Коли є яблука
з тризубом –
все буде Україна!
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l ДИВОВИЖНА КРАЇНА

Фото із сайту ivanychi.rayon.in.ua.

«240 дітей зі СМА — це менше 1,5 млрд грн. Святкуймо на 4 мільярди!»

«Я, Антон Шкіряк,
нейрохірург-онколог,
готовий 30-ліття
Незалежності України
не святкувати…»
Столичний лікар звернувся до Володимира
Зеленського з неймовірною пропозицією
с. 6

l РЕЗОНАНС

Вчителька-донкіхотка
виступила проти поборів
й мусила захищатися…
в суді

Фото larissa.bondarchuk у фейсбуці.

Дорогу до Будятичівського святого джерела знають багато вірян і не лише з Волині.

Цілюще джерело,
де з’явився образ Богоматері,
дарує людям силу і віру
І Богдан Хмельницький, і Адам Кисіль пили з нього
Недалеко від села Будятичі, яке розташоване
поруч із Нововолинськом, упродовж
багатьох років поїть краян своєю цілющою
водою криничка. Як свідчать документи, їй
виповнилось більше 380 (!) років. Легенда
розповідає, що колись там з’явився образ Божої
Матері…
Алла ЛІСОВА

ВІРУЮЧІ ТУТ УМИВАЮТЬСЯ, ПРИКЛАДАЮТЬ
ВОДУ ДО ХВОРИХ МІСЦЬ…
Місцеві мешканці впорядкували джерело і побудували капличку, де встановили ікону Матері Ісуса.
Відтоді в день явлення святого образу — в п’ятницю
на десятому тижні від Пасхи — вшановується чудотворна Будятичівська ікона Пресвятої Богородиці
і місце її з’явлення — святе джерело. Тоді відбувається богослужіння у місцевій Свято–Миколаївській

“

Святе місце відвідали
воїни Багратіона і маршала
Тухачевського…

церкві і біля криниці. Сюди з’їжджаються віруючі,
п’ють, умиваються, прикладають воду до хворих
місць.
Є й незабутні сторінки в історії цієї святині. Кажуть,
що біля будятичівської кринички побував сам Богдан
Хмельницький. І воєвода брацлавський і київський,
засновник Низкиничівського монастиря Адам Кисіль,
пив цю джерельну воду. Святе місце відвідали воїни
Багратіона і маршала Тухачевського… Однак атеїсти
1970—1980-х років вчинили погром кринички. Та невдовзі силами парафіян вона знов відродилася.

Закінчення на с. 11

Українці обговорюють
історію педагога
з Полтавщини,
яка насмілилася
вимагати звіту
у директорки ліцею
за використані кошти
Софія ГАВРИЛЮК

ПІШЛА ПРОТИ СИСТЕМИ
Лариса
Бондарчук
викладає англійську мову в
Щербанівському ліцеї Полтавської області. Однак нещодавно в одній із соцмереж, а також
в інтерв’ю місцевим ЗМІ вона
зважилася розповісти, як важ- Це фото у соцмережі жінка розмістила
підписом: «Учитель — найбільш
ко стало вчити дітей у її рідній із
не захищена і вразлива професія
школі. Зміни почалися два роки у сучасному суспільстві».
тому після появи в закладі нового керівника. Лариса Бондарчук згадує про її претензії і псевдопремії
вчителям: «У нас помінялася директорка. Спочатку все було начебто
нормально. Проте із часом у школі стали процвітати побори. Причому гроші були потрібні як із батьків, так і з учителів. Ніколи раніше нічого
подібного у нас не траплялось. Директор викликала в кабінет по одному
або по двох і говорила, мовляв, я вам виписала премію, а ви купите те і те.
Потрібно було придбати, наприклад, стенди в школу, меблі. Казала, що
коли ви не вмієте працювати з батьками, то купуйте все самі».

Закінчення на с. 10

НОМЕРИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907, 0967731037, 0668247160

2

19 серпня 2021 Четвер

«ЦІКАВА

Газета НА ВИХІДНІ»

www.volyn.com.ua

l ПУЛЬС ТИЖНЯ
Фото із сайту dw.com.

Цілу добу Україна
переживала, чи знайдуть
у горах загублену дитину
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

6-річний хлопчик блукав на Говерлі без їжі та води 30 годин
Фото із сайту newsyou.info.

Олексій Стефанців, якого понад
добу шукали на найвищій горі
України, виявив чудеса стійкості
та мужності
онад 30 годин хлопчик один
ходив манівцями, не маючи
при собі ні води, ні теплого одягу. Уночі температура на горі
опускалась до 8 градусів. На щастя,
волонтерам вдалося його знайти.
«На чому ти спав?» — запитали журналісти хлопчика, коли він уже був на
руках у щасливого батька. «На землі».
— «Тобі не холодно було? Що ти їв?»
— «Та нічого. Я не хотів їсти. Не пив, у
мене не було рюкзака і води».
Бабуся Олексійка Орися Ямборак
розповіла, що внук загубився на першому ж кілометрі сходження на гору:
«Побіг доганяти своїх братика і тьотю.
Вони пішли вперед. Я постійно бачила
його кепочку. Думала, він підніметься
вище і зустрінеться з усіма. Коли я вже
побачилася з дочкою, дітьми, то виявилося, що його нема».
Спочатку родина самотужки шукала хлопчика, але потім звернулись по

Олексійко знайшовся! І це найбільш радісна новина минулого тижня.

Олексійка двоє добровольців із Коломиї. «Хлопчик відійшов від гори на
2 км, що для малюка в гірських умовах
— колосальна відстань», — пояснив
керівник рятувальної експедиції.

допомогу. На пошуки підняли майже
пів тисячі рятувальників, поліцейських, військових, лісників та волонтерів. Було залучено 7 собак, 25 одиниць
техніки та квадрокоптер. Знайшли

Приставляв рушницю до серця
і курив: останні хвилини життя
мера Кривого Рогу
В інтернеті оприлюднили відео з камер спостереження, з якого
випливає, що міський голова Костянтин Павлов, ймовірно, скоїв
самогубство

«П

Кабул здався талібам без бою
Тікаючи від нової влади, люди в столиці Афганістану
чіплялись на фюзеляж американського літака і падали
додолу після його зльоту
оли США оголосили, що йдуть із цієї країни, радикальний
ісламістський рух Талібан за лічені тижні без особливого
опору взяв під контроль фактично всю територію держави. Президент Ашраф Гані вирішив не захищати Кабул, щоб
«уникнути кровопролиття», і вилетів до Таджикистану. Навчена американцями 300–тисячна армія майже не чинила опору.
Два десятки підготовлених за стандартами НАТО афганських
спецназівців, які здались без бою, таліби показово одразу ж
розстріляли.
Кабул охопила паніка. Місцевий аеродром заполонили тисячі людей, які чіплялись за літаки, що відлітали. Є кадри, на
яких видно, як із літака, який набирає висоту, падають люди.
Найбільше налякані жінки. Ось розповідь 24–річної студентки–
афганки, яка не знала, як дістатися з університету додому: «Водії
громадського транспорту не пускали нас, оскільки не хотіли
брати на себе відповідальність за перевезення жінки (таліби не
дозволяють жінкам пересуватися та подорожувати поодинці.
— Ред.). Тим часом чоловіки, які стояли навколо, сміялися над
дівчатами та жінками. «Це ваші останні дні на вулиці», — пригрозив один із них».
У 1996–2001 роках таліби вже були при владі в Афганістані.
Вони примушували чоловіків відрощувати бороди, а жінок —
носити бурки, довгий одяг, який покриває все обличчя й тіло.
Школи для дівчаток були закриті. Жінок, які опинилися без супроводу в громадських місцях, могли побити. Футбол був заборонений. А з ним і музика, окрім релігійних співів. Уряд Талібану
проводив публічні страти на стадіоні «Газі» в Кабулі.

К

П

итання з убивством відходить на другий план.
На записі чітко видно,
що покійний перебуває вдома
один. Він ходить по коридору з
карабіном у руках, багато курить,
з кимось переписується по телефону. Довго сидить, потім приставляє зброю до тулуба і стріляє, в цей
момент кішка відстрибує (сам момент вистрілу вирізаний. — Ред.).
Після цього проходить близько
10 метрів і вивалюється з вхідних
дверей», — йдеться в коментарі
під відео у Telegram–каналі Репортер.UA. Поліція розглядає кілька
версій, серед яких самогубство,
необережне поводження із зброєю та вбивство. Не виключають
також і доведення до самогубства.
Зазначимо, що 48–річного Костян-

В аеропорту Кабула панує хаос, але це місце – єдина надія
врятуватись тим, хто не бачить життя при талібах.

тина Павлова знайшли мертвим у
його будинку в селі Вільне 15 серпня. Поруч лежав його мисливський
карабін. Дружина із сином в цей
час відпочивала на морі. Активісти
кажуть, що на останніх публічних
заходах мер був нервовим, у нього
тряслись руки. В будинку, де загинув, він залишив дві записки, але
це були інструкції, як доглядати за
домашніми тваринами.
Костянтин Павлов був народним депутатом двох скликань у
2012–2019 роках, входив до фракцій Партії регіонів та Опозиційного
блоку. У січні 2014–го голосував за
«диктаторські» закони, які спровокували нову хвилю протистоянь на
Майдані. Критикував шлях розвитку України після Революції гідності.
Був членом партії ОПЗЖ.

Три українки
протягнули… п’ять
бетонозмішувачів
і встановили рекорд
Таке досягнення не має аналогів у світі
е сталося в Івано–Франківську.
Спортсменки просунули п’ять бетонозмішувачів загальною вагою
78 тонн 138 кг на відстань 6 метрів 14 см.
Випробували свої сили проти важкої будівельної техніки Ольга Лящук — найсильніша жінка світу (чинна), Маргарита Кучина
— віцечемпіонка України з богатирського
багатоборства 2021 року та Ганна Васюк
— дворазова чемпіонка України з богатирського багатоборства. Організував дійство
віцепрезидент Федерації найсильніших
атлетів України та перетягування каната
Валерій Газаєв. «Тут немає фокусів — лише
навички, техніка, чиста сила і досвід», — сказав він. Готував спортсменок до рекорду богатир Володимир Пиндус.
До речі, обрали саме бетонозмішувачі,
щоб приурочити рекорд до Дня будівельника. А… коли там у нас День авіації, не пам’ятаєте?

Ц

l ПРЯМА МОВА
Віталій ПОРТНИКОВ, журналіст, про найбільшу
проблему української державності:

«

Коли українці після нападу Росії на їхню державу продовжують їздити до РФ на екскурсії і заробітки, обіймаються
з російськими колегами, продають серіали тощо, — для
російського суспільства це найкращий доказ, що ніякої
України не існує і «хохли» просто придурюються українцями. Тому що — запевняю вас — якби Україна окупувала
Брянську або Курську область, влаштувала б там підвали
для патріотів Росії і саджала б людей до в'язниць за те, що
вони у себе на балконі вивісили свій державний прапор, то
ніякі російські спортсмени на Олімпійських іграх зі своїми
ар
українськими знайомими нее обіймалися б і ніякі російські арва нее їзди
д ли б.
тисти на концерти до Києва
їздили
І це, до речі, не тільки про росіян. І
ку. Це істовже точно не про політику.
рія про почуття власної гідності як
такої. І про її відсутність у великої чавітчизників.
стини наших із вами співвітчизників.
Ось просто її немає.
облема нашої
І це — найбільша проблема
ів після прогоп годержавності через 30 років
раїни.
лошення незалежності України.
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l О ЧАСИ! О ЗВИЧАЇ!

l ЗНАЙ НАШИХ!

«Чорна мавпа» та «вали
до Африки»: у Києві невідомі
ображали Жана Беленюка

Коли є яблука
з тризубом — все буде
Україна!

Олімпійського чемпіона і депутата Верховної Ради цими днями
спробували втягнути у конфлікт

3

Диво-фрукт із нашим національним
гербом виростив фермер
із Вінниччини Олег Гладько
Фото з архіву Надії ГЛАДЬКО, day.kyiv.ua.

Петро ПАС

Фото із сайту 4studio.com.ua.

-річний український борець і депутат Верховної
Ради Жан Беленюк розповів про сутичку, в яку його намагалися втягнути незнайомі в Києві.
Про це він написав в Instagram.
«Кілька хвилин тому невідомі
молодики, підійшовши до мене
в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикували образливі речі: «Чорна
мавпа щось знає про патріотизм?!»
та «Вали до Африки!».
Слава Богу, до бійки справа

30

“

Я люблю свою країну,
вона мені дала все,
що маю. І ніхто мене
не змусить кудись
поїхати, а неадеквати
існують абсолютно
скрізь!

не дійшла, тож зі мною все нормально, але…
1. Мені цікаво, чи українець
я для своєї держави, які критерії
патріотизму існують в ній?!
2. Наскільки олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати в своїй Батьківщині і в рідному
місті?!
3. І чи нормально в європейській державі чути образливі речі

Жан – справжній українець, бо має Україну в серці!

людям, які кладуть життя на її прославляння?!» — відреагував Беленюк.
Реакція в суспільстві, звісно,
була миттєвою. Тому трохи пізніше на сторінці Жана з’явилося
нове повідомлення:
«Дякую всім, хто пише слова
підтримки, отримав сотні дзвінків, але вже нема сил щось коментувати. Зі мною все Ok! Хочу відпочити! Дні по прильоту з Токіо дійсно
стали вкрай активними. Дякую
міністру Денису Монастирському
і представникам Національної поліції України за оперативну реакцію. Дав усі необхідні покази.
Я люблю свою країну, вона мені

дала все, що маю. І ніхто мене
не змусить кудись поїхати, а неадеквати існують абсолютно
скрізь! Просто інколи вони трапляються на нашому шляху».
Як відомо, Жан Беленюк народився в Києві, його батько — руандієць, мати — українка.
Він — багаторазовий золотий
призер чемпіонатів світу та Європи, срібний медаліст Олімпіади-2016 і золотий медаліст Олімпіади-2020.
До речі, в Токіо 30-річний Жан
Беленюк єдиний з українських
спортсменів завоював золоту медаль і після цього станцював гопака.

Фото Ірини та Миколи ТВЕРДОХЛІБІВ.

Турок освідчився своїй дівчині
в «Тунелі кохання» на Рівненщині
Лія ЛІС

рганізувати все на найвищому
рівні відважному і романтичному жителеві Стамбула допомагали фотографи з Дубна Микола
та Ірина Твердохліби. Вони й розповіли, як усе було. Сердар написав їм
1 серпня і розповів про своє бажання
освідчитись Джейді. На підготовку був
тиждень. «Ми мали скласти план дій,
замовити квіти, їжу для мініпікніка
та продумати інші деталі. В іноземців
усе трішки по-іншому, ніж у нас. Різна
ментальність. В них є свої особливості.
Наприклад у тому, якими мають бути

О

ід яблуні він відвів 40 гектарів землі недалеко від
обласного центру. Урожаї
невеликі, тому вирішили разом
із дружиною приваблювати клієнтів креативом. Коли плоди почали дозрівати, наліпили на них
наклейки-трафарети у формі
тризуба. Перший раз не вийшло,
бо яблука наливалися, а наклейки залишалися і псували фрукт.
Тому вдруге замовили їх із матеріалу, який розтягується, —
тепер вони дозрівають разом
із наклейкою. За патріотичними
фруктами вже стоїть черга — їх
спеціально замовляють на фруктові композиції та подарунки
до свята.
— Цього року Україна святкує 30-у річницю Незалежності.
Тому вирішили зробити наліпки
у формі тризуба, вже отримали
гарне замовлення, — розповідає
дружина фермера Надія Гладько
газеті «День». — Для того, щоб
отримати зображення, на фрукт
наклеюємо наліпки, коли пло-

П

l ГІРКО!

Він спеціально приїхав
з обраницею в Україну, однак
свій задум тримав у таємниці

Олеся ШУТКЕВИЧ

квіти (обов’язково серед них чорного
кольору) чи їжа. Тож ми мали врахувати усі побажання», — каже Ірина.
Джейда думала, що вони запрошені
як фотовідеооператори, і тому нічого
не підозрювала, пише «РівнеЧарівне».
За задумом, Сердар мав забути телефон в автівці і повернутися по нього. В той час увагу коханої відволікали
фотографуванням. Вона активно позувала на камеру. Через деякий час
Сердар уже стояв у Джейди за спиною.
В руках були квіти та каблучка. І коли
дівчина повернулася, була неабияк
здивована і… щаслива. Вона сказала
«так» (обоє на фото).
Приємно, що український «Тунель кохання» перетворюється
на всесвітній «загс».

