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Батькам маленького одесита вдалося неможливе – за 80 днів
зібрати 2 мільйони 300 тисяч доларів.
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l ЗНАЙ НАШИХ!

5-місячному Дімі
Свічинському вже
вкололи найдорожчі
у світі ліки
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Попереду дитину чекає довга
реабілітація, адже кожен м’яз
потребує активної розробки,
а це іноді доволі боляче
арія та Віталій Свічинські з Одеси — батьки маленького
Діми, в якого діагностували важку генетичну хворобу —
спінальну м’язову атрофію (СМА). Ліки від неї існують,
але коштують понад 2 мільйони доларів. Як не дивно, подружжю
Свічинських ці величезні гроші вдалося зібрати. Тож наприкінці
липня їхньому синочку зробили ін’єкцію препаратом Zolgensma
в дитячій лікарні міста Сан-Антоніо (США), що у штаті Техас.

М
«Він іще далекий від ідеалу: м’які шиплячі, оце «шшьо» замість «що», росіянізми, кострубаті граматичні форми…
Працювати й працювати. Але говорить він дедалі краще: мовні м’язи тренуються», – ділиться Олександр
Миколайович спостереженнями за виступами нинішнього гаранта.

Закінчення на с. 10

l ДИСКУСІЙНА ТЕМА

«…Лежати в муках
і випрошувати ампулу
або таблетку наркотичного
препарату…»

Навіть Зеленський платив
3000 гривень за урок української
Олександрові Авраменку?

Така перспектива, на думку відомого лікаря Євгена
Комаровського, чекає багатьох українців, якщо Верховна
Рада не затвердить доопрацьованого законопроєкту, що
надає доступ хворим до медичного канабісу. Адже
вже зараз, згідно з офіційною статистикою, ліків,
які вгамовують страждання, потребують понад два
мільйони наших співвітчизників

«На хліб можна намазати все!» — так єдиний в Україні філолог-мільйонер
прокоментував слова журналістки «1+1» Наталки Мосейчук, сказані
у розпал виборчої кампанії нинішнього глави держави, про те, що
мову на хліб не намажеш. Як же вдалося чи не найвідомішому нині
вітчизняному лінгвісту досягти успіху — і наукового, і фінансового?

с.
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«Сказав, що не може
більше з цим жити —
вбитий йому щодня ці
17 літ сниться…»
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Дитинка, яка при народженні важила,
«як яблуко», вижила!
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Найменше немовля на планеті
виписали з лікарні
З медзакладу у Сінгапурі через
13 місяців інтенсивної терапії
відправили додому найменшу
дитину — Квек Ю Сюань, яка
з’явилася на світ з вагою лише
212 грамів і зростом 24 см
онг Мей Лін народила дочку
9 червня 2020 року за допомогою екстреного кесаревого розтину, не дотягнувши до 25-го
(!) тижня вагітності. У жінки перед
тим виявили високий кров’яний
тиск, що міг зашкодити дитині й
матері. У національній університетській лікарні заявляли, що дівчинка
мала низькі шанси на виживання.
Її під’єднували до апарату штучної
вентиляції легенів, органи немовляти були не до кінця розвинуті.
Але за понад рік здоров’я дівчинки покращилось, і зараз вона важить 6,3 кг, хоч і досі має проблеми
з диханням і потребує під’єднання
до апарату ШВЛ. Проте лікарі дають
позитивні прогнози. На лікування
«дюймовочки» небайдужі сінгапур-
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Лікарі називають Квек Ю надзвичайною дитиною і «промінчиком надії» у важкі
часи пандемії.

Кав’ярня постелила
прапор бойовиків
замість килимка
Львівські продавці кави креативно посміялись
над російськими окупантами та їхніми
прислужниками
Фото із сайту glavcom.ua.
ак, заклад «Кава
Мілітарі» поклав
при вході прапор так званої «ДНР».
Витерти ноги об нього
можна на вулиці Городоцькій, 23. Місцеві
мешканці дуже радіють з такого атрибуту кав’ярні. «Прапор
фейкової республіки
саме там, де і має бути.
Він використовується
за призначенням», —
йдеться у повідомленні телеграм-каналу
«Останній блокпост».
Витерти ноги об «денеерівську
Цей
з а к л а д шмату» можна у Львові
у Львові відкрили ве- на вулиці Городоцькій, 23.
терани Ігор Фльорко та Ростислав Грицьків — «крепкі козаки». Вони
кажуть, що щомісяця віддають частину прибутку
на українську армію, поширюють ідеї українського
націоналізму та військової звитяги. І, звісно, використовують якісну арабіку. Треба спробувати.

Т

Сюань найменшою дитиною у світі вважали американку, яка 2018го народилася завважки 245 г.

Стала бабусею у… 23 роки!
Молода жінка потрапила
до Книги рекордів
Гіннесса
-літня циганка румунського походження
Рифка Станеску занесена до світового реєстру рекордів
як наймолодша бабуся у світі. Так,
у віці двох років батько дівчинки пообіцяв її до шлюбу синові
успішного комерсанта. Але коли
Рифці виповнилося 11, вона поламала усі батьківські плани —
закохалася в 13-річного продавця ювелірного магазину і вже
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Працівникам Державного бюро розслідувань України
вдалося запобігти замовному вбивству американця.
Злочин планувався на території США у місті Балтимор,
але виконавця замовник підшукував у нашій державі
аразі правоохоронці затримали двох фігурантів — організатора злочину, який має подвійне громадянство
(України та США), і його спільника. Коли останній знайшов кілера в Україні, то замовник приїхав сюди обговорити
з убивцею строки, суму та спосіб вчинення злочину. Життя
іноземця вони оцінили у 45 тис. доларів США. При цьому вбити жертву мали до 9 серпня, оскільки до цього часу замовник
ще планував перебувати в Україні й це забезпечило б йому
алібі. Оплату здійснювали у два етапи. Виконавцю передали
аванс 20 тис. доларів США. Ще 25 тис. доларів замовник мав
доплатити вже після надання фотографій, які підтверджують
смерть. Правоохоронці імітували вбивство та зробили постановчі фото, які посередник передав замовнику. Ініціатора злочину та його співучасника затримали після передачі
останнього траншу грошей у сумі 25 тисяч доларів США. Їм
загрожує довічне ув’язнення.
Операцію наші правоохоронці проводили спільно
з американськими, які, власне, й попросили українців
допомогти у цій справі.

Н
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ці зібрали майже 367 тисяч доларів
США.
До речі, до народження Квек Ю

Наш кілер мав
застрелити
громадянина США

у 12 літ народила доньку. Батькові
не було куди діватись — він погодився прийняти до родини непланованого зятя, щоправда, після
сплати ним 500 тисяч румунських
леїв (це понад 120 тисяч гривень).
Через рік у молодій сім’ї Станеску
народився ще й син. А коли старшій доньці виповнилося 10 років,
вона вийшла заміж, і в 11 народила сина на ім’я Іон.
Нині мати ходить до школи,
а бабуся займається вихованням онука, якого, до речі, вже
заручили з 8-річною дівчинкою. Такі там традиції.

Винесли вирок шістьом
поліцейським за смерть
22-річного юнака
Усім обвинуваченим Галицький районний суд Львова
присудив по вісім років тюрми
-літній львів’янин Володимир Клим помер 3 роки
тому під час поліцейського рейду у гральному закладі. Суд визнав поліцейських підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР) винними у перевищенні
службових повноважень, вчиненому групою осіб. Зокрема,
зазначається, що правоохоронці неправомірно застосували фізичну силу до постраждалого, вдягли на нього пластикові наручники-стяжки, чим позбавили його можливості надати собі допомогу самостійно та сприяли його удушенню.
У 2018 році під час затримання Володимир Клим проковтнув поліетиленовий пакетик з наркотиками. Поліцейські намагалися змусити виплюнути його, однак хлопець
знепритомнів. Юнака вивели на вулицю, де йому надавали
домедичну допомогу, але врятували не вдалося. Експертиза
підтвердила, що Володимир Клим проковтнув поліетиленовий пакет з двома грамами канабісу. Синтетичний полімер
повністю перекрив дихальні шляхи — і хлопець помер від
асфікції.
У патрульній поліції Львівщини заявили, що засуджені поліцейські не відсторонені від роботи і перебувають
на службі. На вирок суду подаватимуть апеляцію.
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l ПРЯМА МОВА

«
Рифка Станеску має всі шанси стати і наймолодшою прабабусею на
планеті.

Олена СТАРІКОВА, велогонщиця, яка
виграла срібло в спринтерській
кій гонці
на 200 метрів у Токіо, перед початком
очатком
Ігор відхилила пропозицію Азербайзербайджану про зміну громадянства:
ва:
Всіх, мабуть, запрошували в Азербайджан, багато хто туди пішов. Я не готова
до цього. Напевно, патріотка. Розумію,
умію, що
ситуація в нас, можливо, і не така хороша, і грошей менше платять, алее
хочеться бути і працювати у себе в
країні. Також мені дуже подобаються синьо-жовті кольори.
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«Диявол з того боку
набагато досвідченіший
від Президента Зеленського…»
Найяскравіші цитати Євгена Марчука про Україну та її ворогів
Фото із сайту segodnya.ua.

«Кит» української політики,
колишній глава РНБО, СБУ,
Міноборони та експрем’єр–
міністр Євген Марчук помер
у віці 80 років у результаті
зупинки серця. Згадаймо його
найвлучніші вислови про
Україну, війну з Росією та чого
він чекав у нашій країні
у найближчі 10 літ

Володимир Кухарєв вимагає від білорусів купувати вітчизняне.

Мер Мінська наказав
прибрати українські
товари з «кращих полиць»
магазинів

Сергій МАРТИНЕЦЬ,
segodnya.ua

ПРО «ПОРАНЕННЯ»
ЯНУКОВИЧА ЯЙЦЕМ
«Янукович був дуже серйозно перенапружений. У нього тоді
спрацював психологічний шок.
Причому з особистою сміливістю
це не пов’язано — тут трошки
інше. Янукович подумав… Рукою
за борт плаща взявся, мокре відчув, і тоді замкнуло: значить, я поранений (а може, і вбитий) — все».

Очільник столиці Білорусі вимагає, щоб супермаркети міста
сховали товари з України, Литви й Польщі
Микола ДЕНИСЮК
Євген Марчук різко висловлювався про Путіна і Росію.

НАТО НЕ ВОЮВАТИМЕ ЗА НАС
ПРО ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПУТІНА
«Диявол з того боку набагато
досвідченіший від Президента Зеленського, і вся машина Путіна набагато сильніша і набагато досвідченіша за нинішню нашу команду.
У мене немає оплесків. Але, з іншого боку, наші потроху набирають
обертів. У мене була невелика надія
на Паризький саміт («Нормандської
четвірки». — Ред.). Я думаю, що Путін не очікував, що Зеленський так
сміливо себе поведе».

ПРО ЯДЕРНУ ЗБРОЮ
«Уявімо собі, що у нас сьогодні є
ядерна зброя. Ми що, її зараз застосували б? Навіть тактичну, не стратегічну. Проти кого, проти Гіркіна на
своїй території? Чи проти Росії? А
що отримали б у відповідь з її боку?
А з боку світової спільноти? … Неформальна коаліція з підтримки
України у військовому протистоянні
з Росією завершить своє існування і
перетвориться в міжнародну коаліцію з «виховання» України».

«Прагнути до НАТО, безумовно, треба. Але треба і розуміти,
що за нашого нинішнього статусу ніхто за нас воювати не буде…
Ми вже отримали хороший урок
з Будапештським меморандумом
і тепер пожинаємо плоди його гарантій… Росія буде зі шкури геть
лізти, щоб запобігти нашій євроатлантичній інтеграції».

ПРО ОКУПАЦІЮ КРИМУ
«Чи можна було ефективно
протидіяти російській авантюрі
проти України і не допустити втрати Криму, запобігти донецькій
трагедії? І я відповім — можна.
Але потрібно було сміливе політичне рішення».

ПРО УКРАЇНСЬКУ ВЛАДУ
«Майдан і війна проявили
дуже багато молодих, сучасних,
сміливих і добре освічених людей, здатних швидко навчатися.
Їм треба розчищати дорогу, вони
поки незаслужено дуже далеко

“

Росія буде зі шкури
геть лізти, щоб
запобігти нашій
євроатлантичній
інтеграції.

від верхніх щаблів влади… Навала дилетантів на державні посади
становить загрозу національній
безпеці».

ЯКОЮ ВІН ХОТІВ БАЧИТИ
НАШУ КРАЇНУ
«Хотілося б, щоб через 10 років в Україні був справжній мир,
щоб почалася трудова еміграція,
але не з України, а в Україну. Щоб
успішно завершився перший етап
програми демографічної безпеки,
і ми точно знали не тільки скільки
нас в Україні, а й повну структуру
населення. Щоб у нас з’явилося
3–5 нобелівських лауреатів. І щоб
у нас з Росією настав хоча б холодний, але стабільний мир».

ричиною такої поведінки
стали санкції країн проти
Білорусі. Про це заявив керівник Мінського міськвиконкому
Володимир Кухарєв. За його словами, з представниками торгових
мереж столиці провели «серйозну
і жорстку нараду». «І ми відкрито
їх запитали: що відбувається? Сьогодні ряд держав ввели проти нас
санкції — Україна, Литва, Польща,
— а їхні товари (цукерки, здоба, чаї,
печиво) стоять в магазинах на кращих полицях! При цьому вітчизняні
треба ще й пошукати. Тому ми жорстко поставили перед мережами
питання: або ситуація змінюється,
або ми будемо зі свого боку вжива-

П

l В ЕПІЦЕНТРІ ЛИХА

Наші пожежники
врятували два населені
пункти у Греції
У цій країні з вогнем бореться сотня хлопців з України

l ПРЯМА МОВА

Микола РИМАР

Ганна МАЛЯР, заступниця міністра оборони, про обійми з російською спортсменкою
українки, бронзової призерки Олімпійських ігор у Токіо Ярослави Магучіх, яка є
молодшим лейтенантом ЗСУ:
Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях,
ннях, мають
розуміти, що у нас триває російсько–українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність. Вірне слідування спортивним традиціям,
м, приміром
фото обіймів зі спортсменами — громадянами РФ, коли вони теж стають
тають призерами, одразу використовує ворог як інформаційно–психологічну гармату,
мату, яка
демонструє світу, що «їх тут немає»… Тобто необережна поведінка наших
аших
співвітчизників, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати
ати
об’єктом інформаційних спецоперацій ворога.

ише впродовж однієї доби
7 серпня вони ліквідували
окремі осередки лісових
пожеж по фронту 2 250 метрів та
врятували два населені пункти
— Спатарі і Метохи. Зокрема, як
уточнили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, в цей день спасли від вогню 27 житлових будинків, 1 культову споруду, 33 господарчі будівлі, 1 зерносховище,
1 притулок для собак, 54 вулики

«

ти заходів», — сказав Кухарєв. Він
додав, що таке рішення варто ухвалювати на рівні всієї країни.
Тим часом самопроголошений
президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру вводити санкції проти України.
Проте, за його словами, якби було
таке бажання, то він і його друг
президент Росії Володимир Путін
могли б «за добу» поставити Україну «на коліна». Лукашенко також
називає нашу державу «новою загрозою» для Білорусі.
Уточнимо: не для Білорусі,
а для нього самого і такого ж
кривавого, як він, Путіна. Бо їх
обох бісить, що українці вміють
показувати самодурам–диктаторам дорогу на Ростов.

Л

та стадо овець. Роботи з ліквідації
пожеж у Греції тривають.
Крім українців, своє плече
грекам підставили ще кілька європейських держав, відправивши
туди рятувальників. Лісові пожежі
спалахнули у багатьох частинах
країни під час тижневої спеки,
найсильнішої за останні три десятиліття, коли температура сягала
рекордних для Греції +47,1 градуса за Цельсієм. По всій території
горіли ліси, а десятки будинків та
підприємств були зруйновані.
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l ПРОЗРІННЯ
Фото із сайту focus.ua.

Зеленський нарешті
усвідомив, що війна і мир
залежать від Путіна?
Виявляється, Донбас залишається окупованим і там лунають постріли
не тому, що в цьому був зацікавлений Порошенко… Це важливе прозріння
Володимира Зеленського. Пізнє, звісно, бо дійшов до нього аж на третьому
році президентсва, але це краще, ніж ніколи
Фото із сайту bbc.com/ukrainian.

