14-літню породіллю розлучили
із сином — а вона знайшла
його через 52 роки

l СЕРЦЕ, ВІДДАНЕ УКРАЇНІ

Фото із сайту ukraine.segodnya.ua.

В’ячеслав Чорновіл

Цікава

с. 6

ГА З Е ТА

на вих ідні

Зазнавши поразки
на президентських
виборах 1991-го, сказав:
«Програв не я.
Програла Україна»
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l БОЛИТЬ!
Фото зі сторінки facebook.com/igorvovk.

Вчитаймося в мудрі слова В’ячеслава Чорновола
с. 3

Фото із сайту suspilne.media.

l СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ

«Я 20 років грався зі своєю породою, щоб
б вона б
була не агресивна».

Мама була його найближчою людиною.

Сумують разом з нами і в Америці,
бо втратили такого богатиря.

Перед смертю попросив «Київський» торт:
помер найвищий українець
Ігор Вовковинський
У 2010-му його також внесли до Книги рекордів
Гіннесса як найвищого жителя США, де він
мешкав із 1989 року
Василь КІТ

ріст 38-річного Ігоря становив 234,5 сантиметра. Про смерть повідомила його мама Світлана.
«Ігор помер 20 серпня о 22:17 в лікарні від хвороби серця. Я і його старший брат Олег були з ним

З

“

Зріст 38-річного Ігоря становив
234,5 сантиметра.

до кінця. Його остання вечеря складалася зі шматка
«Київського» торта і «Фанти». За кілька годин до смерті
його провідали Олегова дружина Алла і дітки. Ігор був
радий їх бачити, і хоч говорити йому було важко, пробував пожартувати над його племінником Андрієм,
чи вивчив той українську мову за місяць в Україні»,
– написала вона.

Закінчення на с. 5

І мед дають,
і не кусають!
Пасічник із Житомирщини вивів «спокійну» породу бджіл
олодимир Орашкевич, який мешкає у селі Великі Низгірці на Бердичівщині, розводить «божих комах», які не жалять людей. Чоловік каже, що любов до бджільництва у нього з дитинства, адже
його батько теж був пасічником. Першу власну пасіку Володимир завів
ще у 16 років. Вона налічувала 12–15 вуликів. Нині Орашкевич має пів
сотні бджолиних сімей, породу яких вивів самотужки

В

Закінчення на с. 11

l УНІКАЛЬНА КРАЇНА

Як мер Львова відзначив
20-річчя подружнього
життя на Поліссі
с. 11

НОМЕРИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907, 0967731037, 0668247160
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ
Фото із сайту president.gov.ua.

Перша українська
чемпіонка відмовилась
від Батьківщини
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

«Бо Зеленський не запросив»: Оксана Баюл сказала «ні»
українському громадянству

Фото із сайту rbc.ua.

Легендарна фігуристка
залишиться з паспортом США
наменита українська спортсменка Оксана Баюл (на фото), яка вже
багато років проживає у Штатах,
оголосила про те, що відмовляється
від українського громадянства. «Я роблю це. Я дуже схвильована. Прийшов
час. Я більше нічого нікому не доводжу.
Ні — так ні. Головою в бортик без мене.
Конституція України передбачає, що
в Україні дозволено тільки одне громадянство. Відповідно до законодавства
України, якщо громадянин набуває
громадянство іншої держави, така особа все ще визнається громадянином
України в правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства».
Нагадаємо, Оксана Баюл стала
першою олімпійською чемпіонкою
в історії незалежної України. Вона
виборола золото в фігурному катанні
на Олімпіаді 1994 року в Ліллехаммері. Раніше Баюл в Instagram повідомила, що її не запросили на святкування
30-річчя незалежності України. «Те, що
Зеленський мене не запросив на свят-

Співачку, яка виступає в країніагресорі, Зеленський зробив
«національною легендою»
Президент вручив перші державні нагороди
«Національна легенда України» сімом українцям

