l РЕЗОНАНС

6-річну Мирославу
убив 13-літній сусід?

Фото із сайту golos.if.ua.
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Оксана Табанюк
утратила в небі сина,
а тепер – чоловіка...
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l ДИВОВИЖНА КРАЇНА

Фото із сайту dzvin.media.

Подробиці авіакатастрофи, в якій загинув один
із найкращих пілотів країни – Ігор Табанюк, що встановив
разом із ведучим-мандрівником Дмитром Комаровим
національний рекорд – читайте на с. 6

l О ЧАСИ! О ЗВИЧАЇ!

На честь Юрія Гагаріна науковець садстанції Віктор Чупринюк вивів сорт
яблуні — Ровесник Гагаріна.

Лев Симиренко. Саме йому
ми дякуємо за Ренет Симиренка.

В Україні є сад із насіння,
яке повернулося з космосу

Закінчення на с. 11

Фото із сайту narodna-pravda.ua.

Українки масово продавали
новонароджених дітей
за 60000 доларів
с. 6

Їх ще називали бандою рукопашників, бо професійно займались
цим видом спорту.

Катували розпеченими
прасками, погрожували
перестріляти дітей…

Він росте там, де був виведений
найвідоміший вітчизняний сорт яблук
ук —
Ренет Симиренка. Йдеться про невелике
лике
селище Мліїв на Черкащині, яке дало
о
країні чимало видатних постатей. Тут,
т,
зокрема, жили і працювали кілька
поколінь легендарної родини Симиренків
ренків

l ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ

Фото із сайту politeka.net.

Жорстока банда
спецназівця Сенсеяя
вдавала із себе
народних месників
Під Києвом поліція затримала
особливо небезпечну розбійну групу,
у у
яку очолював колишній співробітник
бітник
спецпідрозділу СБУ «Альфа»,
президент ГО «Федерація
сприяння розвитку спорту та
рукопашного бою в Україні»
Олександр Оверченко
на прізвисько Сенсей
Закінчення на с. 5
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Фото із сайту censor.net.

У Львові дерево вбило
двох закоханих
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Смерть застала на побаченні

Друзі Віталія стверджують, що за ним останнім часом
стежили.

Фото із сайту inlviv.in.ua.

Під час буревію у Стрийському парку дерево й ліхтар
упали на хлопця та дівчину, які сиділи на лавці
они загинули на місці. Хлопцю було 20 років, дівчині — 18. «Попередньо відомо, що на людей звалилися
дві величезні гілки, зламані буревієм. Одна гілка впала
з 10 метрів, інша приблизно з 14 метрів у бік лавки, зачепивши
освітлювальну опору, яка в свою чергу також зламалася і обрушилася на молодих людей. Шансу вижити у хлопця та дівчини не було. Допомоги уже надавати не було кому», — сказано
в повідомленні рятувальників.
Загиблий, родом із Вінниччини, був студентом Львівської
військової академії, перейшов на другий курс. У молодих людей було побачення. Поруч із загиблою дівчиною лежав букет
квітів…
Найімовірніше, у це місце влучила блискавка, адже
по сусідству розламано п’ять дерев. До негоди клен, який
упав на пару, за попередніми даними, не мав пошкоджень.

У Києві знайшли повішеним
ворога Лукашенка
Йдеться про голову громадської організації
«Білоруський дім», 26-річного Віталія Шишова
(на фото)

В

ранці 2 серпня він вийшов на пробіжку, а повішеним його виявили наступного дня в одному з парків столиці. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне
вбивство). Перевірятимуть усі версії, в тому числі версію
вбивства, замаскованого під суїцид.
«Білоруський дім» допомагав співвітчизникам, які
залишили країну з політичних мотивів та переїхали
до України. Смерть Шишова — це «спланована чекістами
операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму
білоруса», заявили в організації. За словами Юрія Щучка
з «Білоруського дому», в останні дні Шишов щось підозрював та просив подбати про своїх близьких, якщо з ним
щось станеться.

В
Рятувальники застерігають: грозу і буревії краще перечекати
не під деревами, а в приміщенні.

Фото із сайту rbc.ua.

Українська альпіністка
викарабкалась
на «гору-вбивцю»
Восьмитисячник у Гімалаях під назвою К2, або Чогорі,
вважається практично неприступним — на цій вершині
гине до 23% сходжувачів
днак 28 липня гору зуміла підкорити львів’янка Оксана Літинська. Вона стала другою після Ірини Галай українкою,
якій це вдалося. Також раніше вилізти на К2 змогли двоє
українських чоловіків — Валентин Сіпавін та Дмитро Семеренко.
Досягнення пані Оксани помітив навіть міський голова Києва Віталій Кличко. «Це — друга вершина у світі за висотою після Евересту

Відгуляли з шиком, а тепер – в суд.

Узяв до рук карабін
і почав стріляти
на власному весіллі
На Буковині 27-річний наречений влаштував
стрілянину під час святкування свого
одруження. Перебуваючи у салоні BMW
X-5, чоловік почав на радощах гатити
з автоматичного карабіна у повітря
нцидент стався у селі Нижні Петрівці Чернівецького району. На щастя, ніхто не постраждав. Правоохоронці дізналися про поведінку нареченого
після того, як у соцмережі потрапило відповідне відео. Вони вже встановили власника зброї — 33-річного приятеля нареченого. За даними поліцейських, окрім карабіна, чоловік має ще три одиниці
нарізної зброї. Але через весільне неподобство він
уже втратив дозвіл на її зберігання та використання.
А нареченому оголосили про підозру через
незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі! Ото «подарунок» зробив собі на весілля…

І

Фото із focus.ua.

О

За плечима в
Оксани Літинської —
сходження на Еверест
та ще 5 найвищих гір
усіх континентів світу.
На К2 вона піднімалась
аж 18 днів.

і перша за складністю, — вражений він. — Таке сходження потребує
відмінної фізичної підготовки, мужності та великої мети — дістатися
вершини. Адже відомо, що К2 називають горою-вбивцею, оскільки
вона має дуже складний ландшафт. На цій вершині висотою 8611 метрів гине до 23% горосходжувачів».
«Як людина, яка нещодавно підкорила Казбек, зійшовши
на вершину в 5 тисяч метрів, я розумію, наскільки складно було
нашим альпіністам здолати понад 8 тисяч метрів, — додав Кличко. — Це — неймовірна сила тіла і сила духу. Коли через біль,
фізичне навантаження, холод і ризик життям ти вперто йдеш
до мети — підіймаєшся на вершину. Бажаю нашим героям нових
висот і вершин у всьому! І сам теж готуюся до нового сходження».

Хвалив «ДНР» і Путіна:
у Києві чоловік палив
із вікна по «хахлах»
Відео зі стріляниною поліцейські
знайшли в інтернеті і швидко вирахували
україноненависника
им виявився уродженець Донецької області
1998 року народження. Під час обшуку у чоловіка
вилучили револьвер Флобер, із якого, ймовірно, він стріляв. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, тому слідчі кваліфікують дії чоловіка як хуліганство
та розпалювання національної, расової чи релігійної
ворожнечі та ненависті.
На відео чоловік, лаючись російською мовою, говорить: «Ща буду стрелять по хохлам е**ным. Где мой ган,
б**ть? Хохлы, пи****асы, ходят, с**а возле этого «Дрим
Тауна» е***его. Вот, хохол пи***ет». Після цього він вистрілив з вікна. «С**а, надеюсь, попал. Все, служи «ДНР»
во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог
поступить иначе? Все, пацаны, слава России», — записав
він голосове повідомлення після стрілянини.
За скоєне покидьку загрожує до семи років ув’язнення. Сподіваємось, що «умовним» цей «боєць»
не відбудеться.

Н

l ПРЯМА МОВА
Віктор ЛЯШКО, міністр охорони здоров’я, про пиятику на День Незалежності:
Не вживайте спиртних напоїв.
апоїв. Алколика його
голь – зло сам по собі. Але велика
кількість – це нехтування в подальми прошому чіткими прописаними
ми. Тому
тиепідеміологічними нормами.
дення
– ніякого алкоголю під час проведення
жливо,
святкових заходів. Після – можливо,
трохи із сім’єю.
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Вселенський Патріарх
ще 15 років тому напророчив
Епіфанію велике майбутнє
«Ви повернетеся в Україну, і на вас чекає служіння
українському народу»
Фото із сайту bbc.com.

Петро МАКАРУК

агато років тому теперішній
Предстоятель Православної
церкви України Епіфаній зустрівся із Вселенським Патріархом на Фанарі, і той напророчив,
що його чекає місія служіння рідному народові.
Про це Предстоятель ПЦУ сам
розповів в інтерв’ю журналістам.
Епіфаній поїхав на стажування в
Афінський національний університет. «Я навчався там рік, щоб
удосконалити знання грецької
мови. Я не планував отримувати
ще одну освіту, п’ять років учитися. Мені була потрібна тільки
мова», — розповідає він.

Б

“

Зараз у мовному
багажі Епіфанія —
грецька, українська,
англійська та
російська: «Але
я принципово
російською не
говорю».

Зараз у мовному багажі Епіфанія — грецька, українська,
англійська та російська: «Але я
принципово російською не говорю». «Грецька мова — це можливість спілкування з православним
світом. Нею розмовляє більша частина православного світу. І найдавніші Патріархати — Константинополь, Елладська, Олександрійська, Кіпрська церкви. Вони ж нас

Дарія КЛИЧ

Згідно з опитуваннями, 58% українських православних християн
вважають себе парафіянами Православної церкви України, яку очолює
митрополит Епіфаній, і яка отримала Томос з рук патріарха Варфоломія.

першими і визнали», — пояснює
Епіфаній.
Саме завдяки грецькій мові
Епіфаній познайомився, а потім і
зблизився із Вселенським Патріархом Варфоломієм. «Я був ще
світською людиною і жив в Афінах. Напевно, це був 2006 рік», —
згадує митрополит. Він потрапив
до складу делегації, яка з благословення Патріарха Філарета
їздила до Варфоломія просити
автокефалію. «Я почав говорити з
ним грецькою, — розповідає Епіфаній. — Він дуже зрадів: «Звідки
ви знаєте грецьку мову?». Я кажу:
«Вивчав в академії, зараз удосконалюю». Він запитав: «А скільки
часу ви перебуваєте в Афінах?».
А я встиг провчитися там усього
кілька місяців. «Не може бути, —

Суд у німецькому місті Нойруппін прийняв до розгляду
обвинувальний висновок проти колишнього нациста, який
працював охоронцем у концтаборі Заксенгаузен із січня 1942 року
по лютий 1945-го

Я

гадати про цю розкішну
курортну нерухомість подружжя Зеленських змусило те, що глава держави у період
з 19 по 28 липня не з’являвся
на публіці. Політолог Віктор Уколов зробив припущення, що саме
там Володимир Олександрович
міг провести останній тиждень
липня. Не беремось стверджувати, чи це правда, але італійський
маєток Зеленських — об’єкт, вартий уваги.
Справа в тому, що містечко
Форте-дей-Мармі давно облюбували російські багачі. Там мають
нерухомість московські товстосуми Роман Абрамович, Олег
Дерипаска, Михайло Прохоров,
Олег Тиньков, члени родини Єльцина та багато інших. Крім цього,
у Форте дей Мармі відпочиває
чимало росіян-високопосадовців,
зокрема Борис Громов та Олексій
Кудрін. І от серед них «затесався»
наш гарант. Непогана нагода щось
тишком-нишком із ними там «перетерти».

З

У 100 років посадять за ґрати

к очікується, процес почнеться в жовтні. Через
свій вік обвинувачений

Італійський маєток
Зеленського розташований
на «курорті російських
олігархів»
Його вілла у містечку Форте-дей-Мармі на березі Тірренського
моря має 15 кімнат і коштує майже 4 млн євро

відповів Патріарх. — Деякі люди
по 10–20 років живуть у Греції і то
не знають її досконало».
«І тоді, спілкуючись зі мною,
Варфоломій сказав мені пророчі
слова: «Ви повернетеся в Україну, і
на вас чекає служіння українському народу», — продовжує митрополит. — Я серйозно це не сприйняв, навіть забув. Тільки зараз розумію, що це було пророцтво. Так
склалося, що з тієї першої зустрічі
ми зблизилися. І хто б міг подумати, що доля поверне так, що я буду
на чолі Української церкви?».
Вони і зараз на зв’язку: «Ми говоримо і телефоном, і особисто,
коли я відвідую Константинополь.
Через пандемію довго не було такої можливості. Зараз ми очікуємо
його приїзду в Україну».

l КОЛЕСО ІСТОРІЇ

Микола ДЕНИСЮК

Ось вона – Зе-вілла.

буде брати участь у засіданнях
від двох до двох з половиною
годин. Адвокат Томас Вальтер,
який представлятиме в суді інтереси одного зі співпозивачів,

вважає необхідними такі процеси, попри похилий вік ймовірних злочинців. «Багато позивачів у такому ж віці, як і обвинувачений, і сподіваються на
встановлення справедливості»,
— зазначив він.
Через Заксенгаузен, розташований біля Берліна, пройшли
понад 200 тисяч осіб. 20 тисяч
в’язнів було вбито, в тому числі
внаслідок медичних експериментів, які проводили на них.

Відома газета New York Times
колись навіть присвятила росіянам у цьому містечку спеціальну статтю. Паоло Корчія,
президент асоціації готельєрів
Форте-дей-Мармі, у коментарі
американським журналістам дозволив собі нахабний жарт: «Ми —
як Крим, і ми проситимемось приєднатися до Росії», — ляпнув цей
веселий італієць, очманілий від
російських грошей.

ДО РЕЧІ
Володимир Зеленський купив
віллу біля моря через власну італійську фірму «Сан Томасо». Але
після скандалу, коли у 2019 році
Володимир Олександрович «забув»
задекларувати її, переписав «Сан
Томасо» на свою сусідку з Кривого
Рогу Світлану Піщанську, яка росла
з ним в одному дворі. А її сестру Ольгу Піщанську зробив головою Антимонопольного комітету України.
І не подумайте нічого такого, — тут, як Володимир Зеленський і обіцяв, ніякого кумівства,
бо ні Ольга, ні Світлана не є його
кумами…

l ПРЯМА МОВА
Давид АРАХАМІЯ, голова фракції «Слуга народу»,
шокував думками про те, навіщо Україні
потрібно було залишити собі ядерну зброю:

«

У Кравчука, мені здається, фатальна
льна помил
помилка – позбутися ядерної зброї після підписання
дписа
с ння
меморандуму, який нічого не значив. Якби ми
були ядерною державою, з нами би всі розмовляли по-іншому, домовлялися би по-іншому.
ншому.
Навіть якби не могли обслуговувати (ядерне
озброєння. – Ред.), ми могли б скоротитися,
итися,
але все одно залишити ядерний потенціенціал. Ми могли б шантажувати весь світ,
т, і
нам би давали гроші на обслуговування,
я,
як зараз це відбувається в багатьох інших країнах.

»
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Фото із сайту focus.ua.

Порошенко порівняв Путіна
з божевільним із книги
про пригоди Швейка
«Доводити, що українці та росіяни — один народ, — це як доводити, «що
всередині земної кулі є ще одна куля, набагато більша, ніж та, що зверху»
Фото із сайту durdom.in.ua.

