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Як Володимир
Кличко сам
виховує дочку

Фото із сайту na-skryzhalyah.blogspot.com.

Цікава
Фото із сайту obozrevatel.com.
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Здавалося, він був створений для телеекрана.
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Фото із сайту оперативно-тактичного угруповання «Схід».

l ТЕМА №1

Першу казку дід Панас
розповів у волинській
вишиванці
Цього літа харизматичному акторові Петру Весклярову
виповнилося б 110 років

Євгенія СОМОВА

ВІД СМЕРТІ ЙОГО ВРЯТУВАЛА НЕТИПОВА ЗОВНІШНІСТЬ
І ГАРНА УКРАЇНСЬКА МОВА
Пінхас Векслер (таке ім’я при народженні дали йому батьки) народився на Черкащині у бідній єврейській родині. Його захоплення театром розпочалося із драматичного гуртка у рідному містечку
Тальне, у якому грав талановитий юнак. Там його й помітив режисер
Черкаського театру Олексій Громов. Він і запросив до професійного
театру 18-літнього хлопця, який після кількох років роботи у ньому
став провідним актором.
У 1941-му його мобілізували до військового похідного театру Південно-Західного фронту. Під час однієї із вистав на Бориспільському
аеродромі 30-річний артист потрапив в оточення й опинився у фільтраційному таборі, де й назвався Петром Вескляровим. Фашисти не
розпізнали в ньому єврея. Його врятувала нетипова зовнішність і
гарна українська мова. Згодом Весклярову пощастило вирватися із табору і дійти до Києва. Додому, на Черкащину, де всі знали правду про
його походження, повертатися не ризикнув. Влаштувався на роботу
на залізниці. Працював, а у вільний час грав у театральному гуртку,
який сам же там й організував.

Закінчення на с. 11

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Тепер вони просто – брати по зброї.

Фото із сайту vinnitsa.info.

«Двійки ставив і з уроків виганяв»:
учитель та учень разом
воюють проти Росії
Фізрук та Жигуль надійно тримають лінію фронту
Василь КІТ

ільський педагог із Херсонщини на псевдо
Фізрук в окремій механізованій бригаді імені
Лицарів Зимового Походу служить два роки.
На передовій — уже другу ротацію.
— Пропрацювавши у школі 24 роки, виховавши
не одного воїна серед учнів, зрозумів, що порох у
порохівниці ще є, — передає слова колишнього педагога Олександра пресслужба оперативно-тактичного
угруповання «Схід». — Із нашого села та сусідніх піш-

С

“

Пропрацювавши у школі
24 роки, виховавши не одного
воїна серед учнів, зрозумів,
що порох у порохівниці ще є.

ли служити дуже багато чоловіків, більшість — молодь, тож продовжувати спокійно вчителювати вже
не зміг. До того ж я маю бути прикладом для місцевих
хлопчаків!

Закінчення на с. 5

Американець без ноги
подарував українській
багатодітній сім’ї будинок
Родина виховує шістьох дітей, але житло мусила орендувати
Про це читайте на с. 3
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

На Волині син відправив
на той світ і батька, і матір
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

«Що бив, то бив. А вона його так гляділа…»
Фото із сайту kharkov.comments.ua.

Сусіди розповіли про 36-річного чоловіка,
який вийшов із тюрми після вбивства
батька і замордував матір. Як з’ясували
копи, він був напідпитку
рагедія сталася у Маневичах на Волині. Побиту жінку без ознак життя на подвір’ї виявили сусіди. Син наносив удари мамі дерев’яною палицею.
Говорити з журналістами ТСН люди не дуже хотіли, бо бояться за свої життя. Кажуть, сусід агресивний, особливо коли вип’є. У в’язниці він сидів
уже удвічі, і двічі повертався додому достроково.
Як з’ясували копи, син бив матір постійно, сусіди
часто бачили жінку в синцях та із забоями. Батька він замордував 12 літ тому, тоді його засудили
до семи з половиною років, однак звільнили достроково. Потім молодик знову потрапив у в’язницю начебто за крадіжку, і його знову відпустили
раніше. «Що бив, то бив. А вона його так гляділа,
всі гроші на нього, а собі таке…» — розповідає
знайома жінки.
За скоєне затриманому загрожує 10 літ ув’язнення. Про його матір, якій було 63 роки, відгукуються позитивно: була привітна, до сина ставилася добре, мала вищу юридичну освіту, щоправда, останнім часом зловживала спиртним. Найімовірніше, з тюрми бузувір уже не вийде.

П’яний на очах у малят
перерізав собаці горло
Чоловіка судитимуть, йому вже обрали
запобіжний захід
гідно з матеріалами слідства, 16 червня 2021 року
у селі Старий Загорів Володимир-Волинського району Волинської області місцевий житель, будучи
у стані алкогольного сп’яніння, у присутності двох малолітніх дітей кухонним ножем перерізав яремну вену
своєму собаці, котрий знаходився на прив’язі. Внаслідок
завданих тілесних ушкоджень тварина загинула.
22 липня слідчий суддя Володимир-Волинського
міського суду Волинської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді особистого зобов’язання.
Цей запобіжний захід є найбільш м’яким і зобов’язує
підозрюваного виконувати обов’язки, покладені на нього судом.
Наразі за скоєне чоловіку загрожує позбавлення
волі на строк від п’яти до восьми років.

З
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Фото із сайту my.ua.

Депутати сподіваються,
що якщо запровадять
спецмагазини, то посполиті
стануть менше пити.
А ви в це вірите?

Горілку не продаватимуть
у звичайних магазинах, а тільки
в спеціальних?
В Україні пропонують заборонити реалізацію пива (крім
безалкогольного), вина, горілки, інших алкогольних напоїв,
а також будь-яких видів сигарет у супермаркетах. Такий
законопроєкт був зареєстрований на сайті парламенту 19 липня
ніціатором законопроєкту № 5805 є «слуга народу» Мазурашу Георгій. Метою документа є «посилення охорони здоров’я та державне
забезпечення сприяння здоровому способу життя». Пропонується,
зокрема, продавати алкогольні напої та цигарки лише в спеціалізованих
торгових точках (магазинах), де інших товарів не буде. За порушення заборони магазини, якщо законопроєкт, звісно, приймуть, будуть платити
штраф у розмірі 10 прожиткових мінімумів.
Важко уявити, щоб по селах відкрились окремі горілчані магазини. Швидше з’являться підпільні гуральні…

І

Суд оштрафував
батька школяра
за карикатури
на вчителів
Галицький районний суд Львова
призначив таке покарання батькові
15-річного учня ліцею № 10 імені святої
Марії Магдалини, де навчання ведеться
польською мовою
к ідеться у матеріалах справи, у липні
2020 року школяр створив сторінку
в соцмережі Instagram, де публікував
карикатури (меми) на фотографії вчителів
навчального закладу.
Педагоги сприйняли цю ситуацію як булінг і написали заяву у поліцію. Під час судового засідання батько хлопчика Мар’ян К.
свою провину визнав повністю.
Враховуючи докази, суддя Галицького
районного суду Львова Віктор Романюк визнав винним Мар’яна К. за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей)
КУпАП та оштрафував його на 850 грн. Крім
цього, він має заплатити 420 грн судового
збору.
На цю постанову суду батьки хлопчика
апеляції не подавали.

Я

Фото із сайту pixabay.com.

І без опитування ясно, на чому зупиниться сучасна дитина,
вибираючи між новим м’ячем і новим гаджетом.

Шок: діти рухаються менше
як годину на день
Фізична активність 80% підлітків не відповідає
загальним рекомендаціям Всесвітньої організації
охорони здоров’я
ослідження показало, що більшість дітей рухаються надзвичайно мало. Вони не йдуть пішки
до школи і багато часу за день сидять. «60% хлопчиків та 56% дівчаток дивляться телевізор не менше
як 2 години на день, а 51% хлопчиків і 33% дівчаток грають у відеоігри дві і більше годин на добу», — йдеться
в дослідженні. Пандемія коронавірусу лише погіршила
цю статистику через карантин, дистанційне навчання
вдома, тимчасове закриття спортзалів та обмеження
роботи майданчиків. А без достатнього руху та силових
вправ здоровим вирости не можна. Зараз малорухливий
спосіб життя стає проблемою вже навіть і для сільських
дітей.
А ваші чада, до речі, зараз де — в телефоні?..

Д

l ПРЯМА МОВАА
Петро ТОЛСТОЙ,
СТОЙ, віцеспікер
Держдуми Росії, відкрито
країнців відмозакликав українців
витись від державності:
Вам потрібно
бно повернутися
ю. Вистачить дедодому, в Росію.
монструвати незалежність,
ове
ви — росіяни, повертайтесь додому.
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l СКАНДАЛ
Фото із сайту vinnitsa.info.

Шарж Олега СМАЛЯ.

Фото із сайту bbc.com/ukrainian.

Волтер ще й жартівник. Ось його улюблений анекдот: «Що таке рай? Це американські зарплати, китайська їжа,
британський будинок та українська дружина. А що таке пекло? Це українська зарплата, китайський дім, британська їжа
та американська дружина».

Американець без ноги подарував
українській багатодітній сім’ї будинок
Родина виховує шістьох дітей, але житло мусила орендувати
Василь КІТ

НАВІТЬ ДВА ПРЕЗИДЕНТИ
НЕ ПЕРЕЙНЯЛИСЯ ЇЇ ІСТОРІЄЮ
Волтер Орр Скот, який уже 11 років живе в Україні, придбав у Жмеринці на Вінниччині хату для багатодітної
сім’ї, котра до цього орендувала житло у різних господарів, повідомляє
«Суспільне. Вінниця». Валентина Кедь,
якій зараз 27 літ, осиротіла в 15. Тоді ж
народила первістка, а в 20 із трьома
маленькими дітьми на руках, вагітна четвертою, була змушена піти від
першого чоловіка, бо дозволяв собі
випивати й бити жінку. Після того,
як власний будинок Валентини згорів, жінка зверталась до кого тільки
могла: і до міської ради, і навіть двом
президентам писала, але ніхто не допоміг…
Після перших стосунків, як розповідає Валентина, порозумнішала. Познайомилася з Русланом Орєховим,
з яким мають двох спільних дітей
та живуть разом 7 літ. З цією сім’єю пів
року тому потоваришувало подружжя Любові Шандрухіної та Волтера
Орр Скота. Спочатку вони допомагали дітям продуктами, речами, а потім
вирішили придбати будинок. «Чужих
дітей не буває», — каже пані Любов.

Зараз у родині шестеро дітей:
наймолодшій Любі — майже 4 місяці,
Люді — незабаром буде 10 років, Стасові — 12, Насті — 9, Соні — 6, а Саші
в жовтні виповниться 5. На честь пані
Люби Руслан та Валентина нарекли
свою молодшу донечку. Діти називають
Волтера дідусем, а його дружину — бабусею, часто навідуються до них.

“

Діти називають
Волтера дідусем, а його
дружину — бабусею,
часто навідуються
до них.

Подружжя саме вибирало будинок, аби діткам було ближче ходити
до школи та садочка. Американець
витратив на дім близько 170 тисяч
гривень.

ХТО ТАКИЙ ВОЛТЕР-ПЕНТАГОН?
Йому 76 років. Працював медиком
на морському флоті США. Коли пішов
у відставку, почав подорожувати,
а приїхавши в Україну, вирішив тут
залишитися, бо знайшов своє кохання — Любов Шандрухіну.

Попри те, що три роки тому йому
через хворобу ампутували ногу,
продовжує веcти активну волонтерську та громадську діяльність,
нагороджений медаллю «Волонтер
України». Письменник і поет, пише
англійською та українською мовами.
Видав кілька книг, зокрема «Вставай,
Україно!» (2014) — про Майдан очима
американця, «Історія одного солдата»
(2017). Член спілки журналістів України.
Усі виручені кошти від продажу
книги «Вставай, Україно!» передає
на допомогу нашим захисникам, пораненим на російсько-українській
війні. У 2017 році відвідав зону АТО.
Серед українських військових має
псевдо Пентагон.
«Останнім часом збираю дані
про жорстокості енкаведистів, які
пролили немало крові саме на Вінничині, — розповідає Волтер. — Ми
були в гостях у пані Олени з Браїлова,
сім’я якої постраждала від червоного терору. Я шокований її історією,
а коли заглибився в цю тему, не міг
спати ночами. Американці навіть
поняття не мають, яку трагедію пережила Україна і яку переживає донині. Сподіваюсь, у мене вистачить
сил розповісти про це Америці і
світу».

l ПРЯМА МОВА

«

Арсеній ЯЦЕНЮК, колишній прем’єр-міністр України, цікавиться, чи Президентт Володимир Зеленський розжене нинішній парламент:
Два роки тому внаслідок неконституційного розпуску парламенту обрано Верховну
овну Раду
тинги за«слуг народу». Людям розповідали, що міняти депутатів треба невідкладно, бо рейтинги
арламент
конодавчого органу держави низькі. Це був вересень 2019-го. Через два роки нинішній парламент
сягнув дна підтримки. Необільшовики і популісти, невігласи і пройдисвіти, корупціонерии і нездари — народ не довіряє цьому парламенту. Є всі підстави для його розпуску. Як думаєте, указ
буде відповідний чи «слуги» так прикипіли до крісел у залі й депутатських бонусів, що їхх
і після закінчення повноважень у 2023 році не виженеш?

»

Карикатура на Зеленського, яку зняли, і карикатура
на Порошенка з цієї ж виставки.

Організатори виставки
сховали карикатуру
на Зеленського
Митець обурений цензурою
Лія ЛІС

удожник Олег Смаль
(на фото) розповів, що його карикатуру на чинного главу
держави зняли організатори виставки в бібліотеці
ім. Лесі Українки у Києві,
побоявшись невідомо чого.
«Перший випадок у
біографії. Я не хочу, щоб
на мою виставку приходили
люди… Дрібниця, але я з такою експозицією виглядаю
«хоробрим» карикатуристом, котрий насміхається
безжально над колишніми
президентами і боїться
нинішнього. Роботу зняли
організатори виставки —
«кабы чего не вышло…» —
зазначив митець.
Після скандалу карикатуру повернули на місце.
«Ми раді, що ви хоча б таким чином звернули увагу
на виставку, адже на її відкриття не прийшов ніхто
із палких шанувальників
творчості художника. Були

Х

присутні тільки працівники бібліотеки. Підтримуйте митців не тільки словом чи диванною критикою
того, що вас хвилює. Залишити відгук про своєрідну
творчість пана Смаля ви можете у його книзі відгуків.
Чекаємо», — повідомила
бібліотека у Facebook.
Олег Смаль, який відомий своїми гострими політичними карикатурами для
видань «Дзеркало Тижня»
та KyivPost, додав, що причиною видалення роботи
організатори назвали «курси держслужбовців», які
проходять у приміщенні бібліотеки: «Нібито до бібліотеки приходили держслужбовці на курси, це мовляв,
може їх «зачепити», одним
словом, профілактичний
переляк», — робить він висновок.
Історія кумедна, але
варто пам’ятати, що великі
«переляки» та закручування гайок якраз і починаються з отаких маленьких…

4

«ЦІКАВА

29 липня 2021 Четвер
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Фото із сайту eurosolidarity.org.
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Порошенко – частий гість на передовій. І ніколи не приїздить із
порожніми руками.