Від охочих спробувати на зуб
тризубі яблука нема відбою.

ди ще не мають рум’яних боків.
Вона залишається на яблуці кілька днів, якраз у той період, коли
воно «засмагає». Потім її можна
перенести на інший фрукт, якщо
зіпсована — викидаємо. Найкраще для нанесення трафаретів
підходять червонобокі сорти —
такі, як Хоней Крісп, Чемпіон чи
Лігол. Людям наші яблука дуже
смакують, особливо дітям. Домашні і соковиті, вони набагато
корисніші, аніж заморські банани та апельсини.

Передплатили –
і виграли!
Новими власниками призів від «Цікавої
газети на вихідні», «Газети Волинь»,
«Так ніхто не кохав» і «Читанки для всіх»
серед читачів, які виписали всі наші
4 видання на III квартал 2021 року, стали:
250 гривень
Боритюк Арсентій Арсентійович (Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, м. Устилуг, вул. Незалежності, 14).

150 гривень
Тімченко Віктор Олександрович (Волинська обл., Луцький р-н,
с. Чаруків, вул. Шкільна).

Плед
Мосаковська Антоніна Дмитрівна (Рівненська обл., смт Рокитне, вул. Ветеринарна, 8).

Покривало
Лук’янчук Марія Миколаївна (Волинська обл., Луцький р-н,
с. Стрільче, вул. Центральна, 53).

Рушник

Сподіваємось, і своїм онукам
вони розповідатимуть про мить
народження їхньої сім’ї в Україні.

Дмитрук Василь Семенович (Волинська обл., Луцький р-н,
с. Тельчі).
Хто знайде своє прізвище у списку переможців, обов’язково надішліть на адресу редакції копії паспорта та ідентифікаційного коду — і
тоді ми вам доставимо виграш особисто або поштою. Якщо захочете
забрати подарунок у редакції, попередньо передзвоніть за номерами
телефонів 0967841812, 0500760244.
* — Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,01 гривні із ПДВ.
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Фото із сайту obozrevatel.com.

На Донбасі п’яний
бойовик застрелив
7 людей
Найманця ліквідували свої ж і звільнили «заднім
числом»
Ігор БЕРЕЖАНСЬКИЙ, tsn.ua

ойовики «ДНР» зловили та вбили свого «колегу»
Даниїла Цупріка. Він напідпитку стріляв зі зброї
та підірвав гранату, внаслідок чого загинули семеро людей — четверо найманців та троє місцевих мешканців.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на радіоперехоплення розмов бойовиків.
«Підрозділом спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ так званої ДНР єфрейтора Цупріка було виявлено та ліквідовано. Після цього з метою
уникнення відповідальності командуванням 9-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу
так званої ДНР, в якому проходив службу Даниїл Цупрік,
було ухвалено рішення щодо звільнення зазначеного
злочинця «заднім числом» — 9 серпня ц. р.», — повідомляє українська розвідка.

Б

l КУПИ КОЗУ — ПРОДАЙ КОЗУ!

ЗЕ-маніпуляції: підняли
тариф на електрику на 50%
для малозабезпечених,
а кажуть, що це зниження
Влада у 2020 році скасувала пільговий тариф
на електроенергію для тих, хто споживає
до 100 кВт/год., піднявши його з 0,9 до 1,68 грн.
А тепер заявляє про «зниження» до 1,44 грн
Дарія КЛИЧ

е обман людей і знущання з тих, хто намагався заощаджувати, — перш за все пенсіонерів та малозабезпечених громадян. Про це заявив журналістам
в Ужгороді п’ятий Президент, лідер партії «Європейська
Солідарність» Петро Порошенко.
«Ціна за електроенергію становила 90 копійок для
тих, хто має споживання менше 100 кВт/годин на місяць,
і 1,68 грн — для тих, хто більше. Вони у 2020 році скасували
ціну 90 копійок і поставили 1,68 грн. Забули всі свої брехливі обіцянки і заяви про «тарифний геноцид», — нагадав
Порошенко.
«Що трапилось зараз? Вони підняли з 90 коп.
до 1,68 грн. І зараз ми бачимо, що на перші 250 кВт/год
вони «знижують» з 1,68 грн до 1,44 грн. І виходить, що піднявши ціни з 90 коп. до 1,44 грн — на 50%, — вони кажуть:
«Так ми ж знижуємо». Це абсолютно брехлива, непорядна поведінка щодо найменш захищених верств населення», — наголошує Порошенко.
«При нас було 7 мільйонів домогосподарств, які отримували субсидії. Зараз їх мають менше 3 мільйонів.
4 мільйони домогосподарств (або 10–12 мільйонів українців) позбавлені соціального захисту у вигляді системи
субсидій, яку запровадила моя команда. І в бюджеті коштів на субсидії передбачено втричі менше. Вже до липня
90% фонду на субсидії вони «з’їли». Наша команда буде
вимагати збільшення субсидіарного фонду, збільшення
надходжень для людей, щоб найменш захищені верстви
населення не постраждали від різкого підвищення цін
на житлово-комунальні послуги», — зауважує Петро Порошенко.

Ц

Народу подобаються такі «хлопці з народу»: попри масу випадкових та сумнівних людей, партія Зеленського залишається
найбільш рейтинговою політичною силою.

Кожен п’ятий нардеп зі «Слуги
народу» — фігурант гучного скандалу
Два роки роботи Верховної Ради IX скликання стали дуже «веселими» через
значну кількість публічних скандалів, пов’язаних із народними депутатами
з фракції Володимира Зеленського. Аналіз відкритих джерел, який провів
Комітет виборців України, показує, що фігурантом гучного скандалу став
кожен п’ятий депутат монобільшості — всього 53 народні обранці. Серед
основних причин скандалів: проросійські заяви депутатів «Слуги народу»,
неетична поведінка, зокрема й під час пленарних засідань Верховної Ради,
а також звинувачення в корупції
Василь КІТ

е безпрецедентна кількість
публічних скандалів як для
однієї фракції. Попри обіцянки Володимира Зеленського прощатися зі скандальними депутатами,
більшість із них досі є членами фракції.
Деякі політики спромоглися потрапити відразу в декілька гучних скандалів
за два роки роботи в парламенті. Серед можливих причин такої ситуації —
формування списку на парламентських
виборах не на основі професійних якостей кандидатів, а завдяки особистим
симпатіям. У результаті до Верховної
Ради потрапили десятки осіб, які ніколи раніше не займалися політикою
і не розуміють основ публічної комунікації», — прокоментував голова КВУ
Олексій Кошель.
«Велика кількість скандалів
не лише знижує довіру громадян до дій
влади, але й загалом негативно позначається на ставленні до парламенту», — додав він.

«Ц

10 НАЙБІЛЬШИХ СКАНДАЛІВ
ЗІ «СЛУГАМИ» ЗА ВЕРСІЄЮ
«ЦІКАВОЇ ГАЗЕТИ»
Давид Арахамія. Неодноразово
відзначався одіозними заявами та коментарями (щодо ядерної зброї, якою
можна шантажувати світ; обіцянкою
розмови Зеленського із Байденом
на підвищених тонах; можливістю на-

дання води в Крим тощо).
Микола Тищенко. Потрапив відразу в декілька публічних скандалів
(зокрема, щодо роботи його ресторану «Велюр» під час локдауну, порушення карантинних норм на дні
народження дружини, одіозною поведінкою під час виборів народного

“

Попри обіцянки
Володимира
Зеленського
прощатися
зі скандальними
депутатами, більшість
із них досі є членами
фракції.

депутата на Івано-Франківщині).
Євген Шевченко. Здійснив публічний візит до білоруського диктатора
Лукашенка, відомий одіозними заявами щодо російсько-української війни.
Євген Брагар. Запропонував одній із глядачок телеканалу продати
собаку, щоб заплатити за комуналку.
Потрапив у скандал із патрульними:
його запідозрили у водінні під впливом наркотиків.
Олександр Юрченко. Депутата
звинуватили в спробі отримання ха-

бара за внесення пропозицій до законопроєкту.
Максим Бужанський. Обізвав
журналістку «тупою вівцею», відомий своїми провокативними заявами щодо російсько-української війни
та ставленням до історичних подій.
Олександр Дубінський. Потрапив під санкції США через втручання
в президентські вибори, пояснив наявність дорогих автомобілів у його
сім’ї фразою «Мама любит скорость»,
звинувачував депутатів «Слуги народу» в отриманні «чорної зарплати».
Роман Іванісов. Як стало відомо, народний депутат мав судимість
за групове зґвалтування.
Олег Воронько, Остап Шипайло,
Олександр Трухін, Степан Чернявський, Павло Павліш. Депутати-мільйонери, які орендують житло в Києві
за бюджетні кошти.
Богдан Яременко. Став фігурантом «секс-скандалу» у Верховній
Раді — просто у сесійній залі домовлявся про «інтим на стороні».

КОМЕНТАР
Віталій ПОРТНИКОВ, журналіст:
«Кожний п’ятий депутат від
«Слуги народу» — фігурант якогось
скандалу. Ви здивовані? Я — не дуже.
На це й був розрахунок олігархів — підірвати довіру українців до держави
та її інституцій, щоб зберегти своє
всевладдя».
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Фото із сайту tet.tv.

«Від страху не могла
дихати»

Фото із сайту obozrevatel.com.

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна
артистка-танцівниця Сніжана (обоє на фото)
розповіла про панічну атаку, яка оволоділа нею
під час перельоту з Одеси до Києва
Фото із сайту tsn.ua.

Лія ЛІС

а своїй сторінці
в Instagram Сніжана зізналася, що
все почалося з того,
як вона сіла в літак, котрий
їй нагадував «старовинний
автобус, який повинен
був піднятися в повітря».
А коли машина завелася,
паніка її охопила ще більша, оскільки в салоні була
сильна вібрація.
«Щоб ви трохи зрозуміли, я залишила своє взуття
на підлозі і поклала ноги
на Сергія. В кінці польоту
вже забирала капці в іншому кінці літака, їх від цієї
вібрації віднесло туди», —
повідомила артистка.
За словами Сніжани,
коли літак злетів, у неї почалася панічна атака. «Багато хто знає, що це таке.
Це коли перекривається
поступово повітря, ти
не можеш дихати. Тіло
кидає в жар, непритомнієш», — зізналася зірка.
І прийти до тями після
стресу їй допомогла медитація.
Також дружина Бабкіна
згадала, що 6 років тому

Н

Старший на 16 років
за «панянку-селянку»
чоловік спочатку просто
кидав у неї ножами…
А потім взяв і зарізав
Києві жорстоко вбили
учасницю проєкту «Панянка-селянка» Тетяну
Осадчу. Зробив це її 51-літній
чоловік…
Жінка познайомилася
зі своїм «судженим» у соцмережі, і хоча різниця у віці між
ними становила 16 років,
це не завадило спілкуванню
і зустрічам. А після того, як чоловік переніс інсульт, він потребував допомоги. Тому Тетяна перевезла його до Києва
з Харкова, і вони стали жити
разом навесні 2021 року.
На початку літа пара
офіційно узаконила стосунки, незважаючи на те, що
сама жінка розповідала друзям, що її коханий агресивний і кидав у неї ножами…

У
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Вона мріяла знайти свого ідеального чоловіка і говорила про те, що він має бути сильним
і мужнім…

Софія КОВНІР

19 серпня 2021 Четвер

Подруга Осадчої Тамара
каже, що Тетяна була доброю, чесною, відвертою і запальною — могла відразу ж
висловити все, що думає,
прямо в лоб: «Вона не люби-

“

Тетяна Осадча
пишалася своїми
формами,
не визнавала
дієт і любила,
щоб на неї
звертали увагу.

ла кривити душею, завжди
говорила все, як є. Всіх жаліла і ніколи не сумувала»…
Також відомо, що за кіль-

ка днів до трагедії Тетяна
в самій білизні прибігла
до сусідів. Як зізнався сам
чоловік поліцейським, він
убив дружину через те, що
«вона накинулась на нього
зі шваброю».
Крім участі у шоу «Панянка-селянка», Тетяна Осадча
робила вдома манікюр клієнткам, а також була учасницею музичного гурту
«Суперперсік». Власне, вона
себе так і називала сама.
Пишалася своїми формами,
не визнавала дієт і любила,
щоб на неї звертали увагу.
Також вона мріяла знайти
свого ідеального чоловіка
і говорила про те, що він має
бути сильним і мужнім…

Добре, що коханий був поруч. Хоч деякі
наші літаки, схожі на «літаючі автобуси»,
кого хочеш можуть налякати…

в неї вперше з’явилися
панічні атаки, коли вона
була студенткою університету. Тоді спостерігалася
тахікардія, було безсоння.
Кілька років артистка пила
таблетки, ходила по різних лікарях. Саме заняття
йогою і медитацією допомогли їй перемогти панічні
атаки. Сталося так і цього
разу.

НАША ДОВІДКА:
Сніжана Бабкіна —
українська акторка театру і кіно, танцівниця,
дружина і менеджерка
Сергія Бабкіна. Учасниця 5-го сезону шоу «Танці
з зірками» (разом із чоловіком). Мама трьох дітей:
Артура (від першого шлюбу), Веселини і Єлисея в заміжжі за Сергієм Бабкіним.

l ОТАКОЇ!

Блискавка вбила… 530 овець
Фермерська трагедія трапилася в Грузії

Джерело:
obozrevatel.com.

Микола РИМАР
Р Е К Л А М А

ипадок стався в околицях гори Абулі в Ахалкалакському муніципалітеті. Частина загиблої худоби належала місцевому фермеру Миколі Леванову, інших
пригнали на випас із сусіднього регіону Кахеті», — йдеться в повідомленні
unn.com.ua.
Фермер, якому належить пасовище, звернувся по допомогу до місцевої влади. При
мерії створена комісія для оцінки збитків. За попередніми підрахунками завдано шкоди
на понад 5 тисяч доларів.

«В
Фото із сайту ka.jnews.ge.

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

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.

Невже таке можливо?!
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Фото із сайту fakty.ua.

Газета НА ВИХІДНІ»

www.volyn.com.ua

l ПРОФЕСІОНАЛИ

«Біблійна операція»
дала Михайликові змогу
дихати і рости
Львівські лікарі під керівництвом польського професора
Ярослава Шидловського провели унікальне хірургічне
втручання 6-річному хлопчику, який постраждав у ДТП
Фото із сайту tsn.ua.

«Сподіваюсь, 24 серпня Президент Зеленський візьме величезну
коробку – 240 ампул – і подарує їх на площі Незалежності».

«Я, Антон Шкіряк,
нейрохірург-онколог, готовий
30-ліття Незалежності країни
не святкувати…»
Столичний лікар звернувся
до Володимира Зеленського
з неймовірною пропозицією
Лія ЛІС

ейрохірург-онколог Антон
Шкіряк (на фото) закликав
главу України зменшити
бюджет святкування 30-річчя Незалежності України з 5,5 млрд грн
до 4,5 млрд грн. Натомість 1 млрд
гривень лікар запропонував віддати на лікування усіх українських
дітей, хворих на СМА (спинальна
м’язова атрофія).
Таку заяву Шкіряк зробив в ефірі програми «Стосується кожного», повідомило інтернет-видання
prolviv.com.
«Хочу звернутися до головної
зірки нашої країни — Президента
України. Хочу звернутися і підказати. На жаль, я не працюю в Міністерстві охорони здоров’я, бо я б
підказав із високого кабінету,
а тепер мушу з посади звичайного
лікаря.

Н

Нещодавно було оголошено, що День Незалежності ми будемо святкувати і бюджет сягає
5,5 (увага!) мільярда гривень!
Антон Шкіряк, нейрохірург-онколог, готовий 30-ліття Незалежності не святкувати.
Я розумію, що 240 дітей
зі СМА — це менше 1,5 млрд грн.
Святкуймо на 4 млрд грн.
І віддамо, і зробимо свято Незалежності, і врятуємо всіх дітей
абсолютно. Всіх! Не одну! А всіх 240!
24 серпня Президент Зеленський візьме величезну коробку —
240 ампул — і подарує на площі Незалежності всі ці ампули!» — запропонував лікар під бурхливі оплески
в студії.
Буквально за кілька днів
звернення українського медика
до глави держави зібрало понад
мільйон переглядів та тисячі
вподобань і поширень.

l ФАКТ
АСОЦІАЦІЯ ДІЄТОЛОГІВ УКРАЇНИ ЗАЯВЛЯЄ,
ЩО РЕГУЛЯРНЕ КУРІННЯ ЗМЕНШУЄ ОЧІКУВАНУ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ НА 4,7 РОКУ. Водночас
Державний центр контролю і запобігання захворюванням у США стверджує, що середньостатистичний курець живе на 13–14 років менше, а кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя
на 5 хвилин 30 секунд.