Петро МАКАРУК

відповідь на статтю правителя Росії Володимира Путіна
про те, що українці та росіяни — це один народ, в авторитетній
польській «Газеті виборчій» з’явилась публікація п’ятого Президента
України, лідера партії «Європейська
Солідарність» Петра Порошенка, яка
називається «Стаття Путіна не про
історію. Це — політичний маніфест
із погрозами сусідам».
«Ми, українці, не маємо проблем з власною ідентичністю. І нам
по цимбалах, що саме про це думає
Путін», — відрізав у ній Петро Порошенко.
За його словами, «на погляд адекватної людини, небезпечно і дивно
будувати політику на подіях тисячолітньої давнини, а тим більше — на їх
тенденційній інтерпретації». «Ми ж,
українці, не претендуємо на Новгород лише тому, що український
володар Володимир кілька років
був новгородським князем. І навіть
не зазіхаємо на Москву як свою колишню глуху провінцію лише на тій
підставі, що її заснував Юрій Долгорукий, князь київський. Врешті-решт
Карл Великий був імператором пращурів сучасних німців та французів,
але ж жодному притомному політику
не спадає на думку проголошувати їх
одним народом, а тим більше сполучати в єдину державу», — додав він.
«Твердження, ніби українці та росіяни — один народ, нагадує мені про
опис божевільні, в якій лежав Швейк
(із роману Ярослава Гашека «Пригоди бравого вояка Швейка». — Ред.).
Серед причинних був один професор, який «доводив, що всередині
земної кулі є ще одна куля, набагато
більша, ніж та, що зверху», — порівняв Петро Порошенко.
П’ятий Президент України також
наголосив, що українці визначили європейський напрям розвитку
своєї держави, а російська агресія
ще більше утвердила цей вибір. «Наступного місяця ми відзначимо тридцятиліття Незалежності, а росіяни й

У
Хлопці з «95 кварталу», ви ж своєю співпрацею з Москвою
дискредитуєте свого колишнього шефа, а нині – президента
України!

На кремлівському
телеканалі рекламують
концерти «95 кварталу»
Йдеться про виступи артистів Зеленського, які
відбудуться у Німеччині в лютому наступного року
Василь КІТ

осійський пропагандистський «Перший канал»
анонсує концерти «95 кварталу». На це звернув
увагу блогер Мирослав Олешко та виклав відеопідтвердження у Facebook.
У рекламі російською мовою йдеться про вісім виступів «кварталівців», які відбудуться з 12 по 22 лютого
2022-го в різних містах Німеччини.
«Перший канал» — загальноросійський державний
цілодобовий телевізійний канал із найбільшим охопленням аудиторії РФ. Веде мовлення з Москви, штаб-квартира знаходиться в телецентрі «Останкіно». 75% акцій
«Першого каналу» належать уряду Російської Федерації.
Нагадаємо також, що попри агресію РФ, захоплення Криму та окремих територій Донбасу, «Квартал 95»
продає свої серіали Росії. Причому нинішнє СБУ та РНБО
не бачить у цьому нічого поганого.
Крім цього, друзі та соратники Володимира Зеленського, зокрема його помічник Сергій Шефір, мають
у Росії фірми, які займаються виробництвом фільмів
і телевізійних програм. До 2019 року співвласником
цих фірм був сам Зеленський, але після скандалу продав свою частку кінобізнесу у Росії близьким соратникам.

Р

КОМЕНТАР
Вікторія СЮМАР,
народний депутат від фракції
«Європейська Солідарність»:
«Реклама бізнесу президента
України («95 Кварталу») на російському державному «Першому каналі»… Точно не «з метою інформаційного
впливу на росіян». Це в рамках заробляння грошей.
Як і серіали в Росію. І до одного місця війна, окупація
і тисячі загиблих. Бізнес повинен процвітати, тому що
гроші — їхнє все».

АНЕКДОТ ДО ТЕМИ
Цікаво, а на концертах «Кварталу», які рекламуються російським телебаченням, досі жартують про Липецьку фабрику?

Коли російські пропагандисти, включаючи Путіна, говорять про те, чому треба
знищити Україну, здається, ніби вони справді втекли з «дурдому». Але чому ще
знаходять наші співвітчизники, які їм вірять?

“

Ми ж, українці, не претендуємо на Новгород лише
тому, що український володар Володимир кілька
років був новгородським князем. І навіть не зазіхаємо
на Москву як свою колишню глуху провінцію лише
на тій підставі, що її заснував Юрій Долгорукий, князь
київський….

досі з нею не змирилися. А чому тут
дивуватися? Лише ж тридцять років,
а в Росії багатьом і досі болить втрата

Фінляндії та Польщі, яка сталася понад століття тому», — резюмує лідер
«Європейської Солідарності».

l ПРЯМА МОВА
Віталій ПОРТНИКОВ, журналіст, про результати опитування, згідно
з яким 41% жителів України вважає росіян та українців одним
народом:
Все це означає, що про будь-який швидкий розвиток країни можна
ично.
благополучно забути — якщо подивитися на ситуацію реалістично.
пільІ через 30 років після проголошення незалежності українське суспільтанство залишається розділеним за відповіддю на найголовніше питанраїни
ня: а чи є взагалі українці? І якщо для 41 відсотка жителів нашої країни
ити
цих українців як самостійного народу немає, тоді можна поставити
наступне запитання: а чи потрібна цим людям своя держава і чии
варто за неї боротися, та ще й з тими, хто разом з українцями
нібито становить «один народ»?

«

»

l ЦИФРИ І ФАКТИ
Ціни на автогаз на АЗС встановили нові рекорди. Середня ціна зрідженого
газу в мережах АЗС 2 серпня зросла до 16,88 грн/л, водночас максимальна
сягає 17,78 грн/л. Усього з початку липня роздрібні розцінки на автогаз збільшилися на 10%.
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l О ЧАСИ! О ЗВИЧАЇ!

l ШОК!

Катували розпеченими прасками,
погрожували перестріляти дітей…

6-річну Мирославу
убив 13-літній сусід?

Закінчення. Початок на с. 1.
Василь РОГУЦЬКИЙ

«УНІКАЛЬНА ЗА РІВНЕМ
ПІДГОТОВКИ»
Так кажуть у поліції про цю
банду, яка діяла з 2017–го. Це й не
дивно, зважаючи на досвід та підготовку її ватажка. До угруповання
входило 10 членів. Самого Сенсея,
якому 42 роки, та його «праву руку»
— 24–літнього Хіміка — затримали
в липні цього року, чотирьох рядових членів узяли ще раніше. На
рахунку бандитів — щонайменше
20 зухвалих нападів зі зброєю.
Ось лише деякі з них.
 Замах на вбивство працівника поліції у Харківській області
6 грудня 2017 року — зловмисники закріпили під колесом автівки
гранату РГД-5, правохоронець отримав поранення.
 Розбійний напад на суддю апеляційного суду у Броварах
27 квітня 2018–го. Члени ОЗУ катували родину, забрали коштовності,
готівку, зброю, викрали сина разом
з автомобілем.
 Розбійний напад на родину юриста у Києві 30 вересня
2018 року. Зловмисники прострелили жертві дві ноги, забрали
15 000 доларів, поранили поліцейського під час переслідування,
один з учасників банди підірвався
на гранаті.
 Розбійний напад на ІТ–спеціаліста у селі Гора на Київщині
19 грудня 2020–го — о 20–й годині
проникли до будинку, зв’язали господаря пластиковими хомутами,
забрали майно та автівки.
 Розбійний напад на мера
одного з міст біля Києва 21 грудня
2020 року — зв’язали всю родину,
катували, погрожували пістолетом,
забрали 10 000 доларів та коштовності. Згодом виявили дитину з телефоном у шафі, злякались виклику
поліції, тому втекли.
 Розбійний напад на родину
колишнього правоохоронця у селі
Іванковичі 29 грудня 2020–го. Грабіжники зв’язали охоронця і сіли

5

Жахлива подія сталася у селищі Старий
Салтів Харківської області. Там у
покинутому будинку знайшли
мертвою 6–річну Мирославу
Третьяк (на фото)
Леонід ОЛІЙНИК

а словами мами, донька пішла
гратися з 13–річним сусідським
хлопцем і не повернулася. З ним вона
знайома із пелюшок, бо живуть в одному двоповерховому будинку. Дівчинку шукали понад 300 людей, у тому числі
і підозрюваний. Він, до речі, намагався збити одну із пошукових груп із
сліду і повести іншою дорогою… Тіло дитини знайшли близько півночі.
Згодом експертиза встановила, що дівчинка померла від удару тупим
предметом по голові. Кажуть, що була зґвалтована. Однак у поліції заявили, що результати цієї експертизи будуть лише через місяць.
Хлопця відправили до спеціальної установи. Якщо його вину доведуть, то він виявиться чи не наймолодшим убивцею в Україні. Однак
його не можуть ув’язнити за злочин, бо не має 14 років. Найімовірніше,
відправлять у спецзаклад для неповнолітніх.
Хлопця виховує одна мама. Сусіди кажуть, що неодноразово помічали за ним жорстоку поведінку — бив інших дітей, кидав у них каміння.
А в четвертому класі він привернув увагу правоохоронців тим, що з
особливою жорстокістю вбив трьох цуценят…

З
Олександр Оверченко хотів бути схожим на Олексу Довбуша?

грати в «Монополію» із чотирирічною дитиною господарів. Хлопчик
показав зловмисникам, де знаходиться сейф. Його грабіжники перенесли в сусідню будівлю, розрізали і забрали гроші й цінності.

“

Під час нападу
вони вибивали у
потерпілих «зізнання»
на камеру, а потім
оприлюднювали
ці допити на
спеціальному
телеграм–каналі.

ВДЕНЬ — ТРЕНУВАВ ДІТЕЙ,
А ВНОЧІ — ГРАБУВАВ
Більшість затриманих бандитів
Оверченко підібрав у свою групу
під час тренувань із рукопашного
бою. Найближчий помічник ватажка злочинної групи — Максим
Дожанок — ще до знайомства із
Сенсеєм (з японської — вчитель —
Ред.) у 2015 році став бронзовим
призером України зі змішаних єдиноборств. Потім продовжив тренування в Оверченка.
У поліції кажуть, що Сенсей
надзвичайно ретельно готував
злочини. Біля житла потенційних
жертв встановлювали системи
прихованого відеоспостереження,
Р

стружку кольорових
металів: мідь, алюміній,
бронзу, латунь, свинець, н/ж;
акумулятори, можливий
демонтаж та самовивіз.
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робили підкопи, використовували
саморобні сходи. Члени банди
не користувалися особистим автотранспортом, «на справу» ходили пішки. Робили це зазвичай увечері, коли уся родина була вдома.
Вривались у будинок і залякували
усіх пострілами у повітря. Якщо
це не діяло — зв’язували жертв і
катували — використовували розпечені праски, погрожували перестріляти дітей… Усього злочинці
відібрали у своїх жертв близько
7 мільйонів гривень, багато ювелірних виробів та кілька престижних машин.
Цікаво, що Сенсей намагався
подати поплічникам ці злочинні дії
як… боротьбу з корупціонерами.
Мовляв, ми ж грабуємо зажерливих
багатіїв. Перед кожним нальотом
ватажок психологічно «накачував»
бандитів, розповідаючи про якісь
нібито злочини майбутньої жертви. Під час нападу вони вибивали
у потерпілих «зізнання» на камеру,
а потім оприлюднювали ці допити
на спеціальному телеграм–каналі.
Оверченко натякав своїм підопічним, що він залишається співробітником СБУ і виконує якесь секретне
завдання…
Але навряд чи ці казочки
візьме до уваги суд. Нині всі фігуранти ОЗГ перебувають у слідчому ізоляторі, членам банди загрожує до 15 років позбавлення
волі. Самого ж Сенсея може чекати довічне ув’язнення.

А

Представництво польської агенції
оголошує набір працівників на склади
брендового одягу на околицях м. Лодзі
PОбов’язки: комплектація замовлення, упаковка,
сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
PЗаробітна плата – від 20 000 грн+премії.
PБезкоштовні обіди, чай, кава.
PЖитло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.
Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи, надалі бажаючі можуть подаватися
на карту побиту.
Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.

l БЕРІТЬ ПРИКЛАД!
Фото із сайту tsn.ua.

Українці дякують німцеві і фотографують його, але помагати не поспішають.

Турист із Німеччини
не зміг дивитись
на засмічену Україну
і взявся прибирати
65–річний Вільм Мюллер був шокований, скільки сміття
валяється на березі однієї з найбільших українських річок —
Дністра
Микола ДЕНИСЮК

юллер подорожує власним авто і поставив свій намет біля
води. Але коли побачив на пляжі розкидані пластикові
пляшки, скло, недопалки та харчові відходи, хоч неподалік
був сміттєвий бак, узявся за прибирання. І ось уже тиждень безкоштовно цим займається. Збирає непотріб по всьому березі і зносить
у бак, передає ТСН.
Але заради справедливості зауважує, що проблема сміття є не лише
в Україні. Тож у всі свої мандрівки він бере спеціальну палицю. «Я прибираю завжди, роблю це не лише тут. А всюди, де зупиняюся зі своїм
наметом. У багатьох країнах брудно і смітять однаково», — зітхає Вільм
Мюллер. Він уже став зіркою соцмереж, проте охочих приєднатися до
пана Вільма все одно небагато…

М

6

«ЦІКАВА

5 липня 2021 Четвер

Газета НА ВИХІДНІ»

www.volyn.com.ua

l РЕЗОНАНС
Фото із сайту glavcom.ua.

Фото із сайту report.it.ua.

Фото із сайту obozrevatel.com.

У згорілому будинку в селі Шепарівці жило 9 людей, четверо з яких — діти. Вони перебрались
у готель. Де мешкатимуть далі – невідомо, адже, за словами експертів, хата не підлягає
відновленню.

Син загиблого підозрює, що це могло бути убивство,
адже батькові останнім часом погрожували,
намагаючись відібрати в нього аеродром, який він
відродив.

Оксана Табанюк утратила в небі
сина, а тепер — чоловіка...
На Прикарпатті, в Коломийському районі, літак упав на хату. Пілот і троє пасажирів загинули
одразу. Люди, які були в будинку, врятувалися. Вони встигли вибігти в останній момент
Лія ЛІС

агиблі пасажири — іноземці, громадяни США, студенти-хасиди, які приїхали
на Коломийщину на відпочинок.
Господар згорілої хати каже, що
сім’ї дивом вдалося вискочити

З

надвір: літак спершу зачепив дах
сусідньої будівлі, а потім, врізавшись у їхнє житло, вибухнув.
У цьому будинку живе юна
гандболістка Анастасія Корчева,
яка навчається у Миколаївському професійному коледжі фізич-

ної культури. Клуб, у якому вона
грає, звернувся до усіх небайдужих з проханням про допомогу,
адже все, що було в хаті, повністю
вигоріло. Жити там зараз неможливо.
Очевидці розповідають, що

за лічені хвилини перед катастрофою літак виконував у повітрі фігури вищого пілотажу,
причому начебто низько над
землею. За штурвалом був Ігор
Табанюк, власник коломийського аеродрому, дуже досвідче-

ний пілот, військовий льотчик
із 40-річним стажем. Цей політ
він виконував на своєму легкомоторному літаку словацького
виробництва. Борт був випущений 5 років тому. Літак розвиває швидкість до 280 кілометрів
за годину і, за словами фахівців,
є дуже маневреним та надійним
у керуванні.
Для великої кількості укра-

“

Зараз найважче
дружині Оксані:
у 2013 році вона під
час авіакатастрофи
втратила сина Дениса,
тепер — чоловіка…

їнських авіаторів Ігор Табанюк
став учителем та наставником.
Два роки тому він разом із відомим ведучим-мандрівником
Дмитром Комаровим встановив
рекорд України. Тоді за 3 дні вони
облетіли всю країну по периметру і здійснили 33 посадки. «Це
величезна втрата для всієї української авіації, для Коломиї, для
всієї України», — сказав Комаров.
Зараз найважче дружині Оксані: у 2013 році вона під час авіакатастрофи втратила сина Дениса,
тепер — чоловіка…

ДО РЕЧІ
Багато років тому Оксана витягла свого Ігоря фактично з того
світу. Табанюк упав у глибоку
ущелину в Гімалаях — склалося
крило параплана. Рятувальники
на третю добу припинили пошуки,
але не Оксана — найняла приватного пілота, і вони цілими днями
літали у тому районі і таки відшукали Ігоря, поламаного, хворого,
виснаженого, але живого…

l ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ
Фото із сайту segodnya.ua.