«Чорним запорожцям»
привезли на фронт
додаткові «очі»
Тепер наші воїни матимуть змогу просто з бліндажу, менше
ризикуючи, спостерігати за рухом окупантів
Петро МАКАРУК

’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко побував на Донбасі і передав перший комплект оптичної розвідки для 72-ї окремої механізованої бригади
імені Чорних Запорожців. «На вигляд це щось середнє між центром
управління польотами і телестудією», — описує обладнання волонтер
Юрій Бірюков. За його словами, на екрани виводиться картинка з трьох
десятків відеокамер, які заховані по всій лінії відповідальності. Камери
керовані, їх можуть крутити-обертати з такого центру.
«Для чого це робиться? В першу чергу для того, щоб зберегти
життя наших воїнів. Я особисто мав можливість переконатися в якості роботи цієї системи, коли можна з бліндажу спокійно спостерігати
за рухом окупантів і давати відсіч», — каже Петро Порошенко.
Перша партія техніки для «Чорних запорожців» коштує 560 тисяч гривень. На половину суми швидко скинулись активні українці,
а іншу — дав Фонд Порошенка. Тим часом вартість повного комплексу
відеоспостереження становить понад три мільйони гривень. Раніше
волонтери та Фонд Порошенка вже встановили такий повний комплект у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, яка стоїть на лінії Зайцеве-Шуми-Нью-Йорк. Це більше 10% лінії фронту. Петро Порошенко
з командою теж особисто доправляв це обладнання на передову.
Тепер п’ятий Президент та волонтери ставлять собі за мету повністю укомплектувати і легендарну 72-у бригаду імені Чорних Запорожців в районі Авдіївки. Перший крок уже зроблено.

П

ДО РЕЧІ
Сюжети про те, як Петро Порошенко допомагає нашій армїі, показують навіть на російському пропагандистському телебаченні. Тільки
там, звісно, залякують, що, мовляв, п’ятий Президент-бандерівець
озброює і підгодовує (разом з обладнанням на фронт завжди везуть
і свіжі фрукти) інших «головорізів-бандерівців». Накачують російську аудиторію страхом з розмахом, але інколи таку пропаганду неможливо
дивитись без сміху, як от сюжет про відвідування Порошенком «Чорних
Запорожців». Справа в тому, що у 72-й бригаді є пес Боря, який навчився
на слова «Слава Україні!» двічі відповідати «гав-гав». «Ви відітє первава
сабаку-бандєрафца!», — на повному серйозі лякає російських глядачів
пропагандистка Скабєєва.

«95 квартал» зубами тримається за російський ринок, продовжуючи знімати російськомовні фільми. Володимире
Олександровичу, ну невже слабо на другому році президентства нарешті плюнути на Москву і творити українське
україномовне кіно?

«Від «Сватів» поки жодна людина
не повісилася»
Так у 2017 році лідер «95 кварталу» Володимир Зеленський прореагував
на те, що Служба безпеки України заборонила в’їзд до нашої країни
виконавцеві однієї з головних ролей у серіалі «Свати» росіянину Федору
Добронравову, який не раз відвідував анексований Крим і публічно
підтримував його загарбання

Василь РОГУЦЬКИЙ

к відомо, у 2017–2019 роках серіал
«Свати», знятий за участю «95 кварталу», був заборонений до показу
в Україні. Однак у березні 2019 року суд
зняв цю заборону, а в січні 2020-го Служба
безпеки України, яку очолює друг дитинства Зеленського Іван Баканов, дозволила
прихильнику війни проти України Федору
Добронравову в’їзд на територію нашої
держави.
Однак скандали навколо «Сватів»
на цьому не припинилися. Згідно із Законом
про мову, з 16 липня 2021 року усі серіали
та фільми в Україні мають демонструватися
державною мовою. 19 липня телеканал олігарха Коломойського «1+1», який допомагав
Володимиру Зеленському стати президентом, справді почав показувати «Сватів» українською мовою. Але вже 22 липня повернув
серіал російською. Це пояснили обуренням
глядачів. Телеканал «1+1» заявив, що й іншу
кінопродукцію показуватиме «мовою оригіналу». Фактично демонстративно відмовився від виконання закону. Дивно, що свою заяву телевізійники не закінчили маніпулятивними словами Зеленського про те, що «від

Я

«Сватів» поки жодна людина не повісилася».
Так от, шановні, через «Сватів» сталось
набагато гірше! Через них загинули тисячі
українців, сотні тисяч стали переселенцями,
а Крим та частина Донецької і Луганської
областей були окуповані. Бо через русифікацію, якій активно сприяли і «Свати», і весь
«95 квартал», Москва виграє війну за мізки
українців. І лиш потім приходять російські
танки.
А, по-друге, закон один для всіх, в тому
числі і для телеканалів та гумористичних
студій, які мають відношення до чинного

«

Тед КРУЗ, сенатор від Республіканської партії США, про угоду
між Сполученими Штатами та Німеччиною щодо добудови газової труби «Північний потік-2» в обхід України:
Це стане геополітичною перемогою дляя Путіучених
на на рівні поколінь і катастрофою для Сполучених
ден киШтатів і наших союзників. Президент Байден
утіну.
дає виклик законам США і повністю здався Путіну.
Диктатори, як і раніше, будуть пожинати мі-і
льярди від дару Байдена, а Європа, як і раніше,
буде піддаватися російському енергетичному
шантажу.

»

»

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

КОМЕНТАР
Микола КНЯЖИЦЬКИЙ,
народний депутат від
«Європейської Солідарності»:
«Якщо серйозно,
то у нормальній державі так бути
не може. Це не просто неповага до закону. Це хамський виклик кожному українцю».
* — В одязі саме з таким написом прийшов та стадіонні дебати між Порошенком
та Зеленським у 2019 році Євген Кошовий
з «95 кварталу» (Лисий). Зараз це слово виглядає як гасло ЗЕленої влади у гуманітарній політиці.

l ПРЯМА МОВА
Павло КАЗАРІН, журналіст, про російське телебачення:
У відпустці довелося подивитися російське телебачення.
ння. І, чесно
кажучи, я виявився не готовим. Російський телеекран готує глядача
онують
до війни. Обезлюднює мене і мою країну. Аудиторію переконують
уговуу тому, що по сусідству з Росією живуть людожери, які не заслуговуються
ють поблажливості. Напади телевізійної ненависті відбуваються
орить
щодня — на всіх основних телеканалах. Після того, що говорить
телеглядачеві про Україну телеекран, єдиний можливий вихід для ньовжувати
го — це йти у військкомат. Звісно, хтось в Україні може продовжувати
му
вірити в те, що з сусідами можна «помиритися». Але тільки чому
вони впевнені, що примирення захочуть самі сусіди?

Р

l ПРЯМА МОВА

глави держави. Тож його треба виконувати.
Інакше як ви можете вимагати цього від інших?

Е
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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.

www.volyn.com.ua
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Фотоколаж із сайту obozrevatel.com.

«Двійки ставив і з уроків
виганяв»: учитель та учень
разом воюють проти Росії
Фізрук та Жигуль надійно тримають лінію фронту
Фото із сайту оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Закінчення. Початок на с. 1
Василь КІТ

есь через рік служби у його телефоні раптом висвітився номер його учня Сашка на прізвище Копійка:
— Вчителю, дзвоню не заради
балачок! Потрібна порада. Розкажіть, де служите, як воно… Брат
щойно з фронту повернувся — тепер моя черга. Недаремно ж нас ганяли на фізкультурі! Сили є!
— Скажу одне: у нашій Лицарській бригаді люди потрібні…
— Зрозумів! Скоро буду!
…Сашко Копійка через своє
прізвище одразу отримав від побратимів позивний Жигуль. Він хоч і служить відносно недовго, та перше бойове хрещення було серйозним.
— Почув свист, а тоді крик Фізрука: «В укриття!». Одразу «пірнув»
до ями, встиг заскочити. Того дня
по нас працювали міномети 120-го
калібру та СПГ, — пригадує Сашко. — Добре, що ротації передувала
ретельна підготовка на полігонах,
за кілька місяців ми до автоматизму
відпрацювали і наступ, і оборону…
Жигуль після школи про службу
у війську і не задумувався. Поїхав
працювати в Росію, пробув там майже два роки, зустрів дружину, підзаробив… Аж тут — війна.
— Рідний брат одразу пішов
служити, але наказав: «Малий, нікуди не йди! Я там за двох відвоюю».
Я ж всидіти на місті не міг! Не довго
сперечаючись, із братом домовились, що піду служити, коли він повернеться. Отже, хтось із родини
завжди буде на передовій, а хтось
вдома дбатиме про рідних. Так і сталось. У мене ще й зять — військовий,
тож за всіх чоловіків сім’ї не соромно!
Сашко ділиться, що з учителем
служити — незвично. Тут ніхто двійок не поставить, але думки відпроситися чи «профілонити» немає.
— Фізрук завжди був для мене
не просто наставником, а прикла-

Д

Порошенко особисто
давав «добро»
на ліквідацію
бойовика Гіві
Жигуль прийшов на передову на зміну старшому братові.

Дарія КЛИЧ

нищений терорист, відомий під прізвиськом Гіві, відзначився своєю жорстокістю і показовими допитами полонених українських
військових. Про причетність Порошенка до cпецоперації заявила
народна депутатка від «Європейської Солідарності» Вікторія Сюмар.
«ССУ і вище командування, що погодило цю операцію. Порошенко тобто (ССУ — Сюмар, вочевидь мала на увазі Сили спеціальних операцій
ЗС України. — Ред.) », — написала Сюмар у Facebook про причетних
до ліквідації бандита. Як відомо, терорист був знищений внаслідок вибуху в його кабінеті.

З

ТИМ ЧАСОМ

Фізрук: «Коли мої учні воюють, учителювати спокійно не зміг – теж пішов
на фронт».

Вчитель із учнем захищають
Україну разом на одній позиції.
— У школі було різне… І двійки

Із братом домовились, що піду служити, коли він
повернеться. Отже, хтось із родини завжди буде
на передовій, а хтось вдома дбатиме про рідних.
Так і сталось. У мене ще й зять – військовий, тож
за всіх чоловіків сім’ї не соромно!

дом справжнього чоловіка! — каже
воїн. — Служити з ним пліч-о-пліч —
для мене за честь!

Спецоперацію зі знищення командира російського
батальйону бойовиків «Сомалі», який входив до складу
терористичного угруповання «Донецька народна
республіка», Михайла Толстих у 2017 році погоджував
особисто п’ятий Президент України

ставив, і з уроків виганяв. Але я завжди бачив у Сашкові справжнього
чоловіка — фізично міцного, зі ста-

левою силою волі. І не помилився.
Уже в перші дні перебування учня
на передовій зрозумів, що соромно
за нього не буде.
Фізрук зазначає, що, попри оголошений режим припинення вогню,
обстрілів та ворожих провокацій
вистачає…
— Порівнюючи дві ротації, можу
впевнено сказати, що зараз окупанти поводять себе значно агресивніше, — коментує він. — Були і спроби
прориву диверсійно-розвідувальних груп, і обстріли із заборонених
калібрів… Тож на пенсію поки що
не збираюся. Стоятиму і захищатиму
рідну землю до останнього!

Головний редактор видання Цензор.нет, військовий журналіст Юрій
Бутусов (на фото) заявив, що протягом липня–грудня 2020 року було
зірвано 7 спецоперацій Головного управління розвідки Міноборони України проти Росії. Ці провали він пов’язує із призначенням главою Комітету
з розвідки при Президенті України Володимирі Зеленському люстрованого
чиновника часів
асів Януковича Руслана Демченка. «Руслан Демченко — відомий
русофіл, відомий
омий прибічник Російської Федерації, перший заступник міністра закордонних
справ при Януковичу
нуковичу всі роки, один з авторів
Харківськихх уг од і людина, яка наближена
до Кремля…
… І ц я людина раптом отримала 16 червня
рвня 2020 року повний доступ
до наших таємних
аємних операцій», — повідомив Бутусов.
ов. З а його словами, внаслідок
ок провалених
операцій «були
були навіть
загиблі й затр
атр имані
противником
ком лю ди».
Серед зірваних
них спецоперацій журналіст
аліст назвав
і справу «вагнерівців».
гнерівців».
Фото із сайту 5.ua.

“

Порошенко не боявся віддавати накази, після яких не один окупант
опинявся в пеклі.

Більше публікацій — на сайті
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Фото із сайту rbc.com.ua.
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l ДОБРА СПРАВА

Футболіст Зінченко оплатив
приїзд в Україну відомого
німецького пластичного хірурга
З «правильним» Кличком акторка довго не витримала – їй
подавай «поганих хлопців».

Дочекалася з тюрми:
колишня наречена
Кличка знову
зустрічається із хлопцем,
який її бив
31-літня американська акторка Хейден Пенетьєрі рік тому
домоглася арешту свого бойфренда, але після його виходу на волю
знову… вештається з ним по ресторанах
Лія ЛІС

РІШЕННЯ 5 РОКІВ НЕ НАБЛИЖАТИСЯ ДО ХЕЙДЕН УЖЕ НЕ АКТУАЛЬНЕ?
Браян Хікерсон не тільки бив, а й кусав колишню наречену Володимира Кличка. Його двічі за це притягали до відповідальності —
у 2019-му і в 2020-му. Останнього разу присудили 45 діб за ґратами,
щоправда, він відбув там лише 13. Крім цього, йому заборонено впродовж 5 літ наближатись до Хейден.
І що ви думаєте? Вони знову разом, попри рішення суду. Американські таблоїди облетіли фото, як ці голуб’ята воркують у ресторанах. І Хейден навіть ще без синців. Просто якась незбагненна сила
тягне їх одне до одного!
Зі слів джерела американського видання «Піпл», Хікерсон зараз
активно працює з психологом. «Хейден не забуде того, що він зробив,
але вона хоче пробачити та рухатися далі», — пояснив інформатор.
Він додав, що сама актриса, в якої, подейкували, були проблеми з алкоголем, нині твереза і в чарку більше не заглядає — тільки безалкогольні напої.

А ЯК КЛИЧКО З ДОНЬКОЮ?
Усі знають, що у Володимира з Пенетьєрі є спільна дитина
Кая-Євдокія, яка живе з татом і виховувати яку боксеру допомагає
його мама. Нещодавно Кличко радісно зізнався, що завдяки карантину та локдауну зміг більше часу проводити із 6-річною донечкою.
«Це був фантастичний час. Кая також любить виклики. А деякі
речі вона робить краще, ніж я. Наприклад, катається на конях», —
поділився Володимир. Боксер зауважив, що не зловживає опікою
і турботою, бо це лише шкодить дитині. «Також я не забуваю, звідки
родом, тому виховую доньку, не ставлячи на чільне місце матеріальні
цінності. Пояснюю їй, що ми — невелика частина загальної картини,
тому можемо і зобов’язані взяти відповідальність на себе», — закрутив Кличко-молодший.
Зазначимо, що бабусю братів
Фото із сайту bdzhola.com.
Кличків звали Євдокією, на її честь
Володимир і назвав свою дитину.
Обряд хрещення відбувся в Києво-Печерській лаврі.

“
Володимира називають
зразковим татусем. А Кая
так схожа на маму, яка її не
виховує.

Володимир Кличко
радісно зізнався, що
завдяки карантину
та локдауну
зміг більше
часу проводити
із 6-річною
донечкою.

Професор Клаус Екснер (на фото) на базі опікового центру
8-ї міської клінічної лікарні Львова проконсультував більше
50 та спільно з місцевими хірургами прооперував 29 дітей з усієї
України зі складними вродженими і набутими вадами
Фото із сайту YouTube.com.

Ольга ВЕКЕРИК

імецький лікар відбирає лише
найважчі випадки: тих пацієнтів, які без операції не можуть
вести нормальний спосіб життя і часто
дистанційовані від суспільства. Зокрема, це діти з вродженим птозом верхньої повіки та деформацією вушної
раковини, гемангіомами, посттравматичними та постопіковими рубцями.
Також хірург передусім допомагає
маленьким пацієнтам із малозабезпечених родин.
«Це дуже різні операції, чимало дітей мають вроджені вади обличчя —
наприклад, не можуть відкрити повіки
і тому мусять ходити, закидаючи голову, щоби щось бачити. Хтось страждає
від наслідків травм, які ми також стараємося лікувати. Є дуже багато різних
випадків, і ми намагаємося в силу своїх
можливостей допомогти їм», — зазначив Клаус Екснер.
За останні 9 років це уже 13 візит німецького хірурга до Львова. Усі поїздки оплачують благодійники, а операції
він виконує безоплатно. Співпраця
з Клаусом Екснером триває з 2012-го,
коли він приїхав до Львова під час
футбольного чемпіонату Євро-2012,
щоби впродовж тижня безкоштовно
оперувати дітей у межах доброчинної
ініціативи німецьких вболівальників
«BigShoe».
Професор розповідає, що місто
Лева він обрав не випадково: «Мій брат
Гергард Екснер працює ортопедом
в університеті Цюриха. Дуже давно,
15–16 років тому, він разом зі швейцарським отцем Робертом Готсом приїхали до Львова, щоб допомогти українським дітям: брат оперував, а отець
Готс робив багато соціально корисної
роботи. Під час Євро-2012 у моїх друзів виникла ідея, щоб виділити частину
грошей від футболу для благодійних
акцій. Якраз була гра Португалії і Німеччини у Львові. Так завдяки благодійним
організаціям я прибув тоді до вашого
міста».