Василь РОГУЦЬКИЙ
Коли ж нарешті усвідомимо: якщо не годуватимемо свою
армію, то ярмо на шию нам накине чужа?

Зарплата солдата
на чверть менша
за середню по Україні
Якщо у 2016 році військові
отримувати 160% від середньої
зарплати в державі, то станом
на 2021 рік вона на 27% менша, ніж
середня оплата праці українців
Микола ДЕНИСЮК

ро це повідомляє видання «Українські військові сторінки» з посиланням на дані, оприлюднені на засіданні
Конгресу місцевих і національних влад спільно з Національним центром реформ. Згідно з інформацією видання,
прем’єр-міністр Денис Шмигаль оцінив середню зарплату
в рекордні 14,3 тис. грн. При цьому грошове забезпечення
рядового солдата ЗСУ починається з 10 500 грн.
У порівнянні з початком 2016 року — 7 000 грн при середній зарплаті 4 362 грн — спостерігається суттєве падіння розмірів грошового забезпечення у співвідношенні до середньої
зарплати по країні.

П

l ПРЯМА МОВА

«

Петро ПОРОШЕНКО, п’ятий Президент України, лідер
«Європейської Солідарності»:
2021 рік — перший з 2014-го, коли витрати на армію
не збільшили… Грошове забезпечення
військовим востаннє піднімали два роки
тому — ще моїм рішенням. Хіба не зрозуміло, що давно настав час його підвищити? І це теж частина нашого (партії
«Європейська Солідарність». — Ред.) плану і наша вимога до влади — належним чином оцінювати ратну працю, в якій воїни
щодня ризикують своїм життям.

l ЦИФРИ І ФАКТИ

»

к відомо, в ЗЕ-команді просували думку, що протистояння триває через те, що
в цьому зацікавлена попередня
влада. Один із авторів передвиборчої програми Зеленського Борис Шефір колись казав, що війну
затіяли політики «і з того, і з іншого
боку», щоб підзаробити грошей.
«Ви думаєте, Путін — маніяк, який
любить постріляти в живих людей?
Він що, псих? Він розумна людина.
Так, у нього імперські амбіції. Але
можна ж домовитися», — наївно
просторікував соратник Зеленського. Та й сам глава держави заявляв, що Порошенко не був зацікавлений у закінченні війни, бо заробляв на ній.
Ця думка була і досі є доволі
популярною серед виборців Володимира Зеленського. Дехто й нині
вірить, що війну розв’язав Порошенко. Або що наживався на ній.
Втомлені виснажливим військовим
протистоянням виборці охоче чіпляються за цей самообман, підживлений із телеекранів.
Однак реальність виявилась іншою. Порошенко вже давно не при
владі, в очі Путіна позаглядали
всі, хто хотів — від Зеленського
до Байдена. Але окупанти все одно
не збираються повертати загарбане і далі стріляють та гібридно атакують. «В мене питання: хто заробляє тепер? — гірко іронізує п’ятий
Президент. — Може, час нарешті
назвати брехню брехнею, а правду
правдою?» — додає він.
А правда в тому, що мета Кремля — підпорядкування усієї України. Вона в тому, що Путін — таки
маніяк, який любить «постріляти
в живих людей» заради імперських
амбіцій Росії. А Московія як чіплялась, так і буде чіплятись за Україну
аж до останнього свого подиху —
з Путіним чи без.
І, здається, Володимир Олександрович нарешті дійшов до цього розуміння й навіть публічно про

Я

67,1% українських домогосподарств відносять себе до категорії бідних
і лише 1% – до представників середнього класу. Водночас згідно з даними
Служби статистики, 31,9% громадян уже не вважають себе бідними, але кажуть,
що ще не дотягують до середнього класу. А багатим себе не назвав… ніхто!

Наш Президент чомусь продовжує випрошувати ще одну зустріч із російським.
Хіба не ясно, що якщо вона Путіну і потрібна, то тільки для того, щоб прийняти
капітуляцію Зеленського?

“

А правда в тому, що мета Кремля — підпорядкування усієї
України. Вона в тому, що Путін — таки маніяк, який любить
«постріляти в живих людей» заради імперських амбіцій
Росії. А Московія як чіплялась, так і буде чіплятись за Україну
аж до останнього свого подиху, — з Путіним чи без.

це сказав. Ще не наважився вголос
заявити, що Путін — убивця, але
вже визнав, що саме московський
«цар» є тим, хто затіяв війну, і тим,
від кого «на 90%» залежить її закінчення.
— Не все від мене залежить, —
сказав Володимир Зеленський
в ефірі телеканалу «Дом» 5 серпня. — Я вважаю і абсолютно цього
не приховую (і президент Російської Федерації знає мою думку):
сьогодні 90% успіху в питанні повернення Донбасу, миру в Україні,
деокупації наших територій залежить від однієї людини. І точно
треба знати, що вона з цим живе.
Люди на Донбасі повинні це розуміти, — говорить тепер Володимир

Зеленський.
Хтось скаже, що такими словами він просто хотів скинути із себе
відповідальність за невиконані
обіцянки миру. Нехай. Головне, що
він нарешті починає позбуватись
ілюзій.
А якщо не зупиниться, то десь
наприкінці своєї каденції, може,
дійде і до того, що найкращим щитом від «рускава міра» є не якийсь
український його варіант у виконанні «95 кварталу», а свої і мова,
і віра, і культура, і «навіть» українські серіали. От тільки чи варто
було на 5 років українцям робити
паузу лише заради того, щоб їхній
новий «гетьман» примирився з реальністю?

19,5% – за Зеленського, 14,3% – за Порошенка.
Такими були б результати виборів Президента України
за даними соціологічної групи СОЦІС, якби голосування
відбулося зараз. Інші кандидати суттєво відстають.

www.volyn.com.ua
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l Я ТАК ДУМАЮ!

Ми не переможемо, поки одні
воюватимуть, а другі дружитимуть
з агресором
Треті ж на словах засуджуватимуть ворога, а діями —
толеруватимуть. Особливо коли треті — влада…
Микола КНЯЖИЦЬКИЙ,
журналіст, народний
депутат України
(партія «Європейська
Солідарність»)

порт не є поза політикою. Українська спортсменка не мала
права обійматися з російською, поки
йде війна. Суданський і алжирський спортсмени відмовилися виходити на один ринг
з ізраїльтянами. Азербайджанський боксер
не визнав поразки від вірменського спортсмена і заявив про нечесне суддівство. Можна
по-різному ставитися до цих та інших фактів.
Як і до того, що наша легкоатлетка сфотографувалася з російською.
Ну, по-перше, прапора агресора там
не було, є традиція фотографуватися призерам. Та й чи хтось із керівництва пояснював
спортсменам, як діяти у таких стандартних
ситуаціях? Думаю, ні. А самі не замислилися.
А що мають думати спортсмени, коли влада через своїх представників у Нацраді з телебачення бореться з українською мовою, коли
за державний кошт фінансуються концерти
в Україні російських зірок і тих «українців»,
які гастролюють у Росії? Президент може роздавати мільйон антиросійських інтерв’ю, але
продовжувати продавати свою шоу-бізнесову
продукцію в Росію. Вірять діям, а не словам.
І дії наслідують.
Алкоголізм — безумовно, зло. Але батьки-алкоголіки повинні спочатку перестати
пити самі, а вже потім забороняти пити дітям.
Очевидно, що спортсменка помилилася,
але помилка — не злочин, на відміну від антиукраїнських дій політиків, що стали для неї
прикладом.
Та й спортсмени бувають політиками. Українець-депутат Беленюк от підняв прапор, станцював гопака, наразився на расистські гидотні вислови Скабєєвої. Будучи представником
влади, показав гідний приклад патріотизму.
А інший депутат — призер Олімпіади,
спортсмен зі Львова, депутат від партії Андрія

С
Ось таким Юрко назавжди залишився для мами…

«Сказав, що не може більше
з цим жити — вбитий йому
щодня ці 17 літ сниться…»
На смітнику біля села Гнилички, що в Тернопільській
області, відкопали людські останки, які, ймовірно,
належать зниклому ще у 2004 році 15-літньому
Юркові Семенюку
Василина СМЕТАНА

того часу усі 17 років мати шукала
його і сподівалвся, що син живий, допоки один із його товаришів не розповів правду. «Сказав, що не може з цим
стільки літ жити, вбитий йому щодня сниться», — каже братиха загиблого Оксана
Семенюк. За його словами, тоді товариші
пішли на закинуту ферму красти кольоровий метал із трансформатора, і Юрка вбило
струмом. Хлопці злякались відповідальності і закопали тіло товариша, а його одяг
спалили.
Через два тижні після трагедії двоє учасників подій виїхали в Росію на заробітки.
Один із них лише нещодавно повернувся
в село за 20 км від місця події. Він, власне,
й зізнався в усьому, але після цього розрахувався з роботи і на зв’язок із ріднею загиблого не виходить. Інший після втечі й досі
живе у Росії. А третій став кумом Юркового
брата і його дружини, він теж за кордоном
на заробітках, але телефоном розповів Оксані Семенюк, як помер Юрій та що зробили
з його тілом: «Сказав, що це правда, що їх
(трьох хлопців. — Ред.) завіз туди, лишив
там. Потім, каже, за деякий час вертався їх
забрати. Бачив, що Зайнулін йде дорогою
і плаче: «Юра помер, током забило його».
Йшов розказувати додому, людям йшов розказувати. Вони сіли в автівку, ще його брат
сів, був разом із ним його рідний брат Віталік.
Вони всі приїхали на місце. Подивилися, що
він непритомний. Почали йому робити штучне дихання, він ще видихнув, і побачили, що
він не живий, взяли його в машину і вивезли
сюди і закопали», — переказує слова кума

З

Оксана Семенюк, яка брала участь у пошуку
кісток на звалищі.
– Як версію ми розглядаємо той варіант, що хлопця міг убити струм, проте тільки
експертиза покаже, кому належать знайдені
останки і що було причиною смерті, — заявив речник Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета. Наразі троє учасників

“

Один із тих, хто закопував
тіло нашого Юри, є моїм
кумом.

трагедії проходять у справі як свідки.
У цю версію не дуже вірить брат загиблого, Володимир Семенюк. «Щось тут не сходиться… Навіщо було спалювати одяг, ховати тіло? — не розуміє він. — Можливо,
була якась сутичка, щось не поділили, може,
за кольоровий метал не доплатили. Могли
штурхнути», — каже брат.
Аби швидко віднайти рештки, на пошуки
вийшли не лише місцеві жителі, але й бійці
роти поліції особливого призначення та працівники місцевого відділення поліції.
На стихійному смітнику останки свого
сина шукала і мама Юри Семенюка. Жінка
не стримувала сліз, адже родина стільки літ
не втрачала надії. «18 років ми його шукали. Я вірила, що він живий, а він опинився
на смітнику», — плаче вона.
Односельчани Юрія закликають до справедливого розслідування і покарання тих,
хто приховав обставини смерті юнака та закопав його на смітнику…

Садового «Самопоміч» Станіслав Горуна поводиться інакше. Він нібито захищає легкоатлетку і пише у себе на фейсбуці:
«Спорт, мать вашу, поза політикою!!!
Спорт — це вид діяльності. Для більшості
спортсменів національної збірної України
це професія і справа життя. Відчепіться від
спортсменів з вашою ****ною політикою.
Спортсмен займається своїм ремеслом. Їх
звів спорт, життя. Люди потоваришували
через конкуренцію і однаково важку роботу
над собою, через повагу до праці одне одного.
Яке це має відношення до міжнародної політики? Грузіть спортсмена за його політичні
прояви, але від**іться за особисті взаємини
від спортсменів, які сформувались на підставі далеких від політики речей. Якщо
спорт — це політика, то і освіта — політика, інженерія — політика, медицина — політика, мистецтво — політика. Все наше
життя з таким підходом — це політика. Ідіотська підміна понять. Залишіть політику
державним діячам, і не вплітайте політику
в усе підряд».
Горуна не усвідомлює або навмисне
не каже, що освіта, де вчать, хто герой, а хто
ворог, де дають дітям правильні книжки і допомагають опановувати рідну мову, є політикою! І інженерія, яка творить зброю для захисту, і мистецтво, яке надихає солдатів на фронті, і навіть медицина, що бореться, зокрема,
з вірусами!
І це дивно. Бо поки одні гинули на фронті,
спортсмен Горуна у 2015 та 2016 роках проводив виїзні семінари в Російській Федерації,
зокрема в Москві та Новосибірську. Це не завадило йому 2020 року обратися депутатом
Львівської ради від партії «Самопоміч».
Ці три приклади: патріотизм Беленюка, помилка Магучіх і заява Горуни, яку навіть охарактеризувати непросто, демонструють ситуацію в нашому суспільстві. Ми не переможемо, поки одні воюватимуть, інші дружитимуть
з агресором, треті на словах засуджуватимуть
ворога, а діями — толеруватимуть. Особливо
коли треті — влада.

В Україні за останній рік рекордно подорожчали продукти.
Найбільше в ціні додав цукор – 83,5%, олія – 79% та яйця – 33%.
n ПРЯМА МОВА
Валерій ЗАЛУЖНИЙ, головнокомандувач Збройних сил України,

«

про те, чи готова Україна до повномасштабного вторгнення російської армії:

Ми готові оборонятися і відбивати атаки противника як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об’єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих
об’єктів, зокрема оперативних аеродромів. З 9 по
13 серпня одночасно на п’яти загальновійськових полігонах і на острові Зміїний проводиться командно-штабне
тренування з командуванням Об’єднаних сил та іншими
органами військового управління Збройних сил України
із залученням підрозділів до практичних дій.

»
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l ЗНАЙ НАШИХ!

Навіть Зеленський платив 3000 гривень
за урок української Олександрові Авраменку?
Фото із сайту mybooksnelf.com.ua.

Закінчення. Початок на с. 1
Надія АНДРІЙЧУК

«СЕРЦЕ ПІДКАЗУВАЛО,
ЩО МАЙБУТНЄ —
ЗА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ»
Він народився у селі Комишуваха Запорізької області, зростав
у місті, в російськомовному оточенні, де не тільки спілкувалися
«общєпонятним», а й нерідко ставилися до української як до меншовартісної, другосортної.
«Я ж з дитинства не асоціював
її з чимось, чого треба соромитись, — на відміну від моїх однолітків. Мене батьки відправляли
на літо до бабусі в село, і ця стежка, річка, верби, бабусина казка…
Мені здається, у кожного в житті
повинна бути своя «зачарована
Десна». Дитина без бабусі в селі виростає якоюсь знедоленою. Це був
мій чарівний світ, і мову, що в тому
світі звучала, я сприймав як щось
рідне і тепле», — ділився спогадами Олександр Миколайович.
Попри те, що в школі хлопця
вважали математиком, а мама сподівалася, що син стане лікарем, він
потайки від батьків подав документи на філфак. Причому, пояснюючи
свій вибір фаху, каже, що підходив
до цього цілком прагматично: «На
англійську не вступлю, бо батьки
не мають грошей на хабар. Російська — нащо вона мені? Україна
в той час уже була незалежною,
відбулася революція на граніті,
живий ланцюг на честь Злуки…
Серце підказувало, що майбутнє —
за українською мовою, і правильно
підказувало. От що б я робив зараз
із тією російською? На базарі торгував? До того ж на цю спеціальність
вступала моя майбутня дружина,
і я подумав: разом веселіше!».

«ВИРУЧАЛА ГРУША —
ПРИЙШОВ, НАЗБИРАВ,
ПОЇВ…»
Відтоді українська філологія
стала для Олександра Авраменка
успішною, хоч не і зразу дохідною
справою. Ще студентом він переміг на всеукраїнській олімпіаді.
«Повернувся з першим місцем,
друге нікому не дали, бо був величезний розрив. Ходжу університе-

Підручники й посібники Авраменка написані доступно і зрозуміло, тож недаремно вони такі популярні серед
майбутніх абітурієнтів, а в мережі навіть створили жартівливу фотожабу «Олександр Авраменко. Ікона ЗНО».