60 000 доларів — і вам… «дитину під ключ»
В Україні викрили схему продажу немовлят за кордон
Микола ПАШКО

лужба безпеки України
в Харківській області викрила міжрегіональну групу
зловмисників, які «постачали» іноземцям немовлят нібито в рамках
програми сурогатного материнства.
До складу організованої групи входили мешканці Київської та Харківської областей, у тому числі керівники одного зі столичних центрів
репродуктивної медицини.
«Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб
із громадянками України. Згодом
«свої» медики офіційно засвідчували «безпліддя» дружини. А це є
підставою для офіційного застосу-

С

вання допоміжних репродуктивних
технологій», — зазначили в пресслужбі СБУ.

“

том підроблених офіційних документів обходилася замовнику в 60 тисяч
доларів», — ідеться в повідомленні.

Зловмисники допомагали іноземцям оформити
фіктивний шлюб з громадянками України. Згодом
«свої» медики офіційно засвідчували «безпліддя»
дружини.

Далі, за даними відомства, шукали кандидатку на сурогатне материнство і, щойно жінка народжувала
дитину, фіктивний шлюб розривали.
«Іноземець формально отримував
право на вивезення дитини за кордон. «Власна» дитина з повним паке-

Окрім того, в межах проведених експертиз СБУ задокументувала
факт недбалого ставлення медичних
працівників центру до своїх обов’язків, що призвело до смерті новонароджених.
Наразі зловмисникам повідом-

СБУ провела обшуки в центрі репродуктивної медицини, а також вдома
в учасників злочинної схеми. Кажуть, що назбирали достатню доказову
базу.

лено про підозру у вчиненні неналежного виконання професійних
обов’язків медичним працівником
та службового підроблення. Тривають слідчо-оперативні дії із встановлення причетності учасників схеми
до торгівлі людьми.

Нагадаємо, згідно з українським
законодавством, в країні дозволене
сурогатне материнство. Громадянки
України можуть стати сурогатними
матерями як для співвітчизників, так
і для іноземців. Основна вимога — ці
пари повинні мати офіційний шлюб.
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l І ТАКЕ З ЛЮДЬМИ ТРАПЛЯЄТЬСЯ

l УРОКИ ПАНДЕМІЇ

Горе бути «сплячою красунею», та ще більше
лихо — «фатальне сімейне безсоння»

Пиво в обмін на укол
Поки в Україні лише обговорюють методи
заохочення чи примусу до вакцинації
від COVID-19, у багатьох країнах уже
випробували різні методи впливу
на свідомість людей. Наприклад, кожному
мешканцю Нью-Йорка, який отримає
першу дозу препарату, що захищає
від коронавірусу, обіцяють заплатити
по 100 доларів

Фото із сайту zdrav.ck.gov.ua.

Сьогодні медицина може
розпізнавати і лікувати безліч
захворювань, навіть ті, які колись
вважалися смертельними. Але
досі є синдроми, які викликають
у лікарів сумніви й відчуття
безпорадності. Більшість
цих дивних станів належить
до рідкісних

Марія КАЩУК

ідповідне рішення ухвалили у мерії. Такі
заохочувальні нововведення діють від
30 липня. Запровадили їх на тлі сплеску
захворюваності у місті, викликаного штамом
Дельта. Раніше влада Нью-Йорка роздавала всім
вакцинованим лотерейні квитки з головним призом у розмірі 5 мільйонів доларів. А у Нью-Джерсі
адміністрація штату запустила програму «Пиво
в обмін на укол»…
Відомо, що у США вже щеплено двома дозами вакцин більше половини населення. Чому ж
інфекція там продовжує активно поширюватися?
Виявляється, навіть імунізовані люди можуть заражати оточуючих штамом Дельта.
Про це повідомила глава Центру по контролю
і запобіганню захворюванням США (CDC) Рошель
Валенська, наголосивши, що вакцини захищають
від тяжкого перебігу COVID-19, госпіталізацій
і смерті. Однак в деяких випадках, коли повністю
щеплені люди інфікуються вірусом, його навантаження на організм аналогічне рівню не щеплених.
Радять не легковажити й дотримуватися засобів захисту після вакцинації й українські лікарі.
« Не варто розслаблятися, після першої ін’єкції
протягом тижня потрібно особливо берегтися,
адже ви перебуваєте в стані інфекційного процесу, — застерігає інфекціоністка Ольга Голубовська. — І навіть вакциновані другою дозою
повинні розуміти, що вони можуть захворіти,
особливо якщо отримають велику кількість збудника, — тоді йде прорив імунітету».
Але іншого способу захиститися від ускладнень нема, наголошують у МОЗ і рекомендують
робити щеплення навіть людям, які вже перехворіли на коронавірус. Особливо це стосується тих
осіб, які знаходяться в групі ризику.
Перед імунізацією, кажуть, не обов’язково
здавати аналіз на наявність антитіл.
Перша і друга доза вакцини не обов’язково
мають бути однаковими. У різних препаратів —
різний принцип дії та різний склад. Втім, експерти
МОЗ хочуть дозволити використовувати Пфайзер
після першої дози Астразенека у випадку, якщо
в країні дефіцит вакцини чи була сильна алергія на першу дозу. Ухвалювати рішення про зміну препарату може лише лікар. Протоколів, які
дозволяють поєднувати різні вакцини, в Україні
наразі немає.

В

Оксана КРАВЧЕНКО

ПРОВАЛИТИСЯ В СОН МОЖНА
Й НА КІЛЬКА ТИЖНІВ
Про подібні випадки колись у народі ходили усні перекази. Моя бабуся згадувала,
як одна жінка заснула на кілька днів, а перелякані родичі вирішили, що вона померла.
Уже все було готове до похорону, а тут молодиця… прокинулася…
Тепер схожі історії час від часу оприлюднюють ЗМІ. Нинішньої весни, наприклад,
укотре всіх здивувала 17-річна Сіті Раїса
Міранда з Індонезії, яка періодично проводить в обіймах Морфея тиждень, а то й два.
Перші симптоми у юної дівчини з’явилися
у 2017 році, коли вона спала 13 днів поспіль.
Стурбовані батьки відвезли дочку в лікарню, де медики діагностували у неї синдром
Клейне-Левіна (або сплячої красуні), яким
страждає одна людина на мільйон.
Розповідають, що, незважаючи на рідкісну свою особливість, школярка живе
звичайним життям, але щойно настає напад глибокої сонливості, батьки кладуть
її до лікарні. «Щоразу, коли дочка спить довше тижня, у неї виникають судоми, тому їй
потрібна допомога спеціалістів», — кажуть
рідні.
Цей рідкісний неврологічний розлад
вражає переважно підлітків (70% пацієнтів,
які страждають синдромом Клейне-Левіна,
молоді люди). Частіше він буває у представників чоловічої статі. Однак у жінок триваліший період одужання. Симптоми можуть
включати також гіперсексуальність, поліфагію (ненажерливість) та когнітивні порушення. Пацієнти провалюються в сон на цілі дні
й навіть тижні.
Вперше синдром описали у 1815 році.
Науковці припускають, що причиною його
можуть бути вірусні та аутоімунні захворювання. Про генетичне походження розладу
свідчить історія американського адвоката
Дені Фарбера: через якийсь час після того,
як у нього діагностували рідкісне захворювання, його молодша сестра Аріель теж почала страждати від нападів тривалого сну.
«Разом із сестрою ми пережили 40 епізодів протягом 10 років», — розповів Фарбер.
Препаратів для лікування синдрому
сплячої красуні, які були б стовідсотково

Це тільки в казці принц зміг розбудити сплячу красуню, насправді ж від цього
синдрому нема ліків.

ефективними, немає. Використовують в основному групу психостимуляторів або антидепресанти.

КОЛИ «МІШЕННЮ» СТАЄ МОЗОК…
Всі ми знаємо, що недостатній або неякісний сон може негативно впливати на всі
аспекти життя, зокрема й на фізичне та психічне здоров’я. Тому й намагаємося налагодити повноцінний нічний відпочинок для
організму. Але, на жаль, іноді цього досягнути неможливо через рідкісний синдром,
відомий як «фатальне сімейне безсоння».
Такий стан є генетичним дегенеративним захворюванням головного мозку.
З плином часу кількість нейронів у людини
відчутно зменшується. Ранні симптоми розладу включають втрату ваги, прогресуюче
недосипання, прояви слабоумства, погіршення апетиту тощо. Більше того, фатальне

“

Люди з фатальним
безсонням, як правило,
помирають протягом
12–18 місяців після появи
перших симптомів.

сімейне безсоння має таку назву через свої
смертельні наслідки. Захворювання може
вплинути на вегетативну нервову систему — наш «автопілот», який регулює такі
процеси, як дихання, частоту серцевих скорочень, температуру тіла. Ознаки розладу
починають проявлятися переважно у віці
50 років. Від цього спадкового лиха немає
ліків, а щоб зрозуміти його краще, медикам потрібно провести велику кількість
досліджень. Люди з фатальним безсонням,
як правило, помирають протягом 12–18 місяців після появи перших симптомів.
Знайомий медикам і розлад під назвою
«синдром Аліси в країні чудес». Аналогію запозичено з однойменної книги Льюїса Керролла. Схоже, як її героїня, хворий
не може зрозуміти, що відбувається з ним

реально, а що — в уяві. Іноді людина видається собі набагато більшою або значно
меншою, ніж вона є насправді. Втрачається
сприйняття часу (може здаватися, що він
тече занадто швидко або занадто повільно)
і гучності звуку (навіть ледь чутні слова видаються криком). Часом приєднується ще й
порушення координації під час руху.
Хворому дуже складно впоратися з цим
і тверезо оцінити свій стан. У тому, що виникають напади спотвореного сприйняття
і дезорієнтації, «винен» мозок, який подає
реальність викривлено. Зазвичай такий розлад частіше діагностують у підлітків. У міру
того, як дитина дорослішає, прояви хвороби стають рідшими, а до 30 років переважно
зникають зовсім.
Причин, через які може виникнути синдром, досить багато. Це мігрень, епілепсія,
шизофренія, лихоманка, вірус Епштейн-Барра. Подібний стан виникає і у наркозалежних, а також при злоякісних пухлинах головного мозку.
А чи чули ви про «синдром вродженої
нечутливості до болю»? Багато хто подумає: гарний подарунок долі. Але це далеко
не так. Адже організм реагує болем на захворювання, пошкодження, травми, даючи
людині шанс на порятунок. Мозок посилає
сигнал, аби вона діяла. Наприклад, відсмикнула руку, щоб не отримати опік, чи поспішила звернутися по медичну допомогу.
Якщо ж мозок допускає збій, треба бути постійно насторожі, щоб уникнути смертельної небезпеки.
Зате ніколи не ігнорують найменших
змін у своєму самопочутті люди із синдромом Мюнхгаузена. Це психологічний розлад, що характеризується надмірною увагою до питань здоров’я. Мнимі хворі часто
перебільшують або повністю «винаходять»
симптоми не існуючих недуг, завдаючи клопотів лікарям.
На жаль, перелік дивних і не завжди
достатньо вивчених порушень у діяльності
людського організму дуже великий. Оптимізму додає лише те, що більшість із них
трапляються вкрай рідко.

Місячний календар на серпень:
В останньому місяці літа позитивними і вдалими будуть 7, 10, 13, 14, 19, 23 і 31 числа.
Несприятливими: 5, 8, 11, 16, 22, 25 та 30
серпня.
МАГНІТНІ БУРІ ПЕРЕДБАЧАЮТЬСЯ:

l ФАКТИ
Приблизно кожна третя людина у віці за 40 років має численні хронічні проблеми зі здоров’ям.

Джерело: unian.ua.
Фото із сайту rbc.ua.

Про це свідчить дослідження, яке тривало у Британії з 1970 року. Вчені періодично відстежували
життя приблизно 17 тисяч осіб. З’ясувалося, що 34% з них мали кілька захворювань. Найчастіше
це проблеми з алкоголем, біль у спині, психічні розлади, високий кров’яний тиск, артрит, діабет
2 типу. Можна припустити, що в Україні ситуація значно гірша, у нас серед сорокарічних навряд чи
можна знайти абсолютно здорових.

Середні: 13,14, 29.
Сильні: 10, 16—20 серпня.
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Велика сторінка для Пані
l ВАРТО ЗНАТИ

l СЕКРЕТИ КРАСИ

Газета НА ВИХІДНІ»

Спробуйте заглянути в кінець власного життя, а потім
почніть жити так, щоб, опинившись в цій точці, ви ні про що
не шкодували.
Нік ВУЙЧИЧ, християнський проповідник, народився без рук і ніг.
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l НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

«Все потрібно заслужити»

Фото із сайту dreamstime.com.

Закінчення. Початок на с. 16
Фото із сайту blog.luxxy.com.

Фото із сайту hallwomans.com.

І літо шевелюрі не загроза
Як захистити волосся від
ультрафіолету та сонця?
літку слід особливо турбуватися
не лише про шкіру. Волосся теж
страждає від теплого повітря,
солоної морської води. Воно втрачає
вологу, стає сухішим. Відтак йому необхідні особливі засоби для догляду.

В

Спеціальні спреї, олійки із сонцезахисним фактором косметологи радять
використовувати за пів години до виходу на вулицю. Таким чином захистимо волосся від агресивного сонячного
проміння.
• Після пляжу (басейну) слід неодмінно помити голову і нанести живильну маску або бальзам із екстрак-

том трав чи морських водоростей.
Перед тим, як іти на пляж, покрийте
волосся зволожувальним кондиціонером, а пасма зберіть у пучок. Так
воно краще почуватиметься і менше
потерпатиме від сонця. А ще — вдягніть капелюшок і не знімайте його навіть у воді. Він не тільки вбереже від
теплового удару, а й від зміни кольору
вашої шевелюри.
• Для догляду за волоссям слід використовувати продукти з кератином,
білком, якого воно потребує. Зверніть
увагу на засоби захисту — шампуні,
бальзами, маски, які його містять.
Не застосовуйте у спеку лаків, мусів
і не користуйтеся феном. Теплого повітря волоссю і так вистачає. Нехай
висихає природним чином. І, звісно,
фарбування та хімічну завивку відкладіть до холодів.
• Влітку косметологи рекомендують також відмовитися від щипців,
прасочок для зачіски. Вони зневоднюють волосся. І не скручуйте його
у тугий вузол, бо погіршите кровообіг
у шкірі голови.
• Фахівці рекомендують звернути
увагу і на гребінці, якими будете користуватися. Вибирайте без гострих
зубців, оскільки вони є причиною
того, що волоски січуться.

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

“

Чи знімати прикраси на ніч?
Багато жінок з ними ніколи не розлучаються. Навіть сплять у них.
І даремно
еякі медики стверджують, що ця
звичка негативно позначається
на здоров’ї. Однак більшість переконана, що улюблені аксесуари можна не знімати, якщо:
• немає алергії на метал;
• не завдають незручностей: ланцюжок не заплутується навколо шиї,

Д

а сережки у волоссі, не відтягують
мочки вуха, каблучка не давить;
• прикраси чисті. Особливо сережки. Брудними можна занести інфекцію.
Втім, декотрі лікарі запевняють,
щоб організм відпочив, на ніч потрібно знімати із себе усю цю красу. Навіть

Анна КОРОЛЬОВА

На мочці вуха є безліч
нервових закінчень.
Постійний тиск сережок
на них може спричинити
нервозність, головний
біль і запаморочення.