Н

Свої призові з Євро2020 гравець нашої
національної збірної
віддав на благородну
справу.

За період співпраці Клаус Екснер оглянув близько 700 пацієнтів із вродженими
вадами і прооперував 280 дітей з усіх областей України.

З того часу Клаус Екснер двічі
на рік (зазвичай весною та восени)
приїздить до Львова. Інколи — разом
із дружиною, теж пластичною хірургинею, Б’янкою Байкан-Екснер.
«Коли ти приїжджаєш і щоразу
бачиш, як багато дітей чекає на нашу
допомогу, то розумієш, що дорога

“

грошей на операції. Щодо України,
тут склалася добра комбінація: ми
допомагаємо бідним родинам, маємо
наукові інтереси і чудову співпрацю
та дружбу».
Цього разу приїзд та перебування
в Львові німецького хірурга профінансував із призових за Євро-2020 півза-

Це дуже різні операції, чимало дітей мають вроджені
вади обличчя — наприклад, не можуть відкрити
повіки і тому мусять ходити, закидаючи голову, щоби
щось бачити.

з Франкфурта не є настільки далекою,
щоб не знайти часу їм допомогти», —
каже пан Екснер.
З цією місією, крім України, лікар
їздить у Південну Америку, Африку,
Азію: «На жаль, ми не обираємо місце,
де народжуємося, а в багатьох країнах
нема такої розвиненої пластичної хірургії, однак є величезна потреба
в ній. І є країни, де непросто вирішити соціальні питання: люди не мають

хисник збірної України Олександр
Зінченко.
Загалом за період співпраці Клаус
Екснер оглянув близько 700 пацієнтів
із вродженими вадами, післяопіковими рубцевими деформаціями, раневими дефектами і разом з українськими лікарями прооперував 280 дітей
з усіх областей України.
За матеріалами city-adm.lviv.ua,
ukrinform.ua, dw.com.

l ЦІКАВА ЦИФРА

1,9 млн українців у першому півріччі 2021 року їздили до Польщі. Ця країна
на першому місці за відвідуваністю. 774,5 тис. побували в Туреччині. До Єгипту вирушали
705 тис. громадян України. До Росії їздили 371,9 тис.
Серед іноземців найбільше Україну відвідували громадяни Молдови — 368, 4 тис. осіб.
На другому місці росіяни — 198,3 тис., на третьому — румуни — 109,4 тис.
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l ЇЖА — ЛІКИ

l НА ЩО СКАРЖИТЕСЯ?

Фото із сайту mcplus.com.ua.

Важко й уявити, що
людині із запаленням
легень хтось скаже: «Годі
тобі кашляти, наплюй
на жар і біль». Навпаки,
усі співчуватимуть,
відряджатимуть
до лікаря-пульмонолога.
А ось хворим з депресією
часто не ймуть віри,
звинувачуючи їх
у лінощах, слабкості,
симуляції недуги
Оксана КРАВЧЕНКО
Депресія дошкуляє жінкам частіше, ніж чоловікам.
Але далеко не всі хворі одержують кваліфіковану допомогу.

— Чоловік нарікає: «Була
господиня на все село, а тепер
тебе як підмінили». Свекруха
і собі: «Перестань хандрити,
у всіх буває поганий настрій,
але ж корову все одно треба
доїти». Ну, як їм пояснити, що
нема сил жити. Таке відчуття,
наче по мені каток проїхав,
розчавив, й не можу я нічого
з цим вдіяти, — скаржилася
молода жінка, запитуючи, хто
з лікарів може їй допомогти.
Тільки от біда, про консультацію у психіатра вона й чути
боялася. Мовляв, діти будуть
соромитися такої матері, «прилипне» ярлик душевнохворої
на все життя. Насправді ж сьогодні вже майже ніхто подібними речами не переймається,
депресія стала дуже поширеним психічним розладом.
Так, при цьому захворюванні людина тривалий час
почувається пригніченою,
втрачає інтерес до занять, які
раніше приносили задоволення, не може робити повсякденні справи. Її страждання —
не вияв слабкості, не хандра,
а реальний біохімічний збій
у діяльності організму, від якого ніхто не застрахований.
Каталізатором розвитку
хвороби можуть бути життєві
неприємності, трагічні події.
Помер хтось із близьких, ви
потрапили в аварію чи втратили роботу. Людина при цьому
неминуче відчуває потрясіння, але, як правило, згодом
воно минає, ми відновлюємося. Утім, це вдається не завж-

ди і не всім. Чому? Депресію
спричиняє складна суміш соціальних, психологічних та біологічних факторів. Генетична
схильність теж відіграє роль.
Наявність цього захворювання
в одного з батьків підвищує ризик його виникнення у дітей.
Іноді депресія може бути симптомом іншої недуги, а іноді —
побічним ефектом прийому

“

Головні симптоми
недуги —
неспроможність
відчувати
задоволення;
пригніченість;
загальмованість.

ліків (наприклад, кортикостероїдів, бензодіазепінів).
У багатьох людей в похмуру погоду або внаслідок постійного перебування у затемнених приміщеннях психічний
розлад може виникати через
нестачу сонячного світла. Цей
різновид хвороби найчастіше
розвивається восени та взимку.
Дуже часто депресія стає
наслідком порушень у роботі
щитоподібної залози.
Поширеність недуги за недостатнього її функціонування
сягає 50%, а ризик розвитку
депресивних симптомів у хворих на гіпотиреоз у 7 разів вищий, порівняно зі здоровими
людьми, причому, для жінок

загроза значно більша, ніж для
чоловіків. Характерно це і для
осіб із біполярним афективним
розладом. Між депресивними
та маніакальними фазами є
періоди абсолютно нормального самопочуття. У першій
фазі — пригнічений стан,
далі — період душевної рівноваги, а у маніакальній особа
збуджена, гіперактивна, багато
говорить і мало спить, її самооцінка завищена.

ЧОМУ ДЕПРЕСІЯ
ПРИШВИДШУЄ СТАРІННЯ
ТІЛА?
Головні симптоми недуги — неспроможність відчувати задоволення; пригніченість;
загальмованість, коли хворому
важко займатися побутовими
справами, думати, рухатися.
А загалом перелік ознак цієї
хвороби дуже великий. Хтось
страждає від тривоги і відчуття страху, у когось різко знижується самооцінка, виникає
відчуття провини, з’являються
думки про смерть або самогубство. У породіль хвороба іноді
відбирає радість материнства.
А хтось дивується появі солодкого присмаку в роті без видимої причини.
За важкої форми депресії,
як правило, виникають проблеми зі сном: людина прокидається о 4–5 ранку, абсолютно безсила й неспроможна
заснути знову. Це відбувається
через порушення біологічних
ритмів. З’являються проблеми
з апетитом. Зазвичай більшість
із нас заїдає негативні емоції,

Огірки з гірчинкою
захищають від раку

тому що вуглеводи знижують
вироблення гормонів стресу.
А от у людей із депресією все
навпаки — їхній апетит зникає,
а рівень гормону стресу та продукування адреналіну збільшуються. Тому організм хворого
7 днів на тиждень перебуває
у стані прискореного метаболізму і підвищеного тонусу м’язів, що може пришвидшувати
процеси старіння в клітинах
і змушувати нас почуватися
значно гірше, як для реального
віку. Про це свідчать результати наукових досліджень.
Існує тісний взаємозв’язок
між депресією та фізичним
здоров’ям. Наприклад, серцево-судинні хвороби можуть
призвести до розвитку цього
психічного розладу та навпаки.
Багато людей, що страждають
від депресії, скаржаться на підвищену чутливість до болю, яку
спричиняють зміни в головному мозку. У хворих часто виникають спазми м’язів спини
внаслідок порушення подачі
нервового імпульсу. І головний біль, переважно пульсуючий, який найбільше допікає
в ділянці лоба і в зоні брів, теж
вважають наслідком депресії.
Та це ще не все. Лікарі встановили зв’язок між психічним
розладом і кишковим дисбактеріозом, що проявляється
метеоризмом, проносом. Як
зрозуміти, що захворювання
шлунково-кишкового тракту
розвинулося на тлі депресії?
Якщо паралельно з цією проблемою ви відчуваєте тривогу
і світ видається не милим, вам
потрібно записатися на прийом до психотерапевта.
І навіть зір у людей із депресією через мозкові порушення
стає слабшим. Німецькі вчені
провели експеримент, у ході
якого з’ясували, що пацієнти
з розладом розрізняють чорно-білі зображення набагато
гірше, а кольорові ілюстрації
здаються їм менш яскравими.
Тож якщо помічаєте, що життя
постає перед вами все частіше
в сірих тонах, то це ще одна
причина звернутися до спеціаліста.
Легку форму депресії можна вилікувати без медикаментів, за допомогою певних
психотерапевтичних методів.
У складніших випадках знадобиться і медикаментозна
підтримка, і психотерапія. Антидепресанти слід приймати
тільки за призначенням лікаря. Нехтування цим правилом
може призвести до посилення
депресії.

l ФАКТИ
Протягом перших 14 місяців пандемії COVID-19 близько 1,5 мільйона дітей у всьому
світі втратили через коронавірусну інфекцію одного з батьків, бабусь, дідусів, опікунів
або інших родичів, які дбали про них. Це засвідчують дані про смертність від COVID-19 із 21 країни,
на які припадає загалом 77% летальних випадків внаслідок підступного захворювання.

VOLYN.COM.UA

Ще медики в Стародавньому Римі
рекомендували частіше їсти цей овоч,
щоб очистити організм від токсинів
і шлаків. Входив він і в раціон людей,
які хотіли схуднути. Нині ж учені
дослідили, що речовина, яка міститься
в шкірці огірків і надає їм гіркуватого
смаку, допомагає запобігти деяким
онкологічним захворюванням
Марія КАЩУК

ідомо, що огірки на 95 відсотків складаються
з води, яка набагато якісніша, ніж та, яку ми
звикли пити. Вона дуже чиста, настільки, що
її можна порівняти з дистильованою. Тому овоч чудово втамовує спрагу, очищає організм від токсинів і сприяє його омолодженню.
Підрахували, що середній огірок містить всього 16 калорій, але при цьому — 4% добової норми
калію, 3% — клітковини, 19% — вітаміну К. Кремній
і калій, які є у складі огірків, підтримують здоров’я
і тонус шкіри, блиск і силу волосся. А вміст корисних сполук йоду в них більший, ніж у будь-якому
іншому овочі, це важливо для людей із захворюваннями щитоподібної залози і судинної системи.
Учені дослідили, що кориснішими для здоров’я
є плоди з шкіркою: в ній міститься багато цінних
речовин, зокрема фітонутрієнтів. Одним із них є
кукурбітацин, який надає овочу гіркуватого смаку. Останніми роками дослідження цих речовин
проводять особливо активно, адже є дані, що саме
кукурбітацин здатен допомогти в створенні ефективних ліків від раку. Наприклад, він пригнічує ріст
клітин злоякісних пухлин підшлункової залози.
Водночас інші фенольні сполуки, що містяться
в огірках, знижують ризик розвитку раку молочної
залози у жінок і простати у чоловіків.
Примітно, що цей овоч особливо рекомендований особам, які хворіють на діабет, і схильним
до повноти. Мінеральний склад огірків сприяє
зниженню рівня цукру в крові, очищенню судин
і виведенню надлишків жиру з організму.
Медики кажуть, що всього 2–3 огірки на день
зроблять для фігури стільки ж, як щоденна 30-хвилинна зарядка.
Окрім того, паралельно можна істотно відсунути момент зустрічі з хворобою Альцгеймера.
Адже огірки містять фізетин, який останнім часом
все частіше пов’язують із захистом нервових клітин
від ушкоджень, поліпшенням пам’яті та інтелекту.
Для тих, хто має проблеми з серцем і судинами,
ці ліки з грядки особливо корисні завдяки вмісту
в них чималої дози калію. Дослідження свідчать, що
4 мг калію щодня знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань та ішемічної хвороби
серця на 37% і 49% відповідно.

В

Місяччний кален
ндар на сер
рпень
В останньому місяці літа позитивними і вдалими будуть 1, 3, 7, 10, 13, 14, 19, 23 і 31 числа.
Несприятливими: 2, 5, 8, 11, 16, 22, 25 та 30
серпня.
МАГНІТНІ БУРІ ОСТАННЬОГО МІСЯЦЯ ЛІТА:
Слабкі: 2, 3.
Середні: 13,14, 29.
Сильні: 10, 16—20 серпня.
Джерело: unian.ua, apnews.com.ua.

Фото із сайту rbc.ua.

«Перестань хандрити, у всіх буває
поганий настрій, але ж корову все
одно треба доїти …»

«ТАКЕ ВІДЧУТТЯ, НАЧЕ
ПО МЕНІ КАТОК ПРОЇХАВ…»
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Велика сторінка для Пані
l ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Фото із сайту worklife.com.ua.

l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!

Такий одяг подобається не лише коту Матроскіну із відомого дитячого
мультика. Його люблять носити й жінки. Смугасті сукні, блузи у моді
завжди. Особливо влітку, адже асоціюються з морським пейзажем. Однак
є міф, начебто такий одяг не для всіх, бо ж тих, хто, як кажуть, у тілі,
повнить ще більше. Секрет у смужках, кажуть стилісти. Тож спробуємо
розібратися, що заважає обрати правильну

Купівля продуктів — щоденний
ритуал. Однак іноді зайдеш
у магазин по буханець хліба,
а повертаєшся додому
із повним пакетом харчів. Адже
в супермаркетах застосовують
спеціальні технології, щоб
змусити покупця залишити там
якомога більше грошей. Аби
купівля продуктів не витрусила
гаманця, треба вміти їм
протистояти
тож, у магазин слід йти зі складеним списком товарів і брати
з полиць лише ті, що зазначені
у ньому.
Не робіть покупку продуктів на голодний шлунок. Адже тоді хочеться
придбати якомога більше.
Не йдіть до магазину з поганим
настроєм і не розглядайте купівлю їжі
як можливість позбутися стресу.
Не користуйтеся банківською карткою, а йдіть із готівкою. Грошей беріть

О

тільки на заплановані товари. Тоді
оді
не буде спокуси придбати більше.
Не беріть візок для продуктів, якщо
що
не збираєтеся багато купувати. Звісно,
но,
з ним зручніше у торговому залі. Але,
е,
якщо візьмеш його, то вже не будеш
ш
котити порожнім. Раптом згадаєш, що
закінчується цукор, чай, та й борошна
на
вже небагато залишилося… У резульльтаті купівля продуктів, на які розрахоховували витратити гривень 300, обхоходиться у всі 500.
Магічний вплив на покупців має
і запах свіжої випічки. Він здатний
ий
розбудити наші сплячі смакові рецептори, і тоді людина вже сама собі
обі
не належить, не може керувати собою — скуповує їжу. Це ж стосується
ься
й акцій та знижок на товари, які часто
сто
застосовують супермаркети, аби змумусити нас залишити їм якомога більше
ше
грошей. Трохи дешевша кава чи гірчичиця, як то кажуть, самі лізуть в очі. І ви
купуєте, хоча, може, вони й не дуже
же
потрібні вам.

“

НА СТАРІЙ ОББИВЦІ. Для цього необхідно розчинити її в теплій воді і обробити брудне місце. Через
15 хвилин пропилососити — і можна насолоджуватися
виглядом чистенького крісла чи дивана.
У ЧАЙНИКУ. Всередині часто утворюється накип.
Обробіть його содою. Наповніть водою і всипте столову ложку цього мийного засобу, закип’ятіть, залишіть
на малому вогні на пів години. Після цього злийте, наповніть знову і закип’ятіть, щоб відмити залишки соди.
ЖИРНІ СКОВОРІДКИ СТАНУТЬ, ЯК НОВЕНЬКІ.
Змішайте мийний засіб для посуду із харчовою содою,

Нічого, що ти
погладшала, зате є
привід купити нову
сукню!