«За два місяці, що минули після хірургічного втручання, хлопчик устиг підрости й змужніти», — кажуть його рідні.

Оксана КРАВЧЕНКО

МАМА НЕ ДОЗВОЛИЛА
СИНОВОМУ СЕРДЕНЬКУ
ЗУПИНИТИСЯ
Малий Михайлик із Закарпаття ледь вижив після того, як його
збив автомобіль, що рухався з дуже
великою швидкістю. 20-річний
водій не впорався з керуванням
на слизькій дорозі, машину занесло. Під її колесами й опинився
хлопчик, який ішов разом із мамою
узбіччям.
— Він навіть не дихав. Поки
ми чекали «швидку», треба було
рятувати якось. Я почала машинально робити штучне дихання,
хоч і не вміла. Два рази натискала
на груди, тоді один раз вдихала повітря малому в ротик, — пригадує
той трагічний січневий день мама
Михайлика Вікторія Панющик.
Бог допоміг дитині вижити, хоча
у маленького пацієнта було багато
важких травм — розірвана легеня, поламані руки і кістки черепа,
забої… Майже три тижні хлопчик
був у реанімації на апараті штучної
вентиляції легень. Але і після тривалого лікування не мав можливості повноцінно розвиватися, вільно
дихати і говорити. Зусилля медиків,
які намагалися полегшити стан Михайлика, результатів не давали.
— Синочкові було дуже важко,
він задихався, не міг бігати, швидко
ходити. Організм не отримував кисню, тому дитина перестала рости,
стала кволою, — розповідала журналістам ТСН Вікторія Панющик. —
Возили малого в різні клініки України. Після першої операції нормаль-

не дихання не повернулося. Були
сильні хрипи, шуми, задишка. Нам
не могли поставити діагноз. Казали, що це через параліч обличчя.
Жінка випадково натрапила
в мережі на статтю про львівського
лора-хірурга, який мав позитивний
досвід лікування подібних патологій. Вирішила: це шанс для сина.
— У хлопчика утворився
рубець, який стягував задні від-

“

— Як з Адама взяли ребро
і створили Єву, так і тут взяли хрящ
із ребра хлопчика. З нього моделюється спеціальна розпірка, через
зовнішній розріз на шиї вона вводиться в місце рубця, вставляється
ззаду між голосовими зв’язками.
Вони розходяться — і утворюється достатньо широка голосова
щілина. Отож пацієнт може дихати
і говорити. Ми таких речей ніколи

Він навіть не дихав. Поки ми чекали «швидку»,
треба було рятувати якось. Я почала машинально
робити штучне дихання, хоч і не вміла. Два рази
натискала на груди, тоді один раз вдихала повітря
малому в ротик.

діли гортані. Була досить мала
щілина для дихання, яка забезпечувала його тільки в стані спокою.
Виправити це могла операція, якої
досі в Україні ніхто не проводив.
Заручившись підтримкою професора з Польщі, ми погодилися взятися за неї, — розповів завідувач
ЛОР-відділення львівської обласної
лікарні «Охматдит» Федір Юрочко.

«ЯК З АДАМА ВЗЯЛИ
РЕБРО…»
Лікар знімає відео, аби переслати його професору Ярославу
Шидловському й показати, як нині
почувається Михайлик. Саме під
керівництвом цього авторитетного
спеціаліста з Польщі майже два місяці тому у Львові зробили унікальну операцію за технологією, яку
жартома називають «біблійною».

раніше не робили, але з допомогою польського колеги і нашого
доброго товариша успішно справилися, — пояснює Федір Юрочко.
Втім, найскладнішим для хлопчика був післяопераційний період.
Дитина провела тиждень у медикаментозному сні на інтубаційній
трубці, яка мала фіксувати гортань
у певному положенні, щоб вживлений хрящ міг втриматися. Через два місяці після хірургічного
втручання Михайлик уже добре
говорить, хоча під час дихання
лікарі іноді чують хрипи. Медики
пояснили, що голосовим зв’язкам потрібен час на відновлення,
оскільки вони тривалий час взагалі
не працювали. Малий навіть трохи
підріс і набрав вагу. Батьки дякують лікарям і сподіваються, що син
повністю одужає.
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— Болить спина, маю проблеми із суглобами.
Неодноразово лежав у стаціонарі — стає легше
ненадовго. Мануальної терапії остерігаюсь, бо хто
його знає, як хребет відреагує на застосування
фізичної сили. Кажуть, є ще спеціалісти- остеопати,
які теж лікують руками, але більш делікатно.
Хотів би докладніше довідатися про такий напрям
у медицині, — звернувся наш читач із Млинова
Оксана КРАВЧЕНКО

Батьком остеопатії вважають американського лікаря Ендрю Тейлора Стілла,
який заснував цей метод
понад 140 років тому. Маючи класичну медичну освіту,
він пройшов у якості військово-польового хірурга
громадянську війну між Північчю та Півднем, мав успішну практику, однак постійно
шукав нові способи лікування хвороб. До цього доктора
Стілла спонукало саме життя — смерть першої дружини
та дітей від менінгіту.
«Будь-яка недуга є результатом анатомічних відхилень з подальшим фізіологічним розладом», — такого висновку лікар дійшов
у 1874 році, коли вивів свою
формулу відновлення здоров’я. Її головні принципи:
1. «Хвороба — це наслідок змін розташування частин тіла. Здоров’я — стан,
коли всі вони знаходяться
на відведених їм місцях».
2. «Тіло — єдина структура. Адже коли ви наступите
кішці на хвіст, то почуєте нявкання з іншого боку».
3. «Організм здатний
до самолікування. Тіло людини — божественна аптека.
У ній можна знайти все, що
потрібно для здоров’я і щастя».
З тих пір Стілл лікував
тільки «голими руками», що
шокувало сучасників, які вважали його диваком. Духовенство проголосило остеопата
слугою Сатани, бо він долав
і смертельні хвороби.
Гнаний громадською дум-

7

l УРОКИ ПАНДЕМІЇ
Фото із сайту riara.com.ua.

Справитися
з недугами…
легким дотиком
рук

«НАШЕ ТІЛО —
БОЖЕСТВЕННА
АПТЕКА…»
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кою, лікар подорожував із міста до міста. Скрізь до нього
намагалися потрапити люди,
яких турбували проблеми
опорно-рухового апарату,
нервові розлади…
Ендрю Тейлор Стілл стає
відомим і за межами Америки. Він приймає всіх: від селян до сенаторів. До хворих
виходить у сорочці з підкоченими рукавами. Іноді остеопат лікував пацієнтів просто
на вулиці: на голій землі або

“

проти коронавірусу препаратами від компаній
Pfizer та BioNTech за 6 місяців знижується з 96%
до 84%. Найдієвішою вакцина є впродовж 60 днів
після введення другої дози. Далі ефективність
зменшується приблизно на 6% кожні два місяці
Марія КАЩУК

ЧОМУ В УКРАЇНІ
ОСТЕОПАТІЯ ДОСІ
ОФІЦІЙНО НЕ ВИЗНАНА?
Отже, ідея цього методу
в тому, що більшість наших
хвороб — від надмірного напруження, яке сковує м’язи
і суглоби. Якщо знати, як правильно їх розслабити і виправити асиметрію, то людина
сама може одужати — без

аме тому деякі країни вже розпочали вакцинацію
третьою дозою. Так, в Туреччині бустерну ін’єкцію
пропонують медичним працівникам та особам віком
від 50 років. Тричі щепився CoronaVac і президент країни
Реджеп Таїп Ердоган.
Імунізуватимуть третьою дозою і жителів Угорщини.
Вирішувати, яку вакцину може отримати людина, повинні
лікарі. Її мають ввести щонайменше через 4 місяці після
другого щеплення. В Ізраїлі теж будуть додатково захищати осіб зі слабкою імунною системою. Літнім громадянам та особам з імунодефіцитом, найімовірніше, потрібне
буде третє щеплення проти COVID-19, вважає і головний
інфекціоніст США, радник президента з питань медицини
Ентоні Фаучі.
В Україні, за словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, бустерну дозу планують вводити тоді, коли таку
необхідність засвідчать клінічні дослідження, вчені зберуть повну доказову базу, презентують свій звіт, а ВООЗ
схвалить її застосування. Зараз через все ще обмежену
кількість вакцин у світі пріоритетним є захист двома дозами людей, які перебувають в групі ризику, і тих, хто не хворів на ковід.

С
Про ефективність роботи фахівців-остеопатів люди
судять за відгуками завдяки «сарафанному радіо».

препаратів та хірургічного
втручання.
Остеопати вважають, що
здоров’я людини — це живий
механізм, в якому нервова,
м’язово-скелетна і психічна
системи повинні знаходитись
в стані рівноваги. А порушення роботи якоїсь із складових
впливає на інші. Наприклад,
біль і скутість руху в шиї можуть бути пов’язані зі станом
тазу, крижів та куприка. І для
того, щоб ефективно зняти
спазм, потрібно перед про-

Ідея цього методу в тому, що більшість
наших хвороб — від надмірного
напруження, яке сковує м’язи і суглоби.

притулившись до дерева,
кожного разу збираючи натовп глядачів.
Величезна кількість звернень змушує Стілла відкрити
першу школу остеопатії.
Після смерті засновника
в 1917 році його справу продовжують і розвивають учні.
Через два десятиліття вже
у 26 штатах Америки дипломованим остеопатам видавали ліцензії без обмежень.
Згодом з’являються свої школи у Франції, Бельгії, Австрії,
Іспанії, Нідерландах, Німеччині та інших країнах.

Може, третя доза
неНауковці
зайва?
дослідили: ефективність щеплення

веденням масажу збалансувати саме ці ділянки.
Остеопатія може допомогти, якщо турбує біль у м’язах та суглобах, є ушкодження м’яких тканин, скутість
рухів; допікає головний біль,
запаморочення; потрібна реабілітація після травм, хірургічних втручань…
Спочатку фахівець уточнює історію хвороби, просить зробити тестові вправи,
потім проводить пальпаторну діагностику — легкими
дотиками пальців визначає
зони напруги, а тоді приступає до корекції. Дії є м’якими,
делікатними, але саме завдяки такому впливу відбувається розслаблення спазмованих м’язів, нормалізація
кровообігу і лімфотоку.
Однак вважати остеопатію панацеєю не варто, фундаментальних досліджень
її доказовості проводилося
небагато. В США та європейських країнах нині це допо-

Заборона продавати в аптеках медикаменти особам, які не
досягли 14 років, давно назріла, вважають лікарі. Це допоможе запобігти можливим нещасним випадкам. Адже, як зазначають у ВООЗ, понад 60% самогубств у світі скоюються через застосування фармацевтичних засобів, а лише за даними Охматдиту
щорічно близько 70 дітей в Україні накладають на себе руки.

міжний вид лікування, який
застосовується переважно
для мануальної корекції
проблем кістково-м’язової
системи. Спеціалістів там готують у медичних закладах,
їхню роботу контролюють.
Наприклад, у Британії метод
не рекомендують при артриті, переломах, розсіяному
склерозі, онкології, інфекціях, вагітності, при прийомі
антикоагулянтів, під час курсу променевої терапії.
В Україні немає затвердженого Міністерством охорони здоров’я протоколу
лікування спеціалістом-остеопатом, бо, на відміну від
США чи Великої Британії,
де цей напрямок медицини
є легальним, у нас він офіційно не визнаний. Зараз
діяльність остеопатів в українському законодавстві називається «інші медичні засоби».
Але у більшості наших
міст, зокрема й у Луцьку,
є фахівці у цій галузі. При
тому, що плата за лікування чимала, до них вишиковуються черги. А це означає, що люди оцінили
ефективність остеопатії, особливо якщо їм пощастило потрапити до гарного фахівця.
Але і «самозванців» у сфері
альтернативної медицини
сьогодні «наплодилося»
дуже багато, тому небезпека
викинути гроші на вітер теж
існує.
Легалізація — чи не єдиний механізм, який дав би
можливість вимагати від
наших остеопатів нести відповідальність за помилки чи
відсутність позитивних наслідків лікування. Та у МОЗ
України роблять вигляд, що
проблеми не існує.

Учені дійшли висновку, що довголіття
грунтується на двох «базах» — це біологічний вік (пов’язаний зі способом життя та хронічними захворюваннями), а також стійкість
до стресів. Вони стверджують, що люди
можуть жити максимум до 120–150 років.

l ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО…

Алое корисне,
але
не для всіх
Про цілющі властивості цієї рослини відомо
давно, її широко використовують у фармації
і в якості харчової добавки. Алое містить вітамін
С, антиоксиданти і мінерали, включаючи магній,
хром, селен і цинк, а також інші речовини, що
благотворно впливають на здоров’я і самопочуття
Ірина ГОРОБЧЕНКО

снує багато рецептів приготування ліків із живих
листків, узятих із вазонка, якому не менше 3 років.
Сировину рекомендують на кілька днів помістити
у холодильник. Потім видаляємо колючі краї та шкірку
і збираємо гель, який успішно лікує шкіру при сонячних
опіках, допомагає позбутися прищів. А дослідження, проведене вченими, показало, що препарати з ал
алое можуть
полегшити запалення і поліпшити стан здоров’я
здор
навіть
п
по
остраждалим від радіації.
постраждалим
Відомо, що до складу рослини входить латексний
компонент, який застосовують для лікування
закрепів. Також вона м
може зменшити біль і ди
дискомфорт
при синдромі подразненого ки
кишечника,
а ще добре
р
регулює рівень цукру
в крові,
тому використовується
викорис
для про
профілактики
діабету.
Од н а к а л о е
не реко
рекомендують
людям з алергією
на часник, цибулю і тюльпани;
тюль
вагітним як проносний засіб; при захворюваннях нирок.

І
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Велика сторінка для Пані
Фото із сайту felicity.com.ua.
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10 натуральних барвників
для волосся
Виявляється, пофарбуватися можна навіть без хімічних засобів. Складно
сказати, чи вдасться на цьому зекономити, але оздоровити шкіру
голови і зробити волосся яскравим та блискучим — точно! Звичайно,
це не забезпечить стійкого, швидкого і дуже помітного ефекту, але стан волосся
значно покращиться
омашка. Відвар із її квітів освітлює волосся до природного
золотавого відтінку. Для цього
3 ст. л. ромашки залийте водою, доведіть до кипіння, залиште під кришкою
до повного охолодження, а тоді процідіть і використовуйте як ополіскувач
після миття голови. Кілька процедур
дадуть результат.
Мед зробить волосся золотавим
і міцнішим. Правда, його дуже важко
вимивати, проте ефект вас здивує. Після миття голови прополощіть волосся

сольовим розчином (на 1 л води — 1 ст.
л. соди і 1 ст. л. солі), нанесіть мед на всю
довжину і залиште на кілька годин. Змивати теплою водою з шампунем.
Лимон. Відомо, що лимон добре висвітлює шкіру. Так само він діє
і на волосся. Сік 2–3 лимонів розведіть
невеликою кількістю води і після миття голови нанесіть від коренів на всю
довжину. Результат буде видно після
третього разу.
Цибулиння. Ним фарбують крашанки. Чом би не спробувати рецепт

для волосся? Він підійде для блондинок, русявок та шатенок — отримаєте насичений золотистий колір. Для
цього 150 г лушпиння цибулі залийте
0,5 л води і варіть на слабкому вогні
30–40 хвилин, поки відвар стане темно-коричневим. Коли схолоне, процідіть, додайте 30 г гліцерину і наносьте
на волосся. Залиште на 40 хвилин, закутавши махровим рушником, потому
помийте голову без шампуню.
Липа. Навряд чи зафарбує сивину, але чудово позолотить волосся,

Хна також
забезпечує
прекрасний догляд
за волоссям.