якщо вона здається невагомою. Чому?
На мочці вуха є безліч нервових закінчень. Постійний тиск сережок на них
може спричинити нервозність, головний біль і запаморочення. Це стосується і каблучок. А все тому, що навіть не важкі порушують нормальний
кровотік. Крім того, при постійному
носінні на прикрасах накопичується
бруд, що може негативно позначитися
на здоров’ї. Але якщо ви іноді забуватимете зняти їх, то не варто хвилюватися. Цих проблем не матимете. Втім,
робити це чи ні — вирішуйте самі.
Поекспериментуйте, прислухайтеся
до свого самопочуття. Якщо без сережок ви краще висипаєтеся, прокидаєтеся без головного болю, то це і є
відповіддю на запитання: знімати їх
на ніч чи ні.
І насамкінець про «гігієнічні» процедури для ваших сережок, каблучок.
Протирайте їх раз на тиждень фланелевою серветкою, щоб відновити
блиск і сяйво.

Фото із сайту hearthstoneblog.ru.

“

Зазвичай засіб наноситься на забруднену
поверхню, витримується вказаний час,
чиститься губкою і ретельно промивається
спершу в теплій, потім у холодній воді
і сушиться.

Як очистити чайник від жиру
Поруч зі сковорідкою, в якій готувалася їжа, масними краплями часто
виявляється заляпаний чайник. Треба постаратися відмити їх відразу,
бо виведення застарілого забруднення потребуватиме більше часу і сил
ПОБУТОВА ХІМІЯ
Спеціальні засоби, такі як Cif, Cillit,
з легкістю очистять будь-які поверхні.
Робіть це обов’язково в рукавичках, попередньо ознайомившись із рекомендаціями щодо використання. Зазвичай засіб наноситься на забруднену поверхню,
витримується вказаний час, чиститься
губкою і ретельно промивається спершу
в теплій, потім у холодній воді і сушиться.

НАРОДНІ СПОСОБИ
Бризки жиру легко видаляються

звичайною харчовою содою. Досить насипати її на вологу кухонну губку і потерти поверхню зовні.
Робити це треба обережно. Особливо будьте уважні при чищенні
нікелевого покриття, на ньому від
сильного тертя можуть з’явитися
подряпини.
Харчову соду можна замінити більш
м’яким засобом, наприклад зубною пастою. В особливих випадках задавнений бруд можна зняти розчином, який
готується з рівних частин харчової

соди, солі і столового оцту. Змішайте їх
по одній чайній ложці, потріть засохле
забруднення і ретельно промийте.
Чайник із алюмінію нескладно
очистити за допомогою купленого в аптеці активованого вугілля. Потовчіть
на порошок 10–15 таблеток, змочіть
стінки посуду і рівномірно нанесіть порошок. Витримайте протягом години,
протріть і змийте водою.
Чайники із нержавіючої сталі
спочатку підігрівають, ставлять на стіл,
соду наносять на вологу губку, обережно відтирають нею забруднення,
промивають спершу теплою, потім холодною водою.

ЩЕ КІЛЬКА ПОРАД

1. Поверхню чайника зовні треба

чистити регулярно. Із застарілим забрудненням боротися набагато важче.
2. Безпечніше використовувати підручні засоби. Побутову хімію залиште
для сильно забруднених поверхонь.
3. Якщо в когось у сім’ї є алергіки, використовувати хімію на кухні
не можна.

l НАШІ ДІТИ

Фото із сайту geek-nose.com.

Скільки ж можна бавитися!
Дитина «не вилазить» з комп’ютера, телефону… Подібні нарікання можна
нерідко почути від мам. Так, сучасні діти багато часу проводять онлайн,
а особливо на канікулах. Як із цим боротися і чи варто?
Прийняти і не засуджувати. Сидять і будуть сидіти, бо гаджети — частина їхнього світу. Звісно, старшому
поколінню це незвично, але нічого
не зробиш, не зміниш. Осуд може викликати протест і зруйнувати довіру.

Зрештою, і в телефоні, і в інтернеті
можна робити різні речі — шукати нову
інформацію, знаходити хобі… Тому сварити ваших чад не треба. Слід лише домовитися із дитиною, скільки часу вона
має проводити онлайн.

Соцмережі — не засіб маніпуляції. «Не слухаєшся, маєш погані оцінки, — кажуть іноді мами, — будеш
тиждень без комп’ютера і телефону».
Не робіть цього. Таке покарання неконструктивне. Це те ж саме, якби вас
позбавили можливості їздити на роботу на власній автівці, сказали ходити пішки. Не забувайте, що найкращий
урок для дитини — ваш особистий
приклад. Якщо впродовж дня ви скролите стрічку, то що хочете від дитини?
Пароль на телефоні — не страшно, страшно, коли він на серці. Чимало батьків цікавляться, варто чи ні переглядати соцмережі сина чи доньки
з огляду на їхню безпеку. Адже довіра
це добре, а бажання захистити чад
завжди на першому місці. Дитина здогадається, що ви підглядаєте у її телефон. І рано чи пізно поставить пароль,
який не підберете, а вам після цього
не буде довіряти. Тому варто побудувати із нею такі стосунки, у яких думка
мами для неї буде важливою. Тоді й знатимете, чим живуть донька чи син, бо ж
вони самі ділитимуться з вами своїми
проблемами. Якщо батьківський авторитет тримається не на страху, а на вірі
дитини у щиру турботу про неї, вона
прислухається до ваших застережень
про небезпеку, яка може чатувати
на них у соцмережах.

вген був її єдиною дитиною. Колись
залишившись вдовою, вона присвятила себе вихованню сина. Нічого для
нього не шкодувала. Спала мало, працюючи
на двох роботах. Ходила років п’ятнадцять в
одному і тому ж пальтечку, але син мав усе.
Вона прогледіла, коли ж він став отаким.
Здивовано кліпала очима, коли привів у
їхню однокімнатну хрущовку свою наречену і заявив:
– Мамо, це моя кохана Руслана! Ми порадились і вирішили, що тут житимемо – ми
в кімнаті, а ти на кухні. Але ж у нас і дача є, ти
ж можеш і туди часто їздити.
Галина тоді дивилась, не в силах і слова
мовити. А молодь ніби й не помічала вже її,
стояли, розмахуючи руками, і вирішували,
що й куди будуть ставити, коли тут житимуть.
Галина намагалася ще щось пояснити синові,
але дарма. Той вважав, що має повне право
робити, як надумав. Тоді останнім аргументом стало те, що ця малесенька квартира є
саме її, Галининою, власністю і нікого вона
сюди жити не впускатиме. Хлопець тоді щось
лепетав, розмахуючи руками, але жінка вирішила, що тему вичерпано. Дарма.
Євген довго ще після того, як мати виставила його за двері, не давав їй спокою. Дійшло до того, що Галина вже й вийти з квартири
не могла. У хід пішли найбрудніші методи. І
двері він їй чимось обливав, і шибки у вікнах
палицею порахував. Кілька разів у квартиру

Є

«Вона прогледіла, коли ж він став отаким».

“

Мамо, це моя кохана
Руслана! Ми порадились
і вирішили, що тут
житимемо – ми в кімнаті,
а ти на кухні. Але ж у нас і
дача є, ти ж можеш і туди
часто їздити.

намагався потрапити, коли матері вдома не
було. Галина і заяви писала, і ночами не спала. Врешті, геть виморена тим усім, зателефонувала до одного агентства, все відверто
Р Е К Л А М А

розповіла, попросила продати ту її оселю
якнайшвидше.
…Десять років з того часу минуло. Про
сина Галина нічогісінько не знає, адже ще
тоді виїхала в інше місто. Хто сказав, що в
сорок п’ять життя неможливо почати спочатку? Жінка розквітла, вдруге вийшла заміж і
має сина. Звісно, хлопчик – то син чоловіка,
але Галину він називає мамою. Жінка не повторює ту ж помилку з цією дитиною. Тепер
малий, якого любить дуже-дуже, не центр
всесвіту. Вона, виховуючи сина, не забуває
і про себе з чоловіком. Не віддає останній
шматок дитині і не купує при першому ж
проханні іграшку, яку малий забажає. Тепер
її девіз: «Все потрібно заслужити».
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l СІМ «Я»

l КОМУ ВІЙНА, А КОМУ…

Справжнє дитинство

У Рівному з-під прилавка
продавали… Путіна

– Можна я в ту калюжу забіжу і як підскочу?!
– А навіщо це тобі?
– Це круто, – син промовляє це з таким виразом обличчя,
з якого видно, що подумки він стрибнув уже не раз
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

оє найменше дитя
цікаве, зокрема,
тим, що питає про
дуже несподіване. Більшість
на його місці й не подумала
б, що на калюжі потрібен
мамин дозвіл. Такий вже
він у мене є — просить про
щось, а я обожнюю вслухатися в його слова, що часто
концентрують неймовірність
дитячого світу. В час відпустки можливостей полонитися
радістю своєї малечі стільки,
як зірок у небі. Головне — без
шкідливих втручань. Навіть
попри відпочинковий час
психологи зазначають, що
нові покоління дітей мають
значно більше уваги від дорослих, аніж іще пів століття
тому. За світовими мірками
це так, бо народжуваність
падає. І хоч є унікальні місцини (в нас на Волині теж),
де люди ще можуть хвалитися багатодітними сім’ями, але
найпоширеніші складаються
з трьох осіб. Лише з трьох!
Відтак батьки з бабусями й
дідусями, кожен зі своїм величезним досвідом, у вільну
хвилинку стараються підучити свого вихованця, щоб
йому комфортно простувалося життєвими дорогами.
Але іноді важливо, щоб вони
не робили нічого!
Дитині потрібно мати
час, який вона проводитиме, як забажає. Навіть якщо
з погляду дорослого це буде
його марнуванням. «Саме
тоді, коли дитина грається у те, що їй до вподоби,
відбувається розвиток», —
підкреслила в одному з інтерв’ю сімейна психологиня Людмила Петрановська.
Вона розповіла випадок,

М

як якийсь тато дуже хвилювався, що його син ігнорує
подаровані набори «юних
фізика й хіміка», зате віддається футболу. Петрановська пояснила, що в обраній
грі дитина навчиться набагато більше (й концентрувати
увагу, й імпровізувати, а також взаємодіяти в колективі), а дорога забавка пропонує наслідувати визначений
алгоритм без жодної творчості. Це певна «імітація
розвитку», бо справжній
юний хімік повинен сам поставити собі завдання і визначити, як його виконати.
Слухала її пояснення й згадала, як дуже прагнула, щоб
мій син облишив улюблений
й «сто раз бачений» мультик
і подивився корисний —
англійською мовою, а згодом милувалася, як точно він
відтворює «добування» вогню, яке підгледів у своїх героїв. Тож дитині обов’язково
треба давати роль ведучого
у її щоденних сценаріях.
Приказка «Чим би дитя не тішилось, аби не плакало», яку
вживаємо, й тоді, коли малеча займається з погляду дорослих дурничками, зовсім
не означає, що в цей момент
не відбувається справжнє
навчання (не того, що за планами Міністерства освіти,
а іншого — за особистою
програмою).
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».

Шкарпетки із зображенням, схожим на портрет господаря Кремля,
пропонували на дитячому ярмарку в палаці культури «Хімік»
Фото із сайту Rivne1.tv.

Олена МИТРОФАНОВА

ропагандистський крам побачив і забив на сполох директор «Рівнекниги» Олександр Савчук. «У Рівному продають
Путіна… на шкарпетках. Виробники
і продавці одягу із таким зображенням можуть казати, що таким чином передають сарказм у ставленні
до президента Російської Федерації.
Але це не так безневинно, як видається на перший погляд. Скажімо,
США колись, щоб їх знали у всьому
світі і про них говорили, виготовляли спідню білизну із зображенням
прапора США, презервативи з ним
на пакуванні», — йдеться у дописі
на фейсбук-сторінці комунального
підприємства.
Продавці кажуть, що вироби користувалися популярністю.
Олександр Савчук розповів, що
— Звичайні шкарпетки, не бачу ярмарки. — Це випадковість, безпродавці одягу з таким зображенням
приїхали з Одеси, а виробник — ки- в них нічого особливого. Їх люблять, глузда випадковість. Попалось їх там
тайська фірма. Він відразу ж звер- там всякі вишивки — з доларами, пар 20 — ми одразу ж прибрали. Тинувся до правоохоронних органів кумирами різними. Нічого такого сяча вибачень перед вашим містом
з усною заявою. На ситуацію миттєво особливого. Я б не хотіла про це го- і перед вами. Це вперше у нас така сивідреагували в СБУ Рівненщини та ві- ворити. Ми просто їх не викладаємо, туація сталася, чесне слово, — каже
і все, — каже реалізатор Євдокія Апо- Андрій Апостол.
дразу ж вирушили на ярмарок.
Речниця обласного управління
— Начебто шкарпетки з продажу стол.
зняли. Я вважаю, що якщо ми проковтнемо це, то портрети Путіна завтра
висітимуть на стінах, — сказав небайПродавці одягу із таким зображенням можуть
дужий рівнянин.
казати, що таким чином передають сарказм у ставленні
Співорганізатор ярмарку Андрій
до президента Російської Федерації. Але це не так
Апостол розповів: товар із зображеннями «кумирів» закупляли гуртом.
безневинно, як видається на перший погляд.
Що серед різноманітних малюнків є
Попри це, знімальна група каналу СБУ Інна Ілючок розповіла, що торпортрет Путіна — не зауважили.
— Як вони до нас потрапили — ITV зуміла придбати з-під прилавка говці не місцеві — приїхали з однієї
я не знаю, ми не надавали цим шкар- пару панчішних виробів. Коштують із південних областей України.
— Їх попередили, що ця симвопеткам значення. Їх може пар 10–20, вони 20 гривень. Але коли у торгонавіть не рахували. Після приходу вому залі з’явилися камери — товар ліка — пропаганда агресора, тож
вона є недоречною. Жодної статті
СБУ продавці одразу прибрали ви- швидко заховали.
— Ми не пропагандисти, нам не порушили, але є поняття етичних
роби з прилавків, — зазначив пан
Апостол. Притому він наголосив, що це не потрібно. Сьогодні якась дівчи- норм, — сказала представниця служне вважає малюнок зображенням на побачила одну пару, яка лежала би безпеки.
Усе ж після розголосу інциденту
саме президента країни-агресора. під прилавком і придбала її. ПроПродавці також нічого поганого давчиня дала, бо не знала про вчо- адміністрація торгового закладу роу цьому не бачать, бо вироби із зо- рашній інцидент і не була поінфор- зірвала договір з яткою. Шкарпетки
браженням Путіна користуються по- мована, що ці шкарпетки ми не реалі- з Путіним у Рівному більше не прозовуємо, — пояснив співорганізатор дають.
пулярністю.

П

“

Відповіді
на cканворд із с. 15

l ПРЯМА МОВА
Андрій ЛЮБКА, письменник, боїться, що українці зникнуть:
Більше жодна проблема України не сповнює мене таким пекучим жахом, як депопуляція. Тепер покинуті оселі можна побачити не тільки в горах, а й у багатших селах і
багатьох райцентрах… Пусткою стоять не тільки хати і старі совєтські заводи, а
у
р
вже й будівлі профтехучилищ, гуртожитки, школи, лікарні, порожніють універмаги
в
алізрайцентрах і громіздкі потвори мерій та райдержадміністрацій, залізше.
ничні вокзали й церкви. Та й узагалі – людей на вулицях стає менше.
сь
І від цього стає страшно, бо панує відчуття, ніби щовечора в якомусь
овікні неподалік не загориться світло, а щоранку у новому будинку на окоа,
лиці не скрипне хвіртка. Люди помирають, їдуть, зникають – і пустка,
жче
достоту як сипучий пісок, поволі поширюється, підкрадаючись усе ближче
до тебе. Аж поки не настане час, коли тут не залишиться нікого.