Хто з нас не мріє про щасливе кохання без скандалів і з’ясування
стосунків, про спільне майбутнє у взаєморозумінні і ніжності.
Як зберегти надовго ту ідилію, яка зазвичай існує лише у перші
роки або перші місяці сімейного життя? Психологи радять
пам’ятати про такі фундаментальні принципи
ДОВІРА
Не потрібно приховувати свої думки, почуття і вчинки. Ви здивуєтеся,
але вони у більшості випадків збігаються. А якщо ні — буде привід посміятися і тема для обговорення.

ВИЗНАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ПАРТНЕРА
Якщо чоловік з перших днів шлюбу не миє за собою посуд — цілком ймовірно, він не робитиме цього й потім. Можливо, його так
виховали: батьки ніколи не спонукали сина до самообслуговування. Але, швидше за все, є безліч речей, які він робить прекрасно.
Не можна оперувати гіршими якостями і говорити про те, наскільки
він поганий.

ДОТРИМАННЯ СВОЇХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
протріть їх цією пастою — і не впізнаєте. Жир легко зійде.
СРІБНІ ПРИКРАСИ І СТОЛОВІ
ВИРОБИ НАБУДУТЬ ПЕРВОЗДАННОГО ВИГЛЯДУ. Якщо вони втратили
блиск, застеліть дно каструлі листом
фольги, всипте 50–60 грамів соди, залийте літром теплої води і покладіть
улюблені перстеники, кулони. Прокип’ятіть на малому вогні 15 хвилин.
Метал уже через кілька хвилин почне
світлішати.
ЗАБЕРЕ ЗАПАХ У ВЗУТТІ. Харчова
сода найкраще діє у шкіряних туфлях
і черевиках. Щоб ліквідувати неприємне амбре, візьміть невелику кількість
соди і насипте всередину. Залишіть
на годину. Потім витрусіть її, протріть
губкою — і від запаху не буде й сліду.
ОСВІЖИТЬ ХАРЧОВІ КОНТЕЙНЕРИ. Вони здатні жовтіти і напахуватися.

Тому присипте їх содою, протріть губкою
з невеликою кількістю води. Посуд виглядатиме значно краще.
НЕПРИЄМНИЙ АРОМАТ ЗНИКНЕ
З ХОЛОДИЛЬНИКА. Для цього варто
протерти усі стінки і полички зволоженою губкою із содою. Можна насипати
трохи й у відкриту ємність для овочів
і залишити на деякий час.
ПРОДОВЖИТЬ ЖИТТЯ КУХОННИМ
ГУБКАМ. Після декількох днів використання вони вбирають бруд і жир і стають непридатними. Виправити ситуацію
можна, замочивши їх у розчині теплої
води і соди.
ПРОЧИСТИТЬ РАКОВИНУ. Зі стоку
іноді неприємно пахне. Всипте половину склянки соди, влийте стільки ж оцту.
Прикрийте стік тарілкою, інакше буде
феєрверк! Після цього промийте. Запах
зникне і вода краще проходитиме.

Дали обіцянку дарувати подарунки — даруйте, сказали, що будете носити на руках, — носіть.

СПІЛКУВАННЯ БЕЗ ДИСКРИМІНАЦІЇ
«Сьогодні я шеф-кухар, а ти — асистент», «Завтра ти готуєш смачну
вечерю, а я мию посуд». Або ж для вас прийнятний більш перманентний
поділ: я здобувач, а ти берегиня вогнища, кожен робить свій внесок. Але
не варто погоджуватися на стосунки у дусі «Я і кінь, я і бик, я і жінка, й
чоловік».

ПОВАГА ДО ІНТЕРЕСІВ ОДНЕ ОДНОГО
Час, проведений разом, згуртовує людей. Проявляйте зацікавлення
до захоплень своєї половинки, старайтеся зрозуміти певні нюанси, не критикуйте хобі одне одного. Намагайтеся знайти те, що вас об’єднує. Нехай
це буде щось, що приносить справжнє задоволення обом партнерам: подорож, перегляд фільму, шопінг або гра у більярд.

ЛЕГКІСТЬ І ГУМОР У СПІЛКУВАННІ
Щоб уникнути конфліктних ситуацій, варто не замовчувати проблем,
обговорювати їх і спільно шукати шляхи вирішення. Непорозуміння завжди можна пом’якшити жартом. «Нічого, що ти погладшала, зате є привід
купити нову сукню!».
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l НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

«Професор дає лиш п’ятдесят
відсотків на успішну операцію...»

Щоб побудувати здорові
взаємини

“

Головне, щоб одяг
не облягав.

l АБЕТКА ДОМОВЕДЕННЯ

Вона не тільки прекрасний розпушувач, який
використовують господині, випікаючи вироби
із тіста, а й очищувач. Нею миють практично все.
Цей дешевий засіб видалить навіть найбільші
забруднення на меблях, кухонному начинні,
прикрасах та інших предметах

«Кажуть, найважче прожити перші сімдесят
років. А далі справи налагоджуються».
Еріх Марія РЕМАРК, один із найвідоміших
німецьких письменників ХХ століття.

Закінчення. Початок на с. 16
Анна КОРОЛЬОВА

иріс Славко хлопцем діловим. На
порожньому місці гроші заробляв.
Навчатись не пішов. А навіщо штани
протирати? Чого його там навчити можуть,
лиш час дарма гаяти. Правдами-неправдами, а вже до тридцяти мав власну прибуткову справу. Сільські люди, які пробували у
нього працювати, всі в один голос говорили,
що більш ощадливої людини годі й шукати.
Надя сином пишалась і Маші в приклад ставила. Мовляв, ти тоді пальцем
біля скроні крутила, а я ось якого успішного сина виростила. Лиш не зізнавалась
навіть найріднішій людині, що син про
них із татком забув геть. Не приїздить і не
телефонує. Про якусь допомогу навіть не
йдеться. Коли зібралися до нього в гості,
повернув їх з порогу:
— До мене поважні люди приїхали, на
вас часу немає. Не повинні вони бачити,
з яких я родом. Потім якось сам до вас
навідаюся. Можливо.
Хоча гріх казати — батька в останню
путь провів достойно. Обід в найкращому
кафе у місті, автобус для родичів. Маша
думала, може, змінився племінник з віком, а ні. Він у депутати мітив, ось і вирішив на родинних цінностях зіграти. Ось,
погляньте люди, як я тата любив і тепер
горюю та матір стареньку підтримую. Такі

В

Вертикальні роблять стру
стрункішими. Напевне, ви чули про це.
На жаль, не зовсім так. Важливо
Важли враховувати їхню ширину. Адже
пряма лінія смужки повторює
повторю форму тіла й робить проблемні
зони більш помітними. Щоб уникнути цього ефекту, обирайте
одяг із тонкими. До того ж вони
во виглядають вишуканішими, ніж
широкі.
Горизонтальні — не д
для повних. Це неправда. Головне,
щоб одяг не облягав. Так, якщо ви хочете відволікти увагу від
округлих стегон, надягніть
надягн розкльошену спідницю в горивузьку або середню. Подивіться в дзерзонтальну смужку — ву
непропорційною
пампушкою.
кало: ви зовсім не виглядаєте
вигляд
р
рц
у
Лише молодим. См
Смужки
мужки пасують усім, але чим старша
людина, тим менш конт
контрастними
трастними вони повинні бути.

Фото із сайту timeforimage.ru.

Сода-помічниця
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l ШПАРГАЛКА ДЛЯ ДВОХ

Три міфи про смужку

Пішла в магазин по кефір,
а повернулася із цілим пакетом

Газета НА ВИХІДНІ»

Фото із сайту masculino.ru.
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Надя сином
пишалась і Маші в
приклад ставила.

Надія, лиш коли геть зле стало, до сина зателефонувала...

фото в газеті напередодні виборів і з’явились. Як тільки отримав омріяне місце —
знову за маму забув.
Надія, лиш коли геть зле стало, до
сина зателефонувала. Сподівалась жінка, що єдина дитина пожаліє, допоможе.
Але той навіть з районки її забирати не
став. Прийшов, посвітив своїм мандатом,
вимагаючи особливої до себе уваги, поговорив із професором і вирішив нічого не
робити. Приніс все ж мамі торбу якихось
пляшечок і сказав тітці Маші:
Р Е К Л А М А

— Це їй приписали, аби не так її отой
недуг турбував. Як буде треба – давайте.
Більше його ніхто й не бачив.
… Маша, порадившись із дітьми,
влізла в чималі борги, але повезла
Надію до столиці і там в одного з найкращих спеціалістів зробила все, аби
врятувати сестру. Зараз Надійка у неї
живе. Тиха стала і розгублена. Дивиться, як до Маші горнуться син-тракторист і донька-доярка. І тихо втирає гіркі
сльози.
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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
20216228103 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій
громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Сортування, збагачення корисних копалин ТОВ «ОПТІМ-ПАЛИВО».
2. Суб’єкт господарювання
Юридична адреса ТОВ «ОПТІМ-ПАЛИВО»: 79026, м. Львів,
вул. Академіка Сахарова, буд. 80А, кв. 28., тел.+38 (073) 496–70–
17, е-mail: optim-palyvo@ukr.net.
Місце розташування об’єкту планованої діяльності: 45240, Волинська
область, Луцький район, с. Жидичин, вул. Данила Галицького, буд. 61М.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА, 43027
м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел. (0332) 74 01 32, (0332) 77 82 32. E-mail: eco@
voleco.voladm.gov.ua. Контактна особа — відділ оцінки впливу на довкілля
та стратегічної екологічної оцінки.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде надання висновку з оцінки впливу на довкілля.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх
запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 30 робочих днів
(не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку,
стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування.
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому
числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19),
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування
та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей
період.
Громадські слухання (перші) відбудуться
_______________________________________________
______________________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Гр о м а д с ь к і
слухання
(другі)
відбудуться
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА, 43027
м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел. (0332) 74 01 32, (0332) 77 82 32. E-mail: eco@
voleco.voladm.gov.ua. Контактна особа — відділ оцінки впливу на довкілля
та стратегічної екологічної оцінки.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції,
та строки надання зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА, 43027
м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел. (0332) 74 01 32, (0332) 77 82 32. E-mail: eco@
voleco.voladm.gov.ua. Контактна особа — відділ оцінки впливу на довкілля
та стратегічної екологічної оцінки.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 404 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного
у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може
ознайомитися з ними
м. Львів, вул. Стрийська, буд. 86В, оф.6, або Волинська область, Луцький
район, с. Жидичин, вул. Данила Галицького, буд. 61. У робочі дні з 8.00 до 15.00.
Контактна особа: Жук Р. Є., тел. +38 (067) 67–36–525.
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Олександр Харват мріє зробити
Рівне столицею. Фотографічною
Цими днями він відкрив унікальний музей фотографії та історії
Рівного. До його створення митець ішов 11 років і за цей час зібрав
понад тисячу експонатів
Фото із сайту my.rv.ua.

Ірина ПАСІЧНИК

колекції представлені фотоапарати та інше обладнання, яке
використовували для зйомки,
починаючи з кінця ХІХ століття. Одну
із виставлених камер Олександр
Харват придбав у селищі Степань
на Сарненщині, вона стала одним
із найбільших за розміром експонатів. Є тут апарати і радянського виробництва, і старого закордонного.
Частину з них засновник музею купив
сам, дещо — подарували. Є тут світлини старого Рівного, афіші тутешніх
фотовиставок різних часів і негативи
світлин, зроблених у перших ательє
міста ще в довоєнний час, старовинні
альбоми, цікаві фотозони. Також у галереї працюватиме і школа для дітей,
де вихованці зможуть ознайомитися
з історією цього мистецтва, побачити
устаткування, на якому створювали
знімки багато десятиріч тому, а також
спробувати реалізувати себе у фотосправі. Допомагатиме їм у цьому
справжній ас, лауреат престижних
міжнародних конкурсів і премій
Олександр Харват, який у 2006 році
отримав нагороди «Гордість міста —
найкращий фотохудожник» і «Митець
року», а в 2010-му — «Зірка Рівного».
До учнів в уродженця Здолбунова
особливе ставлення, бо добре пам’ятає, як, навчаючись у другому класі,
отримав від мами у подарунок фотоапарат і назавжди закохався у цей вид
мистецтва.
— Пригадую, як брав ту «Смєну»
в школу, знімкував однокласників й
учителів, а вночі у ванні (бо ж треба
було темне приміщення) проявляв
свої плівки, а на ранок уже ніс готові світлини. Це зараз фотографія —
звичайне явище, нікого не здивуєш,
а тоді над світлиною потрібно було
добре «почаклувати», — пригадує
митець, який паралельно захоплювався ще й малюванням і думав, що
стане художником. Але закінчив івано-франківську школу міліції, і з її дипломом рівнянина відправили на далеку Північ боротися з економічною
злочинністю. Згодом Олександра замучила ностальгія за Україною, і він
повернувся на батьківщину. Тоді й
узявся знову за юнацьке хобі — фотографію. Спершу знімав «Зенітом»,
а у 1998-му купив Nikon FM2.
Рівнянин був учасником і дипломантом понад 250 виставок у різних
країнах світу. Як фоторепортер і

У

«Зафіксована мить уже проростає у вічність».

спортсмен-марафонець із командою
оббігав багато країн Європи, Азії,
Африки та Австралію. А в результаті
кількаденного перебування в зоні
бойових дій на Донбасі Посол миру
Олександр Харват зробив виставку

“

Рівнянин був учасником
і дипломантом понад
250 виставок у різних
країнах світу.

світлин «Війномир’я». З чорно-білих
фотографій сяють усмішки на обличчях наших захисників, хоч руки міцно
стискають зброю, земля порита окопами, оселі перетворені в руїни.
— Ніхто з них не готувався до фотографування, вони не причісувалися, «не пудрилися», не красувалися
зброєю перед фотокамерою. Були
такими, як є щодня. У кожного з них
своя історія, лиш мотивація одна —
«хто ж, як не я?» — розповідає митець.
Олександр — мисливець, котрий

знає, як упіймати у свій об’єктив
мить, притому не чекаючи особливого для цього часу.
— Хіба треба чекати на карантин,
щоб побачити і відчути, як прокидається сонечко чи наливається колос,
як селяни ведуть худобу на пасовище, пірнаючи в пухнасту ковдру ранкового туману? Таким був, приміром,
наш пленер у фотоклубі «Простір
фото»: цілющу силу природи відчули сповна. Таке собі фотополювання на ранок літнього сонцестояння
на Білівських хуторах чи захід сонця, — каже Олександр Харват. Митець мріє зробити Рівне фотографічним центром.
– 86 країн (я порахував!) були
зі своїми світлинами у нашому місті,
тобто ми маємо передумови найкращі з усіх населених пунктів України…
У нас Рівне тричі столицею політичною було, вчетверте столицею фотографічною має бути і буде! — обіцяє
Олександр Харват.
За матеріалами сайтів
ukurier.gov.ua, rvnews.rv.ua,
ogo.ua, visti.rovno.ua.
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На землі три трильйони дерев. По 420 на кожну людину на планеті.
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l СІМ «Я»

Першу казку дід Панас розповів
у волинській вишиванці

Мої найгарніші діти
— Вона така вродлива!
Очей не відірвати!

Фото із сайту pinterest.com.