зробить його здоровішим і міцнішим.
50 г сухої липи залийте 1 л води і варіть на слабкому вогні, поки половина
википить. Охолодіть і процідіть, нанесіть на волосся, замотайте рушником.
Через 1,5 години помийте голову без
шампуню.
Хна. Зручний та ефективний спосіб отримати бажаний темний відтінок.
Якщо використовувати її в чистому вигляді, то за одне фарбування матимете
яскраво-руду зачіску. Аби зробити колір спокійнішим, додайте до хни чайну
заварку або каву. Хна також забезпечує
прекрасний догляд за волоссям.
Кориця. Русявки і шатенки зможуть освітлити нею волосся на кілька
тонів. 80 г меду розтопіть на водяній
бані, додайте 50 мл води і 30 г меленої
кориці. Нанесіть суміш на всю довжину
на 40 хвилин. Потім помийте голову теплою водою з шампунем.
Чорний чай. Після процедури русяве волосся стане темно-каштановим.
Залийте 100 г чорного чаю 300 мл води
і варіть на слабкому вогні 20 хвилин.
Процідіть відвар, нанесіть на волосся,
тримайте 30–40 хвилин, закутавши голову рушником, а потім помийте її теплою водою без шампуню.
Кава. Підійде жінкам з темно-русявим і каштановим волоссям. Ароматний напій надасть шевелюрі не тільки
глибокого відтінку, а й об’єму та блиску.
50 г натуральної кави зваріть у турці,
охолодіть до кімнатної температури,
змішайте з 25 г хни, нанесіть на вологі
пасма і залиште на годину, а тоді промийте теплою водою з кондиціонером.
Волоські горіхи. Жменю горіхових
перетинок залийте склянкою води, закип’ятіть, остудіть і процідіть через
марлю. Отримаєте чудовий тонуючий
ополіскувач.

l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ

Для поліпшення пам’яті
Робота мозку пов’язана із безперервним збереженням
інформації. Але забудькуватість іноді проявляється
у людей будь-якого віку. Наприклад, з голови часто
«вилітають» слова з пісні, якась назва чи імена давніх
або ж нових знайомих. Частіше це почали помічати після
перенесеного коронавірусу. Щоб поліпшити свою пам’ять,
її достатньо тренувати:
l Вирішуйте загадки
і головоломки. Промовляйте
довгі слова навпаки.
l Вчіть вірші, скоромовки. Малюйте, жонглюйте,
займайтеся спортом, ходіть
босоніж, пийте багато води,
слухайте класичну музику.

www.volyn.com.ua

За статистикою, у 45% випадків причиною розірвання шлюбу є те, що
дружина перетворюється на недоглянуту й вічно невдоволену буркотливу бабу. Однак решта 55% розлучень зумовлені тим, що на недоглянуту,
вічно невдоволену і буркотливу бабу перетворюється чоловік.

l КОРИСНІ ПОРАДИ

l СЕКРЕТИ КРАСИ

Р

Газета НА ВИХІДНІ»

Грайте в шахи та інші настільні ігри, читайте класику,
запам’ятовуйте цитати.
l Розвивайте творче
мислення.
l Для елементарних
повсякденних справ використовуйте свою неголовну

руку (якщо ви правша, то,
наприклад, чистіть зуби лівою).
l Вирішуйте побільше
логічних завдань. Придумуйте нові способи використання звичайних предметів,
наприклад цвяха.
l Заблокуйте на якийсь
час одне або кілька відчуттів,
наприклад їжте із зав’язаними очима…
l Користуйтеся паличками для їжі.
l Знаходьте зв’язок між
непов’язаними на перший

погляд темами. Знайомтеся
з роботами визнаних геніїв.
l Переверніть картинку
на робочому столі комп’ютера догори ногами.
l Розвивайте спостережливість. Наприклад, звертайте увагу на зелений колір
протягом дня або помічайте
автомобілі певної марки в загальному потоці.
l Записуйте, як пройшов
ваш день, ведіть щоденник.
l Постійно пізнавайте
щось нове. Вчіть іноземну
мову, програмування, придумуйте свої жарти.
l Зробіть перестановку
меблів.

l Виконуйте арифметичні розрахунки усно.
l Запам’ятовуйте імена людей.
l Медитуйте, дихайте
глибоко. Знайдіть час для
усамітнення і відпочинку.
Здійсніть самостійну подорож за кордон.
l
Міняйте швидкість виконання звичних
справ — спробуйте робити щось дуже повільно або
дуже швидко.
l Не беріться за багато справ одночасно. Опишіть який-небудь випадок
зі свого життя у подробицях.

Якщо ви зібралися до косметолога
Проблеми зі шкірою
нерідко завдають
багато клопоту: ми
змушені купувати
дорогі засоби, робити
регулярно різні
процедури, вдаватися
до народних методів
лікування. Коли ж
самостійно впоратися
неможливо, візит
до спеціаліста стає
неминучим. Але й
у цьому випадку
потрібно знати
деякі нюанси, щоб
не погіршити ситуації
ля початку зберіть
якомога більше інформації про салони
вашого міста, які пропонують послуги косметолога.
Поцікавтеся у знайомих, чи
можуть вони дати свої рекомендації. Ідеальним варіантом буде спеціалізований
заклад, а не кабінет у перукарні. У такому разі більше
шансів не потрапити до фахівця-самоучки, який знає
про вашу проблему менше
за вас.
Зробивши вибір, запитайте в адміністратора
про освіту спеціаліста. Вас
можуть ввести в оману різні

Д

Фото із сайту eledia.sumy.ua.
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l НА ПОВОРОТАХ ДОЛІ

А вона вже пробачила…

Фото із сайту pixabay.com.

Закінчення. Початок
на с. 16
Анна КОРОЛЬОВА

же через пів години
на подвір’ї було людно.
Бабусю Зіну намагалися забрати до стаціонару, але
Світлана не давала. Волала
на весь двір, що її мама просила, аби на той світ з рідного дому піти, а вони не люди,
бо не враховують думку старенької. Тримали жінку троє,
а бабусю таки забрали.
Наступного дня село гуло,
мов вулик. Ромчик приїздив
до сестри, кажуть, ледь Світлана з двору втекла здоровою.
Сварився так, що чутно було
аж у центр. Все допитувався,
за що вона так із мамою? Чому
вчасно не звернулась до спеціалістів?
Лиш згодом люд дізнався
правду. Світлана після розлучення до мами переїхала
жити. Село вона ніколи не шанувала і не надто любила. Тож,
коли мамі зле стало, побачила
прекрасний шанс. А що? Хату
продати, а за ті гроші хоч однокімнатну у місті квартирку

У

курси, навчання на яких пройшов косметолог, але відповідної освіти у нього може й
не бути.
Запишіться на консультацію. Під час бесіди не соромтеся запитувати, що вас
цікавить. Робіть висновки
з того, що говорить фахівець, чи добре він орієнтується у вашій проблемі, чи
знає чітко, яке лікування
призначити, чи лише оперує
загальними фразами і намагається нав’язати вам дорогі
процедури. Створюйте враження знаючої людини, щоб
не дати себе обдурити. Якщо
косметолог вам сподобався
і ви переконалися в його професійності, домовтеся про на-

ступну зустріч. Поцікавтеся,
як підготувати шкіру до першої процедури, що із собою
взяти, які аналізи необхідно
здати — досвідчений фахівець повинен проконсультувати вас і з цього приводу.
Уважно стежте за змінами своєї шкіри щоразу
після сеансу. Не соромтеся
говорити про свої відчуття
косметологу. Він мусить знати
кожну дрібницю. Якщо у вас
з’явилася алергія на якийсь
засіб, фахівець зобов’язаний
змінити препарати і процедури, аби запобігти незворотним процесам. Не мовчіть,
коли бачите, що лікування
не допомагає, а косметолог
його продовжує.

l ВАРТО ЗНАТИ

Купуємо зонт: осінь не за горами
Минув Спас — бери рукавиці про
запас, каже народна мудрість. Та якщо
з рукавицями ще можна зачекати,
то парасолька — річ зовсім не зайва
ибираючи аксесуар для захисту від
негоди, пам’ятайте два моменти: дорожчі зонти ламаються рідше, а найкращі майстри з їхнього виготовлення —
французи, англійці та японці.
Перш ніж купити, відкрийте-закрийте
парасольку, потрясіть її, зверніть увагу:
– спиці та з’єднання не повинні рухатися
і шуміти, а механізм має бути зручним у користуванні;
– алюмінієвий каркас дешевший і легший, тому часто гнеться, краще пошукати
нікель, латунь, скловолокно або загартовану сталь;
– подивіться крізь відкриту парасольку
на світло, щоб на тканині купола не було дірок, затяжок, плям;
– перевірте, чи нема іржі на каркасі, сколів — на ручці;
– матеріал купола має бути добре пришитий до спиць і зафіксований пластиковими ковпачками;

В
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– у тростини тканина купола повинна
бути натягнута щільно, у складних моделей — слабше, але не надто вільно;
– краще, щоб спиці кріпилися жолобком угору, а не вниз, тоді купол не буде
вивертатися вітром;
– кількість спиць у парасолі може сягати 32, але оптимальна — від 8 до 16;
– діаметр жіночого зонта 96–111 см,
чоловічого 100–120 см і близько 130 см —
для сімейного користування;
– зверніть увагу на ручку: вона має
зручно лежати в кулаці. Пластикова
ручка — крихка, може розколотися при
падінні парасольки, вигляд шкіряної —
дорогий і солідний, металева — холодна на дотик, дерев’яна — міцна, швидко
нагрівається, приємна на дотик, з прогумованим покриттям — зносостійка,
не ковзає в руках;
– у парасольки для дитини кінці спиць
мають були закриті пластмасовими наконечниками;
– якісний зонт має логотип на куполі,
штрих-код і гарантію на 6–12 місяців експлуатації. На ярличку повинен бути вказаний склад матеріалу.

«Бабуся лиш сльози втирає і головою киває. Вона ж мама».

придбати. Вона ж доглядає —
їй усе дістанеться. Село велике,
недалеко від міста, тож і ціни
на хати тут досить високі.

“

го по подвір’ю чалапає та все
квітничок поливає.
Дім бабусин таки продали і навіть частку Світлані

Як ви, мамо, голос її чути можете? Вона ж
свідомо вас не рятувала? Як після такого ви
її простили?

А тітку Зіну після місяця
у стаціонарі додому виписали.
Її Ромко до себе забрав. Уже
років із десять бабуся у ньоР

Е

К

Л

виділили: так тітка Зіна сказала зробити. Доньку вона
пробачила і навіть телефонують вони одна одній зрідка.
А

М

А

А от Рома всього того не розуміє:
— Як ви, мамо, голос її чути
можете? Вона ж свідомо вас
не рятувала? Як після такого
ви її простили?
А бабуся лиш сльози втирає і головою киває. Хіба ж
йому поясниш? Вона ж мама.
І якби й не врятували її тоді,
вона б усе одно пробачила
б, де б не була. І молилась би
за свою доню, як зараз молиться. Аби пробачив її Всевишній.
А вона вже пробачила…
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«Я сама» гірше, аніж
«Ми разом»

Вчителька-донкіхотка виступила проти
поборів й мусила захищатися… в суді

– Ще напрацюється та
дитина, ліпше я сама
все зроблю, – знайома
ділилася своїми думками
про трудове виховання,
переконуючи мене, що
особливо донечок не
варто навантажувати
хатніми справами
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

и аналізували «за»
і «проти» навчання побутовим азам
власних дітей. Розмірковували, чи має значення, якщо
дочка чи син зварять свій
перший суп ще в шкільному віці… Знайома розповіла, що навіть в іноземній сім’ї,
де вона працювала нянею,
підлітки сварилися, хто з них
виноситиме сміття. Батьки-інтелігенти не могли дати тому
раду й попри завантаженість
роботою майже всі хатні
справи виконували самі. Як
на мене, це один з основних
«мінусів» невиправдано бережного ставлення до свого чада: готуйтеся, що у вас
буде багато обов’язків і що
за працьовитість удома вам
не дякуватимуть, бо сприйматимуть це як норму. Інший
великий «мінус» — якщо життя закине ваше дитя далеко
від вас, воно почуватиметься
безпорадним (а така емоція
навряд чи додає радості).
Тож із часу дискусії зі знайомою я стала спостерігати за…
собою. Ось готую сніданок,
одночасно перебираю абрикоси на зимову консервацію
й планую: якщо швидше ворушитимуся, то найближчої години встигну зробити ще дві
нагальні справи. В цей час
донька заходить на кухню,
розповідає сон і зникає в своїй кімнаті. Збираюся її гук-

Відповіді
на cканворд із с. 15

М

Фото larissa.bondarchuk у фейсбуці.

нути, однак прикидаю, що
я встигаю. Це саме той момент, коли треба сказати собі:
«Фраза «Я сама» звучить набагато гірше, аніж «Ми разом».
Звернися-но до низькокваліфікованого помічника!».
Що там казати, науково-технічний прогрес із його
комбайнами-блендерами-пралками, відсутність
ланки з буряками й корови
зі свинею в хліві економить
нам багато часу, а ще ж є чудові крамниці з напівфабрикатами, тож у міських дітей
навики самостійного життя
формуються пізно. Реальність, з одного боку, спрощує нам домашнє копошіння, а з іншого — підштовхує
до ведмежої послуги нашим
дітям. У якийсь момент я відкрила цю істину й стала частіше гукати домашніх допомогти почистити картоплю, поскладати випране, бо ж мама
теж хоче мати більше часу
на нову книгу чи на те, щоб
разом усе зробити і встигнути
подивитися, як «згортає крила» ще одне літо. Є й додаткові «плюси», бо вже не я, а син
закликає усіх не смітити (адже
він так старанно прибирав),
а донька запитує, чи смакує
зготовлений нею салат. Одним словом, ділитися домашніми обов’язками дуже навіть
раджу. Це нові й корисні навики для дітей, вплив на їхню
готовність брати на себе відповідальність, а ще — більше
власного часу.
Якщо маєте, шановні
читачі, свої відкриття про
такий складний сімейний
світ, який психологи досліджують століттями й
досі щось винаходять, —
ділітьс я. Наші адреси:
okovalenko74@gmail.com
або ж tsikava.gazeta@gmail.
com, а поштова: 43025,
м. Луцьк, просп. Волі, 13,
«Цікава газета на вихідні».

Закінчення. Початок на с. 1
Софія ГАВРИЛЮК

ариса Бондарчук наводить
приклад, як торік у вересні батьки учнів 5-го класу
здавали по 800 грн, щоб купити
для школи меблі, жалюзі та стенди в кабінет. Знайшлася робота й
педагогам: директор переселила
у простору вчительську бухгалтерів і доручила вчителям зайнятися
ремонтом в іншому кабінеті. Працювалося тоді колективу непросто: тулилися хто в новій кімнаті
із 30-літнім стажем має проблеми, бо не хоче закривати очі
(семеро на 17 квадратних метрах), Педагог
на побори.
хто — у класі разом із учнями, а хто
просто у коридорі на лавці та на колінах заповнював журнал. На фіз- коштів потрібно здати рідній шко- ків — виграла. В історії справи
культуру вчителі початкової школи лі. Пояснювала, правда, не дирек- йдеться про те, що вона поставила
перевдягалися в туалеті. Це було торка, а її заступниця Наталя Мур- двійку і школяр сприйняв оцінку
приниження. Однак тих, хто вирі- заєва: «Поборів ми не здійснюємо. та зауваження як цькування. У суді
шив не мовчати, знайшлося дуже На батьківських зборах, коли бать- психолог зазначив, що хлопець
мало. Серед них — і пані Лариса: ки питають, скільки потрібно зда- скаржився, що педагог задавала
«Зрозуміло, мене це дуже обурило. вати, директор відверто починає багато домашніх завдань усьому
Я вклала свої 9 тисяч гривень на ре- говорити, що на школу грошей ми класу, і це, на думку учня, — бумонт і придбання меблів для учи- ніскільки не здаємо і немає такої лінг. На запитання судді, чи обрательської кімнати кабінету англій- необхідності. Якщо люди хочуть жала, обзивала Лариса Митрофаської мови, ще знайшла спонсорів, нам допомогти, щось надати, ми з нівна його коли-небудь, школяр
які допомогли мені все це зробити. вдячністю це приймаємо». Та й учи- відповів: «Вона називала мене
І на зборах із директоркою я запи- тельська як кабінет, як з’ясувалося, на прізвище». Це, на його думку,
тала, чи збирається вона проводи- не дуже то й важлива. Принаймні теж булінг. Врешті-решт Полтавти річний звіт? На що вона відпо- начальниця відділу освіти Щер- ський районний суд визнав обвивіла, що все є на сайті. Але в мене
були питання. Я прямо сказала: «Чи
збираються нам компенсувати виЛариса Бондарчук не просто не опускає рук, а закликала
трачені на ремонт гроші?». На що
колег об’єднуватися, щоб відстоювати себе.
мені заявили: «Ну це ж ви робили
для себе». За словами Бондарчук,
навіть голова місцевої громади за- банівської сільради Леся Осадча нувачену педагогиню невинною,
вітав на збори, але тільки кричав говорить, що ніде не записано, що але вона справедливо порушує
в педагогів повинна бути окрема питання про свою заплямовану
на неї і погрожував звільненням.
Те, що влаштували їй за «не- кімната. Мовляв, робоче місце репутацію.
скромні» запитання у школі, вчи- вчителя — це стіл у класі. ОтакЛариса Бондарчук не просто
телька називає «37-м роком». от! І взагалі — справа не в ліцеї, не опускає рук, а закликала колег
На неї писали доповідні і змушу- а у вчительці. Тож таку думку на- об’єднуватися, щоб відстоювати
вали реагувати пояснювальними, магалися навіяти і громаді, коли себе. У фейсбуці вона пише про
а якщо відмовлялася — складали шкільна комісія (нечувана річ, людську гідність й спонукає вступаакти. «Проводили відповідну ро- бо зазвичай цим займаються бать- ти до групи «Школа SOS. Полтава й
боту» і серед батьків, тож лише ки) подала на Бондарчук до суду!
область». Жінка нагадує, що вчителі
за один місяць Лариса Бондарчук
можуть бути найнезахищенішими
отримала раптом аж дві догани.
у суспільстві, але здатні змінити це,
НАМАГАЛИСЯ ЗАКРИТИ РОТ
Одночасно журналістів, які почаякщо вирішуватимуть шкільні проЗВИНУВАЧЕННЯМ У БУЛІНГУ?
ли розслідувати, що ж коїться у наПроте вчителька позов, у яко- блеми гуртом.
вчальному закладі, заспокоїли, що му її звинувачували, — пересліЗа матеріалами obozrevatel.
батьки самі цікавляться, скільки ж дування одного з дев’ятикласниcom, poltavske.tv, kolo.news.

