього відібрали 33 кінологи
зі службовими собаками. Чотирилапі, які братимуть участь у параді, спеціалізуються на пошуку зброї
та наркотиків. Вони встигли зарекомен-

У

дувати себе на службі. Тренувати тварин
будуть до кінця місяця, а далі — у Києві.
«Собаки мають поводитися спокійно, звикнути до місця проведення
заходу, не реагувати на сторонніх людей та інші подразники», — пояснили
у відомстві.

ДЕПУТАТИ ВІД ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»
ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Під парасолькою популярного
Володимира Зеленського народними депутатами стало чимало
людей, які скомпрометували себе
ганебними діями. Зокрема, Роман
Іванісов, який колись мав судимість
за групове зґвалтування. Богдан
Яременко, котрий прямо під час
пленарного засідання Ради домовлявся про купівлю секс-послуг. Микола Тищенко, який під час карантину нахабно його порушував, коли
не закрив свій ресторан. Олександр
Дубінський, що потрапив під санкції США. А про матюки і хамство частини членів команди Зеленського
й говорити зайве — вони вже давно стали звичним явищем.
Тим часом днями за підозрою
у наркотичному сп’янінні поліція
зупинила ще одного депутата-«слугу» — Євгена Брагара, відомого

Президент нацьковує правоохоронців на своїх політичних опонентів, зате
його оточення у різноманітних зашкварах відбувається «легким переляком».

КОМЕНТАР
Борислав БЕРЕЗА, політик, громадський діяч:
«Я вкотре розумію, що «Слуга народу» — це не тільки
партія брехунів, аферистів, слуг олігархів і корупціонерів,
але вони збіговисько наркоманів. І вони із Зеленським керують Україною. Тому необхідно всю цю шоблу терміново
перевірити на наркотики. І не в клініці Пальчевського (знайомий Володимира Зеленського, власник лаборотарії «Євролаб», де майбутній президент здавав аналізи перед дебатами з Порошенком. — Ред.).
Тому що наркомани у владі — це біда для України. А значить, цей парламент має бути переобраний. І всіх кандидатів у нову ВР перевірити
на наркотики. Інакше ситуацію не виправити, і Зеленський знову заведе
в Раду наркоманів. А це точно не потрібно Україні!»

“

Наркомани у владі — це біда для України.
А значить, цей парламент має бути переобраний.
І всіх кандидатів у нову ВР перевірити
на наркотики.

своєю порадою пенсіонерці продавати собак елітних порід, щоб
розрахуватися з комунальними
послугами. Щоправда, Брагар категорично заперечує вживання

наркотиків і каже, що насправді
це патрульні вимагали в нього хабар. Він стверджує, що здав тест на
вживання дурману і отримав негативний результат.
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l ОТАКОЇ!

l РЕЗОНАНС

Фото із сайту censor.net.

«Винуватий, бо дитину
посадив за кермо» — в аварії
загинув 11-річний хлопчик
У селі Рясній-Руській, що біля Львова, п’яний батько дав
покерувати BMW малолітньому синові
Фото із сайту wz.lviv.ua.

Василь КІТ

оловік зі своїм знайомим,
власником автівки, сів
на заднє сидіння. В якийсь
момент дитина не впоралася
з керуванням спортивним автокаром… Як видно з камер
відеоспостереження, машина
на швидкості злетіла у кювет…
Від отриманих травм хлопчик
помер на місці події.
Батько загиблого — колишній
поліцейський, 36-річний Роман
Гануляк. Як повідомили в обласній поліції, керувати автомобілем
неповнолітній дитині дозволив
саме він. Дорослі, зі слів правоохоронців, перебували у стані
алкогольного сп’яніння, після
аварії вони потрапили до лікарні
із забоями.
Журналістка «Високого замку» побувала у Рясній-Руській.
Люди біля церкви, з якими вона
розмовляла, дали зрозуміти, що
«батька ніхто не покарає, бо має
зв’язки серед правоохоронців».
— Один Бог його хіба покарає, — зітхає літня жінка. — Коли
батька привезли у день похорону
сина, він сказав: «Я не винуватий!
То нещасний випадок». Як нещасний випадок, якщо ти дитину
посадив за кермо, в чужий автомобіль?..
— Якщо таке натворив, як відмажеться? Люди не дадуть того
зробити, — каже інший чоловік.
Журналістці газети вдалось
поговорити із мамою загиблого
Дениска Галиною. Вона згадує, що
на місце аварії потрапила разом
із поліцейськими.
— Бачу — син у рові. «Швидка» не надає йому допомоги.
Кричу: «Чого ви дитину не рятуєте?». Жінка зі «швидкої» каже:
«Не маємо кого рятувати». А ті

Ч

Чудовий виступ, товаришу Арахаміє! Тривалі і бурхливі оплески!

Ні батько загиблого хлопчика, ні його сусід не зателефонували
у «швидку» після аварії, це зробив охоронець розташованого неподалік
підприємства. Лікарі прибули через 59 хвилин, але вже було пізно.

двоє: один з одного боку виходить, другий — з другого (із заднього сидіння). Я до нього
(чоловіка. — Ред.) кричу: «Дитина — за кермом!». Почала його

“

Підійшла до нього, як прощався
з сином, кажу: «Як ти міг таке зробити?». А він: «Таке враження, що
Бог розум забрав. Мені щось підлили чи що?!».

Підійшла до нього, як прощався з сином, кажу: «Як
ти міг таке зробити?». А він: «Таке враження, що
Бог розум забрав. Мені щось підлили чи що?!».

по обличчю бити. Так кричала,
ніби збожеволіла! Він на мене
взагалі не реагував. Ні на сина,
ні на кого… Поліція мене почала
від нього відтягувати. До дитини
мене не допускали.
— Дмитро, власник BMW, —
товариш вашого чоловіка?
— Він наш сусід. У той день,
як мені розповідали, всім пропонував ключі: «Бери — їдь!».
Наша родичка, Юля, їй 15 років,
казала, що він і їй тикав ті ключі. А мій Денис горів бажанням
керувати автомобілем. Видно,
вмовив тата покататися… Важко
буде мені чоловіка пробачити.

— Три місяці не минуло,
як тато помер від коронавірусу, — веде далі Галина. — Я так
заливалася сльозами… Зараз
меншенький (у родині є молодший син Арсен, якому 7 років. —
Ред.) питає: «У мене діда немає,
брата. І тата не буде? Він у тюрмі
буде сидіти?», — не стримує сліз
жінка.
…Наразі поліція продовжує
з’ясовувати обставини події.
Кримінальну справу відкрили
за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.
Вона передбачає до 8 років позбавлення волі.

l ПРЯМА МОВА

«

Віталій ПОРТНІКОВ, журналіст, прокоментував розслідування, початі в Ізраїр
раїлі проти олігарха Ігоря Коломойського, який має громадянство цієї країни:
и:
Стає ще більш зрозумілим, для чого олігарх так рвався в Україну (при Порошенку
нку
він не жив тут. — Ред.) й для чого йому була такою потрібною перемога на виборах
орах
Володимира Зеленського. Коломойський вирішив перетворити Україну на фортецю,
ецю,
з якої його видачі не буде (щодо олігарха ведуть розслідування і США. — Ред.) і в якій,
звичайно ж, ніхто не проводитиме реальних розслідувань його підприємницької діяльноіяльності. І 73% українців на президентських виборах 2019 року слухняно, після обробки
ки
олігархічними телеканалами та засобами російської пропаганди, проголосували
за це — за свободу Коломойського. І за ув’язнення себе та своїх дітей, за позбавлення себе життєвих перспектив, за зупинку реформ…

Україна будуватиме комунізм
із китайським лицем?
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та його заступник
Олександр Корнієнко підготували відеопривітання з нагоди
100-річчня Комуністичної партії Китаю
Василь РОГУЦЬКИЙ

ро це повідомляють #Букви
з посиланням на китайський
канал CCTV. Арахамія виступив
російською мовою і, зокрема, заявив:
«Китайський приклад є унікальним
завдяки перш за все, звісно, Китайській
партії, книги якої я читаю. Мені посол
Китаю подарував збірки творів, книги
голови партії. Я читаю і захоплююся
горизонтом планування. Що є унікальним для китайського народу та всього
світу — це горизонт планування», —

П

“

президентської партії «Слуга народу»
Давид Арахамія заявив, що його політсила має спільні принципи з Комуністичною партією Китаю. Зокрема,
Арахамія вважає, що обидві партії схожі, оскільки їхнім девізом є «служіння
народу».
Ці всі хвалебні оди на честь китайських керманичів, до речі, команда Зеленського проголошує на тлі ганебного
кроку, коли Україна відкликала свій підпис під міжнародним документом, що
засуджує порушення прав людини
та прав уйгурського народу, який під-

Виходить, Україна тепер орієнтуватиметься
не на демократичні і вільні держави, де панує сила закону
(вступ до НАТО та ЄС записані в нашій Конституції. — Ред.),
а братиме приклад з авторитарного комуністичного
Китаю, де геноциду піддають цілі народи? Оце розворот!
Навіть Янукович так хитро не міг.

сипав компліментами лідер партії Зеленського.
Його колега Олександр Корнієнко підготував дещо довший виступ,
але вже українською. На його думку,
Китай продемонстрував приклад
того, «як можна за короткий термін
побороти бідність та забезпечити
всім мешканцям достатньо високий
рівень соціальних гарантій». «Ті темпи
економічного зростання, які демонструє Китайська Народна Республіка
під керівництвом Комуністичної партії
Китаю та її очільників, дають приклад,
як треба вибудовувати гармонійні стосунки з партнерами в усьому світі», —
сказав Корнієнко.
Нагадаємо, що раніше голова про-

дається гонінням і асиміляції у західному регіоні Китаю Сіньцзяні. Навзамін
отримала обіцянки дешевих кредитів.
Виходить, Україна тепер орієнтуватиметься не на демократичні
і вільні держави, де панує сила закону (вступ до НАТО та ЄС записані
в нашій Конституції. — Ред.), а братиме приклад з авторитарного комуністичного Китаю, де геноциду
піддають цілі народи? Оце розворот!
Навіть Янукович так хитро не міг.
Фактично маємо при владі новітніх
більшовиків, які називають себе
«слугами народу». Ті, хто мріяв про
повернення СРСР, має тішитись. Хоч
ковбаси по 2.20 вони, звісно, не дочекаються.
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12-річна вагітна обіцяє вчинити
самогубство, якщо її коханого
посадять
У Чернігівській області в селі Дроздівка семикласниця Наталя
Дядькова готується стати мамою. Вона перебуває на шостому місяці
вагітності, а от батьком майбутньої дитини, якому всього 17 років,
займається поліція. Проти нього відкрита кримінальна справа

“

Не дам посадити його! Я, звісно, упустила.
Недогледіла. Вони люблять одне одного. А Сергію
інкримінують насильство. Яке насильство може
бути, якщо воно за згодою?

Однак матір вагітної проти цього,
бо донька погрожує вчинити самогубство, якщо йому щось зроблять.
— Не дам посадити його!
Я, звісно, упустила. Недогледіла.
Вони люблять одне одного. А Сергію інкримінують насильство. Яке
насильство може бути, якщо воно
за згодою? — обурюється жінка. Але
правоохоронці вважають, що парубок скористався тим, що малолітня
не усвідомлювала наслідків. І тому

Ще зовсім юні майбутні батьки з нетерпінням очікують народження
донечки і сподіваються, що любов переможе усі негаразди.

їх четверо: Наталії — 12, Танюші — 7,
Любочці — 4 і Колі — 2 роки. Тепер
нас в одній хаті дев’ять душ. Люда
з дітьми, я з племінником і мої батьки-пенсіонери. У Дроздівці ми з весни. Взяли хату на виплату. Дружина
в декреті. Доглядає і за малими,
і за старими. Ми поки що живемо
в цивільному шлюбі.
Лікарі заявляють про ризики пологів у такому віці, оскільки в цьому
періоді організм дівчинки ще росте
й не до кінця сформований. Але молоді батьки сподіваються на краще.
На УЗД сказали, що дитинка здорова. Сергій з Наталею чекають на ді-

34-річний Олексій Коцюба,
дядько Сергія, познайомився з матір’ю Наташі, 30-річною Людмилою
Дядьковою, через інтернет. У березні жінка взяла дітей і переїхала
до нового чоловіка.
— Вдова, багатодітна — ну й
що? Якщо ти любиш жінку, то маєш
прийняти і її дітей, і старатися стати
їм батьком. Я мав і раніше стосунки
з різними жінками, дітей не було, —
розповів Олексій. — А тепер у мене
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Мертвий
хлопчик
ожив, коли
до нього
приклали
Пояс
Пресвятої
Богородиці

Ймовірно, притягнуть до відповідальності
й організаторів злочину проти довкілля
Микола ПАШКО

равоохоронці завершили перший етап розслідування причини масової загибелі рідкісних
птахів у заповіднику «Асканія-Нова». Прокуратура висунула повідомлення про підозру агроному
одного з місцевих сільгосппідприємств.
За даними слідства, цей чоловік дав робітникам
вказівку масово «засівати» зерном-отрутою для мишей
поля, щоб швидше позбутися гризунів. Хоча за технологією отруту потрібно розміщувати безпосередньо
в нірках шкідників. Відповідно труйка була у вільному
доступі для інших тварин і птахів.
«Нині встановлюємо, звідки в Україну ввозили
приманку на основі токсичного бродіфакуму, хто
і де її сертифікував, як розмитнювали. На це потрібен
ще не один місяць. І не виключено, що за результатами
перевірок у справі фігуруватимуть не тільки аграрії, а й
чиновники з різних міністерств та відомств», — проко-

Іноземець
закохався в
українку й збіднів
на 250 тисяч євро

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Агронома з Херсонщини судитимуть
за отруєння 185 червонокнижних журавлів

«Я був таким ідіотом», –
каже 52-річний Джеймс
із Великої Британії, який
заради обраниці переїхав до
Одеси, влаштував розкішні
заручини, весілля, придбав
житло й... залишився ні з чим

Читайте на с. 7

Фото із сайту hersonweek.net.