Цього літа харизматичному
актору Петру Весклярову
виповнилося б 110 років

Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

Закінчення. Початок на с. 1
Євгенія СОМОВА

ІЗ ПРОВІНЦІЙНОГО ТЕАТРУ —
ДО СТОЛИЧНОГО
Коли Київ звільнили радянські
війська, Вескляров знову повернувся до фронтового театру. Після демобілізації у 1946 році хотів оселитися
у столиці. Але, оскільки він був на окупованій території, йому не дозволили. Направили працювати до Луцька,
у Волинський музично-драматичний
театр імені Тараса Шевченка. Там він
трудився до 1959 року і зіграв чимало
ролей. Зокрема, городничого у «Ревізорі», командора у «Камінному господареві», Миколу Зарудного в «Украденому щасті». У Луцьку знайшов
і кохання. Одружився із секретаркою
театру Галиною. У 1949-му у подружжя народився син Богдан. У перші повоєнні роки із житлом було сутужно.
Попри те Вескляровим виділили кімнату в комуналці у центрі міста, в триповерховому будинку на нинішньому
проспекті Волі, 17.
Життя актора змінилося після
знайомства з київським режисером Віктором Івановим. Він приїхав
до Луцька, щоб знайти артистів для
фільму «Олекса Довбуш». Побачивши колоритного чоловіка, запросив
його спробувати себе на роль діда
Петрія. З нею Вескляров 1959 року
дебютував у кіно. Харизматичного
артиста помітили й інші режисери і стали запрошувати на зйомки
у фільмах. Упродовж того року Петро Вескляров знявся на кіностудії
імені Довженка у 5 стрічках, зокрема
й у фільмі Віктора Івченка «Іванна».
Там він отримав першу велику роль.
Талановитому актору запропонували перейти у штат кіностудії імені Довженка, переїхати до столиці. Однак
дружина була проти. Розпочалися
сварки, які й привели до розлучення. Тож Петро Вескляров до Києва
подався сам. Він багато знімався,
іноді у 2–3 фільмах на рік. Особливо плідними були для нього 1960–
1961 роки — зіграв у 9 стрічках.

Його намагалися замінити на більш лояльного ведучого, але редакцію
засипали листами з благанням повернути Петра Юхимовича, «бо діти не
можуть заснути без його казок».

НА ЕФІРИ ОДЯГАВ ВИШИВАНКУ
У 1962-му Вескляров потрапив
на Українське радіо, став ведучим
вечірньої передачі для дітей «Казки
дідуся Панаса». Члени конкурсної
комісії вибрали Весклярова з-поміж
200 претендентів, бо їм сподобався
його тембр голосу і манера розповіді.
Так на 51-му році життя він став дідом
Панасом. Пізніше передачу перенесли
в телеефір. І актор, одягнувши вишиванку, подаровану ще у Луцьку коле-
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Улюбленець маленьких
і дорослих глядачів
тішився визнанням
його таланту. Правда,
успіх не позначився
на зарплаті. Артист
одержував за свою
роботу трохи більше
прибиральниці.

гою по театру Адамом Шуйком-Гайворонським, по телевізору розповідав
казки малюкам. Його передача мала
неабиякий успіх. Дідусеві Панасу діти
писали сотні листів. Улюбленець маленьких і дорослих глядачів тішився визнанням його таланту. Правда,
успіх не позначився на зарплаті. Артист одержував за свою роботу трохи
більше прибиральниці. Тож, аби вижи-

ти, прогодувати сім’ю (на той час він
одружився вдруге), шукав підробітки.
Їздив по селах із творчими зустрічами.
Про нього ходило чимало вигадок. Ось одна з них, якою пояснювали
його зникнення з екранів телевізорів.
Мовляв, під час телепередачі попрощався з дітьми, вживши нецензурне
слово. Завершуючи її, сказав: «Ось
така х..йня, малята». Однак Вескляров,
як стверджували колеги, які його знали, «міцних слів» не вживав. Відсторонили від ефіру через те, що якось
з’явився на роботу напідпитку. Актора відправили додому, а замість вечірньої казки поставили мультфільми.
Ходили й чутки, начебто його звільнили через націоналізм. Керівництво
і справді недолюблювало Весклярова
за сорочку-вишиванку, але причина
була іншою. Дід Панас, розповідали
колеги, котрі працювали з ним, став
забувати текст. Траплялося, плутав
казки. Розпочинав одну, а потім перескакував на іншу.
Телекар’єру артист закінчив
у 1988 році. Причім зовсім несподівано для себе. Якось він прийшов
на ефір і почув: «Ви тут уже не працюєте». Вескляров образився і більше
не приходив на телестудію. Помер він
у 1994 році. У його рідному містечку
на фасаді школи, яку збудували на місці хати, у котрій народився, встановили меморіальну дошку. На ній улюбленець дітей зображений в образі Діда
Панаса.
За матеріалами Provce. ck.ua.

Фраза про красу
стосувалася моєї подруги. Колись давним-давно,
як ще була дівчинкою-підлітком, ці слова з уст
моєї тітки вразили мене
до глибини душі, причому неприємно. У час, коли
будь-яке зауваження щодо
зовнішності сприймається,
як бальзам або сіль на рану,
ось це викликало в мене непереборне бажання цікавитися: «А я також гарна? Від
мене можна відірвати очі?».
(Певна річ, уголос нічого
такого не питала). Згадала ту свою ситуацію тепер,
спостерігаючи, як дівчатка
з моєї родини крутяться
перед дзеркалом чи скептично поглядають у смартфон, що дає змогу в режимі
фотографії оцінити свій вигляд. Підігріла бажання зачепити цю тему ще й недавно почута розповідь-спогад
дорослої жінки: її мама,
коли та була юною, вголос
шкодувала, що донька росте ширококостою, а не такою стрункою, як вона сама.
При цьому людина, яка є
однією з найважливіших,
найавторитетніших, цілком серйозно вважала, що
мусить повідомити гірку
правду, бо хто ж це зробить,
як не вона. Тож її доньці, тій
моїй знайомій, довелося роками боротися з комплексами, поки вона полюбила
себе такою, як є.
Батькам властиво оцінювати й порівнювати. Ми
робимо це часто, не усвідомлюючи, що завдаємо
болю, а найгірше — шкоди
і малим, і дорослим дітям.
Упевнена, що багато з нас
має свій досвід на підтвердження сказаного. Чимало
про це можна прочитати в художній літературі.

l КРИМІНАЛ

У Києві жінка в масці і з пістолетом увірвалась у банкк
Вона кинула на підлогу коктейль Молотова і стала розмахувати зброєю, вимагаючи гроші
Микола ДЕНИСЮК

агорілись вхідні двері, приміщення заповнив дим. Грабіжниця взяла в заручники

З

працівницю банку. Однак у цьому
шумі-гамі хтось із співробітників
установи зумів викликати поліцію,
яка прибула буквально через кілька
хвилин. Тож коли нападниця вибіг-

ла з приміщення із сумкою, в яку їй
поклали 16 тисяч гривень, то на неї
чекали копи. Скрутити її вже було
справою техніки. Як виявилось,
пістолет у 23-річної грабіжниці був

іграшкозагровий. Їй загро
жує до 15 років
за ґратами.
Тим часом свідки канападниці був
жуть, що у нападн
спільник. Бачили чолоспільни
віка, який стояв і дивився, що відбувається. Поліція про
це поки що нічого не повідомляє.

11

Письменники й психологи
порушують тему безоцінного сприйняття дітей задля
того, щоб допомогти батькам ростити їх у радості,
впевненими в своїх силах.
«Хто то такий накачаний
тут на фото серед твоїх однокласників?», «Ой, як шкода, що ти не подібна на свого тата», — таких начебто
невинних запитань і зауважень, що ранять, у спілкуванні безліч. Біда в тому, що
гіркі оцінки на адресу синів
і доньок звучать з наших уст
часто неусвідомлено. У моменти, коли тата чи маму
розбирає бажання ось так
висловитися, їхнє дитя внутрішньо стискається. Що
робити? Якщо ви переймаєтеся цим, то будьте обережними у своїх оцінках. Мій
досвід навчив мене намагатися мислити так, щоб взагалі не висловлювати свого
ставлення до чогось, якщо
не просять. Що там не кажіть, а наше сприйняття світу — дуже суб’єктивна річ,
і діти багато що здобудуть,
якщо навчаться в нас розуміти, що люди є різними,
мають на це право, і це один
із законів життя. Інше ж правило — найважливіше для
нас, їхніх батьків, що наші
сини й доньки — унікальні,
найвродливіші і зі своїми
особливими талантами, які
є, навіть якщо ще не проявилися.
Якщо 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».

Відповіді
на cканворд із с. 15

ПОНЕДІЛОК, 2 СЕРПНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

2 — 8 серпня

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

l МУЖИКИ!

Льоня-Космос заявив, що оплачував
повій для Кучми та Литвина
Колишній мер Києва Леонід
Черновецький стверджує, що
в 1990–х роках він одного разу
оплатив проституток для вищого
керівництва країни

ІНТЕР

Фото із сайту obozrevatel.com.

Фото із сайту tochka.net.

Василь КІТ
а його словами, такими послугами за його рахунок
скористалися тодішні глава
держави України Леонід Кучма,
очільник МВС Юрій Кравченко,
нардеп Володимир Литвин та Іван
Плющ, який був спікером Верхов-

З

“

Політики нібито «просто
знущалися з цих жінок»,
за що вона і захотіла
більший гонорар.

ної Ради. По допомогу до ексмера
тоді звернувся перший заступник
міністра, якому і доручили знайти
для політиків «дівчат». «Знаю тих,
хто на вокзалі блукає, але вони
цих не хочуть, їм потрібні порядні

1+1

ІНТЕР
05.25, 22.55 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 09.50 Т/с «Дамське
щастя» 12.25 Х/ф «007: ЖИВИ
ТА ДАЙ ПОМЕРТИ ІНШИМ»
15.00, 15.45, 02.45 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство» 18.00,
19.00, 03.20 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН І
ТРИ МУШКЕТЕРИ» 00.45 Х/ф
«В’ЯЗЕНЬ ЗАМКА ІФ» 04.50
«Мультфільм» 04.55 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною

Видно, десь за кордоном, де зараз живе Черновецький, йому стало сумно,
то він почав згадувати про старі «подвиги». Чи вигадувати.

дівчатка», — так нібито говорив чиновник.

За словами Черновецького, заступник міністра не знав, що йому
робити, а сам він був знайомий з однією колишньою повією, разом із нею
ходив до церкви. Тому ексголова столиці, який тоді був банкіром, вирішив
зателефонувати їй.
Жінка погодилася йому допомогти, відправила до компанії високопосадовців «порядних жінок» і сама

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 «Біле-чорне»
23:10 Т/с «Втрачені спогади»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06:20 Т/с «Комісар Рекс»
10:20 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:20, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:45, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Я все тобі доведу»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10, 21:25 Дизель-шоу 12+
11:40, 13:15, 22:55 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
13:35, 16:15 Т/с «Пес»
16:40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ»
20:20 Громадянська оборона

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 «Абзац!»

05.00, 04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.45 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.05,
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу
«Стосується кожного» 12.25
Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
14.10 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИ СКОТЛАНД-ЯРДУ»
16.05 «Чекай на мене. Україна»
20.00 «Подробиці» 21.00
Х/ф «Д’АРТАНЬЯН І ТРИ
МУШКЕТЕРИ» 00.30 Х/ф
«В’ЯЗЕНЬ ЗАМКА ІФ»

УКРАЇНА

поїхала з ними. Наступного дня вона
прийшла до Черновецького і зажадала, щоб він доплатив їй «за кожну з
дівчаток» по дві тисячі доларів, інакше
її «не поважатимуть».
За словами колишньої повії, політики нібито «просто знущалися з цих
жінок», за що вона і захотіла більший
гонорар. «Віддав я ці гроші, і більше
ніколи вона зі мною не розмовляла, я
їй не телефонував», — сказав Черновецький.

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 «Біле-чорне»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:35 Т/с «Комісар Рекс»
10:20 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:15, 14:50 Т/с «Сліпа»

14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Я все тобі
доведу»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:05 Факти
09:10, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Х/ф «УЛЬТРАФІОЛЕТ»
11:55, 13:15 Х/ф «ТОЙ, ХТО
БІЖИТЬ ПО ЛЕЗУ»
14:55, 16:15 Х/ф «ТОЙ, ХТО
БІЖИТЬ ПО ЛЕЗУ
2049»
20:05, 21:25 Х/ф
«АНАКОНДА»
22:15 Х/ф «АНАКОНДА-2:
ПОЛЮВАННЯ
НА ПРОКЛЯТУ
ОРХІДЕЮ»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
10:10 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
11:10 «Орел і Решка. На краю
світу»
13:00 Х/ф «ЧИ ВМІЄШ
ТИ ЗБЕРІГАТИ
СЕКРЕТИ?»
14:40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
20:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2

06:00 «Джедаі 2020»
06:20 Т/с «Опер за викликом-3»
НОВИЙ КАНАЛ 10:35 Х/ф «ІКС ІКС ІКС»
12:55 Х/ф «ТРИ ІКСИ-2:
06:00, 07:15 «Kids time»
НОВИЙ РІВЕНЬ»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
14:55 «Загублений світ»
07:20 «Орел і решка»
17:55 «Секретні матеріали»
09:30 Т/с «Надприродне»
18:15 «Спецкор»
12:55 Х/ф «ОДНОКЛАСНИКИ» 18:50 «Джедаі»
14:55 Х/ф «ОДНОКЛАСНИКИ 19:25 «Спорт Тайм»
2»
19:30 «Гроші 2021»
16:55 Т/с «Будиночок на
20:20 Т/с «Ментівські війни.
щастя»
Харків»
19:00 «Хто зверху?» 12+
22:30 Т/с «CSI: Місце злочину»
21:00 Х/ф «ПОВСТАННЯ»
ФУТБОЛ-1
22:50 Х/ф «ОКУПАЦІЯ»
06:10 Велес - Уніон Ла-Калера.
МЕГА
Кубок Лібертадорес 08:10
06.00 Страх у твоєму домі
Ворскла - Рух. Чемпіонат
06.45 Бандитська Одеса
України 10:00, 22:45 «Великий
09.00 Правда життя
футбол» 12:15 Металіст 09.55, 01.30 Речовий доказ
Ужгород. Чемпіонат України.
11.05 Скептик
Перша ліга 14:20 Д/с «Класика
12.05, 05.05 Містична Україна ЄВРО» 14:50 Yellow 15:00,
13.00 Дикі Філіппіни Найджела 19:15, 22:30 Футбол NEWS
Марвіна
15:15 Люксембург - Португалія.
14.00 Велика одіссея людства Відбір до ЧС- 2022 17:05 «AUTO
15.00, 19.50 Фантастичні історії ГОЛ!» 2 сезон. 5 епізод (В.
15.55, 20.50 Шукачі
Зінченко) 17:45, 20:25 «Перша
неприємностей
ONLINE» 18:25 LIVE. Волинь
16.50, 21.45 НАСА: нез’ясоване - Поділля. Чемпіонат України.
17.50, 04.15 Дива природи
Перша ліга 21:10 «AUTO ГОЛ!»
18.50 Неймовірні винаходи
2 сезон. 1 епізод (Б. Вербич)
22.35 Арктика з Брюсом Перрі
22:00 Нідерланди - Англія
23.30 Вирішальні битви
(1988)
ІІ світової

СЕРЕДА, 4 СЕРПНЯ

ВІВТОРОК, 3 СЕРПНЯ
05:35 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей
2021»
11:15, 12:20, 14:05 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп»
17:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:18 «Проспорт»
20:20 Т/с «100 тисяч хвилин разом»
22:20 Т/с «СидОренки-CидорЕнки
- 2»

05:30 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2021»
11:15, 12:20, 14:05 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп»
17:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:18 «Проспорт»
20:20 Т/с «100 тисяч хвилин
разом»
22:20 Т/с «СидОренкиCидорЕнки - 2»

06:00, 07:40 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:45 «Орел і решка»
09:55 Т/с «Надприродне»
12:35 «Аферисти в сітях» 16+
14:35 Х/ф «КУЧЕРЯВКА СЬЮ»
16:50 Т/с «Будиночок на щастя»
19:00 «Хто зверху?» 12+
21:00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
23:00 Х/ф «ПАСТКА»