том, а мене навіть ніхто ні про що
не запитує, бо всі звикли: перше
місце — це або Київ, або Львів, а ми,
Запоріжжя, — так, статисти. І ось
надійшов мій диплом на адресу
деканату… Декан увірвався в аудиторію: «Олександре, ви що, перемогли?! А чого ж мовчите?» — «Ви
не запитували…». Відтоді до мене
особлива повага була», — пригадує
Олександр Миколайович свій несподіваний для всіх успіх.
А вже за рік після закінчення
університету він став учителем
року в Києві — серед педагогів
560 шкіл. Мабуть, ця перемога
також була неочікуваною для багатьох, але не для нього самого:
«Я весь час працював учителем —
поки навчався. Рано одружився,
у нас народився син, тож я в першу
зміну вчився сам, у другу — вчив
дітей. У Запоріжжі мене залишали
на кафедрі: «Тут тобі скрізь зелене
світло, ти такий один, а в Києві тисячі». Та я чомусь вірив: не тисячі…».
Однак професійні успіхи
не завжди винагороджувались
фінансово: у сумнозвісні 1990-ті
вчителям по пів року не платили.
Тож і Авраменку довелося пізнати,
почім ківш лиха… У Києві він винаймав кімнату біля КПІ, поблизу
росла груша. «Якби не вона, мабуть,

не протримався б. Влаштувався
в школу, працюю, знаю, що в четвер
буде аванс. Продукти поділив: три
картоплини — на вівторок, три —
на середу, останні три — на четвер, якось проживу… Приходжу
по аванс, а мені не нараховано!
Хтось щось забув підписати —

“

«Хай воно сказиться,
я вже давно не живу
на 36 тисяч гривень!
І всім учителям
цього бажаю», –
каже Олександр
Миколайович щодо
пропозиції йти в
політику.

і мене у списку немає… — розповідає про той період. Щоб вижити,
довелося збирати і здавати пляшки: — Якомога раніше намагався
вийти, бо ж соромно… І ця груша
рятівна — прийшов, назбирав,
поїв… Ледве дотягнув до зарплати.
І що ви думаєте? Знову не нараховано…».

n ПРЯМА МОВА
Сергій РУДЕНКО, журналіст, про заяви Олександра

«

Лукашенка, що він разом із Путіним може поставити Україну на
коліна «за добу»:

Тільки колючий дріт на північному кордоні України. Тільки розрив
дипломатичних відносин із Білоруссю. Тільки жорстка реакція на маячню
Лукашенка. Україна повинна подбати про свою безпеку. Неадекватний сусід на півночі ставить під загрозу майбутнє нашої держави. РНБО, агов!
Коли збираєшся закривати Білорусь?

Та світ не без добрих людей. Авраменка виручила жіночка-завгосп і заодно касирка:
«Сашенька, а за что же вы жить
будете? — витягла свої гроші з кишені: — Возьмите! И не вздумайте
отказываться!». Наступного місяця,
отримавши зарплату, молодий педагог повернув борг, проте й досі
вважає, що саме ці злидні спонукали його боротися з усіх сил, аби ніколи не бути голодним і нещасним.
Пролізти на телебачення, на радіо,
куди завгодно, але не бідувати!

«НАВІТЬ ЯКБИ БУЛОЧКИ
ПРОДАВАВ, ЇХ БИ ВМИТЬ
РОЗМІТАЛИ, БО ТИ ЗАВЖДИ
ДОСЯГАЄШ МЕТИ»
Тепер «від зарплати до зарплати» — це не про нього, ті часи
в далекому минулому. Нині Олександр Авраменко — офіційний
мільйонер, власник шикарних
авто, квартири-офісу в престижній висотці поблизу Київського
залізничного вокзалу, великого
помешкання в передмісті столиці
та вілли на Канарах («Там я зимую.
Дуже комфортна температура
взимку, +22»), «колекціонує курорти»… Здавалось би — фантастика.
Проте Олександр Миколайович
заперечує: ні, наполеглива робота,

адже можна плакати, що держава
платить копійки, нарікати на президента, на уряд, а можна застосувати
свій хист собі на користь. «Ви мені
Мосейчук згадали, з її «коронною
фразою». Так-от, «намазати на хліб»
можна все: і мову, і математику,
і перукарську справу, і медицину,
і вміння лагодити автівки. Треба
тільки захотіти і йти до мети», — заявив Авраменко в інтерв’ю виданню obozrevatel.
Ну а в самого Олександра Миколайовича вмінню і бажанню
досягати мети варто повчитися.
Його друзі зауважують, що навіть
якби він став булочки продавати —
їх би вмить розмітали. Починав же
з підручників, бо на початку вчительської кар’єри молодий чоловік
спостеріг: викладачі — їх автори
ще тоді були гарно вдягнені, їздили відпочивати за кордон… Тож він
узявся до справи — і вже перший
його підручник переміг у національному конкурсі, відтоді науковець не здає позицій 17 літ поспіль.
На сьогодні у доробку Олександра
Авраменка — понад 50 підручників
та посібників з української мови й
літератури.
Він — доцент Київського університету імені Грінченка, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Технічного ліцею КПІ, заслужений працівник освіти України, має
інтернет-магазин, тривалий час є
незмінним автором всеукраїнського радіодиктанту, який щорічно
проводять до Дня української писемності та мови, дає майстер-класи з культури мови (за даними
obozrevatel.com, у Києві та області — 500 доларів, далі по Україні — 1200), а ще — лекції, приватні
уроки (його учнем, як стверджує
пан Авраменко, може стати кожен,
хто бажає і може це собі дозволити,
адже заняття коштує 3000 гривень).
До його послуг вдаються не лише
випускники шкіл, аби підготуватися
до ЗНО, а й представники шоу-бізнесу та політичної еліти, зокрема
навчалися в Авраменка української
Олександр Педан, Анатолій Анатоліч, Єгор Гордєєв, Ольга Фреймут,
Володимир Зеленський.
Кликали Олександра Авраменка і в політику, хоч він і не зізнається, яка саме партія запрошувала.
Однак, як запевняє, найбільше
в житті цінує свободу, а ходити
в Раду і за 36 тисяч гривень на місяць тиснути на кнопочки — не для
нього: «Хай воно сказиться, я вже
давно не живу на 36 тисяч гривень!
І всім учителям цього бажаю».
За матеріалами obozrevatel.
com, 1plus1.ua, chernivetski.info.

2500 років становив вік стародавнього оливкового дерева, яке знищили лісові пожежі на
грецькому острові Евбея. Дерево було настільки
великим, що по діаметру стовбура могли сісти десять
осіб. Воно все ще плодоносило, хоча його у своїх працях
згадував ще античний історик і географ Страбон.
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l ДИСКУСІЙНА ТЕМА

l ХОЧЕТЕ — ВІРТЕ, ХОЧЕТЕ — НІ

«…Лежати в муках і випрошувати ампулу
або таблетку наркотичного препарату…»

Про ваше здоров’я
розкаже... ходьба

Фото із сайту zdrav.ck.gov.ua.

Закінчення. Початок на с. 1
Оксана КРАВЧЕНКО

ТРАВА, ЯКА МОЖЕ І ЛІКУВАТИ,
І ЗАНАПАЩАТИ
Коноплі, марихуана, шишки, ґанджа,
план, анаша, трава — це найпоширеніші
назви однієї з найбільш демонізованих
рослин — канабісу. З особливостями його
підвидів знайомі далеко не всі. Тому люди
переважно асоціюють рослину з ризиком
поширення наркоманії. Але у 60 країнах
світу такий підхід уже переглянули.
Перша згадка про канабіс як про ліки
датується III тисячоліттям до н. е. Вплив
рослини на здоров’я тоді описав китайський імператор Шен-Нун, який використовував її проти кашлю та діареї. Згодом
траву застосовували від болю в суглобах,
пізніше — як засіб від нервових порушень.
У 1840-х роках дію рослини дослідив
та описав французький психіатр Жак-Жозеф Моро. Він довів, що вона позбавляє від
головного болю, підвищує апетит та допомагає при безсонні. У 1850-х канабіс також
внесли до фармакопеї США — офіційної
публічної інструкції, що встановлювала
порядок використання медичних засобів.
Так тривало до початку ХХ століття,
поки не проявилася проблема «куріння
травки». Такий спосіб вживання канабісу
спочатку поширився серед мексиканських
робітників: тоді і з’явилось широко відоме
нині слово «марихуана», яке тепер використовують саме для позначення рослини
як наркотику.
З того часу доступ до канабісу почали обмежувати через зростання кількості
наркозалежних. А все тому, що у ньому
міститься тетрагідроканабінол (THC), який
має психотропну дію, викликає у людини
ейфорію, приплив енергії та приємне збудження, однак водночас підвищує тривожність, роздратованість, а головне — загрожує звиканням і руйнуванням організму.
Ця згубна пристрасть, з якою дуже важко
боротися, щорічно вбиває тисячі переважно молодих людей. На ній заробляють ділки
наркобізнесу, вишукуючи щораз нові способи поширення, підсаджуючи «на голку»
навіть дітей і підлітків.

ПОРЯТУНОК ДЛЯ СОФІЙКИ Й БАГАТЬОХ
ТАКИХ, ЯК ВОНА
Але є й інший бік медалі. Коноплі містять
канабідіол (СBD), що забезпечує їхні лікувальні властивості. Тому медичний канабіс
заспокоює, полегшує стан при багатьох
захворюваннях, зокрема — при епілепсії,
онкопатологіях, посттравматичних розла-

У кожного з нас склався свій ритм
життя. Хтось постійно в русі, завжди
кудись поспішає, доганяє тролейбус,
гуляє підтюпцем. Інший — повільний,
як черепаха, завжди наче напівсонний.
Про що це може свідчити? Вчені
припускають, що швидкість ходи після
40 років визначає темпи старіння мозку
й тіла
Марія КАЩУК

Ліки на основі медичного канабісу зараз хворі українці змушені купувати
за кордоном.

дах, мігренях, астмі, синдромі Туретта, шизофренії, алкоголізмі, хворобі Альцгеймера
тощо. Також препарати на його основі дають змогу поліпшити якість життя важких
та невиліковно хворих пацієнтів.
Кажуть, можна випускати ці ліки у вигляді піґулок, олій, спреїв і навіть пластирів, обіцяють, що вони не викликатимуть звикання
у пацієнтів і не вплинуть на поширення наркоманії.
— Кожен кущ, який вирощуватиметься
для медичних цілей, матиме GPS-трекер.
Національна поліція зможе відслідковувати
шлях ліків від виробника до хворого. Це також буде контролюватися Міністерством

“

Медичний канабіс
заспокоює, полегшує
стан при багатьох
захворюваннях,
зокрема — при епілепсії,
онкопатологіях,
посттравматичних
розладах, мігренях, астмі
тощо.

внутрішніх справ та Міністерством охорони
здоров’я. Сподіваюся, що буде і контроль
громадськості, — сповнений оптимізму
голова медичного Комітету ВР Михайло Радуцький.
Обома руками голосують за медичний
канабіс важкохворі українці та їхні рідні, які
під Верховною Радою вимагали прийняти «закон для Софійки» — законопроєкт
№ 5596 про легалізацію медичних конопель. Документ так назвали на честь 4-річної дівчинки, яка страждає від епілепсії й
купи інших хвороб через тяжку пологову
травму. Софія не ходить, не тримає голову,
не бачить.

l ФАКТИ
Науковці прогнозують, що в найближче десятиліття
у світі народжуватиметься більше хлопчиків, ніж
дівчаток. Це пов’язано з тим, що нині існує тенденція надання переваги потомству чоловічої статі. Тому невдовзі
фіксуватиметься значний розрив у співвідношенні мужчин і жінок, а це загрожує почастішанням випадків антигромадської поведінки та насильства.

Її мама Вікторія Мостовенко написала
у фейсбуці: «Уявіть собі, як дивитися, коли
твою дитину стискає і викручує. Вона плаче,
прокушує собі язик, щоки, а ти не можеш їй
допомогти. Просто тут і зараз. Тому я змушена в нашій країні стати контрабандисткою,
бо шукаю шляхи, як із-за кордону привезти
для доньки ліки на основі медичного канабісу. Щоб рятувати її щодня. Щоб цей біль
не отруював її життя. Бо коли Софія вживає
препарати на основі канабісу — пекло судом триває всього кілька хвилин, а не довгі
години».
Дуже необхідними є медикаменти з конопель і для онкохворих, які у важких муках
завершують свій земний шлях. Лікарі стверджують, що попри можливе звикання, канабіс набагато безпечніший за опіоїди, що їх
традиційно призначають для лікування хронічного болю і які є класичним прикладом
фізичної залежності.
На жаль, в Україні існує проблема з доступом людей із онкопатологіями до знеболювальних наркотичних препаратів. Про
це емоційно заявляє відомий лікар Євген
Комаровський:
— Кожен третій із вас, хто мене чує, помре від раку. Ну, така об’єктивна реальність!
І не кожному пощастить захворіти на рак легенів, який не болить. І ось ви матимете метастази й будете кричати від болю, принижуватися, лежати в муках і випрошувати ампулу або таблетку наркотичного препарату…
Підлітки по дзвіночку закладку отримають
поруч зі школою через 5 хвилин. А у людей
похилого віку проблема, і вона невідкладна.
На думку Комаровського, президент
України Володимир Зеленський повинен
запросити до себе керівників Мін’юсту, МВС
та МОЗ і «вирішити це питання раз і назавжди». У липні наші парламентарі «провалили»
голосування за відповідний законопроєкт.
Але у Верховній Раді обіцяють у вересні цього року знову повернутися до болючої і дискусійної теми.
РЕКЛАМА

іжнародна команда науковців провела
з цього приводу дослідження.
З’ясувалося, що люди, які рухаються повільно, виглядають і почуваються гірше,
аніж енергійні й бадьорі, на їхніх обличчях
раніше з’являються глибокі зморшки, а мозок
зменшується в розмірах. Лікарі часто вимірюють швидкість ходи, щоб оцінити загальний
стан здоров’я, особливо у віці після 65 років,
адже це показник сили м’язів, функції легенів,
балансу, сили хребта і якості зору. Повільний
темп руху у літньому віці пов’язаний із підвищеним ризиком деменції.
У довготривалому дослідженні взяли участь
1000 жителів Нової Зеландії, які народилися
в 1970-х. Усім учасникам на момент експерименту вже виповнилося 45 літ. Протягом подальшого їхнього життя вчені стежили, як у них
функціонує мозок та інші органи, та дійшли
висновку, що люди, які ходять повільно, вже
в 45 років мають більш виражені ознаки вікових змін: гірший стан легеневої тканини, зубів
та імунної системи в порівнянні зі жвавими й
рухливими однолітками. А мозок «черепах»
у більшості випадків мав ознаки прискореного
старіння.
Вчені вважають, що цей зв’язок формується
ще в дитинстві, тому ті, у кого в ранньому віці
була затримка в розвитку, слабкі мовні здібності й погана моторика, згодом частіше мають
звичку повільно ходити.

М

l МЕДИЧНИЙ ПИТАЛЬНИК

Чи можна схуднути,
якщо не їсти жирне?
Така дієта не допоможе втратити вагу
еобхідно уважно стежити за розмірами
порцій та притримуватися низькокалорійної дієти.
Людина набирає вагу, коли їсть більше калорій, ніж спалює. Тому краще включіть ненасичені
жири у ваш раціон, які додадуть вам енергії, а
також допоможуть мозку і серцю.
Джерело: life.pravda.com.ua.

Н

Фото із сайту tvoemisto.tv.

Продам Audi A6
1998 р.в.,
1.8 бензин, МКПП,
ціна 4000 $ (торг).
Тел.: 0978569260.

8

«ЦІКАВА

12 серпня 2021 Четвер

Велика сторінка для Пані
l СЕКРЕТИ КРАСИ

Фото із сайту cherry-lady.com.ua.

l ВАРТО ЗНАТИ

Взимку як знайдете

Ковтяхи свідчать про те,
що річ починає зношуватися

сі дбайливі господині зараз заповнюють ними
морозильні камери. Зазначимо, що при заморожуванні вони усе ж втратять незначну частину поживних речовин. Особливо ті овочі та фрукти, у яких містяться вітаміни С та В1. Аби вони зберегли свої смакові та
поживні властивості, радимо дотримуватися цих правил.
Овочі та фрукти промийте і наріжте. Зазначимо,
що ягоди, броколі, цвітну та брюсельську капусту, зелений горошок можна заморожувати сирими. Гриби, помідори, перець, кабачки та шпинат перед цим слід бланшувати. З помідорів краще зробити пюре. Взимку воно буде
чудовою добавкою до борщів та соусів.
Усі ягоди ретельно переберіть. Для заморожування візьміть найціліші і не перезрілі. У таких збережеться
більше вітамінів.
Заморожуйте маленькими порціями. Овочі чи
фрукти легше буде відділити перед використанням.
Для заморозки краще взяти пакети. Вони менше
займають місця, ніж харчові контейнери.
Для рагу зручніше буде відразу приготувати суміш із
овочів. Вони, а також фрукти, ягоди можуть зберігатися
8–12 місяців. Згодом теж втрачають колір.