Пояс Пресвятої Діви Марії - одна з найдавніших і найбільш
шанованих християнських реліквій.

Серце обливається кров’ю дивитися на ці кадри…

ментував ситуацію начальник Головного управління
нацполіції Херсонщини Олександр Прокудін.
Нагадаємо, в січні у заповіднику «Асканія-Нова» за тиждень вимерло близько 185 журавлів,
занесених до Червоної книги.

П
Після
молитов
мо
перед цією
ссвятинею зцілилася і біснувата
дружина візантійського
д
іімператора
мперато Лева VІ Мудрого
Фото із сайту afon.shop.
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Крутіший
за Бонда:
один із
найуспішніших
шпигунів
в історії – львів’янин
Будучи неперевершеним коханцем,
розвідник Юрек через завербованих дівчат
роздобув повний план бойового розгортання
німецької армії у разі війни з Польщею

Місячник уже
в продажу – всього

4 гривні!

»

»

Мама заточила
доньку-красуню
на 25 років
у потаємну
кімнату без вікон

Після того,
як такі пояски
освячують, вони
також отримують
чудодійну силу.

П

вчинку, вже й підібрали їй ім’я —
назвуть Поліною.
— Я себе налаштовую, що все
буде добре, — каже майбутня
мама. — Продовжуватиму навчання
вдома, поки мала підросте. Це буде
десь з пів року. А потім лишатиму
доньку на маму і йтиму на уроки.
Довчитися обов’язково треба, — ділиться планами Наталя, якій народжувати вже на початку жовтня.
Сергію 31 липня виповниться
18 років і він матиме право записати дитину на себе. А от зі шлюбом
доведеться почекати, бо до 16 років
Наталі ще не можна виходити заміж.

Фото із сайту pixabay.com.

С

не має значення, була згода чи ні.
Зараз пара неповнолітніх живе
разом в будинку. Сергій не приховує, що дитина його, й не жаліє
грошей для майбутньої мами. Вони
планують розписатися і займаються
домашнім господарством. Чоловік
працює — пасе худобу в місцевого
фермера та збирає гроші на житло,
бо коли Наталя народить, то в сім’ї
буде аж 10 осіб.

Фото із сайту znaj.ua

ергій живе зі сім’єю школярки
вже майже рік. Хлопець приїхав у село в гості до свого
хрещеного. Коли побачив пасербицю господаря оселі, запропонував
їй статевий акт.
— Я була на лавочці, сиділа в інтернеті, коли він зайшов у двір. Спочатку зніяковіла, зашарілася, як буряк
була червона. Сергій запропонував
близькість і я спочатку відмовилася,
а потім погодилася. Не знаю, чому, —
розповідає 12-річна Наталя.
Коли семикласниці стало зле
в школі, звернулася за допомогою до медиків. УЗД показало вже
10,5 тижнів вагітності. Дівчинка
відразу хотіла зробити аборт, але
і мама, і Сергій наполягли, щоб
зберегти малюка. Не підтримав
переривання вагітності й лікар, зауваживши, що це може призвести
до безпліддя в майбутньому. Наталя
оформилася на облік до гінеколога,
а до Сергія тим часом приїхала поліція. За його словами, він і не підозрював, що за секс з неповнолітньою
існує стаття.
— Скільки дівчині років,
я не знав, вважав, що їй — 14, —

каже підліток. — Потім взявся за голову. Що будуть кримінальну справу
відкривати — я точно не знав.
А от дорослі про інтимні стосунки дочки з Сергієм здогадувалися.
Вітчим навіть запевняє, що просив
похресника зупинитися і вказав
на юний вік своєї пасербиці.
За статевий акт з неповнолітньою, навіть за її згоди, хлопцю
«світить» від 10 до 15 років в’язниці.

Фото із сайту youtube.com.

Мирослава СЛИВА

Вона провела чверть століття в ізоляції на даху
цього розкішного батьківського особняка.

Чому Бланш Моньє — дівчина
з родини, яку поважали
в суспільстві, — опинилася
в полоні у власної неньки і що
сталося з нею після звільнення

Читайте на с. 3
с. 2, 4
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Читайте
також:
2-річному
Михайлику
вітчим
перерізав
горло...
 Чому
не можна
приміряти на
себе Скіфську
пектораль?
 Анатолія
Маковського
суд визнав...
мертвим

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9 9 0 7

А передплата –
лише

3 гривні!

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

 Історія до
сліз: «Навіщо
тобі незрячий
чоловік?»
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ГЛАУКОМА
Спричиняють захворювання, через яке можна втратити зір, генетичні
мутації, що передаються від матері.
Тому у молодшому віці записуватися до офтальмолога необхідно кожні
2–4 роки, а після 65 — через 6–12 місяців.

І їмо, і спимо
з телефоном…
Мобільні пристрої викликають
залежність, яку можна порівняти
з наркотичною. Так вважають учені

СЕРЦЕВО-СУДИННІ ПРОБЛЕМИ

Хвороби найріднішої людини повинні бути для вас серйозним застереженням.

«Невже й мене чекає
мамина доля — померти
від раку грудей?»
Закінчення. Початок на с.1
Оксана КРАВЧЕНКО

ОСТЕОПОРОЗ
Це вікове захворювання, при якому
знижується щільність тканин кісток і виникає ризик переломів. Якщо жінки у вашій
родині мали такий діагноз, то будьте насторожі. Загроза зростає після менопаузи,
саме в цей період організм активно втрачає кальцій. Тому у щоденному раціоні
повинні бути молочні продукти з великим
вмістом цього мікроелемента. Важливу
роль відіграє і вітамін D, що є в яєчному
жовтку та рибі. На думку вчених, без нього
кальцій не зміцнює кісток, а осідає в артеріях. Тому не забувайте про прогулянки
на свіжому повітрі, адже сонячне світло
сприяє утворенню вітаміну D.
Знижує здатність організму засвоювати кальцій куріння. Варто відмовитися
і від солодкої газованої води. Зловживання «шипучими» напоями збільшує небезпеку перелому шийки стегна на 14%.
У зоні ризику огрядні жінки. Тому стежте
за вагою.

ПЕРЕДЧАСНЕ СТАРІННЯ
Науковці виявили набір генів, які
відповідають за те, як довго нам вдасться зберегти свою молодість. Передаються вони по материнській лінії. Є
ймовірність успадкувати пошкоджену
ДНК, тоді процес старіння буде відбуватися швидше. Негативно впливає
на зовнішність і перебування на сонці.
Тому варто користуватися захисними
кремами, адже сприйнятливість до сонячних променів теж залежить від
спадковості.

“

Ретельно доглядайте
за порожниною рота
і не пропускайте планових
оглядів у стоматолога.
Пародонтит та інші
захворювання ясен
можуть спровокувати
розвиток ревматоїдного
артриту.

РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ
Учені припускають, що ураження
суглобів відбувається через порушення імунної системи в осіб зі спадковою
схильністю. Щоб запобігти небезпечному
захворюванню, відмовтеся від куріння,
надмірного вживання кави і червоного
м’яса. Включіть у раціон продукти з великим вмістом вітаміну С. Цей антиоксидант
знижує ризик розвитку запальних процесів в організмі.
Ретельно доглядайте за порожниною рота і не пропускайте планових оглядів у стоматолога. Пародонтит та інші захворювання ясен можуть
спровокувати розвиток ревматоїдного
артриту.

ДЕПРЕСІЯ
Від цієї хвороби у світі щороку
страждає понад 300 млн осіб, і вчені змогли знайти ген, який є головним
її винуватцем і передається у спадок.
У жінок його виявляють удвічі частіше, ніж у чоловіків, і недуга нерідко
переходить у хронічну форму. Післяпологова депресія також передається
генетично.
Профілактика: повноцінний сон, збалансоване харчування і регулярні фізичні
навантаження. Не соромтеся звертатися
до фахівця, якщо відчуваєте, що стан погіршується.

Більше публікацій на медичну тему — на сайті

У жінок місця скупчення жиру визначаються генетично, і якщо найбільша концентрація жирових клітин знаходиться в ділянці
живота, то ризик серцево-судинних захворювань зростає вдвічі. Шкідливий холестерин,
який осідає на стінках кровоносних судин,
може блокувати коронарні артерії, що призводить до інсульту або серцевого нападу.
Через надмірну вагу зростає ризик гіпертонії і діабету. Знайдіть той вид фізичної
активності, який вам до душі. Відмовтеся від
солоної, солодкої і жирної їжі, споживайте більше овочів, фруктів і цільнозернових
продуктів.

МІГРЕНЬ
Жінки страждають від надокучливих нападів головного болю в 3 рази частіше, ніж чоловіки. Це захворювання також передається
генетично. Щоб полегшити собі життя, скоротіть вживання алкоголю, шоколаду, сиру, кави
і цитрусових — усі ці продукти провокують
мігрень. Намагайтеся не перебувати в місцях
із сильними запахами і занадто яскравим
освітленням. Пийте достатньо води.

БЕЗСОННЯ
Вчені виявили не тільки гени, які викликають проблеми зі сном, але і їхній
зв’язок з іншими недугами, які передаються у спадок: тривожним розладом, депресією і нейротизмом. У них одна генетична
основа. Щоб уникнути безсоння, вчіться
нейтралізувати наслідки стресів, боріться
з негативними думками. Іноді для цього
не обійтися без допомоги психотерапевта. Намагайтеся лягати спати і вставати
в один і той же час.

Марія КАЩУК

езультати дослідження засвідчили, що
у людей, які не випускають з рук гаджетів,
сірої речовини в мозку менше порівняно
з тими, у кого незначний екранний час. Для вивчення проблеми вчені запросили 22 добровольців, які постійно користуються смартфонами, і 26 осіб, у яких такої потреби немає. Фахівці
вивчали їхній головний мозок за допомогою
МРТ. Виявилося, що у найактивніших користувачів девайсів відбуваються зміни в сірій речовині,
схожі як у наркозалежних. Розробники з кожним
роком придумують все нові і нові рішення, як заманити людей у світ мобільних пристроїв, і це їм
успішно вдається. Водночас учені закликають
зменшувати екранний час, щоб не шкодити здоров’ю та емоційному стану.
Застерігають вони і «телеманів». Стверджують: ті, хто звик гаяти час перед телевізором,
частіше страждають у старості від зниження когнітивних функцій. А недостатня кількість руху
збільшує ризик серцево-судинних захворювань,
раку, діабету другого типу і навіть ранньої смерті. У той же час активне дозвілля, читання книг,
настільні та комп’ютерні ігри у літньому віці поліпшують розумову діяльність, зменшують ймовірність розвитку деменції.

Р

Схема newsmir.info.

ХВОРОБА АЛЬЦГЕЙМЕРА
Найбільш поширена форма деменції
(недоумства) частіше підстерігає на схилі
літ жінок. Можна значно знизити ризики,
якщо вести правильний спосіб життя.
Стежте за рівнем кров’яного тиску і холестерину. Не куріть, займайтеся спортом —
так ви збагачуватимете мозок киснем. Обмежте вживання цукру і насичених жирів.

РАК ГРУДЕЙ І ЯЄЧНИКІВ
У 2013 році відома актриса Анджеліна
Джолі зважилася на мастектомію (позбулася молочних залоз), а в 2015-му — на лапароскопічну операцію з видалення яєчників. Причиною стало бажання звести
до мінімуму ризик виникнення онкологічної патології, від якої померли її мама
та бабуся. Джолі є носієм гена BRCA1, який
значно підвищує вірогідність розвитку
раку грудей і яєчників. Але лікарі попереджають, що не завжди мутація генів
переростає в захворювання і не потрібно
поспішати з прийняттям таких кардинальних рішень.
Рекомендують планувати народження
дитини до 30 років. Є дані, що це знижує
ризик виникнення раку молочної залози.
І не забувайте регулярно проходити медичні обстеження.

VOLYN.COM.UA

Діджитал-зомбі. Впізнали?

l ФАКТИ

Понад 200 видів
онкологічних патологій
у світі вбивають щороку
більше 8 мільйонів людей
При цьому ВООЗ прогнозує зростання
захворюваності на рак у найближчі
два десятиліття на 70%. На початок
2021 року на Волині перебувало
на обліку понад 24 тисячі онкохворих.
Найпоширенішими у структурі є рак
молочної залози (11,3%), шкіри (8,8%),
легень (7,8%).

Фото із сайту pixabay.com

Навіть з такою хворобою можна боротися,
якщо вона виявлена вчасно.
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Велика сторінка для Пані
l СЕКРЕТИ КРАСИ

Фото із сайту caras.uol.com.br.

“

Взяти по 30 г ромашки
і череди, залити
1 л окропу. Відвар
настоювати протягом
2 годин. Процідити
і ваткою протирати
шкіру двічі на день.