»

»

2,7 мільярда
доларів (приблизно 73 мільярди гривень)
виділив Україні
Міжнародний
Валютний Фонд.
Ці кошти мають
надійти 23 серпня. Суперовий
подарунок до Дня
Незалежності!

«ЦІКАВА

www.volyn.com.ua
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Фото із сайту dzvin.media.

тільки яблунь було 900 сортів. У світі його
називали «Королем садівництва».
Але у 1920 році Левка Симиренка вбили чекісти. Хтось постукав уночі — «Козаки
просять меду». Господар підійшов до вікна
— і пролунав постріл. Його поховали на сімейному кладовищі біля родового храму,
в якому за радянських часів зробили клуб.
З 1921–го по 1930 рік потужну місцеву
дослідну станцію помології очолював син
Левка Симиренка Володимир. Але і його
розстріляли за «антирадянську шкідницьку діяльність». Можливо, тому, що у Москви
був свій улюбленець–селекціонер — Іван
Мічурін…

“
«Симиренківці» дружили з космонавтами, які були частими гостями
в Млієві.

Платон Симиренко (ліворуч), який знав Тараса Шевченка,
та його син Лев, який назвав на честь батька легендарний сорт яблук.

В Україні є сад із насіння,
яке повернулося з космосу
стосунки з мліївськими вченими. Тож якщо
хтось бажає поласувати «космічними»
яблуками — гайда на Черкащину.

Закінчення. Початок на с. 1
Василь РОГУЦЬКИЙ

А ВСЕ РОЗПОЧАЛОСЯ
З «КОРОЛЯ САДІВНИЦТВА»
177 ДІБ БІЛЯ ЗІРОК
Колись Мліїв був головним садівничим
розсадником України. І от в радянські часи,
коли місцевих селекціонерів очолював академік Микола Артеменко, звідси у космос
передали насіння яблуні й живці. Вони
перебували на борту орбітальної станції
«Салют-6» із космонавтами Володимиром
Ляховим і Валерієм Рюміним упродовж 177
діб. Живці загинули, а насіння повернули
у Мліїв і посадили. Воно проросло. З тих
саджанців згодом заклали сад. Зробили це
самі космонавти, які підтримували дружні

Та й сам Мліїв — теж «космічне» селище, якщо говорити про його багатющу
історію. Династію Симиренків ще на початку ХІХ століття зробив відомою Федір,
який зумів викупитись із кріпацтва. Разом
зі своїм тестем Михайлом Яхненком вони з
нуля створили величезну бізнес–імперію,
підґрунтям якої стало цукровиробництво.
Вони першими у тодішній Російській
імперії побудували механізований паровий цукровий завод. А також машинобудівний завод, на якому спорудили одні
з перших металевих пароплавів, котрі

ВИРОЩУЮТЬ УЖЕ ХУРМУ,
АЛЕ МРІЮТЬ ПОВЕРНУТИ СТАТУС
«ЯБЛУНЕВОЇ СТОЛИЦІ»

з’явилися на Дніпрі (продукцію треба було
транспортувати). І знаєте, як нащадки козаків назвали свої кораблі? «Ярослав» — на
честь київського князя і «Українець». Ще
при царях!
Федір мав 22 дітей. Найвідоміші з них —
Василь та Платон, які навчались у Франції.
Перший був винахідником та меценатом, а
другий — започаткував «раціональне садівництво».
У 1859 році у Млієві побував Тарас Шевченко, якому Платон виділив 1100 карбованців на третє видання «Кобзаря».
Саме на честь Платона його син Лев
згодом і назве легендарний сорт домашньої яблуні — Ренет Симиренка. До кінця
ХІХ століття Левко Симиренко створив у
Млієві розсадник із однією з найкращих
помологічних колекцій в Європі, де одних

l НАШОГО ЦВІТУ ПО ВСЬОМУ СВІТУ

До кінця ХІХ століття Левко
Симиренко створив у
Млієві розсадник з однією
з найкращих помологічних
колекцій в Європі, де тільки
яблунь було 900 сортів.
У світі його називали «Королем
садівництва».

Зараз у Млієві проживає вдвічі менше
людей, ніж 100 років тому. Галузь, навколо якої крутилось життя у селищі, суттєво
збавила обороти, хоч сади все ще займають
500 гектарів. Не так давно тут був інститут, у
якому працювало 100 вчених. Тепер, після
пониження статусу організації, — 18. Особливо невдалим був минулий (2020–й) рік,
коли чотири місяці не бачили нормального
дощу й урожай був мізерним. Зміну клімату відчувають усі. Мліївські селекціонери
навіть взялись за хурму. Кажуть, що вже є
сорти, які можна вирощувати в Україні.
Але у Млієві вірять, що він ще поверне собі статус «яблуневої столиці». «Всохнуть старі сади — обов’язково посадять
нові», — кажуть мліївчани. І сподіваються, що вже десь ходить пішки під стіл
новий підприємливий Симиренко, який
зможе відродити його колишню славу…
За матеріалами pravda.com,
kray.ck, zvin.media.

Фото із сайту sport.segodnya.ua.

Чемпіонка Олімпіади-2020:
«Пишаюся, що мої предки —
українці»

ня Пенні Олексяк завоювала в
Токіо аж три медалі. На Олімпіаді в Ріо-де–Жанейро вона
змогла здобути аж 4 медалі, тож
загалом вже має їх 7 (1 золота,
2 срібні і 4 бронзові), і це національний рекорд Канади.

Василь КІТ

анадськ а спортсменк а
Крістен Кіт, яка виграла золото Олімпіади в академічному веслуванні вісімок на 2 км,
розповіла про своє українське коріння. «Мій дід народився в Україні,
а батьки моєї бабусі були українця-

К

ми. Дуже пишаюся цим і хотіла б,
щоб вони бачили, як я беру участь
в гонках. Дідусь так багато працював, щоб побудувати життя для нашої сім’ї в Канаді. Спорт — це той
привілей, який він мені надав. Я виросла в українській громаді, ходила в Українську католицьку церкву

А ще Крістен-Христина вміє танцювати «Гопак»!

Святих Кирила і Мефодія, а також
займалася українськими танцями»,
— сказала Крістен.

До речі, маємо ще одну канадську медалістку українськоаїнського походження. 21–річна
а плавчи-

Фото із сайту reuters.com.

Дівчина виросла в українській громаді в Канаді
і ходила в Українську католицьку церкву

Спортивна канадськоукраїнська родина:
двоє братів, сестра
та батько Пенелопи
Олексяк (на фото)
теж професійно
займаються
спортом.

ПОНЕДІЛОК, 9 СЕРПНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

9 — 15 серпня

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

l ЗІРКОВЕ ЖИТТЯ

Потап готовий стати багатодітним
батьком і кинути кар’єру заради сім’ї
Відомий співак
та шоумен розповів
про сімейне життя
з Настею Каменських
і заявив, що дружина
заробляє більше
за нього
Лія ЛІС
араз Настя мені
допомагає, у неї
більше концертів, ніж у мене. Але взагалі я вважаю, що чоловік
повинен робити основні
вклади в усе: машини, діаманти, відпочинок. Ми
працюємо з ранку до вечора. Я вдома — спокійний, лінивий і дуже добрий. Так, не прибираю
за собою речі, думаю, що
в готелі… З грошима потрібно легко розлучатися.
Гроші — це енергія, вона
має властивість повертатися», — «пофілософствував» артист.

«З

Музикант також заявив, що готовий стати бага-

Неймовірно, але пара 10 років приховувала свої стосунки.
За словами Потапа, він не хотів засмучувати свою
колишню дружину та сина. Але після весілля з Настею,
каже, він почувається абсолютно щасливим.

“

Фото із сайту 1plus1.tv.
1plus1 tv

Я вдома – спокійний, лінивий і дуже
добрий. Так, не прибираю за собою речі,
думаю, що в готелі...

тодітним батьком. «Загалом
я хочу п’ятеро дітей. Заради

своєї родини готовий пожертвувати всім, навіть

1+1

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.30 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину
(16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Капітанша» (12+)

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: ТІЛЬКИ ДЛЯ
ТВОЇХ ОЧЕЙ»
15:00, 15:45, 02:00 «Вещдок»
16:30 «Вещдок. Особый случай»
18:00, 03:20 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ВЕЛИКА ПЕРЕРВА»
00:05 Т/с «Батьківський інстинкт»
02:35 Д/п «Ризиковане життя.
Морозиво»
04:55 «Телемагазин»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.40 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.25 Т/с «Комісар Рекс»
10.25 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
13.15, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Супербабуся» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри
все» (16+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10, 22.30 Дизель-шоу (12+)
11.45, 13.15 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 21.30 Т/с «Пес» (16+)
16.15 Х/ф «ДОВГИЙ ПОЦІЛУНОК
НА ДОБРАНІЧ» (16+)

екстрасенси» (16+)
13.05, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Супербабуся» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри
все» (16+)

над Землею 23:40 Крізь простір
і час з Мораном Фріменом 00:30
Крила війни 04:15 Дива природи

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»
ICTV
10.10 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
06.30 Ранок у великому місті
13.00 Х/ф «ТЕОРІЯ ХАОСУ»
08.45 Факти. Ранок
(16+)
09.10, 19.25 Надзвичайні новини
14.40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
10.25, 13.15 Х/ф «ГОРЕЦЬ»
18.10 «Орел і Решка.
(16+)
Перезавантаження.
12.45, 15.45, 18.45 Факти. День
Америка»
13.25 Х/ф «ГРОШОВИЙ ПОЇЗД»
20.00 «Орел і Решка.
(16+)
Навколосвітня подорож»
16.15 Х/ф «ІГРИ ПАТРІОТІВ»
ІНТЕР
(16+)
22.00 «Орел і Решка. Навколо
05:00, 04:55 «Телемагазин»
20.10, 21.30 Т/с «Пес» (16+)
світу»
05:30, 22:15 «Слідство вели... з
21.05 Факти. Вечір
Леонідом Каневським»
2+2
22.35 Х/ф «ДОВГИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
ПОЦІЛУНОК НА
06.00 Т/с «Опер за викликом-3»
Новини
ДОБРАНІЧ» (16+)
(16+)
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
09.05 Х/ф «211» (16+)
Інтером»
НОВИЙ КАНАЛ 10.50 Х/ф «П’ЯТИЙ ВИМІР»
10:05, 18:00, 03:15 Ток-шоу
06.00, 07.00 «Kids time»
(16+)
«Стосується кожного»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
13.00, 19.30 «Загублений світ»
12:25 Х/ф «АГЕНТ ЛЕВ»
07.05 «Орел і решка»
17.55 «Секретні матеріали»
14:25 Х/ф «СКУПИЙ»
09.10 Т/с «Надприродне» (16+)
16:05 «Жди меня. Україна»
18.15 «Спецкор»
10.50 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
20:00 «Подробиці»
18.50 «Джедаі»
ОСТАННІ ДЖЕДАЇ»
21:00 Х/ф «ВЕЛИКА ПЕРЕРВА»
19.25 «Спорт Тайм»
00:00 Т/с «Батьківський інстинкт»
(12+)
20.20 Т/с «Ментівські війни.
02:00 «Вещдок»
13.50 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
Харків-2» (16+)
02:35 Д/п «Ризиковане життя.
СКАЙВОКЕР.
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину»
Кава»
СХОДЖЕННЯ» (12+)
(16+)
16.45 Т/с «Будиночок на щастя»
УКРАЇНА
19.00 «Хто зверху?» (12+)
ФУТБОЛ-1
21.00 Х/ф «ПАРОЧКА КОПІВ»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
06.00,
08.00, 15.15, 16.15, 20.10,
(16+)
Україною
22.15 Топ-матч 06.10 Васко да
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 23.05 Х/ф «КІАНУ»
Гама - Сан-Паулу. 1/8 фіналу.
Сьогодні
МЕГА
Кубок Бразилії 08.10 Ворскла 09.00 Зірковий шлях
10.30 Агенти справедливості
06:00 Страх у твоєму домі 06:45 Львів. Чемпіонат України 10.00
Бандитська Одеса 08:45 Правда «Великий футбол» 11.40 Нива
(16+)
- Олімпік. Чемпіонат України.
життя 09:55, 01:30 Речовий
14.30, 15.30 Історія одного
доказ 11:05, 02:35 Скептик
Перша ліга 13.25 Рух - Верес.
злочину (16+)
Чемпіонат України 15.00, 18.15,
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна» 12:05, 05:10 Містична Україна
12:55 Природа сьогодення
22.30 Футбол NEWS 15.35
21.00, 23.10 Т/с «Капітанша»
13:55 Повітряні воїни 14:55,
«AUTO ГОЛ!» 16.05, 20.00 Yellow
(12+)
19:50 Фантастичні історії 15:55,
16.45, 19.25 «Перша ONLINE»
20:50 Шукачі неприємностей
СТБ
17.25 LIVE. Ужгород - Оболонь.
16:50 Астронавти: найважча
Чемпіонат України. Перша ліга
05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова робота у Всесвіті 17:50
20.25 Шахтар - Олександрія.
історія»
Довідник дикої природи 18:20
06.10 Т/с «Комісар Рекс»
Чемпіонат України 22.45 ПСВ Неймовірні винаходи 21:45
НАСА: нез’ясоване 22:35 Політ Утрехт. Чемпіонат Нідерландів
10.05 «Слідство ведуть

СЕРЕДА, 11 СЕРПНЯ

ВІВТОРОК, 10 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 «Папік» (12+)
22.50 Т/с «СидОренки-CидорЕнки»
(12+)

кар’єрою. Вважаю, що жінка
повинна пожертвувати всім,
але якщо треба чоловікові
пожертвувати — я готовий.
Це жіноча відповідальність — будувати сім’ю, а чоловікова — її захищати. Якщо
постане питання про вибір
між родиною та кар’єрою,
то яка може бути кар’єра?! Сім’я — найважливіше
в житті», — каже Потап.
Що ж, веселун Потап
здатний наговорити всякого.
34-річна Настя, на відміну від
нього, не обіцяє народити
футбольну команду, але про
малят таки подумує: «Якщо
чесно, я мрію про дитину.
Для мене не важливо, хто
це буде: хлопчик чи дівчинка. Головне, що це наш малюк», — заявила вона нещодавно. А ще Настя пояснила,
чому хотіла б мати більше,
ніж одну дитину: «Я завжди
мріяла мати більше однієї дитини, тому що я одна
в сім’ї і завжди дуже від цього страждаю. Мені не вистачає братика або сестрички».