У

Цариця Древнього Єгипту знала чимало секретів жіночої краси.
Догляд за собою вона перетворила на культ. Як косметичні засоби
використовувала плоди, різноманітні олії з них, мед, молоко, яйця,
глину… Пропонуємо кілька рецептів, які допоможуть виглядати не
гірше від Клеопатри
кщо у вас темні кола під очима,
загорніть по 1 десертній ложці
домашнього сиру у дві тонкі
бавовняні хусточки і потримайте їх як
компреси на очах протягом 10 хвилин.
Проти мішків під очима застосуйте такий засіб: два одноразові пакетики з чаєм облийте окропом, ненадовго покладіть у морозильну камеру
холодильника, а потім на 10 хвилин на
очі.

Я

Щоб зникли гусячі лапки довкола кутиків очей, щовечора втирайте невелику кількість мигдальної чи
будь–якої олії навколо них. Залиште
на чверть години, потім промокніть
серветкою.
Квасоля — чудовий косметичний засіб. Відварена, протерта через
сито у суміші з лимонним соком та рослинною олією, живить шкіру, оздоровлює її та усуває зморшки.

www.volyn.com.ua

«Навіть не задумуйтеся над тим, чому людина вам зробила те
чи інше. Достатньо зрозуміти одну просту істину: ображеніі
намагаються образити, щасливі — ощасливити. От і все».
Софі ЛОРЕН,
італійська акторка.

l НА ЗАМІТКУ
Стартував серпень — найкращий місяць
для заготівлі свіжих овочів та фруктів на зиму

Так робила Клеопатра

Газета НА ВИХІДНІ»

Фото із сайту cf.com.ua.

Якщо у вашої улюбленої
кофти, спідниці, сукні,
пальта або іншої речі
з’явилася ця ознака
старіння, значить ви не
дуже піклуєтеся про неї
або допускаєте помилки
при пранні і зберіганні

У номері
також:

ніхто

ТАК
не КОХАВ
Фото із сайту pixabay.com.

№8 Ціна договірна
рна

volyn.com.uaa

Вітчим
програв
Оксану
в карти

не нова; проводити нею по одязі треба знизу вверх.

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДУ
Її жорсткою стороною також
можна видалити ковтяхи. Для
такої процедури треба взяти
суху нову губку.

ЯК НЕ ДОПУСТИТИ ЇХНЬОЇ
ПОЯВИ
1. Дотримуйтеся режиму
прання, віджимання і прасування (всі вони вказані на ярликах).

с. 32, 24–25
Фото з особистого архіву родини ПАНЧУКІВ.

ІСТОРІЯ НОМЕРА

l КОРИСНІ ПОРАДИ

2. Використовуйте пральні
засоби з позначкою «пом'якшувальний».
3. Регулярно користуйтеся
кондиціонером.
4. Дорогі речі, що вимагають особливого догляду, здавайте в хімчистку.
Процедуру видалення
ковтяхів потрібно проводити
за перших ознак їх появи. Так
ви зменшите час на усунення
дефекту, і речі будуть виглядати охайніше.

Еліна Світоліна+Гаель Монфіс

«Якщо кохання
не божевілля,
то це не кохання»

Фото із сайту sport.segodnya.ua.

Кожного літа акторське подружжя залишає галасливий Київ і приїздить з дітьми на Волинь.

Ольга Харлан+Луїджі Самеле
Відомі українки вибирають
собі в чоловіки іноземців

64-річний артист Петро ПАНЧУК:
«Тепер романси
співаю новонародженій
донечці Єлизаветі»

с. 12–13, 29

Місячник уже
в продажу – всього

6 гривень!

с. 3–5

Запитуйте
в листонош
або в точках
розповсюдження
газет!

 Делікатна
тема: «Перш
ніж чоловіка
ганити, спитай
себе, чим ти його
частуєш…»
 Історія до сліз:
«Боюся втратити
його зрадливі
очі… »

 Суперові
рецепти
закруток на зиму

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

Фото із сайту if-matras.com.

55-річний
новоспечений
татусьспівак Віктор
Павлік: «Не
витримую його
плачу вночі,
закладаю у вуха
беруші…»

Вибираємо матрац
У кожному будинку, де є ліжко, там є і матрац.
Третина життя проходить на ньому. Тому так важливо,
на чому ми спимо
ині у торговельній
мережі з’явилися ортопедичні. Кажуть, що
на здоров’ї не економлять,
тому варто вибирати не найдешевший, а найякісніший,
який підходить вам. Він дасть
змогу тілу дихати, бо в ньому

Н

не затримується волога і постійно циркулює повітря.
При виборі враховуйте
розміри ліжка — довжину,
ширину. Матрац не повинен
«гуляти» по ньому. Нерідко
для двоспальних підбирають
два однакові, хоча, звісно,

Речі, які притягують у дім негаразди та бідність
Фото із сайту ukr.media.

Зіткнувшись із чорною смугою у
житті, ми звинувачуємо обставини
і навіть підозрюємо порчу. Але,
як твердять езотерики та фахівці
з фен–шуй, часто у цьому є наша
вина, бо зберігаємо мотлох в
оселі. До речі, таке осоружне всім
прибирання можна перетворити
на ритуал: психологи запевняють,
що, очищаючи житловий простір
навколо себе, наводячи лад
у шафах, ми розставляємо по
поличках і думки. Чого ж у першу
чергу слід позбутися?

“

Фото із сайту delgusto.ua.

ІС ТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

l ХОЧЕТЕ — ВІРТЕ, ХОЧЕТЕ — ПЕРЕВІРТЕ

Б

БРИТВА
Цей спосіб дещо незручний
і не виключає псування виробу.
Для обробки необхідно виконати кілька умов: сильно розтягнути річ; бритва повинна бути
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ите скло, кераміка тощо. Навіть малесенька тріщинка притягує у ваше
життя бідність і негаразди. Це може
бути тріснуте вікно, дзеркало або надколота ваза, яку колись давно вам подарували на ювілей. Не зберігайте їх у помешканні, адже розбите скло символізує пролом в
енергетичному захисті вашої оселі.

СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНА
МАШИНКА
Шавер придумали виключно для видалення ковтяхів. Усе,
що вам потрібно, — це вставити батарейки і натиснути на
кнопку, після чого круговими
рухами обробити проблемні
зони одягу. Позбутися від ковтяхів таким чином можна дуже
швидко на одязі з трикотажу,
бавовни, вовни. А ось видалити
їх із махерових речей або ангори під силу тільки машинці з
функцією регулювання висоти
ножа. Такі пристосування коштують дорожче.
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один великий зручніше для
сну. Але його важче піднімати при генеральному прибиранні. Тож купувати два стандартні чи один гігантський
— вирішувати вам.
Вважається, що довжина
спального місця повинна на
15 см бути більшою від росту
сплячого. Тож коли купуєте
не тільки матрац, але й ліжко,
врахуйте цей факт.
У хорошому матраці поєднуються пружність і еластичність. Це означає, що він
не має бути ні занадто м’яким,
ні занадто жорстким. До речі,
ортопеди рекомендують
знижувати останню з віком
людини. Тобто, молодь може
вибирати жорсткий, а ось
старшим слід придивитися
до м’якого. Але при проблемах із хребтом ідеально підійде жорсткий.
На ринку можна знайти й
двосторонні матраци із різною твердістю. Вони досить
зручні. Адже коли загострився біль у спині, їх можна перевернути і спати на жорсткому, а коли відпустить — на
м’якому боці.

Смачну каву можна
зварити і без турки
Традиційно її готують у турці чи кавомашині. Але
вони не завжди є під рукою. Втім, це не привід
відмовитися від цього ароматного напою. Є кілька
способів зварити мелену каву, використовуючи
інший посуд
ідійде емальований. Вибирайте ємність невеликого розміру із високими стінками. Для приготування
смачної, ароматної кави посуд слід злегка підігріти
на плиті. Після цього додавайте мелену каву в розрахунку
1–2 чайні ложки на 150 мл води. Цукор кладіть за смаком.
Варіть, помішуючи, на повільному вогні. Коли почне підніматися пінка, зніміть з плити і витримайте 1–2 хвилини.
Смак можна поліпшити, використовуючи метод подвійного варіння. Для цього мелену каву насипте на дно
каструльки і нагрійте на плиті. Потім додайте води і варіть до готовності. Зніміть, залишіть на кілька хвилин і
готуйте повторно. Розливайте у теплі чашки.
У керамічній чашці. Щоб отримати насичений ароматний напій, необхідно вибрати товстостінну. Вона довго зберігатиме тепло. Проте перед приготуванням треба
підігріти чи поставити на декілька секунд у мікрохвильовку. Покласти у чашку 1–2 чайні ложки кави, додати киплячої води. Наливати слід тонким струменем по колу. Потім
покласти цукор. Його кристалики сприятимуть осіданню
гущі. Чашку накрити тарілкою і залишити на 5 хвилин.
У мікрохвильовці. Чашку підігріти. На дно насипати 2 чайні ложки мелених зерен, додати 150 мл води і
поставити у пічку на 1–2 хвилини. За смаком така кава
нагадуватиме еспресо.

П

Розбите скло
символізує пролом
в енергетичному захисті
вашої оселі.

Зламаний годинник. Час, що зупинився, — дуже поганий знак, який пророкує злидні. Старий дзигарик або відремонтуйте, або викиньте у смітник.
Старі речі. Такими можна вважати ті
предмети побуту чи гардеробу, якими ви
не користуєтесь більше трьох років. Ме-

блі, старий або зношений одяг, газети й
журнали, яких уже не читатимете — всьому цьому мотлоху місце в минулому і на
звалищі. Якщо маєте кофтинки чи сукні, які
вам дорогі, але які на вас уже тісні, а викинути їх не піднімається рука, — віддайте їх
на благодійність.
«Мертві речі». Найперші серед них —
сухі квіти. Такі композиції дуже полюбляють господині. Але все віджиле, засохле
— це некротична енергетика в’янення. У
цей же список включіть опудала тварин,
засушених метеликів або жуків, роги звірів і пір’я птахів. Звичайно, виняток із правила теж є: якщо ви трепетно зберігаєте
гербарій, складений донькою чи сином у
Р Е К Л А М А

дитинстві, — шкоди від нього не буде.
Старий віник. Віник — символ достатку. Якщо він уже лисий або зламаний, то не
чекайте у своєму домі добробуту і фінансових надходжень.
Фотографії, які вам не подобаються.
Негатив, який відчуваєте, дивлячись на
світлину, може призвести навіть до того,
що ви випадково себе наврочите.
Непарні речі. Це може бути одна
лижа на балконі чи одна лижна палиця,
або один черевик, який колись упав за
взуттєву поличку, чи шкарпетка без пари.
Такі предмети вже не придатні до використання, але перешкоджатимуть новим
придбанням, блокуючи енергетику.
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Така модна
«ґаджетотерапія»

5-місячному Дімі Свічинському
вже вкололи найдорожчі у світі ліки
Фото із сайту babel.ua.

–Мам, купи мені мобілку, будь ласка!
– Куди ж ти телефонувати зібрався?
–Та я грати в ігри на ній буду! Усі діти так роблять!

Закінчення. Початок на с. 1
Наталка ЧОВНИК

Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

ин такий
малий, не має ще й
п’яти літ, а уже намагається тиснути на мене залізобетонним аргументом, що
в нього має бути незгірш, як
у всіх. Не скажу, що він геть
неправий, бо маля у візку,
яке тримає телефон чи планшет, тепер мало кого здивує.
Ця картинка стала для нашого ока нормальною. Писала
про дітей і ґаджети не раз,
але знову повертаюся до цієї
теми після того, як дізналася
від близької подруги, на що
здатні мерехтливі екрани. За
її словами, знайомий хлопчик, підсаджений на ігри в
планшеті, роботів і сиреноголових, має порушення сну,
впісюється, йому важко лежати спокійно в «тиху годину» , а ще він багато кричить,
причому зненацька. Такого
жодна мама не захоче своїй
дитині. Водночас навряд чи
хтось з нас уявляє, що тиша і
спокій у домі, поки твоє чадо
зосереджене за ґаджетом,
можуть вартувати настільки
дорого! Це якраз той випадок, коли небезпека підкрадається непомітно: ну бо ж
що страшного станеться,
якщо дитина на кілька годинок довше пограє, тим більше, що сидить собі тихо, нікуди не лізе? Мій хлопчик із
таким не бавиться, але мені
цілком достатньо впливу
мультиків, щоб почати обмежувати його спілкування
з екраном. Наприклад, я помітила, що якщо довше дозволити йому побути у світі
мультяшних героїв, то він

С

рідше береться за своїх солдатиків і конструктор: усе
старається ще «вибити» собі
трохи віртуального світу…
Вихователька й представниця вальдорфської
педагогіки Ірина Кунинець,
з якою ми обговорювали
«гаджетотерапію», пояснює
це поняття дуже просто:
«Це коли легше дати телефон у руки, ніж погратися з
дитиною; коли «вона зовсім
не хоче їсти, а з планшетом
у руках гарно відкриває
рота»; коли багато бігає і
кричить, а перед екраном
затихає, й у домі настає тиша
й благодать». Освітянка працює зараз із дошкільнятами,
бачить наслідки від неусвідомлених «ґаджетотерапій» та знає, як важко з цим
працювати. Тож пані Ірина
наголошує: «У дошкільнят
ґаджет прибрати легше – їх
ще можна переключити на
гру, цікаві заняття, спільні
прогулянки. Зі старшими
складніше. Загалом має велике значення середовище …».
Як подібне виглядає, у
цьому випадку краще взагалі не піддаватися спокусі
й не починати «лізти в мишоловку».
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».

Р

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

Е
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митро Свічинський народився в листопаді 2020 року. Перший місяць життя, за словами
батьків, дитина була абсолютно здоровою. Проте згодом вони помітили, що грудна клітка малюка почала
деформуватися, ліворуч з’явилася
западина. Крім того, зник тонус м’язів: Діма перестав рухатися, не тримав ручки та ніжки, зовсім не перевертався.
Після досліджень лікарі діагностували у нього рідкісну генетичну
хворобу — спінальну м’язову атрофію (СМА) першого типу, яка поступово призводить до ослаблення
м’язів та втрати рухомості. Більшість
маленьких пацієнтів із такою хворобою не доживають до двох років. «Ми
пішли до педіатра. Годину він спостерігав за Дімою, після чого заявив, що
нам негайно потрібно звернутися
до невропатолога. Той, у свою чергу,
поставив діагноз СМА під питанням
і відправив до генетика. У сина взяли кров на генетичне дослідження
та згодом підтвердили недугу», —
розповіла мама Марія.
Наскільки це тяжке захворювання, за її словами, в сім’ї не знали.
У лікарів Марія постійно перепитувала: чи могла статися помилка, чи є порятунок від цього, адже повірити у діагноз було важко. «Ми навіть думки
не допускали, що можемо його втратити. Так довго на нього чекали, так
готувалися», — повторювала жінка.
Почувши вердикт медиків, батьки
почали з’ясовувати, які ліки можуть
допомогти. Виявилося, що наразі їх
існує три види: два — пожиттєвого застосування (Evrysdі і Spinraza) та один
у вигляді ін’єкції, яку потрібно ввести
один раз (Zolgensma). Останній є найдорожчим уколом у світі — його ціна
становить понад 2 мільйони доларів.
«Коли ми зрозуміли, що вихід є, стали трошки спокійнішими. Після підтвердження діагнозу оголосили, що
препарат, який нам потрібен, коштує
2,3 мільйона доларів, та розпочали

Д

М А

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

«Ми навіть думки не допускали, що можемо його втратити».

збір коштів. Запросили команду висококваліфікованих людей із різних
сфер і почали працювати», — додав
батько хлопчика Віталій Свічинський.

“

Анонімний благодійник
перерахував
приблизно 25% від
потрібної суми, тобто
майже 500 тисяч
доларів.