МОРКВА І ГЛІЦЕРИН
При використанні цієї маски шкіра
набуває бронзового відтінку, насичується вологою і вітамінами (не рекомендується для дуже світлої шкіри, оскільки
може вийти жовтий тон). Змішати в ємності 50 г гліцерину та сік 2 морквин (відтиснути із натертих коренеплодів). Нанести
на тіло й обличчя на 10–15 хвилин.

ОЛИВКОВА ОЛІЯ + ЙОД

У попередньому номері ми розповідали, які продукти сприяють загару, нині ж поділимося народними
засобами, які допоможуть дуже швидко і якісно засмагнути. Рецептів є безліч, поєднуючи відповідні
компоненти, можна отримати суміш, дія якої спрямована на активацію вироблення меланіну

www.volyn.com.ua

Краса для жінки стає проблемою у двох випадках: коли її немає і коли немає нічого іншого,
крім краси.

Від цього засобу також буде красивий золотистий відтінок. До 100 г олії
додати 5 крапель йоду, добре збовтати.
Нанести на шкіру. Змивати не потрібно.
Головне — не переборщити з йодом.
Інакше буде дуже темний тон.

РОМАШКА І ЧЕРЕДА
Така маска для гарної засмаги також
знімає запалення і втому. Взяти по 30 г
ромашки і череди, залити 1 л окропу.
Відвар настоювати протягом 2 годин.
Процідити і ваткою протирати шкіру
двічі на день.

Золотий вус порятує
від багатьох недуг
Фото із сайту veseldom.com.

З

ефектом потрібно зрізати
з бічних пагонів золотого
вуса 10–12 колін, залити їх
0,5 л спирту або горілки. Поставити посудину в темне
місце і настоювати близько
двох тижнів. Придатна і для
зовнішнього застосування,
і вживання всередину —
по 1 ч. л. до їди.

Щоб пришвидшити загоєння ран і наривів, приготуйте мазь із каллізії запашної: кілька листків рослини
подрібніть на кашку, змішайте з вазеліном у пропорції 2:3. Змащуйте уражені
ділянки шкіри. Зберігайте
мазь у темному прохолодному місці.

ЦИБУЛИННЯ
КАВА + ГОРІХОВА ОЛІЯ
Змішайте 50 г натуральної кави
і 100 г горіхової олії. Отриману суміш укладіть у ємність зі скла, добре
закрийте. Через 7 днів відфільтруйте
і наносьте на шкіру за пів години до засмагання.

МАСКА З КАКАО
Якщо застосовувати цей засіб постійно, то шкіра набуде красивого золотистого відтінку. Змішайте 50 г какао та 200 мл
води — повинна вийти кремоподібна
маса. Нанесіть на обличчя і тіло на 10 хвилин, затим змийте теплою водою.

… З КУРКУМИ
Цей засіб ідеально підходить для
дівчат, у яких смаглява шкіра, але необхідно отримати ще більш насичений
відтінок. 30 г меленої куркуми та 100–
150 мл теплої води змішати до кашоподібної консистенції. Розподілити маску

Жменю лушпиння залити 2 склянками гарячої води. На малому вогні варити
доти, поки відвар стане насиченого коричневого відтінку. Наносити на обличчя і тіло раз на день. Цей засіб відмінно
бореться із запаленням.
Джерело: med-centr.com.ua.

l АБЕТКА ДОМОВЕДЕННЯ

Чому зіпсувалася тефлонова сковорідка
Вона ще нова, а вже стала непридатною. Що ми робимо не так
і як потрібно доглядати за таким посудом? Розповімо про
найбільш поширені помилки, які допускають господині
озігрівають до того, як додають олію. Має стати правилом: перш ніж ставити
сковорідку на вогонь, потрібно
влити олію. Однак дехто з нас
робить це практично одночасно. Якщо готуєте без олії, майте
на увазі, що саме в цей час тефлонова поверхня може виділяти
шкідливі речовини. Тож намагайтеся посмажити швидко або ж
хоча б трохи змажте її жиром.
Миють її у посудомийній
машині. Технічно це безпечно
і дозволено. Адже на сковородах

Р

є навіть маркування, де зазначено, що це можна робити. Але тривалий вплив високих температур
і мийних засобів поступово руйнує покриття. Тому краще мити
руками, а жирний наліт і пригорілі залишки видаляти з допомогою
харчової соди.
Готують на великому вогні.
Пательня з тефлоновим покриттям боїться високих температур.
Щоб швидко підсмажити стейк,
рибу, використовуйте чавунну.
Інакше вашу тефлонову скоро
доведеться викинути. І навіть

не пробуйте відразу після зняття
з плити залити її водою. Поверхня
деформується.
Використовують металеві

лопатки. Вони зручні, але пошкоджують антипригарне покриття.
Для таких сковорідок підходять
тільки силіконові чи дерев’яні.

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

Позбавляємося плям
на підвіконні
Крізь чисто вимиті вікна в оселю проникає яскраве сонячне світло. Однак
враження може зіпсувати пожовтіле й забруднене підвіконня. Особливо помітні
плями плісняви чи сліди від квіткових горщиків на сучасних — пластикових. Як
за ними правильно доглядати?
ля поверхневого прибирання підійдуть вологі серветки — такі ж, якими
миємо мікрохвильовку або холодиль-

Д

ник.
lЯкщо проблема серйозніша, тобто
на підвіконні залишилися сліди від фломастерів, маркерів, ручок, розлитого
йоду чи зеленки, варто спробувати засіб
для миття скла, до складу якого входить нашатирний спирт.
lЩо робити, якщо бруд в’ївся? Застосувати кашку з відбілювального прального
порошку і води. Нанести її тонким шаром
на площину і залишити на годину, потім
змити.
lДобре справляється із забрудненнями
й звичайне господарське мило: намильте
ним губку і вимийте підвіконня.
lЗ іржею допоможе впоратися нерозбавлена оцтова есенція. Працювати з нею
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l НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

50 років ненависті
Фото із сайту baltionline.md.

Анна КОРОЛЬОВА

Недарма каллізію запашну (так по-науковому називають відомий усім вазон —
багаторічну рослину родом із Південної Америки) вважають домашнім лікарем
від усіх хвороб. Хоч вирощують її в нас уже понад століття, про цілющі властивості
довгий час мало хто знав. Нині ж для виготовлення мазей, настоянок, лосьйонів
використовують і листя, і стебла, і пагони
олотий вус помічний
при гнійних наривах,
захворюваннях шлунково-кишкового тракту, запаленні жовчного міхура,
бронхіальній астмі, бронхітах, туберкульозі та цукровому діабеті, сприяє загоєнню глибоких ран. Крім
того, допомагає регулювати
рівень цукру в крові, має
протизапальний ефект, вбиває хвороботворні мікроби,
нормалізує обмін речовин.
Народна медицина знає
чимало рецептів використання каллізії запашної. Наприклад, при ангіні і бронхіті
рекомендують чистий лист
золотого вуса розламати
на невеликі частинки і жувати їх (але не ковтати!) дватри рази на день. Сік рослини допоможе впоратися
з болем у горлі і зменшити
нариви.
Для приготування настоянки з протизапальним

15 липня 2021 Четвер

Закінчення.
Початок на с.16.

l ЗЕЛЕНА АПТЕКА

на обличчі та тілі, залишити на10 хвилин.
Після процедури шкіру слід зволожити
кремом.

Як надати шкірі бронзового
відтінку

Газета НА ВИХІДНІ»

слід обов’язково в рукавичках, щоб не пошкодити шкіру рук.
lХлоровмісний відбілювач стане у пригоді, якщо не вдалося відчистити підвіконня
від плям іншими засобами.
lУ боротьбі з чорною пліснявою допоможе харчова сода: зробіть кашку з неї
та води й залиште цю суміш на уражених
грибком ділянках на годину. Потім ретельно змийте.
lЯкщо стан підвіконня сильно запущений і жодні вжиті заходи не дали бажаного
результату, спробуйте врятувати його самоклейною плівкою. Зараз на ринку їх великий
вибір — різних кольорів та фактур. Поверхня плівки лакована, чистити таку буде набагато простіше, ніж пластик. Для підвіконня
вона, звичайно, панацеєю не стане, зате
візуально поліпшить його вигляд, забезпечить ефект косметичного ремонту.

ого вовком дивишся? — сіла навпроти
сусідка Ірина. — Ніколи ми з тобою не товаришували, але ж ми всі — люди. Дивлюсь, уже тиждень до тебе ніхто
не приходив. Що ж, я не людина? Оце принесла супчику гаряченького і картопельки. Не царський обід, але біля тебе, крім
пряників черствих і пляшки
з водою, більш нічого і не бачу.
Ну? Їсти чи купатись? Я воду гарячу принесла.
Не чекаючи відповіді, почала поратися біля лежачої.
Перестелила, зробила усе необхідне, переодягла. А потім
чисту, аж блискучу Євгенію почала годувати. А та аж трясеться від обурення, врешті змогла
таки вивернути чашку чаю, яку
сусідка піднесла, аби її напоїти.
— Ну і чого ти цим досягла,
га? Хіба де є черга з тих, кому
ти потрібна? Та заріс лободою
і твій, і мій город — вовки виють. Та що там, он у тебе на подвір’ї вже і не пройдеш. Доки

-Ч

«Дивлюсь, уже тиждень до тебе ніхто не приходив».

був Степан, ще глядів усе те,
а тепер нікому і не потрібне.
… Євгенія заплакала. Господи, от чого чого, а от такого
не чекала. Вона ж із тією Іриною

“

сідський город. Підливали одна
одній дерева в садку, аби сусідка
не мала більше. Та що там, скільки собак, свиней і корів полягло
у тому протистоянні. А чи раз

Євгенія спочатку носа вернула, а тепер ледь
не руки цілує.

усе життя одна одну недолюблювали. П’ятдесят років вони сусідки
і жодного дня не мирилися. Межу
ніяк поділити не могли на городі,
кидали паркан, аби уже наступного дня перенести на метр у суР

Е

К

Л

вікна одна одній лопатами рахували? Як після такого можна було
прийти годувати і переодягати сусідку?! Сама Євгенія так би не зробила. Ніколи. Ні за що.
…А Ірина сіла навпроти —
А

М

А

і ну новини сільські розповідати. Євгенія і голосу того чути
не хоче, а слухає ж. А Ірина, між
іншим, і за сина її, і за невістку
згадала. Євгенії аж відлягло —
живий, здоровий. А те, що
не приходить… Зайнятий, напевне, у нього ж аж троє дітей.
Так і бігає Ірина до сусідки
щодня. Євгенія спочатку носа
вернула, а тепер ледь не руки
цілує. Про одне лиш жінки шкодують, що все життя одна одній
пакості робили.
А життя іде — і ніхто
не знає, до кого на старості голову доведеться прихилити.
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l КОРИСНО ЗНАТИ

Порівнювати дитину
з кимось — це насилля

Як охолодити приміщення
без кондиціонера

ей діалог, підслуханий на вулиці, спонукає мене повернутися до популярної теми
про шкідливість порівняння однієї людини з іншою.
Навіть якщо дитина уміє
віджартовуватися, все одно
через подібні докори вона
вчиться сприймати себе
у світі за певним шаблоном. Звикає постійно оцінювати себе з питанням:
«Яка я на фоні інших?».
У нашій освітній системі
на цьому побудовано дуже
багато, а якщо ще й докладаються батьки замість
того, щоб балансувати делікатні моменти, то дитина ростиме невпевненою
в собі й не знатиме, чого
хоче у житті.
Думаю, що тільки в математиці метод порівняння
цифр, графіків, ще чогось
необхідний, а от для оцінки
людини ним здебільшого
оперують помилково. Ми,
батьки, настільки часто
ним користуємося щодо
себе й дітей, що й не усвідомлюємо, що отримуємо «на виході». Пам’ятаю,
як у дитсадку випадково
почула, як виховательки
обговорювали принесені
фотографом світлини дівчаток на віньєтку: «Танічка — красуня! Ну Іринка
само собою. І за Олічкою
хлопці будуть бігати». Моє
ім’я у «списку вродливих»
не прозвучало, тож було
гірко… У наступні роки,
в дитсадку й школі, «котушка порівнянь» поповнилася тисячами нових метрів
нитки: педагоги постійно
співставляли кращих і гір-

Відповіді
на cканворд із с. 15

Ц

Використання цих 10 порад перетворить вашу квартиру
на справжній оазис спекотним літом, а бажання скоріше
дістатися додому стане сильним, як ніколи
Фото із сайту price.ua.

Максим МОРДОВЦЕВ,
ukrinform.ua

1.

Ізолювати. На самому
початку експерименту
необхідно закрити всі вікна і двері.
Провітрювати приміщення потрібно
рано вранці, пізно ввечері або вночі.
Захистити від сонячних
променів. Перший варіант
вирішення проблеми — жалюзі. Закриті білі пластини будуть служити не тільки елементом дизайну, але і відіб’ють
більшу частину сонячних променів.
Наступна опція — алюмінієва плівка.
Вона хоч і не така естетична, але більш
ефективна. Третій варіант — білі лляні штори. Вони непогано впишуться
у будь-який інтер’єр і захистять приміщення від прямих сонячних променів.

2.

“

Наповніть ванну
холодною водою
і відкрийте двері
в квартиру. У сусідніх
кімнатах температура
опуститься
ще на 2–3 градуси.

3.

Зняти всі килими. Вони
не тільки служать джерелами пилу, але й акумулюють і затримують тепло в приміщенні. Також без
них можна насолодитися приємною
прохолодою підлоги.
Зволожувати. Це знизить
температуру на 2–3 градуси, а за відчуттями і зовсім на 4–5.
Звичайно, не варто перебільшувати, адже в «тропічному» приміщенні
за літо неодмінно з’явиться грибок.
Головне — знати міру.