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 «Папік» (12+)
22.50 Т/с «СидОренкиCидорЕнки» (12+)

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона

НОВИЙ КАНАЛ

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»

06.00, 07.00 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.05 «Орел і решка»
09.10 Т/с «Надприродне» (16+)
2+2
11.50 «Аферисти в сітях» (16+)
14.00 Х/ф «ХАН СОЛО» (12+)
06.00 Х/ф «ЛЮДИНА
16.50 Т/с «Будиночок на щастя»
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
19.00 «Хто зверху?» (12+)
07.55 Х/ф «ЛЮДИНА
21.00 Х/ф «НЕВРАЗЛИВИЙ» (16+)
ПРЕЗИДЕНТА-2» (16+)
23.10 Х/ф «СКЛО» (16+)
09.50 Т/с «Мисливці за реліквіями»
11.45 «Загублений світ»
МЕГА
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
06:00 Страх у твоєму домі 06:40,
18.50 «Джедаі»
02:25 Бандитський Київ 08:40
Правда життя 09:50, 01:30 Речовий 19.25 «Спорт Тайм»
доказ 11:00 Скептик 12:00 Гордість 19.30 Прем’єра! «Джедаі 2021»
України 13:00 Природа сьогодення 20.30 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
14:00 Повітряні воїни 15:00, 19:50
22.45 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)
Фантастичні історії 16:00, 20:50
Шукачі неприємностей 17:00,
ФУТБОЛ-1
21:45 Астронавти: найважча робота
06.00, 08.00, 17.20, 19.25 Топ-матч
у Всесвіті 18:00 Довідник дикої
природи 19:00, 23:40 Крізь простір 06.10 АБС - Фламенгу. 1/8 фіналу.
Кубок Бразилії 08.10 Десна і час з Мораном Фріменом 22:35
Інгулець. Чемпіонат України 10.00,
Політ над Землею 00:30 Крила
15.00, 21.15 Футбол NEWS 10.15,
війни 04:20 Дива природи 05:10
12.40 «Перша ONLINE» 10.55, 23.00
Містична Україна
Ужгород - Оболонь. Чемпіонат
України. Перша ліга 13.15 «Великий
К-1
футбол» 15.15, 19.35 Yellow 15.25
06.30 «TOP SHOP»
Бельгія - Білорусь. Відбір до ЧС08.00 М/с «Юху та його друзі»
2022 17.35 Шахтар - Олександрія.
08.25 «Ух ти show»
Чемпіонат України 19.45, 22.25
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
«Студія LIVE» 20.25 LIVE. Шахтар 09.50 «Орел і Решка. Рай та пекло» Генк. Ліга Чемпіонів УЄФА

1+1

УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

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 «Папік» (12+)
22.50 Т/с «СидОренки-CидорЕнки»
(12+)

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 «Капітанша» (12+)

06.00, 07.40 «Kids time»
06.05 М/с «Мультфільм»
06.15 М/с «Том і Джеррі»
07.45 «Орел і решка»
10.00 Т/с «Надприродне» (16+)
12.40 «Аферисти в сітях» (16+)
14.40 Х/ф «НЕВРАЗЛИВИЙ» (16+)
16.55 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «ГЛИБОКЕ СИНЄ МОРЕ»
(16+)
23.05 Х/ф «ЗМІЇ НА БОРТУ ЛІТАКА»
(16+)

ІНТЕР
05:25, 22:15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
09:50 Т/с «Дамське щастя»
12:25 Х/ф «007: ВОСЬМИНІЖКА»
15:00, 15:45, 01:55 «Вещдок»
16:30 «Вещдок. Особый случай»
18:00 «Стосується кожного»
19:00, 03:25 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ВЕЛИКА ПЕРЕРВА»
00:05 Х/ф «ВЕСНЯНИЙ ПРИЗОВ»
02:30 Д/п «1961. Таємниця
київського потопу»
04:55 «Телемагазин»

СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.10 Т/с «Комісар Рекс»
10.05 «Слідство ведуть екстрасенси»
(16+)
13.05, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Супербабуся» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри
все» (16+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10, 22.25 Дизель-шоу (12+)
11.45, 13.15 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.15, 21.30 Т/с «Пес» (16+)
16.20 Х/ф «ВАЖКИЙ КОРПУС»
(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт

МЕГА
06:00 Страх у твоєму домі. Кривава
муза 06:45 Бандитська Одеса 08:50
Правда життя 09:55, 01:30 Речовий
доказ 11:05 Скептик 12:05 Гордість
України 13:05 Природа сьогодення
14:05 Повітряні воїни 15:05, 19:55
Фантастичні історії 16:05, 20:55
Шукачі неприємностей 17:05,
21:50 Астронавти: найважча робота
у Всесвіті 18:05 Довідник дикої
природи 19:05, 23:40 Крізь простір
і час з Мораном Фріменом 22:40
Політ над Землею 00:30 Крила війни
02:35 Наші. Норвегія 04:35 Дива
природи 05:15 Містична Україна

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
09.50 «Орел і Решка. Рай та пекло»
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»
06.10 Х/ф «НА МЕЖІ»
08.25 Х/ф «КОМАНДА А» (16+)
10.55 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12.50 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.20 «Спорт Тайм»
19.25 1 тур ЧУ з футболу «Динамо»«Минай»
21.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
22.25 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 18.25, 22.10 Топматч 06.10 Флуміненсе - Серро
Портеньйо. 1/8 фіналу. Кубок
Лібертадорес 08.10 Металіст
1925 - Чорноморець. Чемпіонат
України 10.00, 15.00, 19.00, 22.30
Футбол NEWS 10.20, 12.40, 15.20,
17.50, 19.20, 21.40 «Студія LIVE»
10.50, 19.50 Шахтар (К) - Колос.
Ліга Конференцій УЄФА 13.10
Ворскла - Львів. Чемпіонат України
16.00 Шахтар - Генк. Ліга Чемпіонів
УЄФА 18.50, 22.20 Yellow 22.45
Нива - Олімпік. Чемпіонат України.
Перша ліга

ЧЕТВЕР, 12 СЕРПНЯ
1+1

СТБ

05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
05.50 «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»
20.18 «Проспорт»
20.20 Т/с «Папік» (12+)
22.50 Т/с «СидОренки-CидорЕнки»
(12+)

05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.05 Т/с «Комісар Рекс»
10.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
(16+)
13.05, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Супербабуся» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри
все» (16+)

ІНТЕР
05:25, 22:15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
09:50 Т/с «Дамське щастя»
12:25 Х/ф «НІКОЛИ НЕ ГОВОРИ
«НІКОЛИ»
15:00, 15:50, 01:55 «Вещдок»
16:30 «Вещдок. Особый случай»
18:00, 19:00, 03:20 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ВЕЛИКА ПЕРЕРВА»
00:05 Х/ф «ВИЙТИ ЗАМІЖ ЗА
КАПІТАНА»
02:30 Д/п «Запрограмовані долі»
04:55 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.30 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину
(16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.50 Т/с «Капітанша» (12+)
23.10 Слідами

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10, 22.30 Дизель-шоу (12+)
11.45, 13.30 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.15, 21.30 Т/с «Пес» (16+)
16.45 Х/ф «ДВІЙНИК» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 «Kids time»
06.05 М/с «Мультфільм»
06.15 М/с «Том і Джеррі»
07.25 «Орел і решка»
10.15 Т/с «Надприродне» (16+)
12.05 «Аферисти в сітях» (16+)
14.10 Х/ф «СКЛО» (16+)
16.50 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «ШАФТ» (16+)
23.00 Х/ф «ЦІНА СТРАХУ»

МЕГА
06:00 Страх у твоєму домі 06:45
Бандитський Київ 09:00 Правда
життя 10:10, 01:30 Речовий доказ
11:20 Скептик 12:20 Гордість
України 13:15 Природа сьогодення
14:15 Повітряні воїни 15:10, 19:55
Фантастичні історії 16:10, 20:50
Шукачі неприємностей 17:05,
21:45 Астронавти: найважча робота
у Всесвіті 18:05 Довідник дикої

П’ЯТНИЦЯ, 13 СЕРПНЯ
природи 19:05, 23:40 Крізь простір і
час з Мораном Фріменом 22:35 Політ
над Землею 00:30 Крила війни 02:35
Код доступу 04:25 Дива природи
05:15 Містична Україна

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Ух ти show»
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
09.50 «Орел і Решка. Рай та пекло»
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»
06.10 Х/ф «КІКБОКСЕР» (16+)
08.05 Х/ф «КІКБОКСЕР-2» (16+)
09.55 Т/с «Мисливці за реліквіями»
11.50 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 Т/с «Ментівські війни. Харків-2»
(16+)
22.40 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 12.20, 14.35 Топ-матч
06.10 Сан-Паулу - Палмейрас. 1/4
фіналу. Кубок Лібертадорес 08.10
Шахтар - Олександрія. Чемпіонат
України 10.00, 15.00, 19.00, 22.30
Футбол NEWS 10.15, 14.50, 17.00
Yellow 10.30 Нива - Олімпік. Чемпіонат
України. Перша ліга 12.45 Десна Інгулець. Чемпіонат України 15.15,
22.45 Шахтар (К) - Колос. Ліга
Конференцій УЄФА 17.10 Ворскла
- Львів. Чемпіонат України 19.15
Шахтар - Генк. Ліга Чемпіонів УЄФА
21.00 Рух - Верес. Чемпіонат України

1+1

05.35, 10.55 Т/с «Слід» (16+)
07.55 «Неймовірна правда про
зірок»
13.55 «Супербабуся» (12+)
18.40, 23.45 «Звана вечеря» (12+)
21.00 «МастерШеф. CELEBRITY»
(12+)

ICTV

05.00 Еврика!
05.10 Факти
05.35 Не дай себе обдурити
06.25, 12.00, 13.00 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
ІНТЕР
10.40 Дизель-шоу (12+)
12.45 Факти. День
05:15 «Телемагазин»
05:45 «Орел і Решка. На краю світу» 13.35 Т/с «Пес» (16+)
18.45 Факти. Вечір
06:45 «Слово Предстоятеля»
19.10 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
07:00 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ
21.10 Х/ф «ОДНОГО
«ТУШОНКА»
РАЗУ У МЕКСИЦІ:
09:00 «Готуємо разом»
ВІДЧАЙДУШНИЙ-2»
10:00 «Корисна програма»
(16+)
11:00 Х/ф «БІЛЯВКА ЗА РОГОМ»
23.05 Х/ф «МАЧЕТЕ ВБИВАЄ»
12:40 Х/ф «НАЙЧАРІВНІША ТА
НАЙПРИВАБЛИВІША»
(16+)
14:25 Х/ф «САМОТНІМ
НОВИЙ КАНАЛ
НАДАЄТЬСЯ ГУРТОЖИТОК»
16:10 Х/ф «РІДНЯ»
06.00 «Вар’яти» (12+)
18:10 Х/ф «ЗДРАСТУЙ І
06.05 «Хто проти блондинок?»
ПРОЩАВАЙ»
(12+)
20:00, 03:35 «Подробиці»
08.05, 10.00 «Kids time»
20:30 «Творчий вечір К.Меладзе
08.10 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ»
«Останній романтик»
10.05 «Орел і решка. Земляни»
22:20 Т/с «Голос з минулого»
11.00 «Орел і решка»
02:00 Х/ф «КОХАНЦІ»
15.00 Х/ф «СУСІДИ НА СТРЬОМІ»
04:05 «Мультфільм»
(16+)
04:50 Х/ф «ДВОЄ ПІД ОДНІЄЮ
17.05 Х/ф «ПУСТУН» (16+)
ПАРАСОЛЬКОЮ»
19.00 Х/ф «КІЛЕРИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТІЛООХОРОНЕЦЬ
УКРАЇНА
КІЛЕРА» (16+)
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
23.35 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ:
07.25 Реальна містика
ПРОБУДЖЕННЯ» (18+)
08.10 Т/с «Штамп у паспорті» (12+)
12.40, 15.20 Т/с «Квочка»
МЕГА
17.00, 21.00 Т/с «Любов з
заплющеними очима» (12+) 06:00 Випадковий свідок
09:30, 01:25 Містична Україна
20.00 Головна тема
10:25, 14:20 У пошуках істини
23.00 Т/с «Обручка з бірюзою»
11:20 Речовий доказ 12:30,
00:30 Фантастичні історії 13:30
СТБ
Прихована реальність 15:10
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
Стежина війни 16:10, 21:00 ТОП

ІНТЕР
05:25, 00:15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
09:50 Т/с «Дамське щастя»
12:25 Х/ф «007: ВИД НА
ВБИВСТВО»
14:55, 15:45, 02:05 «Вещдок»
16:30 «Вещдок. Особый случай»
18:00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «СУТИЧКА»
23:10 Д/п «Острів Фіделя»
03:15 «Жди меня. Україна»
04:35 «Орел і Решка. На краю світу»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.35 Х/ф «ПАПЕРОВІ КВІТИ» (12+)
12.40, 15.30 Т/с «Добра душа» (12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
22.00, 23.10 Т/с «Відчайдушний
домогосподар»

СТБ
06.20 Х/ф «ОСТАННІЙ ТАНЕЦЬ ЗА

МНОЮ 2» (16+)
08.15 «Врятуйте нашу сім’ю» (16+)
13.15, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
22.50 Т/с «Було у батька два сини»

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10, 20.10 Дизель-шоу (12+)
11.45, 13.15 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.15 Х/ф «ВУЛИЧНИЙ
БОЄЦЬ» (16+)
16.30 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
18.45 Факти. Вечір
23.00 Скетч-шоу «На трьох-10» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 «Kids time»
06.05 М/с «Мультфільм»
06.20 М/с «Том і Джеррі»
07.25 «Орел і решка»
09.50 «Аферисти в сітях» (16+)
15.55 Х/ф «СТАРТРЕК: ПОМСТА»
(16+)
18.40 Х/ф «СТАРТРЕК: ЗА
МЕЖАМИ ВСЕСВІТУ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОТИСТОЯННЯ» (16+)
22.50 Х/ф «ВБИВЦІ НА ЗАМІНУ»
(18+)

МЕГА

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
09.50 «Орел і Решка. Рай та пекло»
12.40 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
14.40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
18.00 Х/ф «ТРИ МЕТРИ НАД
РІВНЕМ НЕБА» (16+)
20.15 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
22.15 «Орел і Решка. Навколо світу»

2+2
06.00 «Джедаі 2020»
06.20 Х/ф «КІКБОКСЕР-3» (16+)
08.15 Х/ф «ТРИ ДНІ НА ВТЕЧУ»
(16+)
11.00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 Х/ф «ФАНФАН ТЮЛЬПАН»
(16+)
21.20 Х/ф «САХАРА» (16+)
23.55 Х/ф «ХИЖАК» (18+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 10.15, 12.20, 14.35, 22.00
06:00 Страх у твоєму домі 06:45
Топ-матч 06.10 Олімпія - Фламенгу.
Бандитська Одеса 09:05, 02:30
1/4 фіналу. Кубок Лібертадорес 08.00
Правда життя 10:15, 01:30 Речовий
Yellow 08.10 Рух - Верес. Чемпіонат
доказ 11:25 Україна: забута історія
України 10.00, 15.00, 20.15, 22.30
12:20 Гордість України 13:15
Футбол NEWS 10.30 Шахтар - Генк.
Природа сьогодення 14:15 Повітряні Ліга Чемпіонів УЄФА 12.45 Ужгород
воїни 15:15, 19:50 Фантастичні історії
- Оболонь. Чемпіонат України. Перша
16:10, 20:50 Шукачі неприємностей
ліга 15.15 Німеччина - Ісландія. Відбір
17:05 НАСА: нез’ясоване 18:05
Політ над Землею 19:00, 23:40 Крізь до ЧС- 2022 16.55 Нива - Олімпік.
Чемпіонат України. Перша ліга 18.30,
простір і час з Мораном Фріменом
21:45 Астронавти: найважча робота 21.25 «УПЛ ONLINE» 19.25 LIVE.
Шахтар - Металіст 1925 Чемпіонат
у Всесвіті 22:35 Народження
континентів 00:30 Крила війни 04:15 України 22.45 Волинь - Ужгород.
Дива природи 05:15 Містична Україна Чемпіонат України. Перша ліга

НЕДІЛЯ, 15 СЕРПНЯ

СУБОТА, 14 СЕРПНЯ
05.15, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06.00, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 18.20 «Світ навиворіт»
13.00 Т/с «Папік» (12+)
20.13 «Проспорт»
20.15 «Вечірній квартал»
22.15 «Жіночий квартал»
23.55 «Світське життя. 2021.
Найкраще»