З

ауреатами стали:
• «Національна легенда української поезії» — Юрій Рибчинський;
• «Національна легенда українського живопису» — Іван Марчук;
• «Національна легенда українського футболу» — Олег Блохін;
• «Національна легенда української хореографії» — Мирослав
Вантух;
• «Національна легенда українського балету» — Олена Потапова;
• «Національна легенда української музики» — Софія Ротару.
Також нагороду «Національна легенда України» отримав посмертно видатний композитор Мирослав Скорик. Президент
вручив її його дружині. Володимир Зеленський заснував відзнаку
«Національна легенда України» 14 липня 2021 року. 17 серпня він
затвердив статут і дизайн цієї нагороди. Вона має вигляд квітки, що
використовується в емблематиці святкування 30-річчя незалежності. Премія буде вручатись щороку.
Відзначимо також, що одна із «національних легенд» — Софія
Ротару — нещодавно виступала на фестивалі «Новая волна» в країні-агресорі. «Під час війни не можна одночасно виступати й для
окупантів, і для жертв агресії», — заявив у зв’язку з цим продюсер Кондратюк. Він зауважив: українські зірки гастролюють в Росії
через відсутність в Україні закону про колабораціонізм. «Кожен
по-своєму трактує можливість працювати в РФ і співпрацювати
з агресором. І такий стан справ — повна антидержавна маячня», —
вважає представник шоу-бізнесу. Погоджуємось. А ви?

Л

«Ні – так ні. Головою в бортик без мене».

кування, — так я вже давно не літаю
в хмарах і все одно спасибі», — написала Баюл.
Прикро, що спортсменка пішла
на такий крок. Невже справді через

«На псячей мове
не общаюсь»: олімпійський
призер зі Львова показав
свою натуру
Бронзовий призер Олімпіади в Афінах Дмитро
Грачов зневажливо висловився про українську
мову в листуванні з екснардепом України
Володимиром В’язівським
а прохання повернути борг у 4500 доларів колишній стрілець з лука почав вимагати спілкуватися з ним російською, а «не по-псячи». В’язівський виклав особисте листування, з якого спортсмен
постає цілковитим хамом, котрий зі зневагою ставиться
до людей і України, а також вдається до погроз. «Чи варто таких олімпійців допускати до тренувань дітей, лекцій
та інших публічних заходів?» — запитує екснардеп.
Дмитро Грачов народився і виріс у Львові.
За бронзову медаль в Афінах-2004 він отримав від
міста квартиру. За словами В’язівського, колишній
лучник продовжує тренувати дітей. Сам спортсмен
ніяк публічно не відреагував на скандал навколо нього. Натомість після розголосу видалив свою сторінку
з Facebook.

Н

Минулого ро
року на День Незалежності поет-пісняр Юрій
Рибчинський (третій зліва) отримав від глави держави звання
«Герой України», а цьогоріч став ще й «легендою». Зірку Героя
мають також Софія Ротару, Мирослав Вантух та Мирослав
Скорик.

те, що не запросили на святкування?
Ну так, влада у нас різною буває, але
Україна завжди залишається Україною. Сподіваємось, що емоції вщухнуть
і Оксана змінить своє рішення.

Біженка народила в літаку:
щоб підняти тиск у салоні,
пілот знизив висоту
Жінка з Афганістану привела на світ дитину під час
евакуації
ерейми почалися під час польоту. У якийсь момент
виникли «ускладнення», йдеться в повідомленні
американських військових. Пілоту довелося знизити висоту, щоб у салоні піднявся тиск. Це «допомогло
стабілізувати ситуацію та врятувати життя матері». Щойно
літак приземлився на авіабазі Рамштайн у Німеччині, військові медики зайшли в салон і прийняли у жінки пологи
просто на борту. Після цього її разом з немовлям відвезли
до найближчого медичного закладу. Мати і дитина почуваються добре.
Тисячі афганців наразі перебувають біля стін міжнародного аеропорту Кабула. Вони намагаються втекти
з країни після того, як радикальні ісламісти — таліби —
захопили столицю Афганістану. Аеропорт зараз контролюють сили США.
Білий дім повідомив, що американські літаки вже вивезли звідти близько 17 тисяч людей. Кілька успішних евакуаційних рейсів з Афганістану зробили і українські пілоти.