4.

У ці дні кожен із нас відчув, що таке Африка вдома…

5.

Радикальний підхід —
розвішувати мокрі рушники або простирадла. Процедуру
варто повторювати кожні пів години. Також можна полоскати штори.
Це нелегко, але бажана прохолода
компенсує ваші зусилля.
Гаряче повітря піднімається нагору, тож якщо ви вирішите полежати на підлозі — «виграєте» ще кілька градусів. Більше
того, можна навіть спати на долівці —
просто покладіть матрац і насолоджуйтеся прохолодою. Звичайно, доведеться трохи пожертвувати комфортом, але хіба можна виспатися у спеку?
Наповніть ванну холодною водою і відкрийте двері в квартиру. У сусідніх
кімнатах температура опуститься
ще на 2–3 градуси.

6.

7.

Р

050 994 9907

Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

ших, роблячи обом групам
ведмежі послуги.
Гадаю, багато хто з нас
уже давно зрозумів, що бажання порівняти себе або
когось із кимось з часом
вростає у наше мислення,
стає системним, і це стосується багатьох дорослих.
Буває, ми не усвідомлюємо,
коли шкодимо дитині. Недавно, наприклад, довелося
жалкувати, коли, промовивши: «Старшенький зовсім не такий був у цьому ж
віці», помітили запитання й
образу в очах меншого. Син
взявся оцінювати, що з ним
не так і чим він гірший. «Коли
нас постійно вчать порівнювати, ми (цим же методом. —
Авт.) починаємо тиснути
на себе», — пише сучасний
педагог Діма Зіцер у книзі
«Свобода від виховання».
Він називає порівняння
справжнім насиллям: «Крок
за кроком ми вганяємо дітей
у комплекс неповноцінності.
Послідовно і планомірно».
Згадується, як донька
хвалилася високою оцінкою
з мови й підсилювала успіх
фоном — оцінками однокласників. Я ж розуміла, що
навіть позитивне порівняння не є корисним, і не прагнула її зупиняти. Приємно
ж! Це і є вкорінена звичка!
Скараскатися її, «виполовши» з мислення й мовлення,
дуже важко. Але якщо поставити ціль, то можна виловлювати хоча би по зернинці.
Передусім важливо нагадувати собі, що щасливою
людиною є та, яка розуміє
себе, уміє обирати те, що
їй до душі, приймає себе
з усіма недоліками і знає,
до чого тягнутися безвідносно до конкретних осіб.
Як маєте, шановні читачі, свої відкриття про такий
складний сімейний світ, який
психологи досліджують століттями й досі 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».

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

— Подивись,
як дівчинка спинку
тримає — не те, що ти!
— Мам, може, вона
з пелюшок
на танці
ходить?

стружку кольорових
металів: мідь, алюміній,
бронзу, латунь, свинець, н/ж;
акумулятори, можливий
демонтаж та самовивіз.

Е
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М

8.

Заморозьте пляшки з водою і виставте в приміщенні. Так температура знизиться
на ті ж 2–3 градуси.
Якщо у вас загальне
опалення, має сенс обмотати фольгою батареї, щоб
вони не передавали дорогоцінний холод вгору і вниз по стояку. Звичайно, якщо у ваших
сусідів не працюють кондиціонери — тоді будемо використовувати батареї ще одним джерелом
прохолоди.
На форумах багато
хто радить перед
сном покласти в ліжко пляшки
з холодною водою, а потім їх прибрати. Лягати в приємну прохолодну постіль буде приємно після спекотного літнього дня.

9.

10.

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 ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

Сам принц Гарі схилявся перед
його мужністю та силою волі
Закінчення. Початок на с. 1, 3
Ольга ВЕКЕРИК

адим жартує, що тамтешні лікарі не відпустять тебе додому, поки не приготуєш сам їжі:
«Це так звані «розумні кухні». Тепер
такі є й у львівському шпиталі… Насправді, це не тільки про готування.
Бо ж людина, яка залишилася вдома
сама, має вміти про себе подбати.
Я вчився використовувати предмети побуту, майструвати, шити,
самому одягатися… Коли вперше
пробіг по колу метрів 200 — американці аплодували. А перед від’їздом
із США встановив особисті рекорди:
пробіг на протезах 5 км, проплив
1 км!»
У 2016-му представляв Україну
на марафоні морської піхоти США.
Він не просто подолав дистанцію
у 10 км і увійшов у сотню перших,
а й показав найкращий результат
серед усіх учасників на протезах.
Згодом на «Іграх Нескорених» виборов бронзову медаль у змаганнях
із веслування на тренажерах. Нині

В

Вадим Свириденко — Уповноважений Президента України з питань
реабілітації учасників бойових дій.

«Я НА КОЛІНА НЕ ПАДАТИМУ,
І В МЕНЕ ТАКІ САМІ ДРУЗІ…»
На запитання, що може побажати бійцям, які зневірилися, Вадим каже: «Порада лише одна —
не здаватися. Часто наголошую, що
я — продукт сучасної реабілітації,
дивіться на мене і робіть так, як я.
Знайдіть собі заняття. Це можуть

“

Зрештою, якщо ви
прикуті до візка, можна
шити, вишивати,
майструвати, але
точно не спинятися!
Щоб людина взяла
за правило: я можу
зробити все сам.

бути спорт, громадська робота,
допомога і спілкування з іншими
людьми. Зрештою, якщо ви прикуті до візка, можна шити, вишивати,
майструвати, але точно не спиняти-

ся! Щоб людина взяла за правило:
я можу зробити все сам. І найважливіше — що воно має бути у кожного
в голові. Без цього — ніяк. І, звісно,
звертаюся до рідних: ваша допомога має велике значення, будьте поруч. Для кожного такого пораненого, передусім, мотиватором є сім’я.
Я прошу мам, дружин, щоб вони
підтримували цих бійців, їхніх чоловіків, синів. І тоді вони психологічно
будуть підніматися і дякувати їм,
будуть таки робити кроки вперед.
Якщо ж говорити про підтримку
держави, хотілося б мати її більше
на усіх рівнях і від усіх міністерств.
Адже це загальнодержавна проблема і розв’язувати її можемо
лише спільно. Останнім часом у нас
дуже мало показують воїнів. Програм про ветеранів на радіо, телебаченні взагалі немає. Тому й існує
зневіра та байдужість суспільства,
а з ними — і зневіра самих захисників. Якщо ж дивитися масштабно,
то ми або створюємо сильну державу, або стаємо на коліна. Я на коліна
не падатиму, і в мене такі самі друзі».
За матеріалами nv.ua, lb.ua,
golos.com.ua, radiosvoboda.org.

Фото із сайту viva.ua.

Фото із сайту nv.ua.

_____________________________________________________________.

Вадим та його побратими стали героями проєкту «Переможці» журналу
VIVA - добірки вражаючих розповідей про ветеранів АТО й паралімпійців.

l ОЛЕ ОЛЕ, ОЛЕ, ОЛЕ!
Фото із сайту uefa.com.

Два матчі виграли, три — програли…
Але заробили 16 мільйонів євро!
Непогана сума, як на рівень гри збірної України на Євро-2020, хоч і високе 8-ме місце у підсумку.
Бо це лише удвічі менше, ніж у чемпіонів турніру — італійців, які здобули 7 вікторій у 7 матчах
Петро ПАС

Збірна Італії виграла Чемпіонат
Європи-2020, обігравши у фінальному поєдинку на знаменитому лон-

донському «Вемблі» команду Англії
в серії пенальті — 4:3 (основний
і додатковий час — 1:1, одинадцятиметрові — 3:2). Це другий євротрофей «Скуадри Адзурри» в історії.

Раніше італійці здобували вікторію
на Євро-1968, здолавши у фіналі
збірну Югославії (2:0 в переграванні). Тепер безпрограшна серія «макаронників» становить 34 матчі.
Фото із сайту uefa.com.

«Forza Italia!» Тепер прізвище найкращого гравця Євро-2020 — 22-річного італійського голкіпера Джанлуїджі
Доннаруми (праворуч на фото), який у фіналі відбив два пенальті, а ще раз суперник влучив у штангу —
запам’ятають прихильники футболу всього світу.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАГОРОДИ
ЄВРО-2020:
• Найкращий воротар — Джанлуїджі Доннарума (Італія)
• Найкращий гравець фіналу —
Леонардо Бонуччі
• Найкращий молодий гравець — Педрі (Іспанія)
• Найкращий бомбардир —
Кріштіану Роналду (Португалія,
5 голів + 1 пас).

ХТО І КОЛИ НАЙБІЛЬШЕ
ВИГРАВАВ ЧЕМПІОНАТ
ЄВРОПИ:
3 рази:
• Німеччина (ФРН): 1972, 1980,
1996
• Іспанія: 1964, 2008, 2012
2 рази:
• Італія: 1968, 2020
• Франція: 1984, 2000
1 раз:
• СРСР: 1960
• Чехія (Чехословаччина): 1976
• Португалія: 2016
• Нідерланди: 1988
• Данія: 1992
• Греція: 2004.
Крім трофею, перемога
на Чемпіонаті Європи-2020 принесла італійцям максимальні призові — 34 мільйони євро. Суму,
меншу у понад два рази, везуть
із футбольних «заробітків» і українці.

Андрій Ярмоленко на Євро бився,
як лев, але один – у полі не воїн.

Як одна із 24 команд-учасниць
Євро-2020 наша збірна відразу заробила 9,25 мільйона євро.
За перемогу над Північною Македонією (2:1) на груповому етапі
команда Андрія Шевченка отримала ще 1,5 мільйона євро (поразки
від Нідерландів — 2:3 і Австрії —
0:1 — дивідендів не принесли).
За вихід в 1/8 фіналу збірна заробила 2 мільйони, а за перемогу
над Швецією (2:1) у плей-оф збагатила свою скарбничку 3,25 мільйонами «євриків».
Оскільки розгромна поразка
від Англії в чвертьфіналі — 0:4 —
знову не принесла ні копійки,
загальна сума призових збірної
України від УЄФА Євро-2020 становить 16 мільйонів євро.
Як саме будуть потім розподілені ці гроші та скільки отримає
кожен із гравців і тренерів збірної,
поки що не відомо. Однак капітан
збірної України Андрій Ярмоленко
вже пообіцяв передати свою частину призових на благодійність.

ПОНЕДІЛОК, 19 ЛИПНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

19 — 25 липня

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

l ГІРКО!

Зірка «Спіймати Кайдаша» одружився
в Карпатах

ІНТЕР

Фото з Instagram Тараса Цимбалюка.

Відомий актор та учасник
проєкту «Танці з зірками»
Тарас Цимбалюк, якого
називають секс-символом
українського кіно,
влаштував шикарну
церемонію на тлі гір

“

Лія ЛІС
ого обраниця — візажистка та фотографиня Тіна Антоненко.
До одруження пара зустрічалася три роки. «Вийшла заміж
за найкращого хлопця на світі.
03.07.2021 — рівно три роки
нашим стосункам і відтепер
день нашого одруження. Відзначили в колі найближчих
і рідних, далеко від світського
Києва. Мій коханий Тарас Цимбалюк, щаслива бути твоєю
дружиною. Великого плавання нашому кораблю під назвою СІМ’Я!» — написала Тіна
у соціальних мережах.

Й

«Три роки тому я запросив
цю дівчинку на перше побачення
і відтоді почуваюся найщасливі-

Три роки тому
я запросив цю
дівчинку на перше
побачення і
відтоді почуваюся
найщасливішим
чоловіком на землі.

шим чоловіком на землі. Можу
сказати твердо: цим вчинком
буду пишатися все життя! Тіно
Цимбалюк, для мене величезна
честь, що ти стала моєю дружиною. Моя мотиваторка, берегиня нашої сім’ї та моє величезне
кохання! Дякую, моя дівчинко!
Окрема подяка найріднішим, що
стали свідками такого важливого для нас дійства. Ви — найкращі. Пишаюся, що маю таких
людей на своєму шляху!» — написав у свою чергу Тарас.
Нагадаємо, актор освідчився
Тіні у прямому ефірі шоу «Танці з зірками». Для нього це вже
другий шлюб.

1+1

ІНТЕР
05:25, 00:00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 14:00, 15:00, 16:00 «Вещдок»
08:50 «Позаочі»
09:50 Т/с «Моя сім’я та інші звірі»
11:50 Х/ф «007: ДОКТОР НОУ»
17:00 «Вещдок. Особый случай»
18:00, 19:00, 02:30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 01:45 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА ТА ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛІВ»
04:00 «Орел і решка. Морський
сезон»
04:55 «Телемагазин»

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
10.30 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину
(16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Затемнення»
23.10 Т/с «Німа» (16+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.35 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.25 Т/с «Комісар Рекс»
10.40 «Слідство ведуть екстрасенси»
(16+)
13.40, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слід» (16+)
19.40 «Звана вечеря» (12+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.15, 21.30 Дизель-шоу (12+)
11.45, 23.05 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.10 Х/ф «НАЙМАНІ
ВБИВЦІ» (16+)
16.25 Х/ф «ТАНГО І КЕШ» (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Громадянська оборона

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 «Абзац!»