Л

“

l ПРЯМА МОВА
Олександр МИХЕЛЬСОН, оглядач, здивований, що після того, як популярний
ий російейшов на
ськомовний журнал «Новоє время», який видається в Києві, повністю перейшов
ання:
українську мову, 20% його читачів заявили, що більше не читатимуть видання:
Ніхто ще не чув, щоб україномовні відмовлялися читати щось російською саме тому, що їм
важко зрозуміти текст… Як і раніше, в Україні існує суттєвий перекіс у бік російської.ї. Спрощено
ди входять
кажучи, в країні немає «україномовної» та «російськомовної» спільнот – є двомовні (куди
усі «україномовні», хоч і не тільки вони) та реально російськомовні. Люди, які звикли існувати в
їнською. Дацілком російськомовному середовищі і просто не мають навички спілкування українською.
ть
леко не завжди – з якихось принципових міркувань. Хоча, до речі, завжди – через готовність
дуже й дуже багатьох «україномовних» (а реально, як сказано вище, білінгвів) перейти на
російську свого співрозмовника, тоді як зворотного процесу зазвичай не відбувається.
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l ДИВОВИЖНА КРАЇНА
Фото із сайту ivanychi.rayon.in.ua.

довкола, і всі разом віднесли ікону
в храм Святителя Миколая Чудотворця у Будятичах.
Інше диво сталося вже із самим
господарем маєтку. З усіх сторін
народ стікався на прощу до джерела. А проходили люди полями
поміщика, витоптуючи майбутні
врожаї. Було це в липні, перед самими жнивами, і пан потерпав від
збитків. Тому й звелів засипати святе джерело, що й було зроблено.
Проте воно пробилося в іншому місці, а от пан на ранок осліп.
А вночі побачив сон, в якому Пресвята Богородиця звеліла: «Відкрий
святу воду, вмийся нею — і відкриються очі твої». Він так зробив — і
прозрів, після чого став глибоко
віруючим. На джерелі ж побудува-

“
Цілюще джерело,
де з’явився образ Богоматері,
дарує людям силу і віру
Закінчення.
Початок на с. 1
Алла ЛІСОВА

ож і цього разу біля кринички
було багатолюдно. Єпископ
Володимир-Волинський і
Турійський Матфей у співслужінні
єпархіального благочинного протоієрея Андрія Мельничука, місцевого благочинного протоієрея
Стефана Фульмеса, настоятеля чоловічого монастиря собору 12 Апостолів ігумена Трофима та духовенства Нововолинського благочиння
звершили освячення води.
Після завершення молитви ар-

Т

хієрей виголосив проповідь, у якій
закликав вшановувати святині, дані
нам Богом. Усіх присутніх було помазано благословенним єлеєм перед чудотворною іконою і іконою
усіх святих, яку архієрей привіз для
поклоніння вірянам.

ІКОНА ДОВІРИЛАСЬ ЛИШЕ
СЕСТРАМ-СИРІТКАМ
…Чудесне явлення в селі Будятичі сталося в 1637–му. В панському маєтку у воді джерела з’явилася
свята ікона Божої Матері. Першим
помітив це диво господар. Він хотів взяти її, але вона зникла, перш
ніж наблизився до неї. Про чудесне
явлення дізналися місцеві жителі,
і невдовзі туди почали приходити

багато людей. Від святого образу та
джерельної води вони отримували
зцілення, але ніхто не міг взяти ікону в руки — вона зникала.
У сусідньому селі жили дві дівчинки–сирітки під опікою дядька,
який їх дуже ображав. Одного разу,
в гіркому розпачі, вони вирішили
піти до джерела та до ікони Божої
Матері, повідати їй про свою важку
долю, попросити в неї заступництва. Вони вірили, що Богородиця
чує всіх людей і не залишить їх у
біді. Вже біля джерела на колінах,
обливаючись гіркими сльозами,
діти гаряче молилися Пречистій.
Коли ж захотіли поцілувати ікону,
то вона не зникла, і дівчатка взяли
її в руки. Багато людей зібралося

Вночі побачив сон, в якому Пресвята Богородиця
звеліла: «Відкрий святу воду, вмийся нею —
і відкриються очі твої». Він так зробив — і прозрів.

ли капличку. І з того часу аж донині
безліч людей приходять сюди для
зцілення від душевних і тілесних
недуг. Кажуть, цілюща вода із цього джерела покращує стан печінки,
серця, очей та шлунка. Люди вірять
у зцілення — і вони його отримують.

ЗНАЙТИ ЗАСИПАНУ АТЕЇСТАМИ
ЧУДОДІЙНУ КРИНИЦЮ БУЛО
НЕПРОСТО
Досі живуть ті, хто добре пам’ятає, як після вандалізму антихристів джерело повертали до життя.
Серед них — безпосередній учасник цих подій, один із засновників
Народного Руху на Іваничівщині і в
селі Стара Лішня Василь Щур. Ось
що він розповів:
— Була осінь добре пам’ятного всім 1989 року. Ми жили тоді в
епоху змін, які відчувалися всюди,
а вже через рік здобули омріяну
незалежність. Я працював техніком–будівельником у тодішньому
колгоспі імені Котовського. Наша
бригада складалася із кількох десятків чоловік. Будували корівники,
майстерні, будинки для спеціалістів…
Якось під час виробничої пла-

l ОТАКОЇ!

Кобра влізла у мікроавтобус
і вбила пасажирів та водія
Шокуюче повідомлення надійшло з Єгипту, де жертвами отруйного плазуна стали 5 осіб.
На щастя, українських туристів серед них не було
Василь КІТ

обру перевозили у картонній коробці у багажнику мікроавтобуса. Про це водія попросив співвласник авто,
повідомила «Газета по–українськи» з посиланням на
видання Arab News.
Небезпечний вантаж мали доставити в місто Кафр–еш–
Шейх. Водій погодився і поставив коробку зі змією в багаж-

К

ник. Пасажирами мікроавтобуса були четверо членів однієї
родини.
Під час поїздки кобра вибралася з коробки і проповзла
під пасажирськими сидіннями. Внаслідок її нападу загинули
всі пасажири і водій…
Автомобіль врізався в бетонну огорожу, а змія спробувала втекти. Її спіймали та вбили очевидці.

Фото із сайту pixabay.com.

Благочинний Нововолинського благочиння настоятель Свято-Духівського храму митрофорний протоієрей
Стефан Фульмес щороку у десяту п’ятницю молиться біля Будятичівського джерела.

нерки, каже, хтось пригадав, що
ще у п’ятдесятих роках у долинці за Будятичами било живильне
джерело і на великі релігійні свята
сюди за водою приходило багато
людей. У шістдесятих роках атеїсти зрівняли його із землею. Ідею
відродити підтримали майже всі
мешканці села, рухівці і тодішній
голова правління колгоспу Микола Бородчук. Справу доручили бригаді, яку очолював Василь
Щур, адже на той час у них вже
була потрібна техніка. Але де розкопувати землю?
— Місцевий мешканець Олексій Іванович Макаров вказав місце, — продовжив свою розповідь
співрозмовник. — Цілий день ми
розкопували, закопували, совали

Середня довжина тіла
королівської кобри
становить 3,5–4 метри,
але може сягати
і 6 метрів.

землю — і все безрезультатно. Але
ентузіазм не пропадав. Врешті мій
товариш, на жаль, нині покійний,
Віктор Шевчук, який разом зі мною
був співорганізатором цієї справи,
трактором С-100 зняв останній
шар землі — і натрапив на бетонний круг. Це вказало на те, що ми
на правильному шляху.
До води нібито добралися, але
вона відразу не пішла. Це, як виявилося, був лише початок справи.
Пробитися до водяної жили наступного дня допомогли тодішній начальник Нововолинського
водоканалу світлої пам’яті Степан
Курас й начальник дільниці, а нині
керівник цього підприємства Володимир Озімчук, їхні спеціалісти.
Василь Щур привіз із села Гряди хрест, встановили його, прикрасили рушником. А біля нього
поставили синьо-жовтий стяг. Всі
дуже раділи, що вдалося розкопати загублену криничку, вважали це
добрим знаком для села. Щороку
спільними зусиллями впорядковували, прикрашали, облагороджували цю місцину.
…Роки минають, а ожиле Будятичівське джерело кличе до себе
щодня людей…

ПОНЕДІЛОК, 23 СЕРПНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

23 — 29 серпня

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

l СКАНДАЛ

То не тільки «В бій ідуть одні старики»,
а й стрибають у гречку?

Фотоколаж Наталії СЛІНКІНОЇ, vechirniy.kyiv.ua.

Викладача Київського національного
університету театру, кіно і
телебачення імені Івана Карпенка–
Карого 75–річного Володимира
Талашка відсторонили від роботи
після того, як навколо нього вибухнув
скандал. Актора радянського фільму
«В бій ідуть одні старики», який у
цій стрічці виконував пісню «Ніч яка
місячна», звинувачують у сексуальних
домаганнях
Соня ПОЦІЛУЙЧИК
араз його відправили у відпустку
з подальшим відстороненням від
роботи. І це попри те, що він уже
набрав собі перший курс.

З

«Скільки це триватиме, я сказати не
можу. Талашко набрав перший курс, але є
ким замінити його. Він спростовує всі факти, викладені в повідомленнях у фейсбуці»,
– сказала в. о. ректора Галина Миленька в
коментарі «Громадському радіо».
Скандал розгорівся після того, як
сценарист Богдан Панкрухін опублікував
у Facebook кілька історій, згідно з якими
75–річний радянський актор Володимир
Талашко протягом 20 років вчиняв неправомірні дії щодо дівчат. У пості зазначено,
що Талашко запрошував студенток до себе

Тим часом відома журналістка Яніна Соколова, яка теж закінчила університет
імені Карпенка-Карого, заявила, що Талашко там – не єдиний «розбещувач дівчат».

“

У пості зазначено, що Талашко запрошував дівчат до себе
додому. Після кількох келихів алкоголю він влаштовував
студенткам фотосесії в стилі ню, а потім намагався
зайнятися з ними сексом…

додому. Після кількох келихів алкоголю
він влаштовував дівчатам фотосесії в стилі ню, а потім намагався зайнятися з ними
сексом…
Сам Володимир Талашко зазначив, що

ніколи не проявляв сексуального інтересу
ні до студенток, ні до абітурієнток. «Я не
знаю, звідки ростуть ноги, але нічого подібного не було», — заявляє 75–річний зірковий уродженець волинського Ковеля.

ВІВТОРОК, 24 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, 16:45 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:30 Урочистості з нагоди Дня
Незалежності України
12:20 Святковий випуск «Твій
день»
13:40 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ»
17:05 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
ВІДРОДЖЕННЯ»
19:30 ТСН: «ТСН. 30 років
Незалежності»
21:00 Концерт «Незалежність у
твоїй ДНК»

ІНТЕР
05.25 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00 Новини 07.10, 08.10
«Ранок з Інтером» 09.25 Х/ф «ЗА
ДВОМА ЗАЙЦЯМИ» 11.00 Х/ф
«ВЕСІЛЛЯ В МАЛИНІВЦІ» 12.55
Х/ф «ТАТУСІ БЕЗ ШКІДЛИВИХ
ЗВИЧОК» 14.55 Т/с «Гонитва
за коханням» 18.00, 03.15
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 Х/ф
«КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
22.30 Концерт «Таїсія Повалій.
Україна. Голос. Душа»

УКРАЇНА
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
Сьогодні

07:10, 08:15, 09:15 Ранок з
незалежною Україною
09:50 Сьогодні. Пряма
трансляція параду до Дня
Незалежності
12:50, 15:30 Т/с «Олена і капітан»
17:40, 19:40 Концерт
21:00 Святковий концерт
«Незалежність у нашій
ДНК. День Незалежності
країни»

СТБ
10:00 Урочистий парад з нагоди
30-ї річниці незалежності
України
12:30, 14:50 Т/с «Ніщо не
трапляється двічі»
14:30, 17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Мама»

ICTV
06:30 Ранок у великому
місті
08:45, 12:30, 13:05 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
09:45, 12:45, 18:45 Факти
13:10 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-2»
15:00 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-3»
16:50, 19:10 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
19:25 Дизель-шоу 12+
22:30 Скетч-шоу «ВЕЛИКА
Україна»

05:35 «Життя відомих людей»
06:30, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
07:00 Т/с «Папік - 2»
20:13 «Проспорт»
20:15 Cвятковий Вечірній
квартал-2021
22:30 «Національна легенда
України»
23:45 Х/ф «СЕК’ЮРІТІ»

15:40, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Життя
прекрасне»