За його словами, препарат
Zolgensma обрали через те, що він
вводиться одноразово та успішно
пройшов клінічні випробування. Крім
цього, вік дитини підходив, аби генна
терапія показала результат із найменшими ризиками та найбільшим
ефектом. «Інші два варіанти завжди можна розглянути, але вони теж
не дешеві. Ці ліки коштують приблизно 300 тисяч доларів на рік. Відповідно, якщо це пожиттєве застосування,
розумієте, які суми набіжать через
10–20 років», — зауважив Віталій.
Збір грошей на укол Zolgensma
для Дмитра тривав 80 днів. За цей
час батьки та команда волонтерів
організували сотні заходів, кошти
з яких йшли на омріяний препарат.
Благодійні внески надходили з усіх
куточків світу. Як зазначає Віталій,
були моменти, коли телефон просто
вимикався, бо не міг опрацювати
величезної кількості сповіщень про
грошові перекази. Приємним сюрпризом стало те, що через два місяці
акції клініка зі США погодилася зробити знижку в 250 тисяч доларів для
малюка.
Останній внесок, який повністю
завершив збір грошей для Діми, батьки отримали у травні. Тоді анонімний
благодійник перерахував приблизно
25% від потрібної суми, тобто майже
500 тисяч доларів. Коли необхідні
кошти були на рахунку, за словами

Марії та Віталія, спочатку їм було важко повірити, що цей шлях вони все ж
подолали.
«Безумовно, це була радість. Але
ми мали сильну мотивацію та надію, що нам усе вдасться. Ми дякуємо людям за кошти, це вселяє велику
віру в українське суспільство. Саме
воно не погодилося зі сценарієм,
який диктувала державна влада, про
те, що таких дітей потрібно викидати на смітник і забувати про них», —
каже Віталій.
Зараз Діма із батьками перебуває
у дитячій лікарні міста Сан-Антоніо
на двомісячній реабілітації. Адже хоч
укол за 2,3 мільйона доларів і зроблено, він все ж не є на 100% магічним.
Ті м’язи, що вже почали атрофовуватися, треба щодня розробляти.
Цим увесь час займаються батьки
і фізіотерапевти закладу. «Діма стає
щоразу сильнішим, — запевнила нещодавно одна з лікарів. — Я поклала
його на животик і він зміг повернути
голову. Раніше малюк цього не міг
зробити».

ЧОМУ ПРЕПАРАТ НАСТІЛЬКИ
ДОРОГИЙ
Zolgensma випускається американською компанією Novartis
Gene Therapies і є першим лікарським препаратом для генної терапії спінально-м’язової атрофії.
Над його розробкою працювали близько 10 років, а використання в США дозволили лише
у 2019-му. Принцип його роботи
часто описують як «ремонт
ДНК» — він забезпечує заміну відсутнього або дефектного гена
SMN1, який і викликає спінально-м’язову атрофію. Zolgensma
не лікує хворобу на 100%, але
відчутно допомагає зупинити
її прогресування — після ін’єкції
діти можуть самостійно дихати, сидіти, повзати і навіть ходити.
За матеріалами bbc.com,
Суспільне Одеса.
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Фото із сайту ecotown.com.ua.

Біокліматична оболонка

Зелений дах —
температурна
ізоляція

Сонячні панелі
«Міський сад»
Сонцезахисні
бамбукові
канали

Фото із сайту noc-ukr.org.

Сонцезахисний
прошарок

Зона відпочинку

Вікна
з природною
оптимізацією
світла

Вертикальний
ліс на фасаді

Природний
повітряний
фільтр
Басейн
і зелена зона
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Жан БЕЛЕНЮК
БЕЛЕНЮК::
«Це був дійсно довгий
і тяжкий шлях до
золота. Я почав у
9 років займатися
боротьбою, а зараз
мені 30».

Майже 2 мільйони доларів наші
спортсмени заробили в Токіо

Природний
повітряний фільтр

На Олімпіаді-2020 Україна здобула 19 медалей — 1 золоту, 6 срібних
і 12 бронзових, посівши 44–й рядок у медальному заліку. Це найгірший
результат нашої країни на літніх Іграх за часи незалежності

Розробники запевняють, що дизайн Living in the Noom базується на трьох основних принципах —
добротності, екологічності і гнучкості.

«Зелені будинки»: вертикальний ліс,
сонячні панелі, розділення стоків,
компостування…
Хто б не хотів мешкати у
таких оселях?! Щоправда, це
здається нам дуже далекою
і недосяжною мрією. Але
ж недарма є люди, здатні
навіть найсміливіші
фантазії втілювати в життя.
Мексиканські архітектори
компанії Sanzpont
Arquitectura представили
проєкт Living in the Noom
Надія АНДРІЙЧУК

В

скільки держава обіцяла за золоту нагороду 125 000 доларів (3,4
мільйона гривень), за срібну — 80 000 (2,2 млн грн), за бронзову
— 55 000 «зелених» (1,5 млн грн), то найбільше на Олімпіаді в Токіо
з українців заробили плавець Михайло Романчук і каноїстка Людмила
Лузан, котрі вибороли по дві медалі — срібло та бронзу. На них чекає
винагорода від держави у 135 тисяч доларів кожному.
125 тисяч доларів за єдине для України золото Ігор-2020 отримає борець–депутат Жан Беленюк (на фото).
За ним за преміями — синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук, яким за дві бронзи, в дуеті і в команді, мають заплатити по 110 тисяч
доларів кожній.
Водночас найдорожчою для українського бюджету в Токіо виявилася
бронза вісімки українських синхроністок, які посіли третю сходинку в
команді, і мають отримати по 55 тисяч доларів кожна, і 440 тисяч «зелених» — у сумі.
УКРАЇНА НА ЛІТНІХ ОЛІМПІАДАХ (1996—2020)
Ігри (рік, місто, країна)
Золото Срібло Бронза Всього Місце
1996, Атланта (США)
9
2
12
23
9
2000, Сідней (Астралія)
3
10
10
23
21
2004, Афіни (Греція)
8
5
9
22
13
2008, Пекін (Китай)
7
4
11
22
11
2012, Лондон (Англія)
6
4
10
20
14
2016, Ріо-де–Жанейро (Бразилія)
2
5
4
11
31
2020, Токіо (Японія)
1
6
12
19
44

О

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Читанка
ДЛЯ ВСІХ

Фото із сайту pixabay.com.

Це не просто «коробки», куди люди приходять переночувати,
а багатогранний проєкт, орієнтований на індивідуальні потреби
мешканців та максимальний рівень їхнього комфорту.

Діва Марія
першою із людей
вознеслася
на небо

№6 (6)
Ціна договірна

l ШОК!

“

Унікальне планування
допомагає знизити
споживання енергії
на освітленні та
кондиціонуванні
повітря на 85%.

парки, басейни і навіть органічний
сад для забезпечення здорового
харчування. 70% площі проєкту
відведено під зелені зони — будівлі займають всього 30% території.
Кожна з трьох споруд має квартири площею 60 і 120 квадратних
метрів з 1, 2 або 3 спальнями і
достатньою кількістю непрямого
сонячного світла в кожній кімнаті.
«Унікальне планування допомагає знизити споживання енергії

на освітленні та кондиціонуванні
повітря на 85%, — стверджують
архітектори. — Сонячні панелі на
даху і високоефективна світлодіодна система штучного освітлення
забезпечують живлення у нічний
час».
Тож недарма Living in the Noom
став платиновим володарем премії A 'Design Award (Щорічна Міжнародна премія A' Design Award &
Competition є відзнакою за надзвичайні досягнення й інновації у
сфері дизайну, новітніх технологій
та за креативність у створенні товарів, проєктів і послуг. У ній розрізняють п’ять видів винагород у
всіх напрямках дизайну: платинову, золоту, срібну, бронзову і залізну. Цьогорічними переможцями у
104 різноманітних номінаціях стали 2094 конкурсанти із 108 країн
світу. — Ред.) за 2021 рік.
За матеріалами
ecotown.com.ua, competition.
adesignaward.com.

Спочатку вбивав і вішав цуценят,
а потім — 6-річну сусідку?

Всі наші молитви Богородиця вислуховує
і в потрібний час дає на них відповідь.

Подробиці загибелі малолітньої Мирослави Третяк під Харковом

Щороку 28 серпня православні
та греко-католики відзначають
свято Успіння Пресвятої
Богородиці і Пріснодіви Марії.
У народі його ще називають
Першою Пречистою. Ця
урочистість своїм корінням сягає
у V століття. Однак цікаво, що у
Новому Завіті навіть не згадується
про останні дні життя, смерті та
Успіння Пресвятої Богородиці.
Святе Писання не говорить про її
могилу, мощі та реліквії

Фото із сайту obozrevatel.com.

вень їхнього комфорту. Крім екологічного житла, вони матимуть
зони для медитацій і відпочинку,

»

Читайте на с. 6

Моторошне вбивство невинної дитини
налякало всіх жителів Старого Салтова.

Фото із сайту youtube.com.

Чекала
нареченого
35 літ
і не знімала
с. 2, 5 »
вінчального
«Скоро загину»:
плаття
Шухевич загубив
мамин медальйон
на відпочинку в Одесі
Головнокомандувач УПА двічі
поправляв своє здоров’я на
Чорному морі. Причому у його
паспорті була та ж фотографія,
що містилася в «Збірнику
розшукуваних МГБ СРСР № 1»
с. 4

Місячник уже
в продажу – всього

4 гривні!

Фото із сайту youtube.com.

ін являє собою групу 4–поверхових будинків унікальної трикутної форми, у яких
передбачені бамбукові канали і
вертикальний ліс, що росте на зовнішньому фасаді будівлі. Завершується споруда терасою на п'ятому
поверсі — тут розташовані сонячні панелі для акумулювання
енергії і так званий «міський сад»,
де мешкашці можуть вирощувати
собі городину та зелень.
Окрім того, проєкт поєднує біокліматичні та природоохоронні
стратегії, такі як збирання дощової води, водно–болотні угіддя
для очищення стічних вод, біопереробники, зона компостування.
Особливе захоплення викликає
вертикальний ліс зовні кожної будівлі, який має не тільки естетичну функцію, а й фільтрує та очищує
повітря, допомагає знизити температуру в будинку (явище, відоме
як ефект теплового острова).
Розробники запевняють, що
дизайн Living In the Noom базується на трьох основних принципах — добротності, екологічності і
гнучкості, це не просто «коробки»,
куди люди приходять переночувати, а багатогранний проєкт, орієнтований на індивідуальні потреби
мешканців та максимальний рі-

Петро ПАС

Читайте на с. 3

»

»

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9 9 0 7

А передплата –
лише

3 гривні!

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

Читайте
також:
Волинянка
вижила
від удару
блискавки
– і тепер
передбачає
грозу
 Зміна
клімату:
Україна стане
як Греція чи як
Ізраїль?
 Поради
спеціалістів:
кому не можна
їсти кавунів
 Дівчина
плаче…
кров’ю

ПОНЕДІЛОК, 16 СЕРПНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

16 — 22 серпня

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

l ЗІРКОВЕ ЖИТТЯ

Телеведучий Комаров збудує дачу в Карпатах
Фото із сайту m.gordonua.com.

Автор популярної програми про
подорожі «Світ навиворіт» купив
ділянку у горах
Лія ЛІС
ін розповів в Instagram, що
багато разів був у Карпатах і зараз почувається
там, як удома. «Гід давно
підкидав ідею щодо придбання
дачі, і ось я остаточно «дозрів».
Зрозумів, що хочу, — пояснив
Комаров. — У цьому рішенні допомогли поставити крапку нові
зйомки: гід поїхав і на тиждень
залишив мені ключі від дому й
машину. Я протестував себе
в ролі жителя. І ось мене можна
привітати — вчора я оселився
у Верховині, по сусідству з будиночком гіда. Точніше, наразі купив ділянку 10 соток. Наступного
року сподіваюся почати будувати
дачу. Чекайте фотозвіт. Йо, гуцули, будемо сусідами», — радіє
Дмитро.

В

Він також додав, що це саме те
місце, куди йому хочеться частіше
приїжджати. «11 місяців тому я вперше побував у гуцульській столиці

Чай з високогірних трав і «біле золото Карпат» – гуцульський сир – Дмитро радить
усім туристам.

Верховині. Я думав, що знаю Карпати, але раптом відкрив для себе

“

зустрів фантастичних людей. Я знайшов місце, в якому не тільки дуже

Я знайшов місце, в якому не тільки дуже багато сюжетів
для програми, а в яке хочу повернутися поза роботою.

найкращі краєвиди на Говерлу і Чорногірський хребет, якусь особливу,
спокійну атмосферу поруч із містом,

багато сюжетів для програми, а в яке
хочу повернутися поза роботою», —
додав він.

1+1

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»
09:55 Т/с «Втеча від мафії» (16+)
12:25 Х/ф «007: ЖИВІ ВОГНІ»
14:55, 15:45, 02:45 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особливий випадок»
18:00, 19:00, 03:25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Гардемарини, вперед!»
00:05 Х/ф «ЗДРАСТУЙ І ПРОЩАВАЙ»
02:00 Д/п «Україна: забута історія»
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 (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину
(16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Капітанша» (12+)
22.00, 23.10 Т/с «Капітанша 2» (12+)

06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.15 «Орел і решка»
09.20 Т/с «Надприродне» (16+)
12.50 «Аферисти в сітях» (16+)
14.40 Х/ф «ШАФТ» (16+)
16.50 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «КАРАТЕ КІД» (16+)
23.55 Х/ф «КРУТІ ВІРАЖІ»

СТБ

МЕГА

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Т/с «Комісар Рекс»
09.40 «МастерШеф» (12+)
13.10, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.45, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Супербабуся» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Ніщо не трапляється
двічі» (12+)

06:00 Страх у твоєму домі 06:45
Бандитський Київ 08:40 Правда
життя 09:50, 01:25 Речовий доказ
11:00 Повітряні воїни 12:00 Україна:
забута історія 13:00 Гордість України
13:55 Природа сьогодення 14:55,
19:55 Фантастичні історії 15:55, 21:50
Астронавти: найважча робота у Всесвіті
17:00, 22:40 Шукачі неприємностей
18:00 Довідник дикої природи 19:00,
23:35 Крізь простір і час з Мораном
Фріменом 20:50 Народження
континентів 00:25 Апокаліпсис. Перша
світова війна 02:30 Код доступу 04:30
Дива природи 05:10 Містична Україна

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
12.40, 13.15, 21.30 Т/с «Пес» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.35, 16.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
23.50 Х/ф «ВІД СУТІНКІВ ДО
СВІТАНКУ» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»

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 «Ніщо не
трапляється двічі» (12+)

ICTV
08.45 Факти. Ранок
09.10 Х/ф «ВУЛИЧНИЙ БОЄЦЬ»
(16+)
11.10, 13.15 Х/ф «САМОВОЛКА»
(16+)
12.45, 15.45, 18.45 Факти. День
13.55, 16.15 Х/ф «ДВІЙНИК»
(16+)
16.30 Х/ф «МІЦНИЙ ЗАХИСТ»
(16+)
19.25 Надзвичайні новини
20.10, 21.30 Х/ф «ГОДИНА ПІК»
(16+)
21.10 Факти. Вечір
22.25 Х/ф «ГОДИНА ПІК-2» (16+)

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
10.00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»
10.50 «Орел і Решка. Рай та пекло»
12.50 М/ф «Вартові джунглів»
14.40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
18.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
20.00 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
22.00 «Орел і Решка. Навколо світу»