05:00, 04:55 «Телемагазин»
05:25, 00:55 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00 «Вещдок»
08:55, 18:00, 03:10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
10:50 Х/ф «ЖАНДАРМ ІЗ
САН-ТРОПЕ»
12:50 Х/ф «ЖАНДАРМ У НЬЮЙОРКУ»
14:50 Х/ф «ЖАНДАРМ
ОДРУЖУЄТЬСЯ»
16:35 «Жди меня. Україна»
20:00, 02:25 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ПРИГОДИ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА І
ДОКТОРА ВАТСОНА»
04:40 «Мультфільм»

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
10.30 Агенти справедливості
(16+)
14.30, 15.30 Історія одного
злочину (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Затемнення»

СТБ

«Великого плавання нашому кораблю під назвою
СІМ’Я!»

ВІВТОРОК, 20 ЛИПНЯ
05.35, 09.25, 10.20 «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»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.50 Т/с «Сидоренки-Cидоренки»
(12+)

05.30, 09.25, 10.20 «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»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.50 Т/с «Свати»
22.55 Т/с «СидоренкиCидоренки» (12+)

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.50 Т/с «Комісар Рекс»
10.50 «Слідство ведуть

Божевільний світ 16:00, 20:50
Шукачі неприємностей 16:55,
21:45 НАСА: нез’ясоване 17:55
Левиний рик 22:35 Океани
23:30 Вирішальні битви II
світової 00:25 Стежина війни
02:35 Бандитський Київ

екстрасенси» (16+)
13.40, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слід»
(16+)
19.40 «Звана вечеря» (12+)

ICTV

К-1

07.45, 19.25 Надзвичайні новини
08.45 Факти. Ранок
09.10 Х/ф «ТРЕМТІННЯ
ЗЕМЛІ-3:
ПОВЕРНЕННЯ В
ПЕРФЕКШЕН» (16+)
11.15, 13.15 Х/ф «ТРЕМТІННЯ
ЗЕМЛІ-4: ЛЕГЕНДА
ПОЧИНАЄТЬСЯ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.10 Х/ф «ТРЕМТІННЯ
ЗЕМЛІ-5: КРОВНА
РІДНЯ» (16+)
16.45 Х/ф «ТРЕМТІННЯ
ЗЕМЛІ-6» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.10, 21.25 Х/ф «РЕМБО-4»
(16+)
22.15 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ НА
ЗЛОДІЇВ» (16+)

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.10 «Орел і Решка. Шопінг»
10.00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
12.00 «Орел і Решка. Шалені
вихідні»
13.00 Х/ф «ПРИКИНЬСЯ МОЇМ
ХЛОПЦЕМ» (16+)
14.40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
18.10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
20.00 «Орел і Решка. Дива світу»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.40 «Kids time»
06.05 «М/c Том і Джеррі»
07.45 «Орел і решка»
09.55 Т/с «Надприродне» (16+)
10.50 Х/ф «БЛАКИТНА
ЛАГУНА»
12.55 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ В
БЛАКИТНУ ЛАГУНУ»
15.00 Х/ф «БЛАКИТНА
ЛАГУНА:
ПРОБУДЖЕННЯ»
16.55 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «ВІДПАДНИЙ
ПРЕПОД» (16+)
23.30 Х/ф «ВІДПАДНИЙ
ПРЕПОД 2» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.25 Т/с «Опер за викликом-3»
(16+)
10.45 Х/ф «КОВБОЇ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ» (16+)
13.05 Х/ф «ХИЖАКИ» (16+)
15.10 «Загублений світ»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Гроші 2021»
20.30 Т/с «Ментівські війни.
Харків» (16+)
22.35 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06.00 Сантос - Стронгест. Кубок
Лібертадорес 07.50, 19.15,
21.30, 23.30 Топ-матч 08.00
«HIGHTLIGHT SHOW» 08.55 Д/с
«Класика ЄВРО» 09.25, 12.50,
15.25 «EURO NON STOP» 10.55
Швеція - Словаччина. УЄФА
ЄВРО 2020 13.30 Хорватія МЕГА
Чехія. УЄФА ЄВРО 2020 16.05
Англія - Шотландія. УЄФА ЄВРО
06:00, 12:10, 05:30 Містична
2020 18.00 «Великий футбол»
Україна 06:50 Страх у твоєму
19.30 Yellow 19.40 Олімпія домі 07:35 Бандитська Одеса
Інтернасьйонал. 1/8 фіналу. Кубок
08:50 Правда життя 10:00,
Лібертадорес 21.40 Олімпік 01:30 Речовий доказ 11:10
Олександрія. Чемпіонат України
Скептик 13:00, 19:55 Секретні
23.40 Фортуна - АЗ Алкмаар.
території 14:00, 18:55, 04:40
Ремесла за призначенням 15:00 Чемпіонат Нідерландів

СЕРЕДА, 21 ЛИПНЯ
06.00, 07.50 «Kids time»
06.05 «М/c Том і Джеррі»
07.55 «Орел і решка»
10.05 Т/с «Надприродне» (16+)
12.50 «Аферисти в сітях» (16+)
14.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛІВ»
16.50 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «МАХАЧ ВЧИТЕЛІВ»
(16+)
22.50 Х/ф «ДЕННІС-МУЧИТЕЛЬ»

МЕГА
06:10 Страх у твоєму домі 07:10
Бандитський Київ 08:40 Правда
життя 09:50, 01:35 Речовий доказ
11:00 Скептик 12:00, 05:10
Містична Україна 12:50, 19:50
Секретні території 13:50, 04:20
Ремесла за призначенням 14:50
Божевільний світ 15:50, 20:50 Шукачі
неприємностей 16:50, 21:45 НАСА:
нез’ясоване 17:50 Дика природа
Чилі 18:50 Неймовірні винаходи
22:35 Океани 23:30 Вирішальні
битви II світової 00:30 Стежина війни
02:40 Таємниці кримінального світу

14.40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20.00 «Орел і Решка. Дива світу»

2+2
06.00 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-2» (16+)
07.55 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-3: ТИЛ»
(16+)
09.30 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-4: РУХОМА
МІШЕНЬ» (16+)
11.20 «Загублений світ»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Джедаі 2021»
20.35 Т/с «Ментівські війни. Харків»
(16+)
22.45 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00 Хуніор - Флуміненсе. Кубок
Лібертадорес 07.50, 21.30 Топ-матч
08.00 «HIGHTLIGHT SHOW» 08.55,
19.05 Д/с «Класика ЄВРО» 09.25,
12.55, 15.25 «EURO NON STOP» 10.55
Угорщина - Франція. УЄФА ЄВРО
К-1
2020 13.30 Португалія - Німеччина.
УЄФА ЄВРО 2020 16.05 Іспанія 06.30 «TOP SHOP»
Польща. УЄФА ЄВРО 2020 18.00
08.00 М/с «Юху та його друзі»
«Великий футбол» 19.30 Yellow
08.25 «Ух ти show»
19.40 Рівер Плейт - Архентінос. 1/8
09.15 «Орел і Решка. Шопінг»
фіналу. Кубок Лібертадорес 21.40
10.00 «Орел і Решка. Мегаполіси»
12.00 «Орел і Решка. Шалені вихідні» Десна - Шахтар. Чемпіонат України
23.30 Аякс - Геренвен. Чемпіонат
13.00, 18.10 «Орел і Решка.
Нідерландів
Морський сезон»

1+1
05.35, 09.25, 10.20 «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»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.50 Т/с «Свати»
22.55 Т/с «Сидоренки-Cидоренки»
(12+)

ІНТЕР
05:25, 23:55 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 14:05, 15:00, 16:00 «Вещдок»
08:50 «Позаочі»
09:50 Т/с «Моя сім’я та інші звірі»
11:50 Х/ф «007: ІЗ РОСІЇ З
ЛЮБОВ’Ю»
17:00 «Вещдок. Особливий
випадок»
18:00, 19:00, 02:30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 01:45 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА ТА ДОКТОРА ВАТСОНА.
СКАРБИ АГРИ»
04:00 «Орел і решка. Морський
сезон»
04:55 «Телемагазин»

УКРАЇНА

07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.30 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину
(16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Затемнення»
23.10 Т/с «Втікачі» (12+)

СТБ
05.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.15 Т/с «Комісар Рекс»
10.35 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
13.40, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слід» (16+)
19.40 «Супербабуся» (12+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.15, 21.55 Дизель-шоу (12+)
11.40, 13.15, 23.15 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.10 Х/ф «ДЕННЕ СВІТЛО»
(16+)
17.00 Х/ф «РЕМБО-4» (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.25 Спецпроект «МН-17. Роки
брехні»

НОВИЙ КАНАЛ

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною 05.00 «Абзац!»

06.00, 07.40 «Kids time»
06.05 «М/c Том і Джеррі»
07.45 «Орел і решка»
09.50 Т/с «Надприродне» (16+)
12.30 «Аферисти в сітях» (16+)
14.30 Х/ф «ВІДПАДНИЙ
ПРЕПОД» (16+)
16.50 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО»
22.50 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО:
ЛІТНІЙ ТАБІР»

МЕГА
06:00 Страх у твоєму домі 06:50
Бандитська Одеса 08:50 Правда
життя 09:50, 01:35 Речовий доказ
11:00 Скептик 12:00, 05:40
Містична Україна 12:55, 19:50
Секретні території 13:55, 17:50,
04:50 Дика природа Чилі 14:55
Божевільний світ 15:55, 20:50
Шукачі неприємностей 16:50,
21:45 НАСА: нез’ясоване 18:50
Неймовірні винаходи 22:35 Океани
23:30 Вирішальні битви 2 світової
00:30 Таємнича світова війна
02:40 Брама часу

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
10.00 «Орел і Решка. Мегаполіси»
12.00 «Орел і Решка. Шалені
вихідні»
13.00, 18.10 «Орел і Решка.

Морський сезон»
14.40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20.00 «Орел і Решка. Дива світу»

2+2
06.00 Х/ф «КОМАНДА 8: У ТИЛУ
ВОРОГА» (16+)
08.00 Х/ф «БОЇ В
БРОНЕЖИЛЕТАХ» (16+)
09.55 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ» (16+)
12.05, 19.30 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
20.35 Т/с «Ментівські війни. Харків»
(16+)
22.50 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Атлетіку Мінейру - Бока
Хуніорс. 1/8 фіналу. Кубок
Лібертадорес 07.50, 21.30, 23.30
Топ-матч 08.00 «HIGHTLIGHT
SHOW» 08.55, 10.40, 19.15 Д/с
«Класика ЄВРО» 09.25, 11.10
«EURO NON STOP» 10.30, 14.45
Yellow 12.50 Італія - Вельс. УЄФА
ЄВРО 2020 14.55 Швейцарія Туреччина. УЄФА ЄВРО 2020 16.50
«Великий футбол» 18.20 Огляд
турніру. УЄФА ЄВРО 2020 19.45
Расінг - Сан-Паулу. 1/8 фіналу. Кубок
Лібертадорес 21.40 Рух - Динамо.
Чемпіонат України 23.40 Гронінген Аякс. Чемпіонат Нідерландів

П’ЯТНИЦЯ, 23 ЛИПНЯ

ЧЕТВЕР, 22 ЛИПНЯ
1+1
05.30, 09.25, 10.20 «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»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.50 Т/с «Свати»
22.55 Т/с «Сидоренки-Cидоренки»
(12+)

05.40 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.40 Т/с «Комісар Рекс»
10.40 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
13.40, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слід» (16+)
19.40 «Супербабуся» (12+)

23:30 Вирішальні битви II світової
00:30 Таємнича світова війна 02:40
Доктор Хайм 03:30 Аджимушкай

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
10.00 «Орел і Решка. Мегаполіси»
11.50 «Орел і Решка. Шалені
вихідні»
12.50, 18.10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
14.40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20.00 «Орел і Решка. Дива світу»

1+1
05.15 «Світське життя. 2021»
06.05, 09.25, 10.20 «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»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.18 «Проспорт»
20.20 «Одруження наосліп 7»
22.25 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ - 3.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦІ» (16+)

КОЛИШНЮ» (16+)
07.45 «Врятуйте нашу сім’ю» (16+)
13.25, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
22.50 Т/с «Слід» (16+)

ICTV

битви II світової 00:30 Таємнича
світова війна

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
09.50 «Орел і Решка. Мегаполіси»
11.50 «Орел і Решка. Шалені вихідні»
12.50 «Орел і Решка. Морський
сезон»
14.40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
18.10 Х/ф «ДОСЯГНИ УСПІХУ»
20.00 «Орел і Решка. Дива світу»
22.00 «Орел і Решка. Дива світу 2»