04.25 Великі українці
05.15 Природа сьогодення

К-1

06:30 «TOP SHOP»
ICTV
08:00 М/с «Юху та його друзі»
05:10 Громадянська оборона 08:25 «Ух ти show»
09:10 «Орел і решка. Шопінг»
06:55 Х/ф «ТОЛОКА»
10:00 «Орел і решка.
09:15 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР:
Незвідана Європа»
У ПОШУКАХ СПИСА
11:00, 18:10 «Орел і решка.
ДОЛІ»
11:15, 13:00 Х/ф
Морський сезон»
«ІНДІАНА ДЖОНС:
12:50 Х/ф «ВЧИТЕЛЬ РОКУ»
У ПОШУКАХ
14:50 Т/с «Беверлі-Хілс,
ІНТЕР
ВТРАЧЕНОГО
90210»
05.00 «Телемагазин» 05.25,
КОВЧЕГА»
16:30 Х/ф «ОДРУЖУСЯ
22.35 «Слідство вели... з
12:45, 18:45 Факти
З ПЕРШОЮ
Леонідом Каневським»
14:00 Х/ф «ІНДІАНА ДЖОН І
ЗУСТРІЧНОЮ»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
ХРАМ ДОЛІ»
20:10 «Орел і решка. Івлєєва
17.40 Новини 07.10, 08.10,
16:25, 19:10 Х/ф «ІНДІАНА
VS Бєдняков»
09.25 «Ранок з Інтером»
ДЖОНС І ОСТАННІЙ
10.05, 18.00, 02.50 Ток-шоу
ХРЕСТОВИЙ ПОХІД»
2+2
«Стосується кожного» 12.25
19:25 Х/ф «ІНДІАНА ДЖОНС
Х/ф «ВИСОКИЙ БЛОНДИН
06:00
«Джедаі
2019»
І КОРОЛІВСТВО
У ЧОРНОМУ ЧЕРЕВИКУ»
06:15 Т/с «Опер за
КРИШТАЛЕВОГО
14.10 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
викликом-4»
ЧЕРЕПА»
ВИСОКОГО БЛОНДИНА»
10:15 Х/ф «ЛЕОН-КІЛЕР»
22:00 Х/ф «БЕЗСЛАВНІ
15.50 Х/ф «ІГРАШКА» 20.00
12:40, 16:50 «Загублений
КРІПАКИ»
«Подробиці» 21.00 Х/ф
світ»
«КАВКАЗЬКА ПОЛОНЯНКА, НОВИЙ КАНАЛ 17:50 Х/ф «ПРАВДИВА
АБО НОВІ ПРИГОДИ
БРЕХНЯ»
06:00, 07:20 «Kids time»
ШУРИКА» 00.25 «Речдок»
20:30, 21:35 Т/с «Плут»
06:05 Мультфільми
02.05 Д/п «Україна: забута
22:40 Т/с «CSI: Місце
07:25 «Орел і решка»
історія» 04.20 «Україна
злочину»
09:30 Х/ф «СТРАШИЛКИ»
вражає»
11:45 Х/ф «ПІКСЕЛІ»
ФУТБОЛ-1
13:45 Х/ф «ВАРТОВІ
УКРАЇНА
ГАЛАКТИКИ»
06:00,
08:00, 15:20, 16:30,
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
16:10 Х/ф «ВАРТОВІ
23:40 Топ-матч 06:10 Твенте
Україною
ГАЛАКТИКИ 2»
- Аякс. Чемпіонат Нідерландів
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
19:00 «Хто зверху?» 12+
08:10 Колос - Олександрія.
23:00 Сьогодні
21:05 Х/ф «КРАЛЯ»
08:45 Сьогодні. Церемонія
23:45 Х/ф «БАР «БРИДКИЙ Чемпіонат України 10:00
«Великий футбол» 11:40
підняття Прапора
КОЙОТ»
Фенербахче - Антальяспор.
України
Чемпіонат Туреччини 13:20
МЕГА
09:00 Зірковий шлях
Верес - Минай. Чемпіонат
10:00 Т/с «Кошик для щастя» 06.00 Випадковий свідок
України 15:00, 18:15,
14:00, 15:30 Т/с «Все одно
09.40 Гордість України
10.35, 18.10 У пошуках істини 22:30 Футбол NEWS 15:35
тебе дочекаюсь»
Чемпіонат Нідерландів. Огляд
11.25 Речовий доказ
20:00, 23:10 Т/с
12.35 Фантастичні історії
туру. Прем’єра 16:45, 19:25
«Непрекрасна леді»
13.35 Стежина війни
«Перша ONLINE» 17:25 LIVE.
14.35 Ритуали
СТБ
Поділля - Полісся. Чемпіонат
19.00 Мадагаскар
України. Перша ліга 20:00
09:00 Урочистості з нагоди
21.00 Відень - столиця імперії Чорноморець - Шахтар.
Дня Державного
23.55 Крізь простір і час з
Чемпіонат України 21:40 LIVE.
Прапора України
Мораном Фріменом
Галатасарай - Хатайспор.
09:30, 14:50 Т/с «Ніщо не
00.50 Містична Україна
Чемпіонат Туреччини 23:55
трапляється двічі»
01.50 Код доступу
Феєнорд - Гоу Ехед Іглз.
14:30, 17:30, 22:00 «Вiкна03.30 Легендарні замки
Чемпіонат Нідерландів
України
Новини»

СЕРЕДА, 25 СЕРПНЯ
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:00 «Kids time»
06:05 «М/С Том і Джеррі»
07:05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ
НІНДЗЯ»
09:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ
НІНДЗЯ 2»
11:20 М/ф «Викрадена принцеса»
13:10, 18:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
19:00 «Хто зверху?» Спецвипуск
до Дня Незалежності
України 12+
21:00 Святковий концерт до Дня
Незалежності України
(пряма трансляція)

МЕГА
06.00 Випадковий свідок
09.15 Гордість України
10.05, 18.05 У пошуках істини
11.00 Речовий доказ
12.10 Фантастичні історії
13.10 Стежина війни
14.10 Відень - столиця імперії
17.05 Історія Києва
19.00 Дика Бразилія
21.00 Кров і золото: Створення
Іспанії
23.55 НАСА: нез’ясоване
00.50, 05.15 Містична Україна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:10 «Орел і решка. Шопінг»
10:10 «Орел і решка. Незвідана
Європа»

11:10, 18:10 «Орел і решка.
Морський сезон»
14:40 Х/ф «ОДРУЖУСЯ З
ПЕРШОЮ ЗУСТРІЧНОЮ»
16:20 Х/ф «ХЛОПЧИК У
ДІВЧИНЦІ»
20:10 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:15, 14:45, 16:45 «Загублений
світ»
09:30 «Парад військ до Дня
Незалежності»
12:30 Х/ф «ЛЮДИ ІКС: ОСТАННЯ
БИТВА»
17:45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ:
ПОМСТА ПОЛЕГЛИХ»
20:30, 21:35 Т/с «Плут»
22:40 Т/с «CSI: Місце злочину»

1+1
05:35 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2021»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп 7»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:43 «Проспорт»
20:45 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
ВІДРОДЖЕННЯ»
23:00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ»

07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:30 Т/с «Виходьте без дзвінка»
13:30, 15:30, 18:00 Історія одного
злочину 16+
16:00 Т/с «Хід прокурора»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00, 23:10 Т/с «Капітанша 2»

СТБ

МЕГА

05:25 Т/с «Комісар Рекс»
09:10 «МастерШеф» 12+
13:05, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Ніщо не
трапляється двічі.
Продовження»

06.00 Страх у твоєму домі
06.45 Бандитська Одеса
09.15 Правда життя
10.25, 01.30 Речовий доказ
11.35 Вирішальні битви 2 Cвітової
12.35 Юрій Нікулін
13.20 Теорія змови
14.15, 04.20 Природа сьогодення
15.05, 19.50 Фантастичні історії
16.05, 21.45 Друге життя
звичайних речей
17.00, 22.40 Шукачі
неприємностей
17.55 Мадагаскар
18.55 НАСА: нез’ясоване
20.45 Дика Бразилія
23.35 Крізь простір і час з
Мораном Фріменом

ФУТБОЛ-1

ІНТЕР

ICTV

06:00, 08:00, 20:10 Топ-матч
06:10 Вітесс - Віллем II. Чемпіонат
Нідерландів 08:10 Львів - Інгулець.
Чемпіонат України 10:00, 15:00,
19:00, 22:30 Футбол NEWS
10:15, 12:40 «Перша ONLINE»
10:55, 22:45 Поділля - Полісся.
Чемпіонат України. Перша ліга
13:15 «Великий футбол» 15:15,
22:15 Yellow 15:25 Галатасарай Хатайспор. Чемпіонат Туреччини
17:15 Колос - Олександрія.
Чемпіонат України 19:15 Чемпіонат
Туреччини. Огляд туру. Прем’єра
20:25 Газіантеп - Бешикташ.
Чемпіонат Туреччини

05.25, 22.55 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 09.50 Т/с «Згадати
молодість 2» 12.25 Т/с «Детектив
Ренуар» 14.35, 15.30 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 19.00, 03.20 Токшоу «Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ
В МАЛИНІВЦІ»

06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:15, 13:15 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
13:55, 16:15 Т/с «Пес»
16:55 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-4»
20:25 Секретний фронт
21:35 Т/с «Дільничний з ДВРЗ»
23:45 Х/ф «САБОТАЖ»

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

07:05 «Орел і решка»
10:15 Т/с «Надприродне»
12:10 «Кохання на виживання» 16+
14:00 Х/ф «КРАЛЯ»
16:50 Т/с «Будиночок на щастя»
19:00 «Хто зверху?» 12+
21:05 Х/ф «ЧОГО ХОЧУТЬ
ЖІНКИ»
23:50 Х/ф «СЕРЦЕЇДКИ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:00 «Kids time»
06:05 «М/С Том і Джеррі»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Ух ти show»
09:10 «Орел і решка. Шопінг»
10:15 «Орел і решка. Незвідана
Європа»
11:10, 18:10 «Орел і решка.
Морський сезон»

15:00 Х/ф «ХЛОПЧИК У
ДІВЧИНЦІ»
16:45 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20:10 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:35 Х/ф «ЛЮДИ ІКС»
09:15 Х/ф «ЛЮДИ ІКС-2»
12:00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
13:55, 16:55, 19:30 «Загублений
світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Спорт Тайм»
20:25, 21:30 Т/с «Плут»
22:35 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 22:15 Топ-матч
06:10 Феєнорд - Гоу Ехед Іглз.
Чемпіонат Нідерландів 08:10,
17:10 Чорноморець - Шахтар.
Чемпіонат України 10:00, 15:00,
19:00, 22:30 Футбол NEWS 10:15,
12:35 «УПЛ ONLINE» 10:45 Львів
- Інгулець. Чемпіонат України
13:10 Фенербахче - Антальяспор.
Чемпіонат Туреччини 15:15
Поділля - Полісся. Чемпіонат
України. Перша ліга 17:00,
20:10 Yellow 19:15 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру 20:25
Галатасарай - Хатайспор.
Чемпіонат Туреччини 22:45
Металіст - Оболонь. Чемпіонат
України. Перша ліга

П’ЯТНИЦЯ, 27 СЕРПНЯ

ЧЕТВЕР, 26 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, 14:15 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп 4»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:43 «Проспорт»
20:45 «Право на владу 2021»

ІНТЕР
05.25, 22.30 «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 «Згадати
молодість 2» 12.25 Т/с «Детектив
Ренуар» 14.35, 15.30 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 19.00, 02.55
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 Х/ф «ЗА
ДВОМА ЗАЙЦЯМИ» 00.10 Т/с
«Олівія» 02.10 Д/п «Україна: забута
історія» 04.25 «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 Т/с «Виходьте без дзвінка»
13:30, 15:30, 18:00 Історія одного
злочину 16+
16:00 Т/с «Хід прокурора»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00, 23:50 Т/с «Капітанша 2»
23:10 Слідами української корупції.
Мутні нульові

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми
вдома»
05:50 Т/с «Комісар Рекс»
09:50 «МастерШеф» 12+

13:05, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Ніщо не
трапляється двічі.
Продовження»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:15, 13:30 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
13:45, 16:15 Т/с «Пес»
16:50 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-5»
20:25 Антизомбі
21:30 Т/с «Дільничний з ДВРЗ»
23:45 Х/ф «ЕВЕРЛІ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:10 «Kids time»
06:05 «М/С Том і Джеррі»
07:15 «Орел і решка»
10:15 Т/с «Надприродне»
12:10 «Кохання на виживання» 16+
14:05 Х/ф «СЕРЦЕЇДКИ»
16:50 Т/с «Будиночок на щастя»
18:00 Т/с «Будиночок на щастя.
Спецвипуск»
19:00 «Хто зверху?» 12+
21:00 Х/ф «ПОКОЇВКА З
МАНХЕТТЕНУ»
23:05 Х/ф «ПРИВИД»

МЕГА
06.00 Страх у твоєму домі
06.45 Бандитський Київ
09.05 Правда життя
10.15, 01.35 Речовий доказ
11.25 Вирішальні битви 2 Світової
12.25 Ролан Биков
13.20 Теорія змови
14.15, 04.20 Природа сьогодення
15.05, 19.55 Фантастичні історії
16.05, 21.50 Друге життя
звичайних речей
17.05, 22.45 Шукачі
неприємностей
18.00 Довідник дикої природи
19.00, 23.40 Крізь простір і час з
Мораном Фріменом

20.50 Дика Бразилія
00.35 Апокаліпсис: Сталін
02.40 Богдан Ступка
03.30 Володимир Івасюк

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Ух ти show»
09:15 «Орел і решка. Шопінг»
10:15 «Орел і решка. Незвідана
Європа»
11:15, 18:10 «Орел і решка.
Морський сезон»
15:00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20:10 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»

2+2

1+1

ІНТЕР
05.15 «Телемагазин» 05.45
«Орел і решка. На краю світу»
06.50 «Слово Предстоятеля»
07.00 Х/ф «ЯГУАР» 09.00
«Готуємо разом. Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочі» 12.00 Х/ф
«КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.30 Х/ф «ГАРАЖ» 15.35 Х/ф
«КАВКАЗЬКА ПОЛОНЯНКА,
АБО НОВІ ПРИГОДИ
ШУРИКА» 17.10 Т/с «Свідок
обвинувачення» 20.00
«Подробиці» 20.30 «Всі зірки
в Юрмалі» 22.15 Т/с «Місце
зустрічі змінити не можна» 02.20
Д/п «Богдан Ступка. Забудьте
слово «смерть» 03.15 Х/ф «ТІНІ
ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ» 04.45 Х/ф
«ЕКІПАЖ МАШИНИ БОЙОВОЇ»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:25 Реальна містика
10:45 Т/с «Ти тільки вір»
14:40, 15:20 Т/с «Намалюй мені
маму»
20:00 Головна тема
21:00 Співають всі!
23:10 Т/с «Непрекрасна леді»

СТБ
07:55 «Неймовірна правда про
зірок»
10:55 Т/с «Життя прекрасне»
11:50 «Супербабуся» 12+

16:40 «Звана вечеря» 12+
19:00 «МайстерШеф» 12+

ICTV
05:05 Скетч-шоу «На трьох» 16+
05:25 Скарб нації
07:00 Скетч-шоу «ВЕЛИКА
Україна»
09:10, 13:00 Т/с «Пес»
12:45, 18:45 Факти
16:15 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
19:10 Х/ф «НЕСТРИМНІ»
21:10 Х/ф «НЕСТРИМНІ-2»
23:05 Х/ф «СИНГУЛЯРНІСТЬ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 «Хто проти блондинок?»
12+
08:00, 10:00 «Kids time»
08:05 М/ф «Кролик Пітер»
10:05 «Орел і решка. Земляни»
11:00 «Орел і решка. Чудеса
свiту»
12:00 «Хто зверху? Спецвипуск»
12+
14:10 Х/ф «ХОББІТ:
НЕСПОДІВАНА
ПОДОРОЖ»
17:45 Х/ф «ХОББІТ: ПУСТКА
СМО А»
21:00 Х/ф «ХОББІТ: БИТВА
П’ЯТИ ВОЇНСТВ»
23:55 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ ЗА
ЯНГОЛАМИ»

МЕГА
06.00 Випадковий свідок
08.40 Гордість України
09.35, 20.00 У пошуках істини
10.30 Речовий доказ
11.40 Фантастичні історії
12.40 Таємнича світова війна
13.40 Секрети Адольфа Гітлера
14.35 Мисливці за скарбами
16.40 Дика Бразилія
17.40 Дикі Кариби
18.40 Історія українських земель
21.00 Безжальний Всесвіт
23.35 Їжа богів
00.35 Містична Україна
01.20 Ілюзії сучасності

20:15, 22:50 Т/с «Ніщо не
трапляється двічі.
Продовження»

НОВИЙ КАНАЛ

06:00 «Джедаі 2019»
06:45 Х/ф «ЛЮДИ ІКС: ОСТАННЯ
БИТВА»
08:50 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ПОЧАТОК. РОСОМАХА»
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»
19:25 «Спорт Тайм»
20:25, 21:30 Т/с «Плут»
22:35 Т/с «CSI: Місце злочину»

05.25, 23.00 «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
«Згадати молодість 2» 12.25 Т/с
«Детектив Ренуар» 14.40, 15.35,
00.45 «Речдок» 16.25 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.05 «Подробиці» 21.00
Х/ф «ЯГУАР»

06:00, 07:00 «Kids time»
06:05 «М/С Том і Джеррі»
07:05 «Орел і решка»
09:15 «Аферисти в сітях» 16+
14:30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ЗОЛОТА
АРМІЯ»
16:50 Х/ф «МИСЛИВЦІ НА
ПРИВИДІВ»
19:00 Х/ф «МОЯ
СУПЕРКОЛИШНЯ»
21:00 Х/ф «АНГЕЛИ ЧАРЛІ»
23:35 Х/ф «П’ЯТНИЦЯ 13-ТЕ»

УКРАЇНА

МЕГА

ФУТБОЛ-1

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 Т/с «Виходьте без дзвінка»
13:30, 15:30, 18:00 Історія одного
злочину 16+
16:00 Т/с «Хід прокурора»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Капітанша 2»
23:10 Т/с «Все одно тебе
дочекаюсь»

06.00 Страх у твоєму домі
06.45 Бандитська Одеса
09.05 Правда життя
10.15, 01.35 Речовий доказ
11.25 Вирішальні битви 2 Світової
12.25 Володимир Басов. Бігун на
довгі дистанції
13.20 Теорія змови
14.15, 04.20 Природа сьогодення
15.05 Фантастичні історії
16.00, 21.50 Друге життя
звичайних речей
17.00, 22.45 Шукачі
неприємностей
17.55 Довідник дикої природи
18.55, 23.40 Крізь простір і час з
Мораном Фріменом
19.50 Їжа богів
20.50 Дика Бразилія
00.35 Апокаліпсис: Сталін