МЕГА
06.00 Страх у твоєму домі
07.00 Бандитський Київ
09.05 Правда життя
10.05, 01.35 Речовий доказ
11.15 Скептик
12.15, 05.30 Містична Україна
13.05 Дикі Філіппіни Найджела
Марвіна
14.00 Повітряні воїни
15.00, 19.50 Фантастичні історії
16.00, 20.50 Шукачі
неприємностей
16.55, 21.45 НАСА: нез’ясоване
17.50, 04.40 Дива природи
18.50 Неймовірні винаходи
22.35 Арктика з Брюсом Перрі
23.30 Вирішальні битви
ІІ світової
00.30 Крила війни

12:40, 18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
14:40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20:00 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
22:00 «Орел і Решка. Навколо світу»

2+2
06:00 «Джедаі 2020»
06:45 Х/ф «КАПІТАН ГРІМ»
08:55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ СОЛДАТ»
10:50 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12:45 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Спорт Тайм»
19:30 Прем’єра! «Джедаі 2021»
20:30 Т/с «Ментівські війни. Харків»
22:40 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 19:15, 19:50, 23:30
Топ-матч 06:10 Архентінос
- Атлетіко Насьйональ. Кубок
Лібертадорес 08:10, 17:00 Інгулець
- Зоря. Чемпіонат України 10:00,
15:00, 19:00, 21:45 Футбол NEWS
10:15, 12:45 «Перша ONLINE»
10:55 Волинь - Поділля. Чемпіонат
К-1
України. Перша ліга 13:30 «Великий
футбол» 15:15 Англія - Польща.
06:30 «TOP SHOP»
Відбір до ЧС- 2022 г18:50 Yellow
08:00 М/с «Юху та його друзі»
19:30 «AUTO ГОЛ!» 20:15, 22:55
08:35 «Ух ти show»
«Студія LIVE» 20:55 LIVE. Генк 08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 «Орел і Решка. Рай та пекло» Шахтар. Ліга чемпіонів УЄФА 23:40
10:50 «Орел і Решка. На краю світу» Д/с «Класика ЄВРО»

1+1
05:35 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2021»
11:15, 12:20, 14:05 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп»
17:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:18 «Проспорт»
20:20 Т/с «100 тисяч хвилин
разом»
22:20 Т/с «СидОренки-CидорЕнки
- 2»

ІНТЕР
05.25, 22.25 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 09.50 Т/с «Дамське
щастя» 12.25 Х/ф «007: ЛЮДИНА
ІЗ ЗОЛОТИМ ПІСТОЛЕТОМ»
15.00, 15.50, 02.05 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство» 18.00,
19.00, 03.15 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН І
ТРИ МУШКЕТЕРИ» 00.15 Х/ф
«ЛЮДИНА-АМФІБІЯ»

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 «Біле-чорне»
23:10 Т/с «Референт»

СТБ
05:25 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06:15 Т/с «Комісар Рекс»
10:05 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:10, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Я все тобі
доведу»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10, 21:25 Дизель-шоу 12+
11:40, 13:15, 22:55 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
13:30, 16:20 Т/с «Пес»
16:25 Х/ф «МАЛАВІТА»
20:20 Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 «Абзац!»
06:00, 07:50 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»

07:55 «Орел і решка»
10:05 Т/с «Надприродне»
12:45 «Аферисти в сітях» 16+
14:50 Х/ф «ШАЛЕНА П’ЯТНИЦЯ»
16:50 Т/с «Будиночок на щастя»
19:00 «Хто зверху?» 12+
21:00 Х/ф «ПРИВИД В
ОБЛАДУНКАХ»
23:05 Х/ф «ЗАЛІЗНЕ НЕБО:
НОВЕ ПРИШЕСТЯ»

МЕГА
06.00 Страх у твоєму домі
07.00 Бандитська Одеса
08.45 Правда життя
09.50, 01.35 Речовий доказ
11.00 Скептик
12.00, 05.10 Містична Україна
12.50 Дикі Філіппіни Найджела
Марвіна
13.50 Повітряні воїни
14.50, 19.50 Фантастичні історії
15.50, 20.50 Шукачі
неприємностей
16.50, 21.45 НАСА: нез’ясоване
17.50, 04.20 Дива природи
18.50 Неймовірні винаходи
22.35 Арктика з Брюсом Перрі
23.30 Вирішальні битви ІІ світової
00.30 Крила війни
02.40 Бандитський Київ

12:50, 18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
14:40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Джедаі 2020»
06:20 Х/ф «ГРОМОБІЙ»
08:45 Х/ф «ІНОЗЕМЕЦЬ»
10:55 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12:50, 19:30 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Спорт Тайм»
20:30 Т/с «Ментівські війни. Харків»
22:45 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 12:20, 14:35 Топ-матч
06:10 Сан-Паулу - Расінг. Кубок
Лібертадорес 08:10, 19:15 Львів Шахтар. Чемпіонат України 10:00,
15:00, 19:00, 22:30 Футбол NEWS
10:15, 14:50, 17:00 Yellow 10:30
Металіст - Ужгород. Чемпіонат
України. Перша ліга 12:45 Шахтар
К-1
- Олександрія. Чемпіонат України
15:15 Боснія і Герцеговина 06:30 «TOP SHOP»
Франція. Відбір до ЧС- 2022 17:10
08:00 М/с «Юху та його друзі»
Ворскла - Рух. Чемпіонат України
08:25 «Ух ти show»
21:00 Волинь - Поділля. Чемпіонат
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 «Орел і Решка. Рай та пекло» України. Перша ліга 22:45 Данія Боснія і Герцеговина. Контрольна
10:50 «Орел і Решка. На краю
гра
світу»

ЧЕТВЕР, 5 СЕРПНЯ
1+1
05:30 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей
2021»
11:15, 12:20, 14:05 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп»
17:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:18 «Проспорт»
20:20 Т/с «100 тисяч хвилин разом»
22:20 Т/с «СидОренки-CидорЕнки
- 2»

ІНТЕР

06:20 Т/с «Комісар Рекс»
10:20 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:15, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Я все тобі доведу»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10, 21:25 Дизель-шоу 12+
11:40, 13:15, 22:55 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
13:30, 16:25 Т/с «Пес»
16:35 Х/ф «ГРОШОВИЙ ПОЇЗД»
20:20 Антизомбі

П’ЯТНИЦЯ, 6 СЕРПНЯ
К-1

1+1

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
10:10 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
11:00 «Орел і Решка. На краю світу»
12:50, 18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
14:40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20:00 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
22:00 «Орел і Решка. Навколо світу»

05:20, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
06:05 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей
2021»
11:15, 12:20, 14:05 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп»
17:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:13 «Проспорт»
20:15 «Одруження наосліп 7»
22:15 Х/ф «ЄВРОТУР»

2+2
06:00 Х/ф «ОБЛІВІОН»
08:35 Х/ф «ПІСЛЯЗАВТРА»
10:55 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12:50 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Спорт Тайм»
19:30 «Секретні матеріали»
(дайджест)
20:30 Т/с «Ментівські війни. Харків»
22:45 Т/с «CSI: Місце злочину»

ІНТЕР

13:15, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
22:50 Т/с «Садівниця»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10, 20:10 Дизель-шоу 12+
11:40, 13:15 Скетч-шоу «На трьох»
16+
14:10, 16:15 Х/ф «МАЛАВІТА»
17:00 Х/ф «УЛЬТРАФІОЛЕТ»
22:55 Скетч-шоу «На трьох-10» 16+

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:10 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:15 «Орел і решка»
09:20 «Аферисти в сітях» 16+
15:30 Х/ф «ХАН СОЛО»
18:15 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
ОСТАННІ ДЖЕДАЇ»
21:15 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
СКАЙВОКЕР.
СХОДЖЕННЯ»

06:00, 08:00, 15:45, 18:15 Топ-матч
06:10 Рівер Плейт - Санта-Фе.
06.00 Страх у твоєму домі
Кубок Лібертадорес 08:10 Колос
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною 07.00 Бандитський Київ
- Металіст 1925 Чемпіонат України
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
08.45 Правда життя
10:00, 15:00, 19:00, 22:30 Футбол
Сьогодні
09.55, 01.35 Речовий доказ
NEWS 10:15, 12:45 «Студія LIVE»
11.05 Скептик
09:00 Зірковий шлях
10:55, 22:45 Генк - Шахтар. Ліга
12.05, 05.10 Містична Україна
10:30 Агенти справедливості 16+
чемпіонів УЄФА 13:15 Маріуполь
14:30, 15:30 Історія одного злочину 13.05, 17.50, 04.20 Дива природи
14.05 Повітряні воїни
- Десна. Чемпіонат України 15:15,
16+
15.00, 19.50 Фантастичні історії
18:30 «AUTO ГОЛ!» 15:55 Інгулець 20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
15.55, 20.50 Шукачі неприємностей Зоря. Чемпіонат України 17:45 Д/с
21:00 Т/с «Біле-чорне»
16.50, 21.45 НАСА: нез’ясоване
«Класика ЄВРО» 19:15 Чорноморець
23:10 Т/с «Замок на піску»
18.50 Неймовірні винаходи
- Дніпро-1. Чемпіонат України 21:00
22.35 Політ над Землею
СТБ
Металіст - Ужгород. Чемпіонат
23.30 Вирішальні битви
України. Перша ліга
ІІ світової
05:15 Т/с «Коли ми вдома»

05.25, 23.10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» 09.50
Т/с «Дамське щастя» 12.25 Х/ф
«007: МІСЯЧНИЙ ГОНЩИК» 15.00,
15.45, 01.00 «Речдок» 16.30 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже багатство»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
МЕГА
20.00 «Подробиці» 21.00 Х/ф
«ПРОФЕСІОНАЛ» 02.55 «Чекай на 06.00 Страх у твоєму домі
мене. Україна» 04.05 «Мультфільм» 07.00 Бандитська Одеса
04.30 «Орел і Решка. На краю світу» 08.45 Правда життя
09.55, 01.35 Речовий доказ
УКРАЇНА
11.05 Скептик
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною 12.05, 05.15 Містична Україна
07:00, 08:00, 15:00, 19:00 Сьогодні 12.55, 04.25 Дива природи
13.55 Повітряні воїни
09:00 Зірковий шлях
14.55, 19.50 Фантастичні історії
10:40 Х/ф «КОЛИ МЕНЕ
15.55, 20.50 Шукачі неприємностей
ПОЛЮБИШ ТИ»
12:30, 15:30 Т/с «Алмазна корона» 16.50, 21.45 НАСА: нез’ясоване
17.50 Арктика з Брюсом Перрі
17:00 Історія одного злочину 16+
18.20 Неймовірні винаходи
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
22.35 Політ над Землею
23:00 Перші. Шоу Василя
23.30 Вирішальні битви ІІ світової
Голованова
00.30 Крила війни
02.40 Дракула та інші
СТБ
03.35 Секти. Контроль свідомості
05:20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
К-1
06:10 Х/ф «РІЗДВО У КОХАННІ»
06:30 «TOP SHOP»
08:00 «Врятуйте нашу сім’ю» 16+

СУБОТА, 7 СЕРПНЯ

НЕДІЛЯ, 8 СЕРПНЯ

05.25, 22.45 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» 09.50
Т/с «Дамське щастя» 12.25 Х/ф
«007: ШПИГУН, ЯКИЙ КОХАВ
МЕНЕ» 15.00, 15.50, 02.20 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство» 18.00, 19.00, 03.30
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 Х/ф
«ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ ЗМІНЮЄ
ПРОФЕСІЮ» 00.30 Х/ф «БАЛАДА
ПРО ДОБЛЕСНОГО ЛИЦАРЯ
АЙВЕНГО» 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 Т/с «100 тисяч хвилин
разом»
18:20 «Світ навиворіт»
20:13 «Проспорт»
20:15 «Вечірній квартал»
21:50 «Жіночий квартал»
23:30 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05.15 «Телемагазин» 05.45,
04.05 «Орел і Решка. На
краю світу» 06.35 «Слово
Предстоятеля» 06.45 Х/ф
«ПОГРАБУВАННЯ» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Корисна
програма» 11.00 «Позаочі»
12.00 Х/ф «ЗА СІМЕЙНИМИ
ОБСТАВИНАМИ» 14.40 Х/ф
«ВЕЛИКА ПЕРЕРВА» 20.00,
03.35 «Подробиці» 20.30
Концерт «Поїхали» 22.15 Т/с
«Батьківський інстинкт» 02.05
Х/ф «ВЛІТКУ Я НАДАЮ
ПЕРЕВАГУ ВЕСІЛЛЮ» 04.45
Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРІЖКИ»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:25 Реальна містика
08:30 Т/с «Поверни моє життя»
12:40, 15:20 Т/с «Я тебе знайду»
17:00, 21:00 Т/с «Таксистка»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Сліди у минуле»

СТБ
05:20 Т/с «Коли ми вдома»
05:35, 10:55 Т/с «Слід»
07:55 «Неймовірна правда про
зірок»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35 «Орел і решка»
09:40 Т/с «Надприродне»
13:05 «Аферисти в сітях» 16+
15:00 Х/ф «ЗАЛІЗНЕ НЕБО: НОВЕ
ПРИШЕСТЯ»
16:50 Т/с «Будиночок на щастя»
19:00 «Хто зверху?» 12+
21:00 Х/ф «ХАН СОЛО»
23:50 Х/ф «МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ»

ФУТБОЛ-1

МЕГА

13:55 «Супербабуся» 12+
18:40, 23:40 «Звана вечеря» 12+
21:00 «МастерШеф. CELEBRITY»
12+

ICTV
05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:25, 12:45, 18:45 Факти
05:45 Не дай себе обдурити
06:45, 10:05, 14:00 Скетч-шоу
«На трьох» 16+
08:55, 12:25, 13:00 Т/с «Вижити
за будь-яку ціну»
11:15 Дизель-шоу 12+
15:05 Х/ф «АНАКОНДА»
16:50 Х/ф «АНАКОНДА-2:
ПОЛЮВАННЯ НА
ПРОКЛЯТУ ОРХІДЕЮ»
19:10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
21:30 Х/ф «ТРОЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 «Вар’яти» 12+
06:10 «Хто проти блондинок?»
12+
08:10, 10:00 «Kids time»
08:15 М/ф «Бі Муві: Медова
змова»
10:05 «Орел і решка. Земляни»
11:10 «Орел і решка»
14:25 Х/ф «ОКУПАЦІЯ»
16:55 Х/ф «ЕВОЛЮЦІЯ»
19:00 Х/ф «СУСІДИ НА
СТРЬОМІ»
21:00 Х/ф «СТАРТРЕК»
23:40 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ:
ПОВСТАННЯ ЛІКАНІВ»

МЕГА
06.00 Випадковий свідок
09.20, 02.00 Містична Україна
10.15, 14.20 У пошуках істини
11.25 Речовий доказ
12.35, 00.00 Фантастичні історії
13.35 Прихована реальність

15.20 Вирішальні битви ІІ світової
16.20 Загадкові древні міста
19.05 Арктика з Брюсом Перрі
20.05 Політ над Землею
21.00 Людина і Всесвіт:
протистояння
01.00 Дива природи

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:40 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 Х/ф «ЯК ВКРАСТИ
ДІАМАНТ»
11:35 Х/ф «КРАСУНЧИК-2»
13:50 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2020»
07:15 «Загублений світ»
11:25 Х/ф «ТРИ ДНІ НА ВТЕЧУ»
14:10 Х/ф «КІКБОКСЕР»
16:05 Х/ф «КІКБОКСЕР-2»
17:55 Х/ф «КІКБОКСЕР-3»
19:50 Х/ф «П’ЯТИЙ ВИМІР»
22:00 Х/ф «ХИЖАК»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 13:30, 14:10,
14:40 Топ-матч 06:10 Атлетіку
Мінейро - Депортіво Ла Гуайра.
Кубок Лібертадорес 08:10, 18:50
Генк - Шахтар. Ліга чемпіонів
УЄФА 10:00, 15:00, 22:30
Футбол NEWS 10:15, 13:00 «УПЛ
ONLINE» 11:10, 17:00 Металіст Чорноморець. Чемпіонат України
13:40 Д/с «Класика ЄВРО»
14:20 «AUTO ГОЛ!» 15:15 Волинь
- Поділля. Чемпіонат України.
Перша ліга 20:40 Інгулець Зоря. Чемпіонат України 22:45
Колос - ФКСБ/Шахтар (К). Ліга
Конференцій