06.00 Расінг - Сан-Паулу. 1/8
фіналу. Кубок Лібертадорес 07.50,
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
10.25, 14.40, 19.25 Топ-матч 08.00
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
МЕГА
«HIGHTLIGHT SHOW» 08.55, 10.40
Сьогодні
Д/с «Класика ЄВРО» 09.25, 11.10,
06:30 Страх у твоєму домі 07:20
09.00 Зірковий шлях
16.50 «EURO NON STOP» 12.45
Бандитський Київ 08:50 Правда
10.30 Агенти справедливості (16+)
Україна - Австрія. УЄФА ЄВРО 2020
життя 10:00, 01:35 Речовий
14.30, 15.30 Історія одного злочину доказ 11:10 Скептик 12:10,
14.55 Півн. Македонія - Нідерланди.
(16+)
УЄФА ЄВРО 2020 17.35 Росія 05:10 Містична Україна 13:00,
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
Данія. УЄФА ЄВРО 2020 19.40
19:50 Секретні території 14:00,
21.00 Т/с «Затемнення»
Фінляндія - Бельгія. УЄФА ЄВРО
04:20 Дика природа Чилі 15:00
23.10 Т/с «Компаньйонка» (12+)
2020 21.35 «Великий футбол»
Божевільний світ 16:00, 20:50
Шукачі неприємностей 16:55, 21:45 22.45 Yellow 22.55 Огляд турніру.
СТБ
УЄФА ЄВРО 2020 23.50 Віллем ІІ НАСА: нез’ясоване 17:55, 22:35
Океани 18:50 Неймовірні винаходи Феєнорд. Чемпіонат Нідерландів
05.15 Т/с «Коли ми вдома»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.15, 20.10 Дизель-шоу (12+)
11.50, 23.40 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
12.25, 13.15 Х/ф «ЗЕЛЕНИЙ
ШЕРШЕНЬ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.25, 16.10 Х/ф «ПЕРШИЙ
ЛИЦАР» (12+)
2+2
ІНТЕР
18.45 Факти. Вечір
05:25, 23:05 «Слідство вели... з
06.00
Х/ф
«НІЧ
У МУЗЕЇ» (16+)
23.00 Скетч-шоу «На трьох-10» (16+)
Леонідом Каневським»
08.10 Х/ф «ІНТЕРВ’Ю З
07:00, 14:40, 15:30, 16:10, 00:50
ВБИВЦЕЮ» (16+)
НОВИЙ КАНАЛ
«Вещдок»
10.05 Х/ф «ХИЖАКИ» (16+)
05.00 «Абзац!»
08:50 «Позаочі»
12.10 «Загублений світ»
06.00, 07.10 «Kids time»
09:50 Т/с «Готель «Імперіал»
18.15 «Спецкор»
12:00 Х/ф «007: КУЛЯСТА
06.05 «М/c Том і Джеррі»
18.50 «Джедаі»
БЛИСКАВКА»
07.15 «Орел і Решка»
17:00 «Вещдок. Особливий
19.25 «Спорт Тайм»
09.20 «Аферисти в сітях» (16+)
випадок»
19.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
14.25 Х/ф «ПІСЛЯ ЗАХОДУ
18:00 Ток-шоу «Стосується кожного»
22.05 Х/ф «ЧУЖИЙ: ЗАПОВІТ»
СОНЦЯ» (16+)
20:00 «Подробиці»
(16+)
16.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРНІВ»
21:00 Х/ф «ФАНТОМАС»
(16+)
02:35 «Жди меня. Україна»
ФУТБОЛ-1
18.50 Х/ф «БІЛІ ЦІПОНЬКИ» (16+)
04:05 «Україна вражає»
21.00 Х/ф «ЦІПОНЬКА» (16+)
06.00 Палмейрас - Універсідад
04:30 «Орел і решка. Морський
23.05 Х/ф «ТРИ МЕТРИ ВИЩЕ
Католіка. 1/8 фіналу. Кубок
сезон»
НЕБА» (16+)
Лібертадорес 07.50, 10.25, 14.40
Топ-матч 08.00 «HIGHTLIGHT SHOW»
УКРАЇНА
МЕГА
08.55, 10.40, 21.55 Д/с «Класика
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
ЄВРО» 09.25, 11.10 «EURO NON
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогодні 06:00 Страх у твоєму домі 06:50
STOP» 12.45 Хорватія - Шотландія.
Бандитська Одеса 08:50 Правда
09.00 Зірковий шлях
УЄФА ЄВРО 2020 15.00, 20.15, 22.30
10.40 Т/с «Мама моєї доньки» (12+) життя 10:00, 01:35 Речовий доказ
Футбол NEWS 15.15 Чехія - Англія.
11:10 Скептик 12:10, 05:30
14.40, 15.30 Т/с
УЄФА ЄВРО 2020 17.05 Огляд
Містична Україна 13:05, 19:50
«Вісімнадцятирічний
Секретні території 14:05, 04:40 Дика турніру. УЄФА ЄВРО 2020 18.00
олігарх» (12+)
природа Чилі 14:35 Божевільний світ Огляд ігрового дня. УЄФА ЄВРО 2020
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
15:05, 20:50 Шукачі неприємностей 18.30, 21.25 «Тур ONLINE» 19.25
23.00 Перші. Шоу Василя
LIVE. Львів - Маріуполь. Чемпіонат
16:05, 21:45 НАСА: нез’ясоване
Голованова
України 22.20 Yellow 22.45
16:55, 22:35 Океани 17:55
СТБ
Неймовірні винаходи 18:50 Ремесла Архентинос - Рівер Плейт. 1/8 фіналу.
за призначенням 23:30 Вирішальні Кубок Лібертадорес
05.25 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ НА

СУБОТА, 24 ЛИПНЯ

НЕДІЛЯ, 25 ЛИПНЯ

ІНТЕР
05:25, 00:00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 14:10, 15:05, 16:05 «Вещдок»
08:50 «Позаочі»
09:50 Т/с «Готель «Імперіал»
12:00 Х/ф «007: ГОЛДФІНГЕР»
17:00 «Вещдок. Особливий
випадок»
18:00, 19:00, 02:30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 01:45 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА ТА ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦЯТИЙ ВІК ПОЧИНАЄТЬСЯ»
04:00 «Орел і решка. Морський
сезон»
04:55 «Телемагазин»

УКРАЇНА

1+1
05.15, 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»
20.15 «Вечірній квартал»
22.10 «Жіночий квартал»
23.20 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05:20 «Телемагазин»
05:50, 03:50 «Орел і решка.
Морський сезон»
06:45 «Слово Предстоятеля»
06:55 Х/ф «ТОМ СОЙЄР»
09:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
12:40 Х/ф «МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ
ЗМІНИТИ НЕ МОЖНА»
20:00, 03:20 «Подробиці»
20:30 «Місце зустрічі»
22:10 Х/ф «ТИ БУДЕШ МОЄЮ»
00:05 Т/с «Нехай говорять»
04:45 Х/ф «ДЕ ТИ, БАГІРО?»

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.15, 21.30 Дизель-шоу (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «ГРА» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.10 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ
НА ЗЛОДІЇВ» (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Антизомбі
23.05 Скетч-шоу «На трьох» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 «Абзац!»
06.00, 07.50 «Kids time»
06.05 «М/c Том і Джеррі»
07.55 «Орел і решка»
09.55 Т/с «Надприродне» (16+)
12.40 «Аферисти в сітях» (16+)
14.30 Х/ф «ВІДПАДНИЙ ПРЕПОД
2» (16+)
16.50 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «НУ ЩО, ПРИЇХАЛИ?»
23.00 Х/ф «НУ ЩО, ПРИЇХАЛИ:
РЕМОНТ»

21.00 «МастерШеф. CELEBRITY»
(12+)

ICTV
05.30 Багач - Бідняк. Реаліті-шоу
07.30, 11.00 Т/с «Вижити за будьяку ціну»
08.40, 12.20, 13.00 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
09.45 Дизель-шоу (12+)
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф «ПЕРШИЙ ЛИЦАР»
(12+)
16.35 Х/ф «БУДЬ КМІТЛИВИМ!»
(16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ЯК ВИКРАСТИ
ХМАРОЧОС» (16+)
21.25 Х/ф «КОПИ НА ПІДХВАТІ»
(16+)
23.35 Х/ф «АДРЕНАЛІН» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ

05.45 «Вар’яти» (12+)
06.05 «Хто проти блондинок?»
(12+)
08.00, 10.00 «Kids time»
08.05 Х/ф «КОРОЛІВСЬКИЙ
КОРГІ»
УКРАЇНА
10.05 «Орел і решка. Земляни»
11.00 «Орел і решка. Дівчата.
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
Невидане»
07.25 Реальна містика
08.50 Т/с «Я заплачу завтра» (12+) 12.10 «Орел і решка»
15.10 Х/ф «НУ ЩО, ПРИЇХАЛИ?»
12.45, 15.20 Т/с «Час йти, час
17.10 Х/ф «НУ ЩО, ПРИЇХАЛИ:
повертатися» (12+)
РЕМОНТ»
17.00, 21.00 Т/с «Сім’я на рік»
19.05 Х/ф «ДВОЄ: Я І МОЯ ТІНЬ»
(12+)
21.00 Х/ф «МІЙ ШПИГУН» (12+)
20.00 Головна тема
23.10 Х/ф «ТРИ МЕТРИ ВИЩЕ
23.00 Т/с «Мама моєї доньки»
(12+)
НЕБА 2: Я ТЕБЕ ХОЧУ»
(16+)

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
05.55 «Наречена для тата» (12+)
13.55, 23.20 «Звана вечеря» (12+)
16.25 «Супербабуся» (12+)

МЕГА
06:00 Випадковий свідок 09:05,
01:45 Містична Україна 09:55
Правда життя 11:00 Речовий
доказ 12:10, 23:00 Секретні

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.30 Х/ф «НАЗАД У МАЙБУТНЄ»
09.00 Х/ф «НАЗАД У
МАЙБУТНЄ-2»
11.05 Х/ф «НАЗАД У
МАЙБУТНЄ-3»
13.20 «Загублений світ»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Секретні матеріали»
(дайджест)
20.30 Т/с «Ментівські війни. Харків»
(16+)
22.50 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1

території 13:05 Код доступу
15:05, 00:00 Вирішальні битви II
світової 16:00 Титанік: наслідки
18:00, 00:55 Дика природа
Чилі 19:00 Океани 21:00 Як ми
створили бомбу 02:35 Ілюзії
сучасності

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.30 «Ух ти show»
09.15 «Орел і Решка. Шопінг»
10.15 Х/ф «НА ІНШОМУ КІНЦІ
ДРОТУ»
12.10 Х/ф «ДОСЯГНИ УСПІХУ»
14.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2020»
08.10 «Загублений світ»
13.15 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
15.50 Х/ф «ЧУЖИЙ» (16+)
18.10 Х/ф «ЧУЖІ» (16+)
21.00 Х/ф «МАКС ПЕЙН» (16+)
22.55 Х/ф «ЧУЖИЙ ПРОТИ
ХИЖАКА» (18+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Архентинос - Рівер Плейт.
1/8 фіналу. Кубок Лібертадорес
07.50, 09.50 Топ-матч 08.00
Твенте - ПСВ. Чемпіонат
Нідерландів 10.00, 15.00, 22.30
Футбол NEWS 10.15, 17.05 Львів
- Маріуполь. Чемпіонат України
12.05 Огляд турніру. УЄФА ЄВРО
2020 13.00 Словаччина - Іспанія.
УЄФА ЄВРО 2020 14.50 Yellow
15.15 Швеція - Польща. УЄФА
ЄВРО 2020 г. 18.50 Німеччина
- Угорщина. УЄФА ЄВРО 2020
20.40 Португалія - Франція. УЄФА
ЄВРО 2020 22.45 Д/с «Класика
ЄВРО» 23.15 Верес - Колос.
Чемпіонат України

1+1
05.00, 19.30 «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Світ навиворіт»
18.30 «Світське життя. 2021»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС.
АПОКАЛІПСИС» (16+)
23.40 Х/ф «НОВІ МУТАНТИ»
(16+)

ІНТЕР

ICTV
05.10 Особливості національної
роботи
06.55, 10.55 Багач - Бідняк.
Реаліті-шоу
07.55 Антизомбі
08.55 Секретний фронт
09.55 Громадянська оборона
11.55, 13.00 Х/ф «БУДЬ
КМІТЛИВИМ!» (16+)
12.45 Факти. День
14.35 Х/ф «КОПИ НА ПІДХВАТІ»
(16+)
16.40 Х/ф «ЯК ВИКРАСТИ
ХМАРОЧОС» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ШТОРМУ
НАЗУСТРІЧ» (16+)
20.55 Х/ф «ХИЖАК» (16+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛІН-2:
ВИСОКА НАПРУГА»
(18+)

05:55 Х/ф «ПРИГОДИ
ГЕКЛЬБЕРРІ ФІННА»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 12:00 «Інше життя»
13:10 «Вещдок. Опережая
время»
18:00 Х/ф «ФАНТОМАС»
20:00 «Подробиці»
20:30 Х/ф «ВИНЕСЕНІ З МОРЯ»
НОВИЙ КАНАЛ
22:20 Х/ф «ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ»
05.50 «Вар’яти» (12+)
01:45 «Вещдок»
06.25 «Таємний агент» (12+)
07.45, 09.10 «Kids time»
УКРАЇНА
07.50 «М/ф Том і Джеррі:
05.50 Сьогодні
Шпигунські пристрасті»
06.50 Реальна містика
09.15 Х/ф «ДЕННІС09.50 Т/с «Затемнення»
МУЧИТЕЛЬ»
17.00, 21.00 Т/с «Се ля ві» (16+)
11.25 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО:
19.00 Сьогодні. Підсумки з
ЛІТНІЙ ТАБІР»
Олегом Панютою
13.05 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО»
23.00 Т/с «Я заплачу завтра»
15.00 Х/ф «ДВОЄ: Я І МОЯ
(12+)
ТІНЬ»
17.05 Х/ф «МІЙ ШПИГУН» (12+)
СТБ
19.05 Х/ф «ШПИГУН ПО
СУСІДСТВУ»
05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
21.00 Х/ф «КАНІКУЛИ» (16+)
історія»
23.00 «Improv Live Show» (12+)
05.55 «Хата на тата» (12+)
12.40 «МастерШеф. CELEBRITY»
МЕГА
(12+)
06:00 Випадковий свідок 08:35,
15.00 «СуперМама» (12+)
01:55 Містична Україна 09:25
19.00 «Слідство ведуть
Правда життя 11:00 Речовий
екстрасенси» (16+)
доказ 12:10, 23:00 Секретні
20.00 «Один за всіх» (16+)
23.45 «Я соромлюсь свого тіла» території 13:10 Легендарні
замки України 14:05 Легендарні
(16+)