2+2

06.00 Т/с «Опер за викликом-4»
ІНТЕР
(16+)
05:25, 22:30 «Слідство вели... з
10.00 Х/ф «ПЕРСІ ДЖЕКСОН ТА
Леонідом Каневським»
ВИКРАДАЧ БЛИСКАВОК»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
(16+)
НОВИЙ
КАНАЛ
Новини
12.30 Х/ф «ДВІЙНИК»
05.00 «Абзац!»
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
14.45, 16.55, 19.30 «Загублений
Інтером»
06.00, 07.40 «Kids time»
світ»
10:05, 18:00, 19:00, 02:55 Ток-шоу 06.05 М/с «Том і Джеррі»
17.55 «Секретні матеріали»
«Стосується кожного»
07.45 «Орел і решка»
18.15 «Спецкор»
12:25 Х/ф «СІМЕЙНЕ
09.50 Т/с «Надприродне» (16+)
18.50 «Джедаі»
ПОГРАБУВАННЯ» (12+)
12.35 Х/ф «ШАЛЕНИЙ ПАТРУЛЬ» 19.25 «Спорт Тайм»
14:20 Х/ф «ВБОЛІВАЛЬНИЦІ ЗІ
(16+)
20.30 Т/с «Ментівські війни.
СТАЖЕМ» (12+)
14.40 Х/ф «ШАЛЕНИЙ ПАТРУЛЬ
Харків-2» (16+)
16:05 «Жди меня. Україна»
2» (16+)
21.35 Т/с «Плут» (16+)
20:00 «Подробиці»
16.45 Т/с «Будиночок на щастя»
22.20 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)
21:00 Т/с «Гардемарини, вперед!» 19.00 «Хто зверху?» (12+)
00:20 Х/ф «РІДНЯ»
ФУТБОЛ-1
21.05 Х/ф «ОСТАННІЙ
02:10 Д/п «Україна: забута історія»
БОЙСКАУТ» (16+)
06:00,
08:00,
15:20, 23:40, 01:45,
04:25 «Мультфільм»
23.30 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
03:45 Топ-матч 06:10 Парма 04:55 «Телемагазин»
Лечче. Кубок Італії 08:10 Львів
МЕГА
- Олександрія. Чемпіонат України
УКРАЇНА
06:00 Страх у твоєму домі 06:45 10:00 «Великий футбол» 11:40
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Бандитська Одеса 08:45 Правда Адана Демірспор - Фенербахче.
Україною
життя 09:55, 01:35 Речовий
Чемпіонат Туреччини 13:20 Колос
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
доказ 11:05 Повітряні воїни
- Рух. Чемпіонат України 15:00,
Сьогодні
12:05 Україна: забута історія
19:45, 22:30 Футбол NEWS 15:35
09.00 Зірковий шлях
13:05 Гордість України 14:00
Оболонь - Прикарпаття. Чемпіонат
10.30 Агенти справедливості (12+) Природа сьогодення 15:00, 19:50 України. Перша ліга 17:25 Yellow
14.30, 15.30 Історія одного
Фантастичні історії 16:00 Друге
17:35 Чемпіонат Нідерландів.
злочину (16+)
життя звичайних речей 17:00,
Огляд туру 18:30, 20:55 «УПЛ
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна» 22:45 Шукачі неприємностей 17:55 ONLINE» 18:55 LIVE. Маріуполь
21.00, 23.10 Т/с «Капітанша» (12+) Довідник дикої природи 18:55,
- Чорноморець. Чемпіонат
23:40 Крізь простір і час з Мораном України 21:40 LIVE. Гіресунспор СТБ
Фріменом 20:50 Народження
Галатасарай. Чемпіонат Туреччини
континентів 21:50 Астронавти:
23:55 Кротоне - Брешія. Кубок
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
найважча робота у Всесвіті 00:35 Італії 01:55 Десна - Дніпро-1.
06.00 Т/с «Комісар Рекс»
Апокаліпсис. Перша світова
Чемпіонат України 03:55
09.55 «МастерШеф» (12+)
війна 02:40 Скептик 04:20 Дива
Сампдорія - Алессандрія. Кубок
13.05, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
природи 05:10 Містична Україна Італії

СЕРЕДА, 18 СЕРПНЯ

ВІВТОРОК, 17 СЕРПНЯ
05.05, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
05.55 «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 - 2» (12+)
22.55 Т/с «СидОренки-CидорЕнки
-2» (12+)

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 - 2» (12+)
23.25 Т/с «СидОренки-CидорЕнки
-2» (12+)

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. Незвідана
Європа»
10.50 «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»
06.20 Х/ф «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» (16+)
08.20 Х/ф «САХАРА» (16+)
10.55 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12.50, 16.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Джедаі 2021»
20.30, 21.35 Т/с «Плут» (16+)
22.40 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 20:10 Топ-матч 06:10
Адана Демірспор - Фенербахче.
Чемпіонат Туреччини 08:10 Верес Ворскла. Чемпіонат України 10:00,
15:00, 19:00, 22:30 Футбол NEWS 10:15,
12:35 «УПЛ ONLINE» 10:45 Маріуполь
- Чорноморець. Чемпіонат України
13:15 «Великий футбол» 15:15, 22:15
Yellow 15:25 Гіресунспор - Галатасарай.
Чемпіонат Туреччини 17:15 Шахтар Металіст 1925 Чемпіонат України 19:15
Чемпіонат Нідерландів. Огляд туру
20:25 Бешикташ - Різеспор. Чемпіонат
Туреччини 22:45 Волинь - Ужгород.
Чемпіонат України. Перша ліга 00:30
Аякс - НЕК. Чемпіонат Нідерландів
02:15 Львів - Олександрія. Чемпіонат
України 04:00 Кротоне - Брешія.
Кубок Італії

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих людей 2021»
11.15, 12.20, 14.05 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.00 Т/с «Величне століття. Роксолана»
20.18 «Проспорт»
20.20 Т/с «Папік - 2» (12+)
23.45 Т/с «СидОренки-CидорЕнки
-2» (12+)

ІНТЕР
05:25, 22:10 «Слідство вели... з Леонідом
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
09:50 Т/с «Втеча від мафії» (16+)
12:25 Х/ф «007: ЛІЦЕНЗІЯ НА
ВБИВСТВО»
14:55, 15:45, 02:35 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый случай»
18:00, 19:00, 03:10 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Гардемарини, вперед!»
00:00 Т/с «Голос з минулого» (12+)
01:50 Д/п «Україна: забута історія»
04:40 «Мультфільм»
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 (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Капітанша 2» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Т/с «Комісар Рекс»
09.30 «МастерШеф» (12+)
13.10, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.45, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Супербабуся» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Ніщо не трапляється
двічі» (12+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
12.35, 13.15, 21.30 Т/с «Пес» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.35, 16.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС-2:
ГРА ТІНЕЙ» (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.50 Х/ф «ВІД СУТІНКІВ ДО
СВІТАНКУ-2: КРИВАВІ ГРОШІ
ТЕХАСУ» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 07.10 «Kids time»
05.55 М/с «Том і Джеррі»
07.15 «Орел і решка»
09.15 Т/с «Надприродне» (16+)

12.50 «Аферисти в сітях» (16+)
14.50 Х/ф «ПУСТУН» (16+)
16.45 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «ХТО Я?» (16+)
23.25 Х/ф «НАЗАД НА ЗЕМЛЮ»

МЕГА
06:00 Страх у твоєму домі 07:00
Бандитська Одеса 08:55 Правда життя
10:05, 01:35 Речовий доказ 11:15
Повітряні воїни 12:10 Україна: забута
історія 13:05 Гордість України 14:05
Природа сьогодення 15:05, 19:50
Фантастичні історії 16:05 Астронавти:
найважча робота у Всесвіті 17:00,
22:45 Шукачі неприємностей 17:55
Довідник дикої природи 18:55, 23:40
Крізь простір і час з Мораном Фріменом
20:50 Народження континентів 21:50
Друге життя звичайних речей 00:35
Апокаліпсис. Перша світова війна 02:40
Таємниці кримінального світу 04:30 Дива
природи 05:20 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. Незвідана Європа»
10.50 «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»
06.15 Х/ф «МИСТЕЦТВО ВІЙНИ»
(16+)
08.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВ-ЯТОГО
ЛЕГІОНУ» (16+)
10.55 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12.50, 16.55, 19.30 «Загублений
світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.20 «Спорт Тайм»
20.30, 21.35 Т/с «Плут» (16+)
22.40 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 22:00, 01:30, 03:35,
05:40 Топ-матч 06:10 Бешикташ
- Різеспор. Чемпіонат Туреччини
08:10 Колос - Рух. Чемпіонат
України 10:00, 15:00, 20:15,
22:30 Футбол NEWS 10:15 Yellow
10:30 Гіресунспор - Галатасарай.
Чемпіонат Туреччини 12:20
Чемпіонат Нідерландів. Огляд
туру 13:15 Десна - Дніпро-1.
Чемпіонат України 15:15 Сампдорія
- Алессандрія. Кубок Італії 17:00
Маріуполь - Чорноморець. Чемпіонат
України 18:45, 21:25 «УПЛ ONLINE»
19:25 LIVE. Інгулець - Динамо.
Чемпіонат України 22:45 Чемпіонат
Туреччини. Огляд туру 23:40
Оболонь - Прикарпаття. Чемпіонат
України. Перша ліга 01:45 Верес Ворскла. Чемпіонат України 03:50
Фіорентина - Козенца. Кубок Італії

ЧЕТВЕР, 19 СЕРПНЯ
1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих людей 2021»
11.15, 12.20, 14.05 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.00 Т/с «Величне століття. Роксолана»
20.18 «Проспорт»
20.20 Т/с «Папік - 2» (12+)
23.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛІ» (16+)

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»
09:45 Т/с «Втеча від мафії» (16+)
12:25 Х/ф «ШОК» (16+)
14:30, 15:30, 02:40 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особливй випадок»
18:00, 19:00, 03:25 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Гардемарини, вперед!»
00:10 Т/с «Голос з минулого» (12+)
01:55 Д/п «Україна: забута історія»
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 (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.50 Т/с «Капітанша 2» (12+)
23.10 Слідами

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.55 Т/с «Комісар Рекс»
09.50 «МастерШеф» (12+)
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 «Ніщо не трапляється
двічі» (12+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10, 13.15 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 16.15, 21.30 Т/с «Пес» (16+)
16.45 Х/ф «МАЧЕТЕ ВБИВАЄ» (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
23.55 Х/ф «ВІД СУТІНКІВ ДО
СВІТАНКУ-3: ДОЧКА КАТА»
(18+)

НОВИЙ КАНАЛ

П’ЯТНИЦЯ, 20 СЕРПНЯ
К-1

1+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. Незвідана Європа»
10.40 «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»
23.50 Т/с «Хейвен» (12+)

05.50, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
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, 20.15 «Одруження наосліп»
17.00 Т/с «Величне століття. Роксолана»
20.13 «Проспорт»
22.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ІЗ
ПЕКЛА» (16+)

2+2

ІНТЕР

06.00 Х/ф «СТАРСКІ ТА ХАТЧ»
08.00 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
09.50 Т/с «Мисливці за реліквіями»
11.45, 16.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Секретні матеріали» (дайджест)
20.30, 21.35 Т/с «Плут» (16+)
22.40 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

05:25 «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»
09:45 Т/с «Втеча від мафії» (16+)
12:25 Х/ф «ТРЬОХ ПОТРІБНО
ПРИБРАТИ» (16+)
14:30, 15:30, 00:45 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый случай»
18:00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00, 02:40 «Подробиці»
21:00 Т/с «Флемінг»
03:25 «Україна вражає»
04:05 «Орел і Решка. На краю світу»
04:50 «Телемагазин»

05.00 «Абзац!»
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.15 «Орел і решка»
09.20 Т/с «Надприродне» (16+)
12.55 «Аферисти в сітях» (16+)
14.40 Х/ф «ВТОРГНЕННЯ: БИТВА ЗА
РАЙ» (16+)
ФУТБОЛ-1
16.50 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Хто зверху?» (12+)
06:00, 08:00, 01:30, 03:35, 05:40
21.00 Х/ф «СТАЛЕВЕ СЕРЦЕ» (16+)
Топ-матч 06:10 Волинь - Ужгород.
23.05 Х/ф «РОЗБІРКИ У БРОНКСІ» (16+) Чемпіонат України. Перша ліга 08:10
Десна - Дніпро-1. Чемпіонат України
МЕГА
10:00, 15:00, 19:00, 22:30 Футбол
06:00 Страх у твоєму домі 06:55
NEWS 10:15, 12:45 «УПЛ ONLINE»
Бандитський Київ 08:50 Правда життя
11:00, 23:40 Інгулець - Динамо.
10:05, 01:35 Речовий доказ 11:15
Чемпіонат України 13:15 Гіресунспор
Вирішальні битви ІІ світової 12:20 Україна: - Галатасарай. Чемпіонат Туреччини
забута історія 13:15 Теорія Змови 14:10, 15:15 Шахтар - Металіст 1925 р.
04:15 Природа сьогодення 15:10, 19:55
Чемпіонат України 17:00, 03:50
Фантастичні історії 16:10, 21:50 Друге
Аякс - НЕК. Чемпіонат Нідерландів
життя звичайних речей 17:10, 22:45
18:50 Yellow 19:15 Огляд 1-го раунду.
Шукачі неприємностей 18:05 Довідник
Кубок Італії 19:45 Верес - Ворскла.
дикої природи 19:05, 23:40 Крізь простір Чемпіонат України 21:35 Чемпіонат
і час з Мораном Фріменом 20:50
Туреччини. Огляд туру 22:45 Чемпіонат
Мадагаскар 00:35 Апокаліпсис. Перша
Нідерландів. Огляд туру 01:45
світова війна 02:40 Прихована реальність Бешикташ - Різеспор. Чемпіонат
05:05 Містична Україна
Туреччини

1+1

ІНТЕР
05:20 «Орел і Решка. На краю світу»
06:15 «Слово Предстоятеля»
06:25 Х/ф «ЗАЛІЗНА МАСКА»
09:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:05 «Позаочі»
12:05 Т/с «Гардемарини, вперед!»
17:50 Х/ф «АНЖЕЛІКА, МАРКІЗА
ЯНГОЛІВ» (16+)
20:00, 03:30 «Подробиці»
20:30 Концерт «З Україною в серці»
22:40 Т/с «Побачити океан» (12+)
02:25 Х/ф «ДЕНЬ ПЕРШИЙ,
ДЕНЬ ОСТАННІЙ»
04:00 Х/ф «ТІНІ ЗАБУТИХ
ПРЕДКІВ»

21.00 «МастерШеф. CELEBRITY»
(12+)

ICTV
05.00 Не дай себе обдурити
06.40 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
09.45, 13.00 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «ГОДИНА ПІК» (16+)
15.10 Х/ф «ГОДИНА ПІК-2» (16+)
17.00 Х/ф «ГОДИНА ПІК-3» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ» (16+)
21.05 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-2» (16+)
22.55 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-3» (16+)

06.10 Реальна містика
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.45 Т/с «Любов з заплющеними
очима» (12+)
14.40, 15.30 Т/с «Будь, що буде» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
22.00, 23.10 Т/с «Сильна жінка» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 Х/ф «СИЛИ ПРИРОДИ»

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10, 20.10 Дизель-шоу (12+)
11.25, 13.15, 23.00 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Х/ф «ПОТРІЙНА
ЗАГРОЗА» (16+)
16.30 Х/ф «ХОЛОСТЯЦЬКА
ВЕЧІРКА-3» (16+)
18.45 Факти. Вечір

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 07.15 «Kids time»
06.00 М/с «Том і Джеррі»
07.20 «Орел і решка»
09.30 «Аферисти в сітях» (16+)
15.40 Х/ф «ОСТАННІЙ БОЙСКАУТ»
(16+)
17.50 Х/ф «ПРОТИСТОЯННЯ» (16+)
19.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ЗОЛОТА
АРМІЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ:
ВІДРОДЖЕННЯ КРИВАВОЇ
КОРОЛЕВИ» (18+)

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. Незвідана
Європа»
10.50 «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. Я ТЕБЕ
ХОЧУ» (16+)
20.15 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
22.10 «Орел і Решка. Навколо світу»

2+2
06.00 «Джедаі 2020»
06.20 Х/ф «АВСТРАЛІЯ»
09.50 Т/с «Мисливці за реліквіями»
13.40 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 Х/ф «ЛЮДИ ІКС» (16+)
22.05 Х/ф «ЛЮДИ ІКС-2» (16+)

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 12:35, 14:35 Топ-матч
06:10 Оболонь - Прикарпаття.
МЕГА
Чемпіонат України. Перша ліга 08:10
06:40 Бандитська Одеса 09:00 Правда Інгулець - Динамо. Чемпіонат України
життя 10:10, 01:30 Речовий доказ
10:00, 15:00, 20:15, 22:30 Футбол
11:20 Вирішальні битви ІІ світової 12:25 NEWS 10:15, 18:00, 22:00 Огляд
Україна: забута історія 13:20 Теорія
1-го раунду. Кубок Італії 10:45, 04:00
Змови 14:15, 04:15 Природа сьогодення Волинь - Ужгород. Чемпіонат України.
15:15, 19:50 Фантастичні історії 16:10, Перша ліга 12:45 Львів - Олександрія.
21:50 Друге життя звичайних речей
Чемпіонат України 14:50 Yellow 15:15
17:10, 22:45 Шукачі неприємностей
Чемпіонат Туреччини. Огляд туру
18:05 Народження континентів 19:00, 16:10, 00:30 Парма - Лечче. Кубок
23:40 Крізь простір і час з Мораном
Італії 18:30, 21:25 «УПЛ ONLINE»
Фріменом 20:50 Мадагаскар 00:30
19:25 LIVE. Ворскла - Металіст 1925
Апокаліпсис. Перша світова війна 02:35 Чемпіонат України 22:45 Десна Бандитський Київ 05:05 Містична
Дніпро-1. Чемпіонат України 02:15
Україна 05:50 Страх у твоєму домі
Колос - Рух. Чемпіонат України