П

l ПРЯМА МОВА
Ігор ГОРДІЙЧУК (Сумрак), Герой України,
оборонець Савур-Могили, керівник
Київського військового ліцею імені Івана
Богуна, уродженець Рівненщини, заявив,
що хоче створити у навчальному закладі
атмосферу без «руского міра», без мажорів,
без корупції»:

«

Зараз в армії немає сумнівів, що Україна – понад усе.
Вони вже готові боротися до перемоги. І люди є основним
драйвером цих змін. Я вірю
ю в наших випускників, у команкоман
дирів взводів, рот, груп, батарей.
тарей. Знаю, що
навіть якщо затремтить хтось із вищого керівництва, вони не затремтять.
атремтять.
Молодь плавно витісняє старше покоління. Вони їм вдячні, звісно,
сно, але далі
– самі. У більшості з них є блиск в очах.
Вони йдуть служити не примусово,
римусово, а за
покликом серця. «Душу й тіло
ло ми положим
за нашу свободу», але спочатку
атку ми положим усіх наших ворогів.
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l ПАТРІОТ ІЗ КОЛИСКИ
Фото із сайту tverezo.info.

Золоті слова! Що тут ще скажеш.

Зазнавши поразки
на президентських виборах
1991-го, сказав: «Програв
не я. Програла Україна»
Ще й сьогодні говорять: «От якби тоді країну
очолив Чорновіл, ми б жили, як у Польщі. Краще,
ніж у Польщі!»
До вашої уваги
10 яскравих цитат
потужного державного
діяча, Героя України
В’ячеслава Чорновола,
які підготували
«Історична правда»
спільно з Українським
інститутом
національної пам’яті
1. «Україна розпочинається з тебе».
2. На запитання: «Звідки
ви родом?», Чорновіл відповідав: «Я людина всієї України». Завжди вважав Україну
однією цілісною державою.
3. «Немає в нас бандерівців та москалів, східних
і західних. Усі ми — народ
України».
4. Зазнавши поразки
на президентських виборах
1991-го, сказав: «Програв

не я. Програла Україна»
(тоді В’ячеслав Чорновіл набрав 23,27% голосів, а Леонід Кравчук 61,59%. — Ред.).
5. «Допустити дві державні мови або одну дер-

“
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не довелося гірко любити
її, втративши. Настав час великого вибору: або єдність
і перемога та шлях до світла,
або поразка, ганьба і знову
довга дорога до волі».

Над Україною нависає зловісна двоголова
тінь російського імперіалізму, який тільки
й чекає остаточного колапсу нашого
суспільства, щоб запустити хижі пазурі
в живе тіло нашого народу (1997).

жавну, а одну — офіційну, — значить зруйнувати
державу. Я завжди ставлю
в приклад євреїв, які відродили вже мертву мову
і об’єдналися навколо неї».
6. «Дай, Боже, нам любити Україну понад усе
сьогодні — маючи, щоб

Київ був найбільшим містом Європи
у ХІ сторіччі, у п’ятдесят разів більшим за Лондон, у десять – за Париж.
Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010–1054 н. е.), який поріднився з королівськими родинами Франції,
Норвегії, Румунії та Польщі.