1+1
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 «ЧАС» (16+)

10: Таємниці та загадки 19:10 Політ
над Землею 02:15 Телеформат

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.35 «Орел і Решка. Шопінг»
09.30 Х/ф «ЛІТО.
ОДНОКЛАСНИКИ.
ЛЮБОВ» (16+)
11.15 Х/ф «ТРИ МЕТРИ НАД
РІВНЕМ НЕБА» (16+)
13.35 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.05 «Загублений світ»
11.05 Х/ф «ВІЙНИ ДРОНІВ» (16+)
12.50 Х/ф «ІНФЕРНО» (16+)
14.45 Х/ф «МИСТЕЦТВО ВІЙНИ»
(16+)
17.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВ-ЯТОГО
ЛЕГІОНУ» (16+)
19.25 Товариський матч з футболу
«Інтер»-»Динамо»
21.25 Х/ф «ПЕРСІ ДЖЕКСОН ТА
ВИКРАДАЧ БЛИСКАВОК»
(16+)
23.55 Х/ф «ТОЛКІН»

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 23.55 Топ-матч 06.10
Рівер Плейт - Атлетіку Мінейру.
1/4 фіналу. Кубок Лібертадорес
08.10 Нива - Олімпік. Чемпіонат
України. Перша ліга 10.00, 15.00,
22.45 Футбол NEWS 10.15, 12.50
«УПЛ ONLINE» 11.10 Шахтар Металіст 1925 Чемпіонат України
13.15 Шахтар (К) - Колос. Ліга
Конференцій УЄФА 15.15 Волинь Ужгород. Чемпіонат України. Перша
ліга 17.05 Огляд сезону. Чемпіонат
Нідерландів 18.00, 20.40 «Перша
ONLINE» 18.40 LIVE. Оболонь Прикарпаття. Чемпіонат України.
Перша ліга 19.30, 21.45 Yellow
21.15 «AUTO ГОЛ!» 21.55 LIVE. Аякс
- НЕК. Чемпіонат Нідерландів

1+1
05.35, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Світ навиворіт»
13.00 Т/с «Папік» (12+)
18.30 «Світське життя. 2021.
Найкраще»
20.15 Х/ф «КІНГ КОНГ» (16+)

ІНТЕР
06:20 Х/ф
«ПРИШЕЛЕПКУВАТІ»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10:00 «Інше життя»
13:05 «Вещдок. Опережая
время. Кожан»
17:50 Х/ф «СУТИЧКА»
20:00 «Подробиці»
20:30 Х/ф «СІМЕЙНЕ
ПОГРАБУВАННЯ»
22:25 «Бенефіс Алли Пугачової»
00:25 «Вещдок»

УКРАЇНА
05.50, 19.00 Сьогодні
06.50 Реальна містика
08.45 Т/с «Відчайдушний
домогосподар»
12.50 Т/с «Невідправлений
лист» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Будь, що буде»
(12+)
22.00 Т/с «Соломонове
рішення» (12+)

ICTV
05.00 Еврика!
05.10 Факти
05.35 Не дай себе обдурити
06.25 Анти-зомбі
07.20 Секретний фронт
08.20 Громадянська оборона
09.20 Х/ф «ОДНОГО
РАЗУ У МЕКСИЦІ:
ВІДЧАЙДУШНИЙ-2»
(16+)
11.15, 13.00 Х/ф «ТУРИСТ»
(16+)
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф «ВТІКАЧ» (16+)
16.05 Х/ф «СЛУЖИТЕЛІ
ЗАКОНУ» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(16+)
21.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ГРА ТІНЕЙ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Таємний агент» (12+)
06.40, 08.00 «Kids time»
06.45 М/с «Том і Джеррі»
07.00 М/ф «Том і Джері
зустрічають Шерлока
Холмса»
08.05 М/ф «Ральф-руйнівник»
10.00 М/ф «Ральф-руйнівник 2»
12.10 Х/ф «ЗМІЇ НА БОРТУ
ЛІТАКА» (16+)
14.20 Х/ф «ГЛИБОКЕ СИНЄ
МОРЕ» (16+)
16.40 Х/ф «ТІЛООХОРОНЕЦЬ
КІЛЕРА» (16+)
18.55 Х/ф «ШАЛЕНИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ШАЛЕНИЙ
ПАТРУЛЬ 2» (16+)
23.05 «Improv Live Show» (12+)

00:30 Фантастичні історії 13:15
Прихована реальність 15:00
Стежина війни 16:00, 21:00 ТОП
10: Таємниці та загадки 19:00
Народження континентів 02:25
Підроблена історія

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Ух ти show»
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
10.35 М/ф «Вартові джунглів»
12.20 Х/ф «ЛІТО.
ОДНОКЛАСНИКИ.
ЛЮБОВ» (16+)
14.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2020»
08.45 «Загублений світ»
12.45 Х/ф «АВСТРАЛІЯ»
16.00 Х/ф «СТАРСКІ ТА ХАТЧ»
18.00 Х/ф «ДВІЙНИК»
20.10 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
22.00 Х/ф «В’ЯЗЕНЬ» (16+)
23.50 Т/с «Рекс-2»

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00, 12.20, 14.35
Топ-матч 06.10 Флуміненсе/
Серро Портеньйо - Барселона.
1/4 фіналу. Кубок Лібертадорес
08.10 Верес - Ворскла.
Чемпіонат України 10.00, 15.00,
17.45, 20.15, 23.00 Футбол
СТБ
NEWS 10.20, 15.50, 23.15
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
Yellow 10.30, 23.25 Оболонь 05.45 «Хата на тата» (12+)
Прикарпаття. Чемпіонат України.
12.20 «МастерШеф. CELEBRITY»
Перша ліга 12.45 Аякс - НЕК.
(12+)
Чемпіонат Нідерландів 15.20
15.00 «СуперМама» (12+)
«AUTO ГОЛ!» 16.00, 18.55 «УПЛ
МЕГА
19.00 «Слідство ведуть
06:00 Випадковий свідок 09:20, ONLINE» 16.55 LIVE. Колос - Рух.
екстрасенси» (16+)
Чемпіонат України 19.25 LIVE.
01:30, 05:10 Містична Україна
20.00 «Один за всіх» (16+)
Львів - Олександрія. Чемпіонат
23.50 «Я соромлюсь свого тіла» 10:15, 14:05 У пошуках істини
України 21.20 «Великий футбол»
11:05 Речовий доказ 12:15,
(16+)

Що віщують зорі
Гороскоп на 9–15 серпня
ОВЕН. З’явиться реальна можливість для
корекції своєї долі, привнесення в неї чогось
нового, незвичайного. Довіртеся голосу своєї
інтуїції, і вона вас не підведе. Не поринайте з головою в роботу, зараз краще подумати про відпочинок. Вам потрібно набратися сил і зарядитися енергією.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — середа.
ТЕЛЕЦЬ. Ваш творчий потенціал високий. Але якщо у своїх планах ви проігноруєте інтереси партнерів, друзів або родини,
то це не кращим чином відіб’ється на ваших
стосунках. Відпустку добре провести в комфортному місці. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
БЛИЗНЮКИ. Ваші цікаві ідеї й чудові думки
саме зараз будуть затребувані й здійсняться.
Можливі знайомства з новими людьми та багато яскравих вражень. Ваше особисте життя різко
зміниться, причому саме так, як ви мріяли. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
РАК. Не варто заздалегідь переживати
з приводу подій, що насуваються. Але краще
планувати справи й зустрічі, інакше вони будуть трохи хаотичні. Будьте уважні й турботливі
по відношенню до коханої людини. Розвиток подій
буде багато в чому залежати від вашого погляду на проблему.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ЛЕВ. У справах від вас буде потрібно зберігати порядок і додержуватися інструкцій.
На службі очікують більші успіхи, якщо ви не будете розмінюватися на дрібниці. Вдалий час для
знаходження додаткового джерела доходу. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — понеділок.
ДІВА. Уміння слухати й чути подарує вам
успіх у будь-якій сфері. Якщо для цього є передумови, ви можете вдало поміняти вид діяльності. У вихідні не плануйте нічого серйозного,
краще взагалі виїхати за місто. Важливу роль
зіграють у вашому житті родичі. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Є шанс, що удача посміхнеться вам,
також можливий закономірний зліт у кар’єрі.
Ризиковані підприємства завершаться успішно
в тому випадку, якщо ви правильно розрахуєте
свої сили. Якщо незадоволені своїм особистим
життям, то у вихідні ймовірне досить перспективне знайомство. Сприятливий день — середа, несприятливий —
п’ятниця.
СКОРПІОН. Ви зможете вирішити давню
проблему й позбутися усього старого та непотрібного. Подивіться по-філософськи на ситуацію, що склалася, і ви побачите вихід. Не відволікайтеся на балаканину, робіть впевнено свою
справу. Вихідні проведіть з друзями. Сприятливий день —
вівторок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Вам особливо важливо буде відчути свою незалежність. Це допоможе розкрити
творчий потенціал і продемонструвати усім свої
можливості. На роботі буде багато суперечок
і дискусій, постарайтеся вислухати опонента та аргументовано заперечити. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — вівторок.
КОЗЕРІГ. Постарайтеся приборкати свою
гординю й не відмовляйтеся від запропонованої допомоги, тому що шанси впоратися з поставленими завданнями самостійно дорівнюють нулю. Не варто брехати. Обман розкриється.
Сприйміть серйозно проблеми близьких людей. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — вівторок.
ВОДОЛІЙ. Вам доведеться відстоювати
свою точку зору перед усіма. Намагайтеся робити це максимально коректно й аргументовано. Для досягнення цілей необхідно виявити
ініціативу. У вихідні уникайте конфліктних ситуацій у родині. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
РИБИ. Настає досить складний і відповідальний період. Для досягнення успіху знадобляться
сила волі, зосередженість і душевна рівновага,
але якщо бути оптимістом, то все задумане здійсниться. Постарайтеся адекватно сприймати все, що
відбувається, і не йти на поводу у власних ілюзій. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — понеділок.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!
Фото із сайту delovkusa.ru.

Стільки мороки…
Але воно того варте!
Мало яка господиня може похвалитися тим, що любить варити аджику. Це
ж треба перемолоти зо 5 кілограмів помідорів, а до того ж моркви-цибуліяблук-перцю-часнику і ще всякої всячини… А готувати ж ту аджику – дай боже
терпіння і сил! – довго й нудно… Та ще й у літню спеку. Та ще й мішати, аби не
пригоріло… Тож не дивно, що цього варива не любимо… Але якщо чоловік
і діти цю закрутку вподобали, то – куди дінешся – як порядні хазяйки щороку
беремося до цієї справи. І готуємо не одну порцію, щоб було на великі свята,
а багато – і до м’яса, і до плову, і до шашлику, до супу й борщу, ложками і на
хліб… Якщо у вашій сім’ї це також улюблена страва до чого завгодно, то ця
добірка для вас: читайте, зберігайте, готуйте і на здоров’я споживайте!
ГРУЗИНСЬКА
Вона неймовірно смачна, пікантна, з великою кількістю ароматних
трав і спецій. Усім, хто любить грузинську кухню з її пряними приправами, ця аджика обов’язково сподобається!
Інгредієнти: 3 кг червоного
болгарського перцю або ратунди,
100 г гострого перцю, 1 кг помідорів,
200 г часнику, по великому пучку петрушки, кропу, кінзи, невеличкий пучок
базиліку фіолетового (тільки листя), 15 г
хмелі-сунелі, 8 г коріандру меленого,
5 горошин духмяного перцю, 0,5 ч. л.
перцю горошком, 3 гвоздички, 3 лаврові листки, 75 мл оцту столового (9%),
сіль за смаком.
Приготування. Ошпарити помідори окропом, через 1 хвилину злити
кип’яток, опустити томати в холодну
воду, зняти з них шкірку. Пропустити
очищені помідори через м’ясорубку.
Солодкий перець почистити від насіння, подрібнити на м’ясорубку із середньою насадкою або нарізати ножем
дуже дрібними кубиками. Так само – гострий перець (без насіння), за бажанням його кількість можна зменшити.
Часник натерти на дрібній тертці або перемолоти на м’ясорубці (його поки що

…З ЯБЛУКАМИ

Фото із сайту skarbnychka-retseptiv.com.ua.

не змішувати із овочевою масою). Вимити зелень. Петрушку, кінзу, кріп можна
дрібно нарізати разом зі стеблами, а в
базиліку вони жорсткі, тому доцільно
брати тільки листочки.
Висипати в каструлю подрібнені
помідори і перець, вимішати й поставити на плиту. Варити масу при постійному помішуванні на слабкому вогні
40 хвилин, потому відставити на пів
години. Через 30 хвилин додати в каструлю подрібнений часник і нарізану
зелень. Прокип’ятити аджику 30 хвилин, додати до неї спеції і варити все
разом іще 10 хвилин, після чого влити
оцет і кип’ятити ще 5 хвилин. Розкласти
готову аджику у стерилізовані банки,
герметично закатати попередньо прокип’яченими кришками, перевернути
слоїки догори дном, вкутати пледом до
охолодження.

СЛИВОВА
Ідея приготування ніжно-солодкої і водночас гострої аджики запозичена від ткемалі – пікантного
грузинського соусу на основі слив.
Поєднання фруктів, зелені й овочів створює неповторний смак, що
вдало відтіняє смак основної страви
Інгредієнти: 2 кг моркви, 4 кг спілих помідорів, 2 кг цибулі, 2 кг червоного болгарського перцю, 2 кг яблук,
2 кг сливок, 5 перчин чилі, 300 г цукру,
4 ст. л. грубої солі, по 3 великі пучки
свіжих петрушки та кропу, 200–250 г
часнику, по 200 мл оцту (9%) та олії.
Приготування. Фрукти та овочі
помити. Зі сливок повиймати кісточки.
Шкірку з помідорів можна не знімати.
Всі продукти, окрім часнику, подрібнити на кухонному комбайні. Перекласти в каструлю, довести до кипіння, зменшити вогонь і варити близько
години, постійно помішуючи. Часник

Для цієї заготовки краще підійдуть кислі яблука, наприклад Антонівка. Помідори
та перець беріть червоні, щоб аджика мала
гарне забарвлення
Інгредієнти: 3 кг помідорів, 1 кг кислих
яблук, 2 кг болгарського перцю, 1 кг моркви,
1 скл. олії, 1 скл. цукру, 1 велика головка часнику, 0,5 скл. солі, 50 мл оцту, 3 стручки перцю чилі.
Приготування. Овочі помити, почистити,
порозрізати на шматки і пропустити через м’ясорубку, змішати у великій ємності, залишивши
поки що часник. Поставити на вогонь і тушкувати після закипання 40–50 хвилин. Додати реш-

КАБАЧКОВА
Рецепт приготування аджики з яблуками й кабачками знайомий багатьом господиням: ці продукти зменшують пекучість,
оливкова олія додає пікантності
Інгредієнти: 0,5 кг кабачків (очищених), 200 г яблук, 0,5 кг болгарського перцю,
2 стручки чилі; 6–8 зубців часнику, 200 г моркви,
2 ст. л. томатної пасти, 1,5 ст. л. солі, 4 ст. л. цукру,
100 мл оливкової олії; 20 мл столового оцту.
Приготування. Яблука і моркву натерти на
бурякову тертку, решту компонентів пропустити через м’ясорубку. Все, крім часнику, вимішати і варити після закипання на повільному вогні

АНЕКДОТИ
ДО ТЕМИ

Фото із сайту ladies.by.