1+1
05:35, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07:00 «Життя відомих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Світ навиворіт»
18:30 «Світське життя. 2021.
Найкраще»
20:15 Х/ф «ЧАС»
22:25 Х/ф «ЛЮДИНА, ЩО
БІЖИТЬ»

ІНТЕР
05.55 Х/ф «ХТО Є ХТО?»
08.00 «уДчний проект» 09.00
«Готуємо разом. Домашня
кухня» 10.00, 11.00, 12.00
«Інше життя» 13.00 «Речдок.
Випереджаючи час. Мазур»
17.40 Х/ф «ПРОФЕСІОНАЛ»
20.00 «Подробиці» 20.30 Х/ф
«АГЕНТ ЛЕВ» 22.30 «Бенефіс
Софії Ротару» 00.35 «Речдок»

ICTV
05:05 Еврика!
05:10, 12:45, 18:45 Факти
05:35 Особливості національної
роботи
06:25 Антизомбі
07:30 Секретний фронт
08:35 Громадянська оборона
09:40, 13:00 Т/с «Пес»
13:15 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
15:30 Х/ф «ТРОЯ»
19:10 Х/ф «ВТІКАЧ»
21:50 Х/ф «СЛУЖИТЕЛІ
ЗАКОНУ»

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

05:25 «Таємний агент» 12+
06:30, 08:00 «Kids time»
06:35 М/с «Том і Джеррі»
07:00 М/ф «Том і Джері. Історія
Лускунчика»
08:05 Х/ф «НЕБЕСНІ ГІНЦІ»
09:55 М/ф «Луїс і прибульці»
11:40 Х/ф «НАПРОЛОМ»
13:40 Х/ф «ПРИВИД В
ОБЛАДУНКАХ»
15:45 Х/ф «СТАРТРЕК»
18:15 Х/ф «СТАРТРЕК:
ПОМСТА»
21:00 Х/ф «СТАРТРЕК: ЗА
МЕЖАМИ ВСЕСВІТУ»
23:35 «Improve Live Show» 12+

05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07:00 «Хата на тата» 12+
12:20 «МастерШеф. CELEBRITY»
12+
15:00 «СуперМама» 12+
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:00 «Один за всіх» 16+
23:40 «Я соромлюсь свого
тіла» 16+

06.00 Випадковий свідок
08.55, 01.50 Містична Україна
09.50, 14.00 У пошуках істини
11.00 Речовий доказ
12.10, 00.00 Фантастичні історії
13.10 Прихована реальність
15.10 Вирішальні битви
ІІ світової
16.10 Людина і Всесвіт:
протистояння

УКРАЇНА
05:50, 19:00 Сьогодні
06:50 Реальна містика
08:40 Т/с «Біле-чорне»
17:00, 20:00 Т/с «Добра душа»
22:00 Т/с «Дружина за обміном»

МЕГА

08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»
11:00 «Орел і Решка. На краю світу»
12:50 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
14:40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
18:10 Х/ф «КРАСУНЧИК-2»
20:25 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
22:25 «Орел і Решка. Навколо світу»

2+2
06:00 «Джедаі 2020»
06:10 Х/ф «ЕКСПЕДИЦІЯ «НОЇВ
КОВЧЕГ»
09:00 Х/ф «КІНГ КОНГ»
12:45 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Спорт Тайм»
19:30 Х/ф «211»
21:10 Х/ф «ЛЮДИНА
ПРЕЗИДЕНТА»
23:05 Х/ф «ЛЮДИНА
ПРЕЗИДЕНТА-2»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 17:30 Топ-матч
06:10 Бока Хуніорс - Барселона.
Кубок Лібертадорес 08:10 Минай
- Олександрія. Чемпіонат України
10:00, 15:00, 20:15, 22:30 Футбол
NEWS 10:15, 12:45 «Студія LIVE»
10:55, 15:45 Колос - ФКСБ/Шахтар
(К). Ліга Конференцій 13:15 Генк Шахтар. Ліга чемпіонів УЄФА 15:15
«AUTO ГОЛ!» 17:45 Д/с «Класика
ЄВРО» 18:15 Yellow 18:30, 21:25
«УПЛ ONLINE» 19:25 LIVE. Металіст
- Чорноморець. Чемпіонат України
22:00 Нідерланди - Англія (1988)
22:45 Польща - Ісландія. Контрольна
гра

19.10 Політ над Землею
21.00 Загадкові древні міста
01.00 Дива природи

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:35 «Ух ти show»
09:15 «Орел і Решка.
Шопінг»
11:10 Х/ф «ТЕОРІЯ ХАОСУ»
12:45 Х/ф «ЯК ВКРАСТИ
ДІАМАНТ»
14:25 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2020»
07:40 «Загублений світ»
12:45 Х/ф «ЛІКВІДАТОРИ»
14:40 Х/ф «ЧОРНИЙ ЯСТРУБ»
17:30 Х/ф «НА МЕЖІ»
19:45 Х/ф «КОМАНДА А»
22:00 Х/ф «ХИЖАК-2»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 12:20, 14:35
Топ-матч 06:10 Палмейрас Універсітаріо. Кубок Лібертадорес
08:10 Рух - Верес. Чемпіонат
України 10:00, 15:00, 17:45,
20:15, 23:00 Футбол NEWS 10:15,
15:45, 23:15 Yellow 10:30 Шахтар
- Олександрія. Чемпіонат України
12:45 Металіст - Чорноморець.
Чемпіонат України 15:15 «AUTO
ГОЛ!» 16:00, 18:55 «УПЛ ONLINE»
16:55 LIVE. Минай - Колос.
Чемпіонат України 19:25 LIVE.
Ворскла - Львів. Чемпіонат
України 21:20 «Великий футбол»
23:25 Нива - Олімпік. Чемпіонат
України. Перша ліга

Що віщують зорі
Гороскоп на 2 - 8 серпня
ОВЕН. Відпочиньте ж нарешті від роботи,
вона нікуди від вас не подінеться. Ви багато
чого можете встигнути. Женіть геть усі свої сумніви — і з легкістю подолаєте багато труднощів
в особистому житті. Подаруйте радість рідним і
близьким. Сприятливий день — вівторок, несприятливий
— п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Якщо ви прагнете підвищити працездатність і стати пунктуальнішими, у вас буде
шанс це зробити. Очікуйте просування кар’єрними сходами. У вихідні можливі суперечки з колегами та друзями. Постарайтеся не загострювати
ситуації. Сприятливий день — понеділок, несприятливий
— четвер.
БЛИЗНЮКИ. Не варто боятися нових
починань, вони принесуть вам впевненість у
своїх силах і фінансову стабільність. Можливе
здійснення давніх бажань. Чекайте приємних
змін в особистому житті та перемог на любовному
фронті. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий —
вівторок.
РАК. Тиждень буде вдалим для завершення справ, що нагромадилися, і вирішення
проблем. Чим менше говоритимете про свої
наміри і плани, тим швидше вони здійсняться. У
вихідні не створюйте конфліктних ситуацій, краще
відпочиньте в колі друзів. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — п’ятниця.
ЛЕВ. Робіть тільки те, що дійсно потрібно
особисто вам. Можливе несподіване вирішення
психологічних і фінансових проблем. У вихідні
можете потрапити на зустріч, яка допоможе
змінити ваш погляд на ситуацію, яка створилася.
Сприятливий день — середа, несприятливий — субота.
ДІВА. Найближчі дні варто присвятити
інтенсивній роботі. Тиждень буде насичений
досить значимими подіями як на роботі, так і в
особистому житті. Будьте обережні з документами та з кредитними картками. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
ТЕРЕЗИ. Зненацька можуть виникнути нові
перспективи в особистому житті. Постарайтеся
не відмовляти друзям, якщо, звичайно, у ваших
силах допомогти. А от поганий настрій краще
приховати, щоб уникнути непотрібних проблем. У
вихідні ймовірний приємний відпочинок із коханою людиною.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
СКОРПІОН. Ви багато чого можете повернути на свою користь. Усе зараз залежить тільки
від ваших зусиль. Успіх гарантований — треба
тільки відкинути все несуттєве й зосередитися
на дійсно важливих справах. Проводьте більше
часу з родиною. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
СТРІЛЕЦЬ. Будьте обережні з інформацією
та утримуйтеся від висловлювань — вони можуть бути невірно витлумачені. Затіваючи нові
справи, обирайте абсолютно надійних партнерів. На людей, яких не дуже добре знаєте, розраховувати не варто. У вихідні ймовірний незначний збій у ваших
планах. Сприятливий день — середа, несприятливий —
понеділок.
КОЗЕРІГ. Якщо у вас з’явилися нові оригінальні ідеї — втілюйте їх у життя. Вдалий час для
ділових поїздок та підписання угод. Можливі несподівані зустрічі з людьми з вашого минулого.
Постарайтеся більше часу проводити з родиною,
бажано за містом. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
ВОДОЛІЙ. Постарайтеся не бути надто
егоцентричними — навколо вас теж багато ранимих людей. Будьте коректними у спілкуванні
з ними. В особистому житті є небезпека наступити на ті ж граблі. Краще відразу сказати, що вас
не влаштовує в партнерові. Сприятливий день — середа,
несприятливий — п’ятниця.
РИБИ. Вам потрібно розібратися в собі й
поставити досяжні цілі. На роботі чи в особистому житті може з’явитися серйозний конкурент. Будьте завбачливі, інакше ваші позиції
похитнуться. Перегляньте деякі свої принципи. У
вихідні ймовірні приємні хвилювання. Сприятливий день
— понеділок, несприятливий — четвер.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Фото helaplatform.com.

Медово пахне стиглий абрикос...
Ці золотисті плоди не лише надзвичайно корисні,
а ще й неймовірно смачні, ароматні, соковиті. А ще
абрикос має високий показник кулінарної валентності,
тож, як ніякий інший фрукт, годиться для втілення
гастрономічних фантазій – його використовують у
приготуванні багатьох страв: випічки, десертів, напоїв,
консервацій, других страв і навіть супів

Фото із сайту protorti.net.

ШАРЛОТКА
Фото із сайту pinterest.com

МАФІНИ З АБРИКОСАМИ
Інгредієнти: 2 скл. борошна,
1 скл. цукру, 1,5 скл. дрібно нарізаних абрикосів, 3 яйця, 1 скл. сметани, 0,5 скл. олії, 0,5 ч. л. ванілі,
0,5 ч. л. мигдалевого екстракту, 2 ч. л.
розпушувача для тіста.
Приготування. У глибокій ємності
ретельно змішайте борошно, цукор, і
розпушувач. Додайте абрикоси і вимішайте, щоб шматочки рівномірно розподілилися по всій борошняній масі.
В іншій мисці злегка збийте яйця, додайте сметану, олію, ваніль і мигдальний екстракт. Вилийте яєчну суміш у
борошно, добре перемішайте. Розкладіть тісто у формочки для мафінів,
заповнюючи їх не більш як наполовину, і запікайте в духовці приблизно
30 хвилин за температури 190 градусів. Готові мафіни охолодіть, прикрасьте на свій смак.

Інгредієнти: 5 яєць, 200 г цукру, 180 г
борошна, 0,5 ч. л. соди, 400 г абрикосів, 10 г
вершкового масла.
Приготування. Відокремте жовтки, білки
збийте до стійких піків. Не перестаючи збивати, невеликими порціями додавайте цукор.
Тоді введіть у білкову масу збиті окремо яєчні
жовтки й акуратно вимішайте. Соду змішайте
з борошном і поступово додавайте у суміш,
обережно перемішуючи лопаткою. Абрикоси добре помийте, видаліть кісточки, наріжте
ягоди скибочками. Форму діаметром 26–28 см
змастіть вершковим маслом. Влийте у форму
половину тіста. На нього викладіть шматочки
фруктів так, щоб вони не торкалися один одного. Зверху вилийте решту тіста. Поставте форму
в розігріту до 220 градусів духовку і запікайте
шарлотку при 220 градусах протягом 5 хвилин,
потому зменшіть температуру до 170 градусів
і печіть приблизно пів години. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою. Діставши з духовки, охолодіть шарлотку у формі. Подавайте
разом зі збитими вершками або морозивом.

“

А ВИ ЗНАЛИ, ЩО...
l Перші згадки про абрикос містяться в
китайській літературі, що датується IV тисячоліттям до н.е. Однак поширення в Старому Світі
він отримав завдяки Вірменії. Саме вірменські
купці подали жителям Стародавнього Риму в
I ст. н.е. дивовижні золотисті плоди, і відтоді почалася тріумфальна хода абрикоса Європою.
Римляни, до речі, стали називати фрукт Prunus
armeniaca, що в перекладі з латини означає «вірменська слива».
l У світі налічується близько двох десятків
сортів абрикосів, плоди яких різняться кольором, розміром і смаком. Найсолодші – середньоазіатські сорти. Однак на наших теренах
вони не приживаються через відмінність клімату.
l Одними з найбільш солодких вважаються таджицькі абрикоси – плоди деяких видів
містять більш як 80% цукру.
l Особливою популярністю користуються плоди абрикоса в сушеному вигляді. Залежно від способу сушіння і підготовки плодів
сухофрукти поділяються на три види: сухий
абрикос із кісточкою – урюк; сухий плід без
кісточки – кайса; абрикос, висушений половинками – курага. Перевага цього способу заготівлі в тому, що в плодах залишається безліч

Речовини, що
містяться в абрикосах,
благотворно впливають
на судини головного
мозку і підвищують
працездатність.

корисних речовин, які при інтенсивній тепловій обробці (варіння, запікання) руйнуються.
Саме тому найкращою альтернативою свіжим
абрикосам вважаються курага, урюк, кайса, а
також свіжозаморожені плоди.
l В абрикосовій м’якоті міститься багато
клітковини, органічних кислот, мінеральних
речовин (калій, магній, фосфор). Цінними є
золотисті плоди, які містять кислоти – яблучну, лимонну, винну, саліцилову. А от вітаміну
С в цьому фрукті практично немає, зате його
відсутність компенсується вітамінами Р, В1 і РР.
l Постійне вживання абрикосів знижує
ризик серцево-судинних захворювань і є
прекрасною профілактикою багатьох хвороб
очей та печінки – завдяки природному антиоксиданту бета-каротину. Ці плоди просто необхідні тим, хто часто відчуває інтелектуальні
та емоційні перевантаження: речовини, що
містяться в абрикосах, благотворно впливають на судини головного мозку і підвищують
працездатність.
l Маска з абрикосового пюре, нанесена
на обличчя і шию, миттєво зніме сліди втоми,
а послідовне її застосування значно поліпшить стан шкіри загалом. Бета-каротин, який
міститься у фрукті, відновлює суху шкіру і робить її свіжою і підтягнутою.

КУРАГА
Пам’ятайте, для кураги підійдуть
тільки щільні цілі плоди
Інгредієнти: 2 кг абрикосів, 1 кг цукру,
1 ч. л. лимонної кислоти, 100 мл води.
Приготування. У каструлю висипати
цукор, влити воду, додати лимонну кислоту і зварити сироп, прокип’ятивши його
5 хвилин. У киплячий опустити абрикоси,
довести до кипіння і проварити 15 хвилин. Потому вимкнути вогонь і охолодити
абрикоси в сиропі. Застелити деко пергаментним папером, викласти на нього вистуджені абрикоси і поставити в розігріту
до 50° духовку на 2 години. Сушити курагу

КРЕМОВИЙ ДЕСЕРТ

Фото із сайту smachno.ua

в духовці, увімкнувши режим «обдування».
Досушувати її на балконі, закривши москітною чи будь-якою іншою сіткою з дрібними
отворами. Через 1–2 дні домашня курага
буде готова.

Інгредієнти: 2 скл. нарізаних абрикосів
разом із соком, 1,5 скл. знежиреного кисломолочного сиру, 100 г крем-сиру або дитячого сирка з ваніліном, 2 ст. л. цукру.
Приготування. Кілька абрикосових
скибочок відкладіть, щоб згодом прикрасити десерт, решту помістіть у блендер разом із кисломолочним сиром і дуже добре
збийте. Додайте сирок із ваніліном та цукор,
знову увімкніть блендер і доведіть масу до
однорідної кремоподібної консистенції. Отриману суміш розкладіть у красиві склян-

Фото freepik.com.