замки Закарпаття 15:00, 00:00
Вирішальні битви II світової 16:00
Як ми створили бомбу 18:00,
00:55 Дика природа Чилі 19:00
Океани 21:00 Титанік: наслідки
02:45 Ризиковане життя

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
10.30 Х/ф «ГРОМОБІЙ»
12.10 Х/ф «НА ІНШОМУ КІНЦІ
ДРОТУ»
14.10 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2020»
09.00 «Загублений світ»
14.10 Х/ф «ЧУЖИЙ: ЗАПОВІТ»
(16+)
16.40 Х/ф «ЧУЖИЙ-3» (16+)
18.55 Х/ф «ЧУЖИЙ-4:
ВОСКРЕСІННЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ВІТРЯНА РІКА»
(16+)
23.05 Х/ф «ЧУЖИЙ ПРОТИ
ХИЖАКА-2» (18+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Інтернасьйонал - Олімпія.
1/8 фіналу. Кубок Лібертадорес
07.50, 09.50, 12.20, 14.35 Топматч 08.00 Валвейк - Феєнорд.
Чемпіонат Нідерландів 10.00,
15.00, 17.45, 20.15, 22.30 Футбол
NEWS 10.15, 15.15 Yellow
10.30, 22.45 Шахтар - Інгулець.
Чемпіонат України 12.45 Верес Колос. Чемпіонат України 15.30
«AUTO ГОЛ!» 2 сезон. 3 епізод (Д.
Попов) 16.00, 18.55, 21.25 «Тур
ONLINE» 16.55 LIVE. Металіст
1925 - Рух. Чемпіонат України
19.25 LIVE. Десна - Чорноморець.
Чемпіонат України 22.00 Огляд
ігрового дня. УЄФА ЄВРО 2020

Що віщують зорі
Гороскоп на 19 - 25 липня
ОВЕН. Бажано вирушити в подорож, у
відпустку, ви відмінно відпочинете. Варто
застосувати всю свою чарівність для досягнення кар’єрних висот. У вихідні не виключені відкриття та позитивні зміни. Сприятливий
день - середа, несприятливий - понеділок.
ТЕЛЕЦЬ. Вдалий період для завершення старих справ і для будь-яких починань.
У вихідні приділить час відпочинку та розвагам. Збагатить себе новими враженнями
й емоціями. Сприятливий день - четвер, несприятливий - субота.
БЛИЗНЮКИ. Прекрасний тиждень для
сміливих і енергійних дій, які змінять ваше
життя на краще. Багато життєвих питань будуть вирішуватися спокійно та без напруги.
Вихідні ви прекрасно проведете на природі.
Сприятливий день - п’ятниця, несприятливий - середа.
РАК. Наближаються помітні зміни у
відносинах з діловими партнерами, ваша
кар’єра йде вгору. Ви можете одержати
привабливу пропозицію про нову роботу. У
вихідні вам будуть потрібні комфорт і спокій.
Сприятливий день - вівторок, несприятливий - п’ятниця.
ЛЕВ. Сприятливий час для зміни роботи, знайомства з новим начальством і колегами, а також для втілення ідей і проєктів.
Можна відправлятися в далеку поїздку, вона
має бути вдалою. Сприятливий день - п’ятниця, несприятливий - понеділок.
ДІВА. Багато користі може принести
поновлення старих знайомств і ділових
зв’язків. Направляйте свою енергію на вирішення проблем, що потребують активності
й наполегливості, але не забувайте також про
витримку і терпіння. Сприятливий день - четвер, несприятливий - середа.
ТЕРЕЗИ. Постарайтеся не вступати в
конфлікти. На службі вас очікують більші
успіхи, якщо ви не будете розпорошуватися на дрібниці. У вихідні приплив енергії й
прекрасне самопочуття змусять вас рішуче
діяти в особистій сфері. Сприятливий день - п’ятниця,
несприятливий - вівторок.
СКОРПІОН. Вас переповнює творче
й любовне натхнення. Зараз саме час кардинально змінити своє життя, вирушити в
подорож, з якої ви повернетеся іншою людиною. Сприятливий день - понеділок, несприятливий - середа.
СТРІЛЕЦЬ. Починається сприятлива
смуга, з’явиться шанс для просування
кар’єрними сходами. Вас чекають приємні події в особистому житті та увага
протилежної статі. У вихідні можлива підвищена чутливість, тож краще побути на самоті.
Сприятливий день - вівторок, несприятливий
- субота.
КОЗЕРІГ. Що більше ви попрацюєте,
то більші одержите прибутки. Намагайтеся не давити на тих, хто поряд. У вихідні
не відмовляйтеся від запрошення в гості,
влаштуйте пікнік на дачі. Постарайтеся приділяти більше часу дітям. Сприятливий день - понеділок, несприятливий - п’ятниця.
ВОДОЛІЙ. Імовірна зміна вашого
кола спілкування. На першому плані опиняться поїздки, налагодження контактів з
різними людьми, переговори. Але ви можете постраждати від конфліктних ситуацій,
що виникли внаслідок вашої власної поспішності.
Сприятливий день - вівторок, несприятливий середа.
РИБИ. Імовірні труднощі в спілкуванні з колегами, родичами або сусідами. Неснайкращий час для нових ідей
на роботі. Почуття непевності буде
заважати вам зосередитися. Вас можуть
напружити фінансові питання, але все вирішиться
вдало. Сприятливий день – п’ятниця, несприятливий - вівторок.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Фото із сайту zelenasadyba.com.ua.

«Обізвались огірочки – гарбузові сини й дочки...»
Насправді вони ховаються-маскуються під зеленим
листям, що не зразу й відшукаєш, але якщо уважно
придивитися... А от пора на них дійсно настала, і,
зважаючи на те, що фактично всі полюбляють ці хрумкі
овочі і свіжими, й маринованими, і соленими, час
публікувати рецепти, щоб і зараз наїстися, і на зиму
запастися

Фото із сайту ukr.media.

ДІЄТИЧНА ЛІТНЯ ОКРОШКА
Інгредієнти: 4 огірки, 3–4 картоплини, 3 яйця, 1 л кефіру, 1 пучок
кропу, 1 пучок зеленої цибулі, сіль і
чорний мелений перець – до смаку.
Приготування. Легкий холодний
суп втамує голод і освіжить навіть у
найспекотніший день. Головне – подрібнити все заздалегідь і потримати
в холодильнику хоча б годину. Картоплю і яйця відваріть до готовності.
Дайте охолонути, почистіть і покришіть. Зелень дрібно наріжте, посоліть
і примніть руками або товкачем, щоб
пустила сік. Молоді огірки можна не
чистити, а зі зрілих краще зняти шкірку. Покрайте їх кубиками або потріть
на грубій тертці. Змішайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть і залийте
кефіром. Перед подачею поставте
страву в холодильник, щоб схолонула
і настоялася.

Фото із сайту ye.ua

ОГІРКИ В ТОМАТІ
Інгредієнти: 1,9 л води, 1 скл. цукру, по 200 мл томатної пасти й оцту, 2
ст. л. солі, огірки, кріп, петрушка, чорний перець горошком, часник.
Приготування. Закип’ятити воду,
додати сіль, цукор, оцет і томатну пасту,
ще раз довести маринад до кипіння і
залишити, щоб схолонув. Огірки помити, пообрізати хвостики, порозрізати
уздовж на четвертинки. На дно літрових банок покласти кріп, петрушку,
3–4 горошини чорного перцю, 2–3
подрібнені зубки часнику, далі щільно
вертикально укласти підготовлені огірки і залити маринадом. Стерилізувати
12–15 хвилин і закатати. Така консервація згодиться і для буденної вечері, і
на святковому столі.

ЗАКУСКА З ЛОСОСЕМ
І ВЕРШКОВИМ СИРОМ
Інгредієнти: 3 огірки, 90 г вершкового
сиру, 50 г копченого лосося (чи іншої червоної риби), базилік.
Приготування. Планували подати на
стіл бутерброди, але влітку не дуже-то хочеться хліба? Приготуйте їх ...на огірках.
Наріжте їх кружальцями завтовшки близько 1,5 см, можна трохи вибрати серцевину
чайною ложкою. Викладіть на скибку огірка
пласт вершкового сиру і прикрасьте шматочком риби та листочком базиліку. Інший

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО…
l Здається, цей овоч завжди ріс на наших городах. Насправді ж слово «огірок»
запозичене у греків: від «аорос» – незрілий. Адже на відміну від своїх близьких
родичів – кавунів та динь, які чим спіліші,
тим смачніші, – огірки цінуються тільки
поки не пожовкли, тобто остаточно не
дозріли.
l Огірок належить до родини гарбузових і росте лише один рік. З погляду
ботаніки плід огірка — ягода, але з точки
зору кулінарії – це овоч. В Ірані ж їх подають разом із солодощами, оскільки вважають фруктами.
l Це продукт із найнижчою калорійністю: він на 95–97 % складається з води.
Решта 3% – каротин, вітаміни PP, C і В, а
також корисні елементи: фосфор, магній,
кальцій, залізо, калій і кремній.
l Коли ці зелені овочі були ще великою рідкістю, жорстокий і жадібний турецький султан Магомет ІІ якось наказав
розпороти животи семи придворним,

Фото із сайту lovelylife.in.ua.

щоб дізнатися, хто з’їв один із надісланих
йому в подарунок огірків.
l Шматочок огірка може вбити бактерії, які спричиняють неприємний запах з
рота, а кілька скибочок цього овоча, накладених на обличчя, вирівнюють шкіру і
надають їй здорового вигляду навіть після найскладнішого трудового дня.
l У 2007 році в білоруському місті
Шклов встановили пам’ятник огірку. Вшанували його і в Ніжині на Чернігівщині (на
фото).

САЛАТ «ПІКАНТНИЙ»
Фото із сайту social.org.ua.

варіант – рибу і базилік подрібнити, змішати
із сиром і викласти цю масу на кожну скибочку огірка.

Інгредієнти: 4 кг огірків, 2 ст. л. натертого або пропущеного через прес часнику, 1,5–2 ст. л. меленого
чорного перцю, 2 ст. л. насіння гірчиці, 1 скл. олії, 1 скл.
оцту, 2–3 ст. л. солі, 3 ст. л. дрібно посіченої петрушки.
Приготування. Огірки помити, покраяти тонкими
кружальцями, додати всі компоненти, добре вимішати
і залишити настоюватися. Через 4–6 годин розкласти
салат у чисті слоїки, накрити кришками, стерилізувати
20 хвилин і закатати.

Фото із сайту triboona.ru

ШВИДКІ МАЛОСОЛЬНІ ОГІРОЧКИ
Інгредієнти: 1 кг огірків, 1 ст. л. солі,
4–5 зубочків часнику, 1 пучок кропу, 2 горошини духмяного перцю, 1 гвоздичка.
Приготування. Огірки добре помити, обсушити, нарізати четвертинками по
4–5 см завдовжки. Скласти у пластиковий контейнер із кришкою або в поліетиленовий пакет зі спеціальною застібкою
(якщо такого немає, можна скористатися
і звичайним, але тоді доведеться взяти
два, вклавши один у другий, і щільно
зав’язати), всипати сіль, подрібнений
часник і посічений кріп, за бажанням
можна додати покраяний маленькими

ОГІРКОВІ «ЧОВНИКИ» З ОСЕЛЕДЦЕМ

Фото із сайту cooktips.com.ua.

шматочками перець чилі. Контейнер
щільно закрити (торбинку защипнути
або зав’язати) і гарненько потрусити.
Залишити, щоб настоялися впродовж
1,5–2 годин, періодично струшувати.

Інгредієнти: 4 свіжі огірки, 150 г філе
оселедця, 1 варене яйце, 1 ріпчаста цибулина, кріп, 100 мл майонезу.
Приготування. Якщо огірки з грубою
шкіркою, їх варто почистити, тонку можна
залишити. Філе оселедця дрібно нарізати
або пропустити через м’ясорубку, цибулину покраяти маленькими кубиками, яйце
натерти на середній тертці, все змішати і
заправити майонезом. Розрізати кожен
огірок навпіл уздовж, ложечкою вибрати

Фото із сайту smakotainfo.com.

насіння. Половинки заповнити начинкою з
оселедця, цибулі та яєць. Зверху посипати
посіченою зеленню кропу.
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«Письмецо в конверте погоди — не рви…»
Фото із сайту ukrinform.ua.

А тепер всі разом співаємо: «Не везет
мне в смерти, повезет в любви».
Напевне, нинішня спека, яка
не слабша, ніж у фільмі «Біле сонце
пустелі», вплинула і на корифеїв нашої
вікторини

“

Грицько ГАРБУЗ
ож поки найзатятіші інтелектуали посипають собі голову попелом (чи пляжним піском —☺), що не розгадали таке
завдання, а Грицько Григорович задоволено
чухає свого козацького живота (хорошої людини має бути багато), час повторити це каверзне
запитання.

Т

ристовуємо знаменитий український овоч —
гарбуз. І нічого страшного, що ви ще не маєте
залікових очок: по-перше, щотижня є шанс
виграти 200 гривень призових, а по-друге,
минула тільки половина конкурсу і наздогнати та перегнати лідерів ви ще зможете. Тож
спробуймо, адже не виграє той, хто не грає!