06:00, 08:00, 19:15, 21:20 Топ-матч
06:10 ПСВ - Камбюр. Чемпіонат
Нідерландів 08:10 Ворскла Металіст 1925 Чемпіонат України
10:00, 15:00, 19:00, 22:30 Футбол
NEWS 10:15, 18:50 Yellow 10:25
Газіантеп - Бешикташ. Чемпіонат
Туреччини 12:20 Чемпіонат
Туреччини. Огляд туру 13:15
Чорноморець - Шахтар. Чемпіонат
України 15:15 Металіст - Оболонь.
Чемпіонат України. Перша ліга
17:00 Верес - Минай. Чемпіонат
України 19:30 Фенербахче Антальяспор. Чемпіонат Туреччини
21:35 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру 22:45 Львів - Інгулець.
Чемпіонат України

СТБ
06:00 «Врятуйте нашу сім’ю» 16+
11:35, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»

К-1

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
ICTV
09:30 «Орел і решка. Шопінг»
06:30 Ранок у великому місті
10:25 «Орел і решка. Незвідана
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
Європа»
09:15, 19:25 Надзвичайні новини 11:15 «Орел і решка. Морський
10:15, 20:10 Дизель-шоу 12+
сезон»
11:40, 13:30, 23:05 Скетч-шоу «На 15:00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
трьох» 16+
18:15 Х/ф «КРИХІТКА НА
14:10, 16:15 Х/ф
МІЛЬЙОН ДОЛАРІВ»
«БІБЛІОТЕКАР: У
20:50 «Орел і решка. Івлєєва VS
ПОШУКАХ СПИСА
Бєдняков»
ДОЛІ»
23:40 Х/ф «АМЕРИКАНСЬКА
НЕЗАЙМАНА»
16:55 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-6»

ІНТЕР

СУБОТА, 28 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 2021»
22:30 «Жіночий квартал»
23:30 Концерт «Ковчег «Україна»:
10 століть української
пісні»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2021»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп 4»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:13 «Проспорт»
20:15 «Одруження наосліп 7»
22:10 Концерт «Українська пісня.
Ukrainian Sing Project»

2+2

06:00 «Джедаі 2019»
06:45 Х/ф «СОЛДАТИКИ»
08:55 Х/ф «ВОРОГ МІЙ»
11:00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12:55 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Спорт Тайм»
19:30 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ПЕРШИЙ КЛАС»
22:05 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕЗСМЕРТНИЙ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 16:10, 18:15,
22:00 Топ-матч 06:10 Газіантеп Бешикташ. Чемпіонат Туреччини
08:10 Маріуполь - Зоря.
Чемпіонат України 10:00, 15:00,
20:15, 22:30 Футбол NEWS 10:15
Металіст - Оболонь. Чемпіонат
України. Перша ліга 12:05
Чемпіонат Нідерландів. Огляд
туру 13:00 Колос - Олександрія.
Чемпіонат України 14:50 Yellow
15:15 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру 16:25 Фенербахче Антальяспор. Чемпіонат Туреччини
18:30, 21:25 «УПЛ ONLINE» 19:25
LIVE. Чорноморець - Олександрія.
Чемпіонат України 22:45 Кривбас
- Поділля. Чемпіонат України.
Перша ліга

НЕДІЛЯ, 29 СЕРПНЯ
К-1

1+1

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:35 «Орел і решка.
Шопінг»
09:35 Х/ф «МОДНА ШТУЧКА»
11:25 Х/ф «ЧОЛОВІК
НАРОЗХВАТ»
13:20 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
17:20 «Орел і решка. Навколо
світу»

05:35, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07:00 «Життя відомих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Світ навиворіт»
18:30 «Світське життя. 2021.
Найкраще»
20:15 Х/ф «ПУЛЬС»
22:10 Х/ф «ЛЕОН-КІЛЕР»

2+2

05.50 Х/ф «ЛЮДИНА БЕЗ
ОБЛИЧЧЯ» 08.00 «уДачний
проєкт» 09.00 «Готуємо разом»
10.00, 10.55, 11.50, 12.45
«Інше життя» 13.30 «Речдок.
Особливий випадок. Шрами
війни» 18.05 Х/ф «ПІДОЗРИ
МІСТЕРА ВІЧЕРА» 20.00
«Подробиці тижня» 22.00
Т/с «Місце зустрічі змінити не
можна» 01.10 «Речдок»

06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2020»
07:20 «Загублений світ»
09:15 Т/с «Перевізник»
11:15 Х/ф «ПРАВДИВА
БРЕХНЯ»
14:10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ:
ПОМСТА ПОЛЕГЛИХ»
17:10 Х/ф «ПЕРШЕ
ВБИВСТВО»
19:25 6 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Колос»
21:25 Х/ф «ЗЕЛЕНА МИЛЯ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 15:35, 17:40, 21:25,
23:40 Топ-матч 06:10 Фенербахче
- Антальяспор. Чемпіонат
Туреччини 08:10 Верес - Минай.
Чемпіонат України 10:00, 15:00,
19:30, 22:30 Футбол NEWS 10:20,
12:50 «УПЛ ONLINE» 11:10
Чорноморець - Олександрія.
Чемпіонат України 13:15 Кривбас
- Поділля. Чемпіонат України.
Перша ліга 15:20, 21:15 Yellow
15:50 Галатасарай - Хатайспор.
Чемпіонат Туреччини 18:00,
20:40 «Перша ONLINE» 18:40
LIVE. Волинь - Металіст. Чемпіонат
України. Перша ліга 21:40 LIVE.
Бешикташ - Фатіх Карагюмрюк.
Чемпіонат Туреччини 23:55
Металіст 1925 г. - Дніпро-1.
Чемпіонат України

ІНТЕР

УКРАЇНА
05:50 Сьогодні
06:50 Реальна містика
11:00 Х/ф «НУЛЬОВИЙ ЦИКЛ»
13:00 Т/с «Тростинка на вітрі»
17:00, 21:00 Т/с «Гра в долю»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:20 Т/с «Ти тільки вір»

СТБ
07:00 Х/ф «ЗНАХАР»
09:55 «МайстерШеф» 12+
15:00 «СуперМама» 12+
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
21:00 «Один за всіх 2021 осінь»
16+
22:10 «Таємниці ДНК» 16+

ICTV
05:10, 12:45, 18:45 Факти
05:35 Секретний фронт

07:35 Громадянська оборона
08:35 Х/ф «ІНДІАНА
ДЖОНС: У ПОШУКАХ
ВТРАЧЕНОГО
КОВЧЕГА»
10:55, 13:00 Х/ф «ІНДІАНА
ДЖОН І ХРАМ ДОЛІ»
13:45 Х/ф «ІНДІАНА ДЖОНС І
ОСТАННІЙ ХРЕСТОВИЙ
ПОХІД»
16:10 Х/ф «ІНДІАНА ДЖОНС
І КОРОЛІВСТВО
КРИШТАЛЕВОГО
ЧЕРЕПА»
21:15 Х/ф «НЕСТРИМНІ-3»
23:55 Х/ф «ВБИВСТВО У
СХІДНОМУ ЕКСПРЕСІ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Х/ф «МАЙБУТНІЙ
КОРОЛЬ»
07:15 Х/ф «ХРОНІКИ
СПАЙДЕРВІКА»
09:10 Х/ф «ХОББІТ:
НЕСПОДІВАНА
ПОДОРОЖ»
12:40 Х/ф «ХОББІТ: ПУСТКА
СМО А»
16:00 Х/ф «ХОББІТ: БИТВА
П’ЯТИ ВОЇНСТВ»
19:00 Х/ф «СЬОМИЙ СИН»
21:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
23:40 Х/ф «ГЕЙМЕР»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:40 «Орел і решка. На краю
світу»
10:25 Х/ф «ПІСЛЯ ВЕСІЛЛЯ»
12:30 Х/ф «КРИХІТКА НА
МІЛЬЙОН ДОЛАРІВ»
15:00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
17:00 «Орел і решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Помста природи»
08:40 «Загублений світ»
13:55 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ПЕРШИЙ КЛАС»
16:20 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕЗСМЕРТНИЙ»
19:00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ДНІ МИНУЛОГО
МАЙБУТНЬОГО»
21:40 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
АПОКАЛІПСИС»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 12:55 Топматч 06:10 Чорноморець
- Олександрія. Чемпіонат
України 08:10 Бешикташ Фатіх Карагюмрюк. Чемпіонат
МЕГА
Туреччини 10:00, 13:00, 14:45,
06.00 Випадковий свідок
17:45, 20:15, 23:00 Футбол
09.10 Гордість України
NEWS 10:20, 23:15 Yellow 10:30
10.05, 20.05 У пошуках істини
Волинь - Металіст. Чемпіонат
11.05 Речовий доказ
України. Перша ліга 12:20
12.15 Фантастичні історії
«Перша ONLINE» 13:10, 15:55,
13.15 Таємнича світова війна
16:25, 18:55 «УПЛ ONLINE» 13:55
14.15 Безжальний Всесвіт
LIVE. Десна - Верес. Чемпіонат
16.50 Дикі Кариби
України 16:55 LIVE. Минай 18.50 Історія українських земель
Шахтар. Чемпіонат України
21.00 Мисливці за скарбами
19:25 LIVE. Рух - Львів. Чемпіонат
23.05 Секрети Адольфа Гітлера
України 21:20 «Великий футбол»
00.00 Їжа богів
23:25 Касимпаша - Галатасарай.
01.00, 05.15 Містична Україна
Чемпіонат Туреччини
01.50 Брама часу

Що віщують зорі
Гороскоп на 23 — 29 серпня
ОВЕН. Вам зараз важливо втримати досягнення, яких ви добилися, але тільки не за
будь–яку ціну. Проявіть обережність, можливі інтриги у вас за спиною. Якщо стосунки
вас тяготять, постарайтеся розстатися мирно,
приймаючи це як життєвий урок. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — понеділок.
ТЕЛЕЦЬ. Ваші успіхи в професійній діяльності вас радують. Але, схоже, ви були
настільки захоплені роботою, що близьким
бракує вашої уваги. Проведіть більше часу
разом. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
БЛИЗНЮКИ. Ваше життя нарешті кардинально зміниться. Причому саме так, як вам
би хотілося. Ви одержите пропозицію про
нову роботу або пропозицію руки та серця,
у вас з’явиться новий дім і родина. Ви це заслужили, ви довго чекали на своє щастя. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — субота.
РАК. Ви повні сил і рішучості, що дасть
змогу змести на своєму шляху всі перешкоди. Вам удасться зробити практично все,
за що б ви не бралися. До того ж зможете
зберегти гарні стосунки з начальством. Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
ЛЕВ. Досить нудний і передбачуваний
період. Ви можете розслабитися та припуститися серйозної помилки, яку потім буде
складно виправити, тому будьте обережні. В
особистому житті теж не очікується ні потрясінь, ні бур. Цінуйте те, що маєте. Сприятливий день —
вівторок, несприятливий — четвер.
ДІВА. Бажано сконцентруватися на старому й перевіреному і не прагнути нового.
Постарайтеся обіцяти тільки те, що зможете
виконати, інакше ризикуєте підірвати свій
авторитет. Не лізьте на рожон. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Цей тиждень у цілому конструктивний і вдалий для вас. Проявляйте менше
активності на роботі, краще займіться побутовими питаннями, буденними домашніми
справами й не приймайте швидких рішень. У
вихідні варто відправитися в подорож. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — середа.
СКОРПІОН. Ви завершите важливий
проєкт, дістанете великий прибуток і зможете нарешті розслабитися. Ситуація дасть
змогу скоригувати робоче навантаження.
Атмосфера душевного комфорту при спілкуванні з близькими допоможе вам прийняти важливе й
правильне рішення. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Період обіцяє бути щедрим
на розваги й приємні зустрічі. Бажано зайнятися освоєнням чого–небудь нового. Давно
назріле питання буде для вас вирішене позитивно, що принесе полегшення. Постарайтеся
реалізувати все намічене, поки для вас ситуація сприятлива. Сприятливий день — четвер, несприятливий
— вівторок.
КОЗЕРІГ. Вам доведеться швидко приймати рішення на свій страх і ризик. Але
енергія, що переповняє вас, обіцяє бути не
завжди конструктивною, тому обережність
вам не зашкодить, особливо стежте за гострим
язичком. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ВОДОЛІЙ. У вас може зникнути на
якийсь час інтерес до питань кар’єри, замість
неї на перший план може вийти прагнення
до особистої свободи. Схоже, настав час відпочити. Але все-таки постарайтеся не впадати в
крайність і не відходити від справ далеко і надовго. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
РИБИ. Не сумнівайтеся в собі. Ви можете
змінити своє життя на краще. Корисна активність та ініціатива з вашої сторони. Гарний
час для руйнування старого й початку нового, у вас буде великий простір для вибору.
Вихідні краще присвятити пасивному відпочинку. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Фото із сайту pon.org.ua

Яке ж воно незвичайне, це ...звичайне яблуко!
Хіба ж могла бути інакшою тема традиційної кулінарної рубрики
у день Преображення Господнього, яке ми відзначаємо нині,
19 серпня? Це одне з найбільших християнських свят, третє за
шанованістю у православних, і чекають на нього з нетерпінням,
адже це вінець літа, свято працьовитих людей і врожайних
садів, роздолля яблук і легенд про них, бо ж і сам празник в
народі називають Яблучним Спасом. А головний фрукт цього
дня вже давно перейшов із розряду десертів і став повноцінним
інгредієнтом найрізноманітніших страв

А ВИ ЗНАЛИ, ЩО...
Фото із сайту patelnya.com.ua.

ПЕЧІНКОВІ КУЛЬКИ
Фото із сайту boryslav.ravlyk.club.

САЛАТ «ВІТАМІННИЙ»
У поєднанні з овочами яблуко надасть чудового смаку дієтичному салату, який підійде, наприклад, для легкої
вечері
Інгредієнти: 2 яблука, 2 морквини,
1 помідор, 1 огірок, 2 ст. л. дрібно посіченої селери, 4–5 листків салату, 1 скл.
сметани, 2 ст. л. айвового соку, жменька
вишень, дрібка солі, цукор до смаку.
Приготування. У глибоку тарілку
або салатницю покласти листя салату,
на нього розкласти окремими гірками
по краях нарізані скибочками яблука,
огірки, помідори, посипати все дрібно
посіченою селерою. У середину викласти гірку натертої моркви, прикрасити
її вишнями без кісточок. Зверху залити
сметаною, посипати цукром, полити айвовим соком.

Яблука відмінно комбінуються
з печінкою, тож підійдуть як начинка
для оригінальної закуски
Інгредієнти: 200 г печінки, 1 цибулина, 2 яблука, 1 пучок петрушки, олія для
смаження, гранат і маслини для оздоблення, сіль і чорний мелений перець
за смаком.
Приготування. Печінку вимочіть
і поріжте. Обсмажте на олії, наприкінці
додайте до неї подрібнену цибулю. Посоліть і поперчіть. Охолодіть і подрібніть
у блендері. Яблука поріжте невеличкими
кубиками. Розділіть паштет на невеликі
порції, у кожну загорніть по кілька кубиків яблука і скатайте у кульку. Прикрасьте
закуску зернами граната і маслинами. Перед подачею поставте страву на 30 хвилин у холодильник.
До речі. За таким же рецептом можна
приготувати кульки з м’ясного паштету.

досі не вивчена. А з її насіння виростають...
звичайні яблуні.
l Яблуко середніх розмірів містить близько
80 калорій.
l Чверть його маси становить повітря. Саме
тому яблуко не тоне у воді: м’якоть доволі пориста, всередині є порожнини, які виконують
роль поплавка. Свіжі плоди мають меншу щільність, ніж вода. А от коли ми варимо компот із
цих фруктів, їхні шматочки спочатку спливають,
а потім тонуть. Річ у тім, що коли вода нагрівається і доходить до кипіння, повітря в яблуках
починає вивільнятись і вони змінюють свою
щільність, внутрішня структура руйнується, хоч
форма залишається практично незміненою.
Повітря, яке містилося всередині, заміщується
молекулами води – і яблука опускаються на дно.
l Американський селекціонер Альберт
Еттер у 1940 році вивів незвичний сорт яблук
– з м’якоттю червонувато-рожевого кольору – і назвав його
Рожева перлина (на
фото). Сорт був запатентований 1944
року, а наступного
– представлений у
каталогах для садівників.
Фото із сайту animalworld.com.ua.