ки або креманки, прикрасьте скибочками
абрикоса і поставте в холодильник на кілька
годин.

АБРИКОСОВИЙ ДЖЕМ
СЛОЙКИ
Інгредієнти: 0,5 кг абрикосів, 1 яйце,
500 г готового листкового тіста, 50 г цукрової пудри, трохи олії.
Приготування. Абрикоси розрізати
навпіл, видалити кісточки. Відокремити
білок від жовтка. Жовток збити окремо,
білок – з цукром. Тісто покраяти квадратиками приблизно 10х10 см. Абрикосові половинки занурити в збитий білок,
викласти на серединки квадратиків, защипнути краї навхрест, змастити випічку
збитим жовтком. Деко змастити олією і

Фото із сайту klyovamama.com.

викласти слойки. Випікати 20 хвилин за
температури 180 градусів.

Інгредієнти: 1 кг спілих абрикосів,
800 г цукру, 1,5 скл. води.
Приготування. Абрикоси ретельно
вимити, розділити навпіл, видалити кісточки. Скласти половинки ягід в антипригарну
каструлю або іншу ємність із товстим дном.
Залити їх водою так, щоб вона тільки трохи покрила, і варити до м’якості фруктів не
більше 10 хвилин. Тоді протерти їх через
сито, щоб позбутися шкірки і волокон. До
отриманого однорідного абрикосового
пюре додати цукор, перемішати. Каструлю
з джемом поставити на вогонь, довести до
кипіння і, зменшивши полум’я, варити

Фото із сайту bhub.com.ua.

45–60 хвилин до бажаної густоти, знімаючи піну й періодично помішуючи дерев’яною лопаткою. Готовий джем розлити у
стерильні банки і закатати стерильними
кришками. Зберігати у прохолодному місці.
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Наше сьогоднішнє «Віват!»
летить і до Польщі
— Скажу чесно: це не я «розкопала» Менделєєва,
— усміхається в телефонну трубку абсолютна
переможниця 26–го туру Віта Бобко зі славного
волинського села Затурці — батьківщини видатного
українського політичного діяча, історика, історіософа,
соціолога, публіциста, теоретика українського
консерватизму В’ячеслава Липинського. — Це
розгадала моя сестра Людмила Музичук, яка зараз
перебуває на заробітках у Польщі. Я їй надіслала
завдання, щоб теж думала, бо запитання виявилося
дуже складним. Ми часто паралельно мудруємо
над секретами «Гарбуза». Тож нині вона першою
«докопалась» до відповіді і надіслала мені. Я ще раз
звірила — і відкрила для себе багато цікавих фактів
про героя завдання
Грицько ГАРБУЗ

оскільки ми вже стільки слів написали, але
жодним із них не видали відповіді, ще раз нагадаємо запитання — хоч
головне фото в статті, як ви
вже здогадалися, не просто
так стоїть.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»
— 26 (2021)

При всіх своїх пізнаннях Менделєєв
не довіряв лікарям і відмовлявся
вдаватися до їх допомоги, вважаючи
за краще лікуватися народними
засобами.

Лише одна Віта Бобко
(разом із сестрою) розгадала цю таємницю і надіслала
нам есемес–повідомлення
зі словом–відповіддю «Менделєєв». Тому заслужено
стає володаркою одразу
двох призів: як залікового
балу, так і 200 гривень. Переможниці гучно гукаємо
«Віват!», щоб почула і сестра
за Західним Бугом, а нам час
ставити нове запитання.
Оскільки пора зараз олімпійська, то й завдання — відповідне.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»
— 30 (2021)
У цьому динамічному
творі є й елементи важкої
атлетики, і спортивної
ходьби, карате (в одному з
варіантів), навіть заключ-

Cклав пан Андрій.

З ним пов’язане слово з
фільму «Сімнадцять миттєвостей весни» і число, більше
100, але менше 110. Політ, як
у Незнайка. Любов до лазень,
чаю, цигарок і… Смерть, як

від коронавірусу, хоч тоді,
звісно, про цю інфекцію ще
не говорили.
Хоча люди, які з ним жили
найближче, знали про його
вміння майстерно виготовляти предмети, з якими особливо асоціюється нинішня
пора.
А ще йому приписували
хабар священнослужителю і те, що… лошиці.
Також із ним можна пов’язати причину, чому українці кілька днів тому були
проти поляків і словаків на
Євро-2020.
Чиє фото ми заховали у
гарбузі?

“

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні
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ний вигук, як у тенісі… Думаю, брати–велетні Клички бачать у ній боксерське,
тільки дещо іншого розміру.
Я вже не кажу про «червону
нитку» твору, якою є популярний елемент святкування здобутого очка у спорті…
А «медаллю» — «призовими» у творі виступає особливий предмет, час якого
ось–ось настане. Саме цю
«нагороду» ми і заховали.
Що знаходиться у гарбузі?
Переконаний, коли розгадаєте, усміхнетеся, подякуєте Грицьку Гарбузу за підняття настрою, адже будете
з цим твором не один найближчий день. Споримо? ☺
Слово–відповідь треба надіслати до 11 серпня
тільки у вигляді sms–повідомлення на номери:
0501354776 і 0672829775
(наприклад: «Око», «Три
ведмеді», «Світлана Орловська»), але обов’язково
вказати після слова–відповіді у дужках ще й своє ім’я і
прізвище (наприклад: «М’яч
(Саша Філюк)»).
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.
Цікавих вам відкриттів
із чудовими людьми!

Скажіть, що за часів вашого школярства на стіні кабінету
хімії не було тієї «Таблиці Менделєєва»?!

20 років над нею думав,
а не так просто приснилась
Дмитро Іванович Менделєєв (1834 — 1907) більшості
з нас відомий як творець періодичної системи хімічних
елементів, вона ж — «Таблиця Менделєєва», але
він досяг успіху в різних галузях науки — геології,
метрології, фізиці, економіці, а хімії присвятив не
більше 10% своїх робіт
 Побутує думка, що Менделєєв побачив свою майбутню таблицю уві сні, а коли прокинувся, то намалював її. Це міф. Навіть
сам учений віджартовувався: «Я, може, над нею років 20 думав, а
ви вважаєте, що так просто сів і вигадав».
 Дмитро Менделєєв був наймолодшою дитиною в багатодітній родині, аж сімнадцятою.
 Після першого шлюбу і розлучення Менделєєву було заборонено протягом 6 років одружуватися повторно, але один
священник за 10 тисяч рублів (величезні тоді гроші!) повінчав
його з новою обраницею. За це батюшку було позбавлено духовного сану.
 У 1887 році Менделєєв піднявся на повітряній кулі власної
конструкції, яка називалася «Руська», на висоту понад 3000 метрів. Там йому вдалося виміряти тиск, температуру і навіть побачити сонячне затемнення.
 Поширена думка, нібито Менделєєв винайшов горілку. Але
це зовсім не так. Горілка існувала задовго до 1865–го. Просто того
року він захищав дисертацію, яка називалася «Міркування про
з’єднання спирту з водою». Причому в цій праці вчений описував
концентрації, набагато вищі, ніж 40%.
 Саме Менделєєв першим винайшов трубопровід для перекачування нафти. До цього її транспортували в бочках і бурдюках.
 Менделєєв тричі був номінований на Нобелівську премію,
але так і не отримав її, найімовірніше, через конфлікт із братами
Нобелями за видобування в Баку нафти.
 При всіх своїх пізнаннях вчений не довіряв лікарям і відмовлявся вдаватися до їх допомоги, вважаючи за краще лікуватися
народними засобами. До того ж курив так, що пальці були жовті.
 Саме Менделєєв не тільки розробив проєкт першого в світі
арктичного криголама «Єрмак», але і взяв активну участь у його
будівництві. На початку 1907 року Дмитро Іванович сильно застудився, і спочатку йому поставили діагноз плеврит, але потім
виявилося, що це запалення легенів. Через нетривалий час він
помер.
Крім різних наук, Дмитро Іванович захоплювався тим, що
робив валізи. У Санкт–Петербурзі і Москві він був відомий як
кращий «чемоданний майстер». Валізи у нього були дійсно гарні
і якісні. У цьому йому допоміг клей, який він сам придумав, дослідивши перед цим властивості інших клеїв. Але рецепт його
приготування помер разом із великим ученим. Навіть коли Менделєєв зовсім осліп у старості, він продовжував виготовляти валізи, працюючи на дотик.

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
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«Професор дає лиш п’ятдесят
відсотків на успішну операцію…»
— Це недоцільне використання такої великої суми, — говорить, ніби
не про маму рідну, а про черговий фінансовий проєкт, племінник. —
Так, у мене є ці гроші, але я не збираюсь їх викинути на вітер, тим паче,
мама вже точно не повернеться до повноцінного життя. Я підрахував:
дешевше її підтримувати той час, що залишився
Процес консервування може зупинити лише одне — цілковита
відсутність того, що слід уберегти, аби не зогнило, не обсипалося…

Є така улюблена літня
розвага українок –
консервація…
Щороку кожна господиня десь так опісля Різдва заглядає у
льох, бачить повнісінькі полиці, на яких сумовито у пузатих
баночках нудиться варення, компот, огірки мариновані,
огірки квашені, огірки з кетчупом, огірки з часником, огірки
шматочками… Поруч — помідори, помідори з морквинням,
помідори з виноградом, помідори під часниковим снігом… А
ще — два десятки слоїчків аличового соусу, малинове варення,
агрусове мохіто, абрикосова фанта… Дивиться молодиця на
те все і щиро божиться, що цього року ані баночки закрутки
готувати на зиму не буде…
Світлана ПЕРЧ

потім приходить літо. І
душа обливається крівцею, коли бачить як гірко
черешням, що гронами звисають
поміж листя. І не витримує душа
української молодиці тої муки,
тої спокуси! Розум ще пробує
відбиватися, приводить якісь
аргументи: «Ти ж обіцяла… Хто
його їсть?!». Та руки вже самі
починають мити і стерилізувати
баночки та обривати черешню. І
всьо… Почалося, і той запущений процес уже не зупинити. У
своєму нестримному бажанні
консервувати українка може позмагатися хіба з яким маніяком.
Ледь убгавши у слоїки черешні, хапаємося за полуницю.
За нею — чорниці, смородина,
вишні, порічки… Потому починаються огірки. Огірки — то
окрема сторінка, то не просто
закрутка. То страшні «нєрви», бо
така вже падлюча культура той
огірок, що частенько бере та
й лупить у льосі «салютами» на
честь своєї господині. Тому закрити огірки, які будуть без «салютів», — то вершина мистецтва
закрутки. Жінка, у якої вони ніколи не «салютують», не просто господиня — богиня консервації!
Ну от нарешті всі хрусткі корнішони сховано у слоїки, і тут несподівано у тебе закінчуються банки.
То добре, якщо ти у місті і можеш
хоч серед ночі бігти у супермаркет, аби їх докупити. А в селі то катастрофа, бо слоїки мають звичку
одночасно закінчуватися у всіх
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молодиць разом. Які ж то муки,
які страждання терпить тендітна
жіноча душа, коли мусить споглядати, як щось опадає, осипається,
переростає, гниє, і не має змоги то
запхати у банку! Нарешті у магазин
привезли слоїки. Набираєш їх, летиш, така щаслива, така натхненна
і тут… Закінчився цукор! У крамниці розібрали всі кришки або весь
оцет. А воно ж сохне, гниє, переростає й осипається!
У льосі давно забракло місця. Тому закрутки утворюють такі
багатоповерхові вежі, що поставили б у тупик архітекторів, які
спроєктували древні піраміди.
І вся рідня слізно просить уже
не «крутити», бо хто ж його поїсть, але процес консервування,
який запущено в українському
селі, може зупинити лише одне
— зима, тобто цілковита відсутність того, що слід уберегти, аби
не зогнило, не обсипалося…
Тоді ще треба розсовати баночки з консервованою смакотою родичам і близьким. Видихнути з полегшенням… Десь так
опісля Різдва зазирнути у льох,
подивитися на банки з неторканою закруткою, розсердитися і
забожитися, що наступного року
— ні баночки!
Ех… Поки все це писала, в
очах стоять вишні–литовки, які
обсипаються, переспівають і
гниють. Побігла запихати їх у баночки, бо не можу зупинитися,
бо ноги самі під вишню несуть,
а руки самі банки миють. Одним
словом, рятуйте, хто може: консервація!!! ☺

Фото із сайту pixabay.com.

Анна КОРОЛЬОВА

Маші сльози котились горохом. П’ятдесят відсотків? Та
це ж шанс. І неабиякий! Племінника вона з дитинства не розуміла, але такого навіть від нього не
очікувала. Аби врятувати сестру,
потрібно було всього п’ятдесят тисяч гривень. Та на ньому костюм
дорожчий!
Але про що мова, адже сестра
сама його так виховала. Навряд чи
вона очікувала саме такого, але ж
те, чому його вчила, саме так і закінчується.
— …Славку, ти б не міг мені
допомогти, синку, — гукає сестра
племінника з кімнати. — Помий,
будь ласкавий, посуд, а я тобі п’ять
гривень заплачу.
— За п’ять таку кількість посуду не митиму, — мовив семирічний
хлопчик, поглянувши в мийку. —
Давай десятку, тут на сорок хвилин
роботи.
— А я за цю кількість можу заплатити лише п’ять, — весело підморгує Надя отетерілій Маші. — Чи
ти маєш кращу пропозицію.
Славко діловито виходить з
кімнати і йде до татка запитувати,
чи, бува, не має той для нього якої
роботи. Тим часом Надя з усмішкою
пояснює сестрі:
— Нова методика виховання.
Ми навчаємо його цінувати свій час
і свою працю. Він уже бізнес–план
склав. Накопичує гроші на нову
ігрову приставку, тоді зможе пускати друзів пограти, звісно ж, не безкоштовно. А на кошти, які отримає,
хоче придбати власний телевізор і
відеомагнітофон. Домовився вже з
татом, що візьме в нього в оренду
гараж для відеосалону.
Маша лиш хмикнула непевно.
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Аби врятувати сестру, потрібно було всього п’ятдесят тисяч гривень.

“

Славку, ти б не міг
мені допомогти,
синку, — гукає
сестра племінника
з кімнати. — Помий,
будь ласкавий,
посуд, а я тобі п’ять
гривень заплачу.

Уявила, як просить свого Петрика
помити посуд за гроші. Та малий
би просто посміявся і копієчки у

мами не взяв би. В її родині діти
допомагали батькам без додаткових прохань, а тим паче фінансових
стимулів.
Сміх сміхом, а Славко тоді за
той посуд з мамою добряче торгувався. Він його таки помив, але
за сім гривень. Виторгував! І приставку він згодом купив, і ігри найновіші. Сільські діти приходили і
платили три гривні за пів години
гри. Хочете грати вдвох — п’ять.
Машині Петрик із Танею на правах
родичів гралися за дві гривні, але
рідко, бо ж грошей у родині зайвих
не було.
Закінчення на с. 9.

Усміхніться!
:)):)):))
— Алло, це база?
— Ви не туди потрапили — це ракетна
база.
— Це ви не туди потрапили. Хто мені
заплатить за сарай, який згорiв?
:)):)):))
Ідуть чоловік iз дружиною повз аптеку.
— Іване, що означає чарка, яку обвила
змія?
— Це твоя мама п’є вино.

:)):)):))
— Ходив здавати іспит?
— Ходив.
— А який квиток витягнув?
— Вiйськовий.
:)):)):))
У дитинстві боявся темряви. Прийшла
квитанція за електрику, тепер став боятися світла.
:)):)):))
Приходить депутат до ворожки:

— Мені вчора картопля наснилася. Що
це означає?
Ворожка відповідає:
— Усе дуже просто: або навесні «посадять», або восени «приберуть».
:)):)):))
— Моя дівчина як «мобілка».
— Така ж маленька, сучасна, необхідна?
— Ні, коли гроші закінчуються, вона зі
мною не розмовляє!