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 24 (2021)
Розпочнемо з малювання… «внука». Тому
беремо в руки фарби. Зображуємо видовжене
прямокутно червоне серце із напівовалами
на кінцях. А потім спробуємо прилаштувати
до нього кілька смужок за допомогою фарб —
жовтої, зеленої, блакитної, чорної чи синьої,
бо підійдуть з них тільки дві…
Сьогодні більшість із вас з цим «онуком»
стикається якщо не вдома, то на роботі.
А от двісті років тому його «пращур»
задумувався у вигляді майданчика для нинішнього спорту № 1, хоча про цей вид змагань
в той час ще ніхто й не говорив. Саме тоді
був не вигаданий, а уніфікований, адже протягом усієї історії людства дуже необхідний
у всьому світі. Навіть сьогодні вони — «внук»
і «пращур» — паралельно служать людям,
бо в них «і сміх, і сльози, і любов»… Тому й намагаються трепетно зберігати їх. Або навпаки — якнайшвидше позбуватись. Бо бувають
небезпечні.

Поштовий конверт винайдений 1820 року в Англії. Gmail — безплатна служба електронної
пошти від американської компанії Google — розпочала працювати 1 квітня 2004-го.

ЛІДЕРИ «ГАРБУЗА ІЗ СЕКРЕТОМ» ПІСЛЯ
23 ТУРІВ (ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ):

Отож, «правнука» — намалювали, а «прадіда» — заховали.
Що знаходиться у гарбузі?
Замість відповіді скористаюся словами
російської письменниці-емігрантки Надії Теффі (1872–1952): «Як добре, що люди придумали
пошту… Візьмеш шматочок душі, покладеш
його в конверт, заклеїш і кинеш його в іншу
душу, яка чекає і хвилюється…». А далі голосно
кажу «Віват!» жительці волинського міста
Ківерці Тамарі Нецько, яка єдина розгадала
це запитання (враховували варіанти відповідей: «КОНВЕРТ», «ЛИСТ» і GMAIL — правнук
конверта), і збагатилася на 200 гривень призових та залікове очко в нашій турнірній таблиці.

Відтінок,
ледь
помітна
різниця

Зауваження
автора
тексту

Рід
рослин
родини
холодкових

1 місце — Віта Бобко — 12 балів (Волинська область)
2 місце — Тетяна Репетило — 11 балів
(Черкаська область)
3 місце — Ольга Сидорук — 10 балів (Волинська область)
4 місце — Анатолій Скальт — 9 балів (Вінницька область)
5 місце — Василь Момотюк — 8 балів
(Чернівецька область).
Для тих, хто вперше тримає в руках «Цікаву газету на вихідні», коротко пояснимо: наша
вікторина нагадує популярну гру «Що? Де?
Коли?», тільки замість чорного ящика ми вико-

Усміхніться!

Дочка
Зевса

Колега
ігрека
Вислів
із замаскованим
змістом

Історич. Грецька
країна в бюгиня
Саудівсь- перекій Аравії
моги

Комедійний
актор
Джекі ...

Дрижання тіла
від
холоду

Вулкан
в
Японії

Штат
в
Бразилії
Сухі
опалі
гілки
дерев

Міжнародна орган.
зі стандартизації

Вид однієї
з найбільших
куниць

Річка у Кіровоградській та Черкаській
областях

Острів,
Середземне
море

Танцюрист, хореограф
Влад ...

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

Українс.
акторка
...
Гришак

Перський
цар, який
підкорив
Вавилон
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Зареєстрована 6 листопада 2017 року.
Набрана і зверстана в комп’ютерному центрі
ТзОВ «Газета «Волинь».
Адреса редакції і видавця:
43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13

Cклав пан Андрій.

Італійс.
співак
... Паваротті

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 28 (2021)
Фото із сайту ze.yandex.ru.

Період Столиця
іспитів Мадагасу студен- кару
тів

Будьякий акт
увічливості

Візьмеш шматочок душі,
покладеш його в конверт,
заклеїш і кинеш його
в іншу душу, яка чекає
і хвилюється…

:)):)):))
У ресторані:
– Пані, чому ваш чоловік заліз під стіл?
– Це не мій чоловік, мій чоловік стоїть у дверях!
:)):)):))
— Допоможи мені, Господи! Жити нема
на що, ні гривні в кишені …
Голос із неба:
– Не бреши, Ізя!
– Так шо тепер долари міняти, чи що?!
:)):)):))
Питання сина мене вразило:
— Якщо один учитель не може викладати всі
предмети, то як може один учень усi їх вивчити?
:)):)):))
— Вітаю, колего. Одразу видно, що ви одружилися. На вас чудово випрасувана сорочка!
— О, так це найперше, чого жінка мене навчила.
:)):)):))
Цілий місяць учила правила дорожнього
руху. Виїхала в місто — краще б я вчила молитви.

E-mail: tsikava.gazeta@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com
Телефонуйте: у приймальню – (0332) 72-38-94,
з питань реклами – (0332)77-07-70,
приватних оголошень – (0332)72-39-32,
розповсюдження – (0332)72-38-94.
ТзОВ «Газета «Волинь» п/р 26008055520122
КБ «ПриватБанк», МФО 303440 ЄДРПОУ 02471695

За переказами, ці портрети були оберегом
від предмета, потужніший замінник якого змінив-зупинив легендарну сторінку нашої історії.
Цей замінник, а точніше його братів, ви,
без сумніву, тримали у руках. Хоч влітку, особливо у спеку, можете обійтися й без них.
Зображення кого знаходиться у гарбузі?
С лово-відповідь треба надіс лати
до 25 липня тільки у вигляді sms-повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775 (наприклад: «Піст», «Три ведмеді», «Світлана Орловська»), 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.
Сонця вам від людей!

Друк офсетний. Обсяг – 4 друковані аркуші
Передплатні індекси: 60307, 60312, 60304
Реєстраційний номер
ВЛ № 516-249Р 06.11.2017 р.

Віддруковано: Поліграфічне видавництво
«А-Прінт» ТОВ «Дім», м. Тернопіль.
Тел.: (0352)52-27-37, (067) 352-18-51,
сайт www.a-print.com.ua
Тираж згідно із замовленням. Замовлення № 1225
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l НЕСПОДІВАНИЙ ПОВОРОТ
Фото з інстаграм-сторінки Олександри КОВАЛЬЧУК.

50 років ненависті
Тиша! Аж дзвенить у вухах.
Годинник і той не цокає.
Євгенія перевела погляд із
однієї стіни на іншу. Поїсти
б, та хто ж нагодує? Поки був
живий Степан, була їй правда,
а відколи не стало чоловіка,
то нікому вона і не потрібна.
Скільки ж днів вона тут
сама? А який сьогодні день?
Чи, може, й ніч на дворі,
а вона й не знає, бо штори
не відкривались давно…
Анна КОРОЛЬОВА

риходила голова села, щось
там обіцяла, щось пояснювала про те, що є у неї діти
і не має вона права виділити соціального працівника, аби до неї
хоч раз на тиждень приходили.
Після того заходили подруги Єв-

П

генії кілька разів. Такі ж старенькі,
як і вона, такі ж немічні. Усі плачуть
і кажуть, що їм шкода, але нічим абсолютно допомогти не можуть.
Тиша. От так і скінчить життя
Євгенія в тиші. Дітям не потрібна.
А більше і надії ні на кого немає.
Хіба хтось зглянеться? Але
кому ж потрібна отака, як вона?
Аж ось хтось увійшов до хати.
— Йуй! Що за пахощі такі?
Цей голос Євгенія впізнає з мільйона. Якби могла, підскочила б і геть
за двері викинула ту, що оце зараз
вікна настіж відчиняє і діловито починає роззиратися довкола.
— Спочатку поїсиш чи будемо
з тобою банні процедури робити?
Євгенія мовчала, аж сльози
на очі від своєї безпорадності навернулись. Чого вона у неї в хаті? Як
посміла узагалі зайти?
Закінчення на с. 9.
Фото із сайту westend61.de.

Випадкова зустріч розділила життя Максима на «до» і «після». В якому образі комфортніше –
він мусить обрати сам.

к ти в і с тк а со ц м е р е ж
Олександра Ковальчук
полюбляє влаштовувати
соціальні експерименти та виставляє неординарні пости
на своїх сторінках. Якось вона
залишала мобільний телефон
на лавці в парку Молоді, щоб
побачити, чи він зацікавить перехожих. На свій день народження орендувала тролейбус, куди
запросила розважитися не тільки друзів, а й підписників своєї
сторінки в інстаграмі. А їх у неї
понад 250 тисяч.
І ось нещодавно дівчина вирішила змінити життя молодого
чоловіка з вулиці. Назвала цей
перформанс експериментом
для допомоги безхатченку з надією, що він почне заробляти гроші
для себе. Олександра Ковальчук
посприяла абсолютній зміні його
зовнішнього вигляду — стильно
одягнула та завела до перукаря,
який зробив юнаку зачіску.
«Це Максим і він людина з великої літери! В мене навіть язик
не повертається сказати інше!
Я хотіла показати йому карди-

А

“

Зовнішній
вигляд можна
легко змінити,
а от внутрішній
стан — то є нелегка
робота, і все тепер
залежить тільки
від нього.

«Більше б мені грошей, я б
і не таке могла зробити! Ну що,
дівчата, звернули б увагу тепер
на такого хлопчину?» — пише
блогерка.
У коментарях користувачі
похвалили вчинок Олександри
Ковальчук. Підписники захоплюються й Максимом, у якого
і справді і погляд, і ходьба стали
впевненішими, а сам він схожий
на турецького чи американського актора.

ІС ТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

ніхто

№7 Ціна договірна
на

Фото із сайту stb.ua.

«Євгенія заплакала. Господи, от чого-чого, а такого не чекала…».

ТАК
не КОХАВ
vvolyn.com.ua

Екстрасенс
Хаял Алекперов:
«Не залучайте любов
приворотами –
це великий гріх»
с. 8–9

Не мав грошей,
тому поїхав
до коханої на ровері...
з Індії до Європи!
l ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ Відстань у 6000 кілометрів не зупинила любляче серце. Тому
ця історія нагадує казку, якої нам
нам такк не
вистачає у нинішньомуу житті

Чак Норріс відмовився
від кар’єри, щоб доглядати
хвору дружину
ІСТОРІЯ НОМЕРА
Хто не знає найкращого
техаського рейнджера —
легенду кіно, зірку,
фахівця зі східних
єдиноборств? Та, мабуть,
небагатьом відомо, що
коли життя поставило
Чака Норріса перед
вибором між акторською
роботою та піклуванням
про дружину, його
рішення було достойним
справжнього чоловіка

Читайте на с. 3–4

Попри велику різницю у віці, пара довела,
що справжня любов творить дива.

Місячник уже
в продажу – всього

6 гривень!

У номері
також:
З ким
одружився
зірка серіалу
«Спіймати
Кайдаша»
і фільму «Чорний
ворон» 31-літній
Тарас Цимбалюк?
 Історія до сліз:
батьки «болять»
нам ізсередини…

Читайте на с. 10–11

Фото із сайту thesecondangle.com.

Олена МИТРОФАНОВА

нально інший день, щоб він почав заробляти для себе, не для
когось! Подивіться на цей впевнений погляд після перевтілення, він мусить змінити своє життя
і я щиро в це вірю!» — прокоментувала фото Олександра.
Рівнянка зазначає, що зовнішні зміни — це найменше, що
вона може зробити для Максима.
Та обіцяє допомогти чоловіку
у відновленні документів.

Фото із сайту slovoproslovo.info.

Максимом, якого просто
на вулиці знайшла
рівненська інстаграмблогерка, вже цікавляться
модельні агенства

Фото
Фо
о із
з са
сайту
у slovoproslovo.info.
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o

Із безхатченка –
у красунчики

Тим часом блогерка поінформувала, що на Максима вже звернули увагу відомі бренди, хоча наперед розголошувати їх не бажає.
Тож, ймовірно, зовсім скоро його
можна буде впізнати як обличчя
однієї з рекламних кампаній.
«Цікавилось дуже багато
із інших міст. Одне діло написати
мені, а друге — приїхати і зробити. Я казала, що треба кувати
залізо, поки гаряче… Подивимось», — дипломатично відповіла Олександра Ковальчук.
У коментарях дехто навіть
упізнав Максима: пишуть, що
це родич, і просять номер телефону. Гадають, що буде з ним через пів року, передбачають, що
колись він стане відомою особистістю і обов’язково напише
книжку про своє життя, (якщо,
звісно, не втратить тяги до більшого) і згадає там на одній зі сторінок саме цей момент.
Але більшість користувачів
бажають, аби хлопець не втратив даний йому шанс. А допомога доброї людини стане поштовхом, щоб робити своє життя кращим і ніколи не здаватись.
«Сподіваюсь, такі зміни в житті
дадуть йому великий поштовх,
натхнення на краще життя
і це все буде не даремно! Дуже
цікаво було спостерігати за цим
всім, Сашуня, ти молодчинка! Результат просто захоплює! Щастя
Вам!» — пише marichka_vozniuk.
А користувач pauk.v резонно додає: «Дійсно, дуже круто, але…
Зовнішній вигляд можна легко
змінити, а от внутрішній стан —
то є нелегка робота, і все тепер
залежить тільки від нього. Хотілося б побачити його десь через
пів року, наскільки він сильна
людина».
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