НЕДІЛЯ, 22 СЕРПНЯ

СУБОТА, 21 СЕРПНЯ
05.15, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06.00, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Вечірній квартал»
22.30 «Жіночий квартал»

УКРАЇНА

08.00 «Врятуйте нашу сім’ю» (16+)
11.40, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.15, 22.50 Т/с «Привіт, тату!» (12+)

01:25 Місця сили 04:25 Природа
сьогодення

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Ух ти show»
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
09.50 Х/ф «БУНТАРКА»
11.45 Х/ф «ТРИ МЕТРИ НАД
РІВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЕ
ХОЧУ» (16+)
14.00 «Орел і Решка. На краю
світу»
16.40 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2

06.00 «Шалені перегони 2018»
НОВИЙ КАНАЛ
07.00 «Джедаі 2020»
09.15 «Загублений світ»
05.10 «Вар’яти» (12+)
06.15 «Хто проти блондинок?» (12+) 13.15 Х/ф «РОМАН У
ДЖУНГЛЯХ» (16+)
08.10, 09.50 «Kids time»
15.40 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
08.15 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ:
17.35 Х/ф «ЛЕОН-КІЛЕР» (16+)
КІНЕЦЬ ГРИ»
19.45 Х/ф «22 КУЛІ» (16+)
09.55 «Орел і решка. Земляни»
11.00 «Орел і решка. Чудеса світу» 22.00 Х/ф «ДЕДПУЛ» (18+)
12.05 «Орел і решка»
ФУТБОЛ-1
14.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ
НІНДЗЯ» (16+)
06:00 Сампдорія - Алессандрія.
УКРАЇНА
16.10 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ НІНДЗЯ Кубок Італії 07:45, 21:10 Огляд
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
2» (12+)
1-го раунду. Кубок Італії 08:15
07.25 Реальна містика
18.40 Х/ф «ВАРТОВІ ГАЛАКТИКИ» Маріуполь - Чорноморець.
10.45 Т/с «Лабіринт» (16+)
Чемпіонат України 10:00, 15:00,
(16+)
14.40, 15.20 Т/с «Формула щастя» 21.00 Х/ф «ВАРТОВІ ГАЛАКТИКИ 19:00, 22:30 Футбол NEWS 10:20,
(12+)
12:50 «УПЛ ONLINE» 11:10, 19:20
2» (12+)
20.00 Головна тема
Ворскла - Металіст 1925 Чемпіонат
23.50 Х/ф «СКАУТИ ПРОТИ
21.00 Співають всі!
України 13:15 Кротоне - Брешія.
ЗОМБІ» (18+)
23.10 Т/с «Обираючи долю» (12+)
Кубок Італії 15:20 Yellow 15:30
Інгулець - Динамо. Чемпіонат
МЕГА
СТБ
України 17:15 Гіресунспор 06:00, 05:15 Випадковий свідок
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
09:25 Гордість України 10:20, 19:10 Галатасарай. Чемпіонат Туреччини
21:40 LIVE. Газіантеп - Бешикташ.
05.55 Т/с «Слід» (16+)
У пошуках істини 11:10 Речовий
Чемпіонат Туреччини 23:40, 01:45,
06.55, 10.55 Т/с «Привіт, тату!» (12+) доказ 12:20, 23:35 Фантастичні
03:45 Топ-матч 23:55 Верес 07.55 «Неймовірна правда про
історії 13:20 Стежина війни
Минай. Чемпіонат України 01:55
зірок»
14:20 Невідома Європа 18:15
Торіно - Кремонезе. Кубок Італії
13.50 «Супербабуся» (12+)
Історія українських земель 20:00
03:55 Чорноморець - Шахтар.
18.40, 23.40 «Звана вечеря» (12+) Ритуали 00:30 Містична Україна
Чемпіонат України

1+1
05.35, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Світ навиворіт»
18.30 «Світське життя. 2021.
Найкраще»
20.15 «Вечір прем’єр з Катериною
Осадчою 2021»
22.50 Х/ф «БАГРОВА М’ЯТА» (16+)

ІНТЕР
05:30 «Мультфільм»
06:00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 11:50, 12:45 «Інше
життя»
13:35 «Вещдок. Особый случай»
18:00 Х/ф «ПІДОЗРИ МІСТЕРА
ВІЧЕРА»
20:00 «Подробиці»
20:30 Х/ф «ДІАМАНТОВА РУКА»
22:40 «Ювілейний вечір Миколи
Баскова
00:50 «Вещдок»

УКРАЇНА
05.50 Сьогодні
06.50 Реальна містика
08.45 Т/с «Сильна жінка» (12+)
13.10 Т/с «Годинник з зозулею»
(12+)
17.00, 21.00 Т/с «Кошик для щастя»
(12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
23.00 Т/с «Ноти любові» (12+)

СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 «Хата на тата» (12+)
12.15 «МастерШеф. CELEBRITY»
(12+)
14.55 «СуперМама» (12+)
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)

20.00 «Один за всіх» (16+)
23.20 «Я соромлюсь свого тіла»
(16+)

ICTV
05.00 Факти
05.25 Не дай себе обдурити
07.05 Антизомбі
08.00 Секретний фронт
09.00 Громадянська оборона
10.00, 13.00 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-7» (16+)
15.00 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-6» (16+)
16.45 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-4» (16+)
20.55 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-5» (16+)
22.45 Х/ф «ТОЛОКА» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05.40 «Таємний агент» (12+)
06.50, 08.40 «Kids time»
06.55 М/ф «Губка Боб: Життя на
суші»
08.45 М/ф «Тачки»
11.05 М/ф «Тачки 2»
13.10 М/ф «Тачки 3»
15.15 Х/ф «СТРАШИЛКИ» (16+)
17.10 Х/ф «СТРАШИЛКИ 2» (12+)
19.00 Х/ф «ПІКСЕЛІ» (16+)
21.00 Х/ф «МИСЛИВЦІ НА
ПРИВИДІВ» (12+)
23.10 «Improv Live Show - 2» (12+)

МЕГА
06:00 Випадковий свідок 08:50
Гордість України 09:45, 19:05 У
пошуках істини 10:40 Речовий
доказ 11:50, 23:55 Фантастичні
історії 12:50 Стежина війни 13:50
Кров і золото: Створення Іспанії
16:45 Мадагаскар 17:45 Історія

українських земель 20:00 Невідома
Європа 00:55 Містична Україна
01:50 Скептик

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
10.30 Х/ф «ВЧИТЕЛЬ РОКУ»
12.40 Х/ф «БУНТАРКА»
14.35 «Орел і Решка. На краю світу»
16.35 «Орел і Решка. Навколо світу»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2020»
08.00, 23.25 «Загублений світ»
11.55 Х/ф «ЛЮДИ ІКС» (16+)
14.35 Х/ф «ЛЮДИ ІКС-2» (16+)
17.20 Х/ф «ЛЮДИ ІКС: ОСТАННЯ
БИТВА» (16+)
19.20 Х/ф «ЛЮДИ ІКС: ПОЧАТОК.
РОСОМАХА» (16+)
21.25 5 тур ЧУ з футболу «Динамо»«Десна»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 14:40, 01:15, 03:20,
05:30 Топ-матч 06:10 Фламенгу
- Олімпія. 1/4 фіналу. Кубок
Лібертадорес 08:10 Верес - Минай.
Чемпіонат України 10:00, 15:00,
17:45, 20:15, 23:00 Футбол NEWS
10:20, 15:50, 23:15 Yellow 10:30
Газіантеп - Бешикташ. Чемпіонат
Туреччини 12:20, 15:20 Огляд
1-го раунду. Кубок Італії 12:50
Чорноморець - Шахтар. Чемпіонат
України 16:00, 18:55 «УПЛ ONLINE»
16:55 LIVE. Маріуполь - Зоря.
Чемпіонат України 19:25 LIVE.
Колос - Олександрія. Чемпіонат
України 21:20 «Великий футбол»
23:25 Металіст - Оболонь.
Чемпіонат України. Перша ліга
01:30 Вітесс - Віллем II. Чемпіонат
Нідерландів 03:40 Фенербахче Антальяспор. Чемпіонат Туреччини

Що віщують зорі
Гороскоп на 16 - 22 серпня
ОВЕН. Реалізація намічених планів
пройде набагато ефективніше, якщо ви використаєте свої ділові й дружні зв’язки, втім,
надмірно зловживати особистими стосунками
теж не варто. Вихідні добре б провести за містом
в колі родини. Сприятливий день — середа, несприятливий — вівторок.
ТЕЛЕЦЬ. Можна сподіватися на приплив
сил і гарну працездатність, у діловому партнерстві справи підуть на лад. Настає час, вдалий для нових знайомств або нової роботи.
Ви цілком здатні підкорегувати хід своєї долі й
зм’якшити її гострі кути. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
БЛИЗНЮКИ. Настав особливо вдалий
час для реалізації ваших ділових ідей і особистих бажань. Ви можете сміливо дивитися
в майбутнє. Ваша кохана людина постарається
зробити усе, щоб здійснились ваші мрії. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
РАК. Коли різке слово буде готове зірватися з вашого язика, подумайте про можливі
наслідки. Зрештою, ви зможете повернути
невигідну ситуацію на корисну для себе, якщо
трохи подумаєте. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
ЛЕВ. Можуть загостритися питання
кар’єри та влади, але колеги вас підтримають
і обстановка на роботі скоро покращиться.
Не бійтеся приймати важливі рішення не тільки за себе, але й за інших. Ваші досягнення вимагають підтвердження практикою. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — субота.
ДІВА. Ваше завдання — сумлінно виконувати свою роботу, ділової хватки вам не займати. Не будьте зайво цікаві, постарайтеся
спокійно поставитися до чужих таємниць
і до інтриг у колективі. Ваша працездатність
підвищиться, відкриються нові можливості. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ТЕРЕЗИ. Удача може виявитися на вашому
боці, але працювати доведеться багато. Вам
необхідно реалістично подивитися на деякі
речі, і прийняти іноді навіть не зовсім приємні
для вас рішення. Але така відвертість зміцнить
ваші стосунки з тими людьми, яким ви дійсно дорогі.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
СКОРПІОН. Удача буде супроводжувати
вас у бізнесі, діловому спілкуванні та в особистому житті. Прислухайтеся до голосу своєї
інтуїції, і вона підкаже найвірніше рішення
у складній ситуації. Вибирайте серцем. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Проявивши винахідливість
у справах, ви доб’єтеся практично всього,
чого побажаєте. Ситуація зажадає відповідальності й зібраності. Вам доведеться повністю покластися на свого партнера, він знає
як краще. Сприятливий день — середа, несприятливий — субота.
КОЗЕРІГ. Вам буде корисне вміння аналізувати ситуацію й поведінку людей і робити
правильні висновки. Постарайтеся бути
чесним із самим собою. Вихідні ідеально підходять, щоб розслабитися на дивані з книгою
в руках або зайнятися чимсь, що буде вам корисно.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
ВОДОЛІЙ. Якщо ви не станете підганяти
подій або проявляти зайву нервозність і нетерпіння, то тиждень обіцяє бути спокійним.
Краще не висувати претензій або вимог до начальства, це приведе до конфлікту. Потрібно
поменше балакати, більше робити. Сприятливий день —
п’ятниця, несприятливий — середа.
РИБИ. Можлива зустріч, яка змінить ваші
плани. Вам можуть піднести сюрприз, ви опинитеся в центрі подій, тож витягніть з цього
максимум користі. Імовірна критика з боку
начальства і ваших колег. Не ідеалізуйте їх і ваших з ними стосунків. Сприятливий день — понеділок,
несприятливий — п’ятниця.

14

«ЦІКАВА

12 серпня 2021 Четвер

Газета НА ВИХІДНІ»

www.volyn.com.ua

l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Цілющим медом
причащає Спас
14 серпня, на свято Першого, або Медового Спаса, чи Маковія, як називають його
в народі, православні християни несуть до церкви на освячення «маковійчики» –
букети з м’яти, чебрецю, любистку, чорнобривців, волошок, обов’язково додаючи до
цілющих трав маківки. Вважали, що «маковійчики» – обереги, які захистять сім’ю від
біди, а зернятками маку посипали перед вхідними дверима, щоб недоброзичливці
і порогу не переступали. Окрім букетів, у храмах освячували воду і мед. Його треба
було з’їсти ложку, запити трьома ковтками освяченої води – і хвороби не страшні.
А вдома господині готували пироги, млинці або вареники з маковою начинкою, але
пісні, адже з цього дня починався двотижневий Успенський піст, або Спасівка. У
нинішній добірці пропонуємо медові й макові рецепти на всі смаки – і для тих, хто
постить, і для тих, хто не дотримується обмежень у їжі
Фото із сайту glavcom.ua.

МЕДОВІ ПРЯНИКИ
Інгредієнти: 2 ст. л. цукру, 1 яйце,
450 г борошна, 2 ч. л. розпушувача, 30 г
вершкового масла, 200 г меду, прянощі
(кориця, кардамон, імбир, ванілін) – за
бажанням.
Приготування. У каструлі змішайте
мед, прянощі, цукор, масло. Поставте на
невеличкий вогонь або на водяну баню і,
постійно помішуючи, нагрівайте до одноФото із сайту beegarden.com.ua.
рідної консистенції. У борошно всипте
розпушувач, додайте злегка збите яйце, влийте теплу медову масу, трохи
перемішайте, накрийте плівкою і поставте в холодне місце на кілька годин,
потому замісіть тісто. Воно має бути м’яким, але не липким. Розкачайте тісто в пласт завтовшки близько 1 см, вирізайте круглі прянички, викладайте
на деко, змащене маслом чи маргарином, і випікайте при 180 градусах
протягом 12–15 хвилин. За бажанням можна полити пряники цукровою
глазур’ю.

МЕДІВНИК
Інгредієнти: для тіста – 5 яєць, 4 ст. л.
меду, 0,5 ч. л. соди, 10 г розпушувача, 150
г цукру, 400 г борошна; для крему №1 –
0,5 л молока, 100 г цукру, 3 ст. л. крохмалю,
200 г вершкового масла; для крему №2 –
0,5 кг малини, 220 мл води, 100 г цукру, сік
половини лимона, 3 ст. л. крохмалю.
Приготування. Мед поставити на
слабкий вогонь до закипання. Зняти з Фото із фейсбук-сторінки Валентини УСТІЯН.
плити, всипати соду і добре розмішати,
маса збільшиться втричі. Яйця збити з цукром, додати мед із содою і поступово вводити просіяне борошно з розпушувачем. Форму застелити
пергаментом, вилити тісто і випікати медівник при 180 градусах до готовності (перевіряти дерев’яною шпажкою). Тим часом приготувати креми.
Для першого 0,4 л молока розварити з цукром, як закипить – влити суміш із
крохмалю та 100 мл молока, варити, помішуючи, до загустіння. Охолодити,
додати вершкове масло кімнатної температури і добре збити. Для другого
крему до малини додати 150 мл води, цукор, лимонний сік і прокип’ятити
3 хвилини. Крохмаль розвести 70 мл води, влити в малинову масу і варити
до загустіння. Медівник розрізати горизонтально навпіл, змастити малиновим кремом, як вистигне – нанести заварний крем, накрити другим
коржем, прикрасити на свій смак.

ФРУКТОВИЙ САЛАТ З МЕДОМ І ЛИМОНОМ
Інгредієнти: 1 персик, 8–10 полуниць,
1 банан, 1 ківі, 2 ст. л. меду, 2 ст. л. лимонного соку, 1 ч. л. олії без запаху.
Приготування. Змішайте мед, олію і
лимонний сік, залиште на 20 хвилин. Тим
часом почистіть банан і ківі, покрайте їх
кубиками. Полуниці поріжте начетверо, а
персик – тонкими скибочками. Змішайте
всі інгредієнти і заправте сумішшю з меду,
лимонного соку й олії.