і зелень дрібно посікти ножем, всипати до фруктово-овочевої маси, посолити, додати цукор, олію, оцет. Добре
вимішати і варити ще 30 хвилин, не
припиняючи мішати. Розкласти гарячу аджику в стерильні банки, закатати
і вкутати ковдрою до повного охолодження. Зберігати в підвалі.
До речі. Якщо хочете гострішу заготовку, не вибирайте з перцю чилі
насінин. Сливки підійдуть будь-якого
сорту, з жовтими аджика матиме красивий колір.

Фото із сайту chef.net.ua.

ту інгредієнтів, вимішати, проварити ще 15–20
хвилин, розкласти масу в стерильні банки і закатати. Потримати перевернуті слоїки з аджикою 10–12 годин (до повного охолодження) під
ковдрою, після чого перенести в комору.

— А це моя
фірмова страва!
— Це ж просто шматок хліба,
намазаний аджикою.
— Я віддаю
перевагу називати це «моєю фірмовою стравою».
***
Раз помідор
— це ягода, то як
не крути… аджика — смузі, а кетчуп — варення.

Фото із сайту hozaika.online.

1,5 години, помішуючи. Згодом всипати в суміш
сіль, цукор, часник, додати томатну пасту, олію.
Перемішати, варити ще 40 хвилин. За 5 хвилин
до готовності влити оцет. Розкласти аджику в
банки і закатати.

…З ЧОРНОБРИВЦІВ
Багато хто любить чай із
цими квітами, але навіть не
здогадується, що з них можна приготувати ще й смаколик. Така аджика виходить
дуже гострою, її потроху
(1–2 ч. л.) додають до плову,
борщу, м’яса, а зберігається
вона в холодильнику упродовж
цілого року
Інгредієнти: 20–25 звичайних (не махрових!) чорнобривців,
1,5 скл. чищених волоських горіхів, 6–8 пекучих перчин, 1 скл.
зубців часнику, по 1 пачці коріандру та приправи «Хмелі-сунелі»,
1 ст. л. солі, 2–3 болгарські перці –
за бажанням.
Приготування. Чорнобривці
(з насінням, але без зеленої коробочки), волоські горіхи, пекучий
та солодкий перець і часник тричі
пропустити через м’ясорубку,

Фото із сайту facebook.com.Lana Lana.

додати спеції, сіль і ретельно вимішати. Баночки простерилізувати,
розкласти в них аджику і зберігати в холодильнику. Додаючи до
страв, важливо брати чистою сухою ложкою, щоб не зіпсувалася.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

Пробували прасувати як китайці?
Ні? Тоді сковорода-пательня Вам у поміч! ☺ І згадайте заодно «…Благословенні
ви, сліди, Не змиті вічності дощами, Мандрівника Сковороди З припорошілими
саквами» Максима Рильського («Слово про рідну матір», 1941). Звучить мегапотужно.
До слів «… Благословен і славен ти, Російський сміливий народе!». Але легко судити
із 2021-го те, що писалося у 1941-му. Тому й не буду, лише промовлю…
Грицько ГАРБУЗ

ак, після «Смерть москалям!» час нагадати запитання, відповідь на яке ми вже
озвучили. Бо знаю: ті наші учасники,
хто дав маху, тепер розбирають кожне слово
із завдання і вже знають двері чи вікно розгадки, біля яких вони стояли так близько, але
відчинити не змогли. А хто вперше відкрив
15-ту сторінку «Цікавої», скажу: наша вікторина нагадує популярну гру «Що? Де? Коли?»,
тільки замість чорного ящика ми використовуємо знаменитий український овоч — гарбуз.

Т

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 27 (2021)
Головне призначення захованого нині
нами предмета знає кожен. Хоча, складаючи
це питання, я натрапив на те, як один відомий народ використовував його і у справі,
де нас виручав так званий «карбованець» чи
«те, що горить». Звісно, стало смішно,
бо з дитинства ми звикли до іншої його функції…
Особисто мені він нагадує вид спорту,
де кричать, особливо дівчата. Хоча у міфології відьми цей предмет не люблять, бо втрачається їхня сила. Адже форма у нього особлива. І хоч нинішня техніка дає змогу легко
її змінювати, більшість виробників довіряють варіанту, перевіреному з давніх часів,

коли він прийшов на заміну каменю.
До речі, в Україні цей предмет асоціюється з дуже відомою людиною-патріотом, про
яку вчать у школі.
І має ця річ в нашій мові крутезний синонім, хоч словник подає його як діалект. Скажу
так: хороший, виходить, діалект, раз є спільнокореневі слова у французькій, італійській
та польській мовах.
А ще він може знімати чари алкоголю.
Що за предмет ми заховали у гарбузі?
«Безпосередньою попередницею праски
була сковорода. Майже така ж, яка стоїть
у вас на плиті, тільки важча і зроблена зі звичайного заліза, — цитую замість відповіді
інтернет-видання dedale.ru/uk. — Невідомий китайський майстер в один прекрасний
день зрозумів, що якщо сковорідку наповнити чимось гарячим, вона буде тримати тепло
набагато довше, ніж порожня…
Древній процес прасування виглядав
так: 1. Розігрівали вугілля або пісок. 2. Наповнювали ними сковорідку. 3. Поступово переміщали. У порівнянні з прасуванням камінням
або кістками мамонта такий спосіб був, безумовно, ефективнішим…»
Безумовно. І оцей ефективніший спосіб
розкусили, тобто надіслали нам есемес-повідомлення зі словами «Сковорода» або
«Пательня» лише 4 наших учасників. Але,
за умовами конкурсу, переможців може бути
Збагачена алюмінієва
руда

Озеро в
США
та
Канаді

Професія

Америк.
акторка
...
Лонгорія

Тлумачний ...,
орфоепічний ...

Притока
Дунаю
Маля
кроля

Коефіцієнт
трудової
участі

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 31 (2021)
Коли нещодавно з друзями почали розказувати всякі історії про потойбічні сили
і НЛО, Анатолійович, людина-енциклопедія
по анекдотах та кумедних історіях, вигукнув:
«О! Це було рівно 32 роки тому! «Пришельці»
прибули в наш дім. Сині, зелені різних видів,
навіть білі, кілька бежевих, з десяток фіолетових, але найбільше — червоних. Не повірите, але ми цих «пришельців» пів ночі з Людою
розглядали…»
Його оповідь і наштовхнула на нинішнє
запитання. Бо заховав предмет зі знаком
«мінус», від якого «короля пришельців» в дитинстві відучила мама. До речі, залізним
інструментом у її словах тоді також стали
«прибульці», щоправда, з іншої епохи.

Америк.
актор
Брюс ...

борту-колу залізна сковорода, що
часто буває на вогні, грає роль
сильного оберегу від нечистої сили»
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...
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Cклав пан Андрій.

Рослинне
масло

Що знаходиться у гарбузі?
Слово-відповідь треба надіс лати
до 18 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 (Максим Мохнюк) »).
Увага: з одного номера можна відправляти лише одне sms! Цей номер і братиме
участь у жеребкуванні при розіграші призових 200 гривень, якщо правильних відповідей буде більше двох. А ще спеціальний
приз — 150 гривень — отримає той, хто
в листі на поштову адресу (43025, м. Луцьк,
просп. Волі, 13) чи електронну (tsikava.
gazeta@gmail.com) найяскравіше опише,
як шукав відповідь.

Ілюстрація із сайту anekdot.ru.

Слухняність
Ведучий,
письменник ...
Дроздов
Навісний ...,
врізний
...

Не повірите, але ми цих
«пришельців» пів ночі
з Людою розглядали...

Чому відьми так боялись сковорідпателень?
Як зазначає Вікіпедія, «завдяки

Роман
В. Скотта
Річка в
Ефіопії

Прихильність до
когонебудь

“

l ЦЕ ЦІКАВО

Силует
Особа,
схильна
багато
говорити

Частина
обличчя

тільки два. Тому знову тягнули жереб. І зававдяки нашому редакційному КРОЛИКУ
КУ
Васильку, який, виявляється, не тільки вміє
міє
передбачати результати футбольних матчів
чів
(про це дивіться на youtube-каналі «Газета
етаа
Волинь» або сайті volyn.com.ua!), купюри
ри
и
із зображенням Тараса Шевченка дістануться
ьсся
двом тезкам: Сергію Белому із міста Винники
ики
Львівської області і Сергію Клубуку із села
ела
Дольськ Камінь-Каширського (донедавна
на
Любешівського) району Волині.
Переможцям «віват», а нам час оголошувати нове завдання.
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Сковорідка у руках майстра зупиняє час.
Карикатура «Сальвадор Далі — млинець»
Олександра Зудіна.

Велику роль відіграє сковорода і в магічному поборюванні пияцтва: «Чоловікові,
щоб не упитись, треба знайти на дорозі
верьовку і, зв’язавши кінцями всередину,
палити на сковородні, а як верьовка загориться, говорити тричі: «Так, як ця верьовка зав’язана, так би мені, рабові Божому,
зав’язало від усякого п’янства мисленого…»
Як та верьовка згорить, то давати її пити
в будь-чім».
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l НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

l СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ
Фото з архіву Мар’яни ЄВТОШУК.

Фото із сайту dreamstime.com

«Я тебе не чекала».

«Все потрібно
заслужити»
По стіні, по стіні — і ось нарешті двері. Світ ішов обертом, але
додому таки добралася. Не вмикаючи світла, кинула торбу
в коридорі і в темряві пішла до свого ліжка. Два кроки від
дверей трішки вправо — і ось воно, ріднесеньке, теплесеньке...
Добре, що рукою спочатку помацала, бо так би і лягла
в порожнечу, адже ліжка на місці не було…
Анна КОРОЛЬОВА
Близькі люди підтримали Мар’яну у прагненні розвиватися.

До кожного виробу майстриня
підходить індивідуально.

Кондитерські смаколики волинянки
йдуть на «ура» навіть у Польщі
У Мар’яни Євтошук із П’ятиднів Володимир-Волинського району немає двох
однакових виробів, адже кожен прикрашений по-особливому, неповторно
Тетяна АДАМОВИЧ

адихнув майстриню на солодке
хобі, яке згодом переросло у заробіток, кум Валентин, котрий,
куштуючи її ласощі на сімейних святах,
казав: «Смакота! Куди тим магазинним
тортам із твоїми рівнятися! Виходь уже
в люди…». І Мар’яна, заручившись
підтримкою рідних, таки наважилась
виготовляти кондитерські вироби
на замовлення.
Окрім тортів, майстриня пече
різне домашнє печиво. Її вироби прикрашають кенді-бари для брейк-кави,
на дитячі свята, на весілля та інші урочистості.
— Цукерки чи печиво з магазинів
уже приїлися, люди хочуть чогось оригінального й особливого, то і стараюся
здивувати, — каже жінка. — Кенді-бар
— це гарно прикрашений стіл із солодощами. Така мода прийшла до нас
із європейських країн недавно і швидко полюбилася. Головна його особливість — багато невеликих за розмірами
декоративних елементів та різноманітних кондитерських виробів. Нині
жодна вечірка не обходиться без цієї
кулінарної новинки. Аби створити оригінальний дизайн, треба добре постаратися і наперед продумати тематику.
Приміром, якщо це дитяче свято, соло-

Н

дощі та випічка повинні бути з улюбленими героями, якщо це весільний банкет, оформляють у весільних кольорах,
якщо це захід з нагоди якоїсь урочистості чи події, то і тут є своя особливість.
Поставити на стіл цукерки і тістечка
може кожен, а ось оздобити так, щоб
люди захоплювалися, — це творчість.
Виконуючи перше замовлення,
Мар’яна дуже хвилювалася: чи вдасться? І коли задоволена клієнтка зателефонувала, аби подякувати, вирішила

“

ще з дитинства. Радше увесь день буду
стояти біля плити чи духовки, аніж полоти грядки чи виконувати якісь інші
домашні справи.
На виготовлення торта витрачає
у середньому 14 годин, хоч бували й замовлення, коли виріб був готовий і через чотири години. Не раз доводилося
працювати всю ніч без сну. У її роботі
не завжди легко. Траплялись випадки, коли по кілька разів переробляла
крем, бо жирність масла не відповіда-

Поставити на стіл цукерки і тістечка може кожен,
а ось оздобити так, щоб люди захоплювалися, —
це творчість.

зайнятися кондитерською справою
серйозно. Та й часу для цього мала вдосталь, бо якраз перебувала у декретній
відпустці, доглядаючи доньку Яринку.
— Моя мама колись працювала в Устилузі у швейному ательє, тож
і я обрала швейну справу. У Володимир-Волинському ВПУ вивчилася
на технолога швейного виробництва.
Вищу освіту здобула як фінансовий
аналітик, — згадує жінка. — Але не вабили мене ні перша, ні друга професія.
За чотири роки пошила собі лише одну
сукню. А ось пекти і куховарити люблю

ла стандарту. Утім, Мар’яна не опускає
рук і ще з більшим завзяттям береться
за роботу, бо, каже, отримує справжню
насолоду.
Коли ж втомлена, але щаслива,
присідає трохи відпочити, на її сторінці
у фейсбуці з’являються нові знімки кондитерських виробів (їх ми нарахували
до півтисячі!). До слова, окрім дво- чи
триповерхових тортів, уміє вона робити й об’ємні у форматі 3-Д. Які повторюють форму предметів, як-от: валізи, бочечки з купюрами чи монетами, чашки
з кавою і блюдцем, мангали.

алина таки ввімкнула світло й
отетеріла: кімната порожня.
Абсолютно порожня, навіть лінолеум із підлоги знято. Вискочила
в коридор, там усе на своїх місцях.
Клацнула вимикачем на кухні і приросла ногами до підлоги. Замість
м’якого куточка зі столиком, який
нещодавно придбала, стояло якесь
куце ліжко. Поруч шафа, а над ліжком
купа полиць із її книжками. Уже здогадуючись, що побачить, відчинила
дверцята шафи. Так і є, її речі запхані
на полиці.
Сіла і гірко зітхнула. Він таки
це зробив! Вона безсило заплакала.
От і все! Скінчилось її спокійне життя.
Доведеться, як і радила кума, відстоювати себе.
Наступного ранку у двері хтось
довго дзвонив. Галина знала, хто це,
але відчиняти не квапилась, набравшись духу, все ж повернула ключ
у замку:
— Мамо! — здивовано протягнув
Євген, — ти ж іще на дачі мала бути.
Оцінила? Як тобі перестановка. Ми
з Русланою так старались для тебе.

Г

Галина не очікувала таке почути.
Але виду не подала. Стояла на порозі, як статуя, не впускаючи сина
в квартиру.
— Я сьогодні хочу стіну між
балконом і кімнатою знести, — тараторив син, намагаючись заховати
очі. — Приготуй мені чогось смачного, бо я й не поснідав.

“

От і все! Скінчилось
її спокійне життя.
Доведеться,
як і радила кума,
відстоювати себе.

Він хотів зайти до помешкання, але Галина не дала. Чітко і ніби
аж по буквах промовила:
— Я тебе не чекала. Наступного
разу, коли захочеш прийти в гості,
повідомляй заздалегідь. У мене ремонт, скоро прийдуть працівники,
вибач, але ти заважатимеш, — і прямо перед носом ошелешеного сина
замкнула двері.
Закінчення на с. 9

Усміхніться!
Маленький хлопчик загубився в універсамі і плаче. Його заспокоюють, кажуть, мама знайдеться, і радять:
— Треба було триматися за мамину спідницю.
— Я намагався, але не зміг дістати.
:) :) :)
Дружина — чоловікові:
— Ти знову лежиш на дивані.
— Зате ти знаєш, де мене завжди можна знайти.
:) :) :)
Досвідчений лікар, оглянувши пацієнта, говорить своєму молодому колезі:
— Його потрібно негайно оперувати.
— А що в нього?
— Рахунок у швейцарському банку.