ФОРШМАК «ОРИГІНАЛЬНИЙ»

Фото із сайту ye.ua.

Поставити в духовку, розігріту до температури 150–170 градусів приблизно на 20–30
хвилин. Готову страву викласти на тарілку і
прикрасити зеленню.

ВІДБИВНІ З ЯБЛУЧНИМ СОУСОМ
Як і вишні, кизил, виноград, яблука чудово підходять для приготування соусу до
м’ясних страв
Інгредієнти: 300–400 г свинячого філе, 2
невеликі цибулини, 2 яблука, 50 г вершкового
масла, 70 мл білого вина, 120 мл вершків, сіль
та перець – до смаку.
Приготування. М’ясо нарізати скибочками завтовшки 1,5 см, відбити, посолити й
поперчити кожну відбивну і обсмажити з
обох сторін до рум’яної скоринки. Розтопити
вершкове масло й спасерувати на ньому до
прозорості нарізану кубиками цибулю. Потому відгорнути її на одну половину сковороди,
а на місце, що звільнилося, висипати почище-

Фото із сайту faktday.net.

ного куща на території понад 100 кв. м,
основного материнського стовбура вже
давно нема, проте налічується близько 15
врослих у землю стовбурів-гілок. Це єдина в
світі така яблуня, і природа цього феномена

ЯБЛУКА «ЗАКУСОЧНІ»
Можливо, це здається дивним, але
запечені фрукти можуть бути не лише
десертом
Інгредієнти: 4 невеликі яблука, 200 г
курячого філе, 50 г шпинату, сіль та перець
– до смаку, зелень для оздоблення.
Приготування. З яблук зрізати вершечки (вони пригодяться в якості кришечок),
вийняти серцевину. Для начинки курятину
пропустити через м’ясорубку, перемішати
фарш зі шпинатом, посолити й трошки поперчити. Яблука викласти у форму, начинити фаршем і прикрити «кришечками».

l За статистикою, кожне друге плодове
дерево на Землі – яблуня.
l Людство знає і використовує в якості
їжі яблука ще з 6500 року до н.е. — про це
свідчать археологічні розкопки.
l «Найстарша» за віком яблуня росте в
Америці і навіть досі плодоносить. Її посадив
у 1647 році Петер Стювесант у своєму саду на
Манхеттені.
l У місті Кролевець на Сумщині є яблуня
(на фото), яка належить до числа природних чудес України. Вік живого пам’ятника
природи понад 200 років. Яблуня-сад, або
яблуня-колонія, росте у вигляді величез-

Смак страви стане цікавішим, якщо
рибку поєднати з яблуками
Інгредієнти: 500 г оселедця, 5 зварених круто яєць, 2 яблука середнього розміру, 2 середні цибулини, 200 г вершкового масла, 200 г булки.
Приготування. З булки зрізати скоринку, м’якуш замочити в молоці на кілька хвилин, затим відтиснути. Оселедці
випатрати, вибрати кісточки, зняти і
порізати шматочками. Яблука почистити, вирізати серцевинку. Цибулю дрібно
порізати, решту інгредієнтів пропустити

Фото із сайту zahidknyga.com.ua.

через м’ясорубку. Все добре вимішати і
поставити готову суміш у холодильник
на кілька годин. Подавати з грінками і
зеленню.

ШТРУДЕЛЬ ІЗ ЛАВАША
Фото із сайту papoyan.net

ні й порізані невеликими шматочками яблука.
Коли вони розм’якнуть, змішати з цибулею,
ще трошки потушкувати, тоді додати вино і
вершки, вимішати, викласти до цього соусу
відбивні, довести до кипіння і відразу подавати на стіл.

Смаколик до чаю на раз-два-три
Інгредієнти: 500 г кисло-солодких
яблук, 1 лист тонкого лаваша, 1 яйце, 20 мл
молока, 5 г кориці, ванільний цукор.
Приготування. Помийте яблука, поріжте на кубики. Додайте збитий білок та пів
жовтка, корицю і ванільний цукор. Викладіть
цю начинку на лаваш, закрутіть його рулетом. Змішайте решту жовтка з молоком та

Фото із сайту etnosoft.com.ua.

змастіть рулет. Випікайте у розігрітій до 180
градусів духовці 20 хвилин.

www.volyn.com.ua

«ЦІКАВА

Газета НА ВИХІДНІ»

19 серпня 2021 Четвер

15

l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»
гу в конкурсі листів, 200 — за те, що
єдиною розкусили це запитання!
Нам же час оголошувати нове. Киньте виклик пані Тетяні!

Альпійський вітер у кожен дім —
це за фен–шуєм

“

Фото із сайту bonamoda.ru.

Я вже радів, що правильних
відповідей не буде, переможно
почісував свого козацького
живота, що знову заплутав
ваші голови і «гугли», що
зекономив гроші для редакції,
як раптом на моніторі
заблимало сповіщення: є ще
один лист. І він перекреслив
увесь мій шапкозакидацький
настрій, а змусив вигукнути
«Браво!» переможниці,
абсолютній переможниці туру!

ле перед тим, як її назвати, за
умовами нашого конкурсу, маю
нагадати запитання, відповідь на
яке сьогодні оголосимо.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 29 (2021)
Сушить він волосся всім теплим подихом своїм…
Порівняйте сьогоднішні фени з тими, що були раніше.

ляйполе Звенигородського району
Черкаської області Тетяні Репетило:
«Дочекалася четверга і з ним новенького завдання. Переглянула, на
думку відразу нічого не спало, тому вирішила відкласти розгадування на потім.
Проте, займаючись домашніми справами, час від часу подумки поверталася
до завдання і не могла вирішити, з якої
підказки розпочати пошук «дідуся–жи-

Герман Холліуел
неабияк перелякався,
думаючи, що жінка
намагається позбавити
себе життя.

майстер на будові — будівельний фен
(ці прилади мають такий же принцип
роботи). А оскільки фен економить час
для створення зачісок, то його можна
назвати побратимом часу. Він є товаришем здоров’я, тому що не доводиться
виходити на холод з мокрою головою і
сунути її в пічку; товаришем стільникового — з його допомогою добре сушити
телефон, якщо ти примудрився його втопити. Друг і ворог у ванній кімнаті — фен
не тільки приносить користь, але при
частому використанні трішки і шкодить
нашому волоссю, або, як варіант, коли ти
необережний і впустиш фен у ванну, то
може вдарити струмом. Тезка філософії
фен–шуй і зірка 1960–х років — тоді у
моду ввійшли об’ємні чоловічі зачіски з
довгим волоссям, для догляду за якими
фен був просто необхідний, тож він почав користуватися шаленим попитом.
Ось так. В гарбузі цього разу заховався
фен».
Супер, пані Тетяно, ви сьогодні
забираєте всі наші грошики — 350
гривень призових: 150 — за перемо-

Грицько ГАРБУЗ

У багатьох із вас вдома є цей «дідусь–
живчик», якому вже понад 100 літ. Звісно,
«внуки» і «правнуки» пішли далеко вперед, але основні його характеристики
не змінилися: родич Помагая в будинку,
приятель помічника на кухні, майстер
на будові, побратим часу, товариш здоров’я і стільникового, друг і ворог в особливій кімнаті, тезка вчення–філософії,
зірка 1960–х…
Що знаходиться у гарбузі?
Ну а далі я передаю словесну
естафету жительці славного села Гу-

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 33 (2021)

вчика». Але все відбулося якось само
собою. Раптом невідомо звідки на думку
прийшов фен–шуй — частина древньокитайської філософії, що в наш час стала
дуже популярною, в основі якої принцип
життя в гармонії з природою, що несе
користь і навколишньому середовищу, і
самій людині. І тут усе склалося: «дідусь–
живчик» — це фен. Помагай у будинку —
пилосос; помічник на кухні — сушарка;

І цей предмет точно є у вас вдома.
Не комп’ютер. Виступає мірилом матеріального і духовного, але часто потребує жертв. Пов’язаний із особливою
пожежею. Іноді його треба просто підняти, хоча у приказці люди пішли значно
далі… Буває до кольору до вибору і матеріалу, гендерної і негендерної рівності.
Хоч коли назвете один характерний колір — всі дізнаються про цей предмет,
який грає роль вершника, установи охорони здоров’я, навіть фінансової… Я вже
мовчу, коли назвати прізвище.
Що знаходиться у гарбузі?
Слово–відповідь треба надіслати до 5 вересня тільки у вигляді телефонного sms–повідомлення на номери:
0501354776 і 0672829775 (наприклад:
«Дерево», «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.
«Щастя вам, миру і хороших людей на вашому шляху!» (цитата з листа Тетяни Репетило).

l ЦЕ ЦІКАВО

Чому дружина засунула голову в пічку?
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Перша: одного разу англійський конструктор Герман Холліуел прийшов
додому і побачив свою дружину, яка засунула голову в пічку. Він неабияк перелякався, думаючи, що жінка намагається позбавити себе життя. Коли дружина
його заспокоїла, сказавши, що вона просто сушила волосся, він наступного
дня разом із співробітниками конструкторської контори взявся за розробку
приладу для сушіння волосся.
Друга версія: його винайшов французький перукар Олександр Годфруа
у 1888 році для покращення якості своєї роботи та підняття конкурентоспроможності на ринку послуг. Перший фен був дуже великим, із сталою температурою 90 градусів, громіздким і не мобільним. За конструкцією і принципом
роботи прилад мало чим відрізнявся від порохотяга. Тому багато торгових
марок разом із пилососами почали продавати насадки для сушіння
кориволосся, проте їх недоліком була можливість використання лише холодного повітря, що, розумієте,
комфорту не додавало. Пізніше у Німеччині у
1900 році фірма «Санітас» випустила саме ручний прилад, який по праву може рахуватися
ий на
прародичем сучасного фена. Прилад був схожий
ру, від якої часто
лійку, мав дерев’яну ручку, високу температуру,
перегрівався, та вагу 2 кг. У 1903–му цей винахідд запатентували.
До речі, німецьке слово, схоже на слово фен, — це «теплий альпійський вітер».
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l ДО СЛІЗ
Фото із сайту pixabay.com.

«Не тримай зла на тих, хто тебе
зрадив. Відпусти і забудь…»
Лист ненародженій доньці

Фото із сайту pinterest.com.

Яніна СОКОЛОВА,
телеведуча, блогерка,
громадська діячка

мене немає доньки. І біологічної
ніколи не буде. Рак-дурак відібрав
цю можливість. Але…
Якби вона була, я б їй написала повідомлення
і попросила б, аби вона прикріпила цей текст згори нашого листування, щоб у важкі хвилини ніколи
не забувала, що життя одне і тільки ми вирішуємо,
хто ми є, ким ми є і що ми в результаті від життя
отримаємо.
Люба моя донечко, я хочу, щоб мій досвід був тобі
корисний. Поділюся з тобою тим, що я зрозуміла
за свої 37 років, зрозуміла, бо перевірила.
— Ніколи не втрачай віри у себе. Що б не сталося, ти
можеш усе почати спочатку. Поки ти жива, можливо все
і нічого не остаточно.
— Кожна поразка — це ще не фінал. Це шлях до перемог.
— Одружуйся тільки з тим, кого любиш. Хто тебе захистить і розсмішить. Люби того, хто тебе цінує, незалежно
від того, ким ти є.
— Будь чесною з собою і з іншими.
— Знайди справу свого життя. Ти швидко зрозумієш,
яка вона. Справа має бути в задоволення і в прибуток. Ти
маєш бути кращою в тому, чим займаєшся. Працюй над
тим, що любиш, весь час нарощуючи вміння.
— Будь сміливою і сильною. Бог допомагає таким.
— Ніколи не йди на компроміси зі своєю совістю і честю. Нікому, чуєш, нікому не дозволяй принижувати твою
гідність.

У
Старенька була доброю і завжди усміхненою жінкою,
яка допомагала усім чим могла.

А вона вже
пробачила…
Галина аж зблідла, коли угледіла, що з комина
сусідської літньої кухні пішов дим:
— Ой мамочко, — заплакала. І вже до чоловіка: —
Дмитре, я до Світлани побігла. Бачу, вона в печі
палить, вони ж тільки хліб там печуть. А вона ж учора
вже пекла. Значить, з бабкою Зіною щось. Світлана ж
казала, що тій геть недобре останнім часом. Навіть
не пускала до неї. Не хотіла, щоб я тьотю Зіну у такому
стані бачила
Анна КОРОЛЬОВА

митро і сам за жінкою
подався. Сусіди ж.
А якщо поміч яка потрібна чоловіча? Світлана
давно одна живе. Та й бабцю
Зіну він любив і поважав. Старенька була доброю і завжди
усміхненою жінкою, яка допомагала усім чим могла.
— Світлано, — ледь промовила Галя крізь сльози
до сусідки. — Тьотя Зіна?..
Світлана саме паляниці
формувала. У неї завше хліб
гарний виходив. Навіть з міста приїздив один чоловік
купувати для свого кафе.
Ну дуже смачний і запашний.
Вона навіть і не плакала.
Втерла руки у фартух і сказала діловим голосом:
— Ще ні, Галю, але все
до того йде. Бачу по ній, що

Д

як не сьогодні, то вже завтра.
Тому і хліб печу. А ти он краще ставай до голубців, після
паляниць у піч поставлю.
Галя з Дмитром перезирнулись. У їхніх головах
не вкладалося те, що вони
оце зараз тут побачили. Світлана при живій ще матері
хліб на її поминальний обід
пече?
— А сімейний був?
— А нащо? Їй сімдесят
три. Хіба не зрозуміло, що
то буде?
— Я по капусту, — крякнула Галина і, вхопивши чоловіка за руку, потягла надвір.
— Ти Ромі дзвони,
кажи, що тут відбувається.
А я по сімейного. Хай хоч
до стелі скаче Світлана, а тут
щось не те.
Закінчення на с. 9

Цілий місяць учила правила дорожнього руху. Виїхала в місто — краще б я вчила молитви.

“

Друзі – це ті, хто з тобою, коли ти
на дні і коли ти на вершині.

— Одружуйся скільки хочеш. Не звертай уваги, що
люди скажуть. Щаслива мама — щасливі діти.
— Люби себе. Намагайся стати кращою копією себе.
— Будь незалежною. Фінансово і морально.
— Друзі — це ті, хто з тобою, коли ти на дні і коли ти
на вершині.
— Вчи мови. Вони дають свободу.
— Не тримай зла на тих, хто тебе зрадив. Відпусти
і забудь.
— Не бійся народжувати дітей. Вони не забирають
свободу. Вони дарують продовження і слід.
— Не здумай нарощувати волосся і робити губи качечкою. Якщо тобі здається, що не видно, то тобі здається.
— Дбай про своє здоров’я. Раз на рік роби чек-ап-тест
на рак.

Усміхніться!

:):):)
А коли я вчилася в школі, в нас охоронців не було. З усім справлялася прибиральниця з мокрою ганчіркою.

:):):)
Чоловiк влаштовується на роботу до консерваторії. Його прослухали — слух абсолютний, грає ефектно.
— Дуже добре, будемо вас оформляти. Як ваше прізвище?
— Іванов.
— Дивно. А ім’я?

«Подорожуй. Світ прекрасний. Ти маєш його побачити».

— Люби своє тіло, яким би воно не було. Якщо тебе
воно не влаштовує, то працюй над ним, щоб влаштовувало.
— Змінюйся і не бійся змін.
— Читай книжки.
— Подорожуй. Світ прекрасний. Ти маєш його побачити.
— Люби свою країну. Повір, вона найкраща.
І… Дзвони мені. Що б не сталося, я за тебе. Бо ти —
це продовження мене. Я завжди буду поруч. Навіть
коли мене нема.
Твоя мама.

— Тато вже знає, він висить на люстрі.

:):):)
До лікаря в черзі треба довго чекати, бо час лікує.

— Іван.
— Дивно. А по батькові?
— Мойсейович.
— Ось як глибоко буває закопаний талант.

:):):)
Вовочка:
— Мамо, йди в кабінет, впала велика драбина.
— Ну тато тобі дасть, коли довідається.

:):):)
Як ви гадаєте, куме, чому нашi спецслужби не можуть знайти
«золотий батон» Януковича?
— Так Яник його розпиляв i посушив на сухарi!

:):):)
Виділяти гроші на боротьбу з корупцією — це те саме, що
виділяти горілку на боротьбу з пияцтвом.