ЯК ВИЗНАЧИТИ ЯКІСТЬ МЕДУ?
ЗА КОЛЬОРОМ. Кожен сорт має своє забарвлення, властиве тільки йому. Квітковий – світло-жовтого кольору,
липовий – бурштинового, ясеневий – прозорий, як вода, гречаний має різні відтінки коричневого. Чистий, без домішок
мед, як правило, прозорий, якого б кольору він не був. Якщо
ж у ньому є добавки (цукор, крохмаль тощо), то він каламутний.
ЗА АРОМАТОМ. Справжній мед запашний. Цей аромат
ні з чим не сплутаєш. Якщо ж у нього домішали цукру – він не
має аромату, а його смак близький до смаку підсолодженої
водички.
ЗА В’ЯЗКІСТЮ. Пробуючи мед, опустіть у ємність тонку
паличку: якщо це справжній мед, то він тягнеться слідом
за паличкою довгою безперервною ниткою, а коли ця нитка урветься, то вона опуститься, утворюючи на поверхні
меду башточку, яка потім повільно розійдеться. Фальсифікат поведе себе, як клей: буде рясно стікати і капати з
палички вниз, утворюючи бризки.
ЗА КОНСИСТЕНЦІЄЮ. У справжнього меду вона тонка,
ніжна. Він легко розтирається між пальцями і вбирається в
шкіру, чого не скажеш про підробку – у неї структура груба,
при розтиранні на пальцях залишаються грудочки.
ПЕРЕВІРТЕ НА НАЯВНІСТЬ У МЕДІ ВОДИ З ЦУКРОМ. Для
цього на лист низькосортного паперу, який добре вбирає
вологу, капніть трохи меду. Якщо він розтечеться по аркуші, утворюючи вологі плями, або й просочиться крізь нього,
– це фальсифікат.
ВИЗНАЧТЕ, ЧИ Є В МЕДІ КРОХМАЛЬ. Для цього покладіть у склянку трохи меду, залийте окропом, розмішайте
й остудіть. Тоді додайте у розчин кілька крапель йоду. Якщо
посиніє – значить, містить крохмаль.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Мед не можна зберігати в металевому посуді, оскільки це призводить до збільшення в ньому
вмісту важких металів і зменшення корисних речовин. Його
споживання може викликати неприємні відчуття в шлунку
і навіть призвести до отруєння. Мед зберігають у скляному,
глиняному, порцеляновому чи дерев’яному посуді.
ДО РЕЧІ. Вживаючи мед із
теплою водою
або розігріваючи зацукрований
продукт, не доводьте температуру до 60
градусів – це межа, після
якої змінюється структура меду, його колір,
зникає аромат, а вітамін С руйнується наполовину і більше.
Фото із сайту pngimg.com.
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АНЕКДОТ ДО ТЕМИ

Жінка – як мед! З одного боку – м’яка і солодка! А з іншого – влип так влип...
Фото із сайту beegarden.com.ua.

ОВОЧІ З МЕДОМ
І СПЕЦІЯМИ У ДУХОВЦІ
Інгредієнти:
3 великі картоплини, 4 середні
морквини, 3–4
зубчики часнику,
корінь селери,
кілька гілочок
чебрецю, невеликий шматок
кореня імбиру,
Фото із сайту beegarden.com.ua.
250 мл сухого
вина, 100 г вершкового масла, 6 ст. л. меду, 1 ст. л.
бальзамічного оцту, сіль і перець – до смаку.
Приготування. Овочі помийте, почистіть і
покрайте довільними шматками. Викладіть їх у
змащену маслом форму для запікання, посипте
дрібно нарізаним часником і чебрецем. Приготуйте соус: м’яке вершкове масло змішайте з медом,
додайте натертий на дрібній тертці імбир, оцет,
сіль і перець за смаком, влийте вино. Нагрівайте
на водяній бані або на дуже слабкому вогні, при
цьому постійно помішуючи, до однорідної консистенції. Полийте цим соусом овочі і поставте в
духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на
30–35 хвилин.

ЯБЛУКА, ЗАПЕЧЕНІ З МЕДОМ
Інгредієнти: 2 яблука,
2 ч. л. меду,
1 ч. л. кориці,
10 г вершкового масла (за
во
ббажанням).
ба
П р и гот ування.
Яблука
в
а
краще брати
кр
Фото із сайту imcook.ru.
з кислинкою.
Миємо їх, розрізаємо навпіл. Чайною ложечкою
Ми
видаляємо з кожної половинки серцевину. Виви
кладаємо яблука у форму, посипаємо корицею,
кл
поливаємо медом (якщо мед густий, просто попо
кладіть по чайній ложечці у заглибинки в яблукл
ках). Зверху кладемо по невеличкому шматочку
ка
вершкового масла. Форму накриваємо фольгою
ве
в розігрітій до 180 градусів С духові запікаємо
з
ці близько 25–30 хвилин (але цей час може бути
різним залежно від сорту яблук, тому варто періодично перевіряти готовність яблук, щоб вони не
втратили форму). Готовий десерт можна подавати
з кулькою морозива і карамеллю.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

l ОТАКОЇ!

Я питаю «кого?»,
а ви мені про сірники
чи ядерні боєголовки…

Відпочивальників
на Арабатській стрілці
перелякав… крокодил

Хоча Грицько Григорович
Гарбуз бере частину вини і на
себе, що мало відкрив вам
підказок–зачіпок у запитанні.
Тому дає вам ще один шанс,
бо здаватися просто так чи
навіть не просто так ми вам
не дозволимо

Фото із сайту ze.yandex.ru.

Грицько ГАРБУЗ

це значить, що запитання
№28 автоматично переноситься у нинішній тур.
Тільки підказок–зачіпок у ньому
збільшилося в рази. Якщо розгадаєте, переконаний, — усміхнетеся і згадаєте мене незлим тихим
словом. :)

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
32 (2021)
За переказами, ці портрети на
грудях у дядька (на фото) були оберегом від предмета, потужніший
замінник якого змінив–зупинив легендарну сторінку нашої історії.
Цей замінник, а точніше його
братів, ви, без сумніву, тримали
у руках. Не тільки мама вдома показувала, як з ними поводитися,
а й на уроках у початкових кла-

сах… ☺ А ще на вулиці бувають
ситуації, коли ви використовуєте
жест, пов’язаний з ними. Бо вони,
як правило, постійно з вами, хоча
влітку, особливо у спеку, можете
обійтися й без них. Так от: завдяки
особливому брату цих предметів
у легенді, на жаль, і зупинилась
яскрава сторінка нашої історії,
уособленням якої була потужна
особистість.
Зображення КОГО знаходиться у гарбузі?
Слово–відповідь треба надіслати до 25 серпня тільки у вигляді sms–повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775

15

Тварина невідомо звідки з’явилась у штучній водоймі на місці,
де раніше добували пісок

“

Микола ДЕНИСЮК

Слово-відповідь
треба надіслати до
25 серпня тільки
у вигляді smsповідомлення на
номери: 0501354776
і 0672829775.

овина швидко розлетілась не тільки місцевими курортами на
березі Азовського моря, а й всією Україною. Адже крокодил в
українському озері міг стати гарною атракцією для туристів.
Його, до речі, помітили у момент, коли він наминав качку десь в очереті. Однак півтораметрову тварину вирішили виловити, щоб вберегти
від небезпек, які могли чатувати на неї в озері, або й сама вона несла
загрозу для відпочивальників.
На місце події виїхала слідчо–оперативна група поліції та рятувальна
служба, а також ветеринари. Але поки тварину витягували з води, вона
померла. «Чому загинув крокодил, встановлять ветеринари. Ніхто не знає,
як він туди потрапив і скільки пролежав у тій водоймі», — заявила прессекретар поліції Херсонської області Тетяна Скуба. Тут уточнили, що сітками
діставала крокодила з води Генічеська аварійно–рятувальна служба.
Наразі до правоохоронців та рятівників ніхто не звертався у зв’язку
зі зникненням рептилії.

Н

(наприклад: «Піст», «Три ведмеді», «Світлана Орловська»),
але обов’язково вказати після
слова–відповіді у дужках ще й
своє ім’я і прізвище (наприклад:
«М’яч (Максим Мохнюк)»).
Увага: з одного номера можна
відправляти лише одне sms! Цей
номер і братиме участь у жеребкуванні при розіграші призових
200 гривень, якщо правильних
відповідей буде більше двох. А ще
спеціальний приз — 150 гривень
— отримає той, хто в листі на поштову адресу (43025, м. Луцьк,
просп. Волі, 13) чи електронну (tsikava.gazeta@gmail.com)
найяскравіше опише, як шукав
відповідь.
Сонця вам від людей!

l ТРАФУНОК

Фото із сайту ukr.net.

На щастя, дитина у цій пастці не травмувалася.

12-річний хлопчик застряг
у собачій норі
Хотів виміряти її довжину

Микола ПАШКО

ригода трапилася у селі Крутогорб Гайсинського району на Вінниччині. Ввечері хлопчина знайшов глибочезну нору, яку їхній
собака вирив на подвір’ї. Проте коли почав вимірювати її глибину, раптово провалився, а ноги застрягли у вузькому тунелі. На поверхні
залишились голова та руки.
Юний дослідник наробив галасу і неабияк налякав батьків, які вирішили не ризикувати і викликали рятувальників. «Ніжки його були в
такому положенні, що батьки просто боялися самостійно вивільняти
малого, аби не завдати йому шкоди», — пояснюють в Державній службі
із надзвичайних ситуацій.
На виклик прибула ціла бригада. Бійці ДСНС лопатами обережно
викопали хлопця із пастки, який, на щастя, не травмувався.
У ДСНС вислухали слова вдячності від школяра та його батьків і
наголосили, що дорослі повинні стежити за дозвіллям дітей та не дозволяти бавитися їм у не призначених для цього місцях.

Cклав пан Андрій.
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l НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ
Фото із сайту sport.segodnya.ua.

«Сестро, візьми трубку…»

«Це дівчинка». Про такий факт можна розповідати і правнукам.

Футболістові Зінченку на табло
«Олімпійського» показали…
стать майбутньої дитини
24-річний гравець національної збірної України та англійського клубу
«Манчестер Сіті» і його дружина Влада Седан організували незвичайний
захід для того, щоб спортсмен дізнався, кого народить йому кохана
Фото із сайту hochu.ua.

Лія ЛІС

а відео в Instagram показано, як дружина виводить
Зінченка із зав’язаними
очима на поле НСК «Олімпійський» у Києві, після чого гравець
опиняється перед воротами,
на поперечині яких закріплені
три кулі — умовні мішені. Після
потрапляння потужним ударом
у центральну з них з’явився рожевий дим і посипалося конфеті.
У цю мить на табло стадіону засвітився напис — «It’s a girl» («Це
дівчинка»).
Уперше про те, що Олександр
і Влада можуть бути разом, заговорили після матчу Україна — Сербія — 5:0 (8 червня 2019 року).
Адже футболіст і журналістка
до того приховували свої стосунки.
Проте під час експрес-інтерв’ю спортсмен не втримався
і поцілував дівчину прямо на камеру. А через кілька днів розкрив
усі карти: «У мене дійсно стосунки
з Владою. Щодо поцілунку в ефірі, то я не бачив її два тижні, тому
і не втримався».
Вже через місяць Влада Седан
збирала речі для переїзду в Англію. Там Саша зустрічав її з величезним букетом і кульками з написом «Ласкаво просимо в твій
новий дім».
У жовтні 2019-го Олександр
Зінченко зрозумів, що настав момент, аби перейти на наступний
рівень у їхніх стосунках. 15 числа
він зробив коханій пропозицію,
і, природно, вона погодилася.
До слова, сталося це в знаковому

Н

«Рідна, спасибі тобі. Ви — моє життя», — так повідомив про
народження доньки світові в Instagram Олександр Зінченко.

для них місці — на стадіоні НСК
«Олімпійський» у Києві.
У березні 2020-го Саша і Влада
одружилися, запросивши на цере-

“

сандр Зінченко брав безпосередню участь. І один із забитих голів
присвятив дружині і майбутній
дитині.

Що стосується поцілунку в ефірі, то я не бачив
її два тижні, тому і не втримався.

монію найближчих. А більш як через рік, нинішнього літа, стало
відомо, що вони чекають на маля.
У Влади вже був чималий термін,
і вони не могли цього далі приховувати. Не за горами був Чемпіонат
Європи з футболу, в якому Олек-

… А 1 серпня Влада подарувала Олександрові доньку. Неймовірно щасливі новоспечені батьки
поділилися першими емоціями
на своїх сторінках в Instagram. Проте як назвали дитину — поки що
не відомо.

Була колись в Ольги донечка.
Дівчинка-сонечко, але нездорова
з моменту появи на світ.
Чоловік, почувши висновок
спеціалістів, просто втік,
а вона — мов риба об лід.
Малій потрібне було
особливе харчування, яке
на тиждень коштує близько
двох тисяч. Де в селі ті гроші
взяти? Обійняла місячну донечку
і, ковтаючи сльози, подалась
на заробітки. Дитину на маму
залишила
Анна КОРОЛЬОВА

початку в Польщі, а потім
в Італії наймитувала. Усе зароблене передавала матері для
донечки. Та ледь не всю Україну з малою об’їздила. Знаходила найкращих
спеціалістів. Але… Не прожила її маленька і трьох років.
Ридала Ольга і вже й квиток додому купила, та мати зупинила:
— Нічого вже не змінити, а жити
як тут будеш? За що?
Так і залишилась Ольга на чужині на цілих п’ятнадцять років.
Усе зароблене матері на зберігання
передавала й, економлячи кожну
копієчку, мріяла про власний дім.
А краще квартиру. Добре, що є інтернет. Зайде на сайт і переглядає
пропозиції.
— Мамочко, я нарешті додому
вертаюсь. Куплю собі квартиру. Сил
уже нема на чужині жити, — сказала Ольга одного разу довірливо. —
Я там підрахувала, що на квартиру
вистачити повинно, ще й на ремонт
залишиться.
Повисла довга і неприємна пауза:
— Я не зрозуміла, про які ти там
гроші говориш?
Ользі аж на душі похололо після
тих слів.
— Мамочко, я ж п’ятнадцять років щомісяця вам на зберігання кошти передавала! Де вони, мамо?!
— Ой, доню, не гнівайся і зла
на мене не тримай. Я думала, ти там
і жити залишишся… Я брату твоєму на квартиру гроші позичила.

С

Фото із сайту pixabay.com.

«Ольга більше нічого
не чула. Сльози затулили
увесь світ…»

Ну, він же повинен віддати колись?
Та й діти у нього, йому потрібніше.
А ти одна і далеко.
Ольга більше нічого не чула.
Сльози затулили увесь світ. Подзвонила до Євгенія і рішуче попросила
найближчим часом повернути кошти.
— Ти, сестро, про що говориш?
Ніяких грошей я у тебе не брав.
І взагалі що це за тон такий? Ти що
думаєш, як я твій брат, то все пробачу. Ні чути, ні бачити після таких
закидів тебе більше не хочу. Я гро-

“

Мамочко, я ж
п’ятнадцять років
щомісяця вам
на зберігання кошти
передавала! Де вони,
мамо?!

ші у мами рідної брав. Ніякі дати ми
не обговорювали і про повернення
мова не йшла.
…Ольга і досі за кордоном. З родиною спілкування припинила вже
давно. А нещодавно до неї долетіла
недобра звістка — брат занедужав.
Аби врятуватись, продав квартиру
і вклав усі гроші у власне здоров’я,
але марно. Дуже просить знайомих,
аби Ольга взяла трубку, коли він телефонуватиме, бо має до неї серйозну розмову.
А Ольга ні чути, ні бачити його
не хоче. Хай сповідається деінде.
А вона його простити не може.

Усміхніться!
Двоє затятих холостяків розмовляють
і в якийсь момент переходять на тему кухні.
Один каже:
— Я не так давно купив собі кулінарну
книгу, але досі жодного разу нею не скористався.
— Що, занадто складні рецепти?
— Саме так. До того ж у всіх цих рецептів
однаковий початок: «Візьміть чисту тарілку».

:) :) :)
Велосипедист на пішохідному переходi врізається в чоловiка. Обидва падають.
Велосипедист:
— Тобі реально пощастило.
— Та ти мене трохи калікою не зробив!
— Саме пощастило — у мене недавно права відібрали, а до цього я КамАЗ
водив.