7. «Перебираючи
в пам’яті тюремні роки,
пригадую, як було важко
у перші дні після першого
арешту. Мене кинули в камеру до смертників. Хотіли
відразу зламати. Але мене
не можна було зламати,
адже я вже тоді написав

свої книги «Правосуддя чи
рецидив терору» і «Лихо
з розуму» — про те, як хтось
ламавсь, а хтось вистояв».
8 . « П р и га д у ю д е монстрацію 17 вересня
1989 року у Львові, коли,
мабуть, близько 200 тисяч
людей ішло від Порохової
вежі до собору Святого
Юра, не зламавши ні однієї
билинки. Ми всі тоді були
просякнуті єдиною ідеєю.
Зараз ті крила опустилися.
Лідерів заїдають амбіції. Чи
немає амбіційних людей
в Америці, Франції, Німеччині, Великій Британії? Але
там є чітко вироблена політична структура: людина
знаходить своє місце, знаючи, що не всі можуть бути
першими. У нас по-іншому.
Але вірю: це мине. Україна
прийде до єдності національно-демократичних
сил».
9. «Над Україною нависає зловісна двоголова тінь
російського імперіалізму,
який тільки й чекає остаточного колапсу нашого
суспільства, щоб запустити
хижі пазурі в живе тіло нашого народу» (1997).
10. «Якби мене запитали, чи жалкую я за тим,
як склалося моє життя, про
відсиджені 15 років, я б відповів: анітрохи. І якби довелося починати все спочатку
та вибирати, я б обрав життя, яке прожив».

НАША ДОВІДКА:
В’ячеслав Максимович
Чорновіл (1937–1999) —
український політик, публіцист, літературний критик,
діяч руху опору проти зросійщення та національної
дискримінації українського
народу, політичний в’язень
СРСР. Провідник українського національно-демократичного руху кінця
1980–1990-х років, Герой
України (2000, посмертно).
Лауреат Міжнародної журналістської премії імені Ніколаса Томаліна (1975).
Ініціатор проголошення Декларації про державний суверенітет України
16 липня 1990 року та Акта
проголошення незалежності України 24 серпня
1991 року.

Перший університет Східної
Європи – Острозька академія
на Рівненщині. Вона була заснована
1576 року князем Василем Костянтиновичем Острозьким. Серед випускників
цього освітнього закладу – гетьман
Петро Конашевич-Сагайдачний.
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Фото зі сторінки facebook.com/frankofund.

Роланд Тарасович запевняв, що у більшості творів Івана
Франка криються передбачення для українського народу.

Внука Івана Франка
називали «хрещеним
батьком української
антарктичної станції»
Саме дідове ім’я захистило Роланда Тарасовича
у 1950-х від арешту за нібито створення підпільної
націоналістичної організації
Василина СМЕТАНА

віці 89 років зупинилося серце Роланда Франка (1932–2021) — українського вченого-інженера, громадського діяча та дипломата, кандидата технічних наук. У 1993–1996 роках на запрошення Міністерства закордонних справ він перебував
на дипломатичній службі — обіймав посаду радника
з питань науки в Посольстві України у Великій Британії.
У 1996-му завдяки клопотанням Роланда Франка
Україна безкоштовно отримала від Великобританії
науково-дослідну станцію «Фарадей» (тепер — «Академік Вернадський») в Антарктиці. Перша українська
експедиція, яка прибула на станцію 28 листопада
1995 року, назвала Роланда Франка «хрещеним батьком української антарктичної станції».
Окрім цього, Роланд Тарасович був популяризатором творчості свого діда. Він заснував Міжнародну премію імені Івана Франка. З 2015-го був головою правління Міжнародного фонду Івана Франка.
Зрештою, дідове ім’я й захистило його від арешту,
адже на початку 1950-х його викликали в КДБ і звинувачували у створенні підпільної націоналістичної
організації.
Роланд Франко був останнім продовжувачем
роду Каменяра в Україні, адже у чотирьох дітей Івана
Яковича — синів Петра, Андрія, Тараса і доньки Ганни — народився лише один нащадок чоловічої статі — Роланд. Решта були дівчата. Сам Роланд не мав
дітей — його дружина Алла втратила немовля під час
пологів і більше не могла народити…

У

В Україні є справжнісінька пустеля, що
займає 210 000 га. Територія із височенними барханами розташовується на Херсонщині, біля узбережжя Чорного моря.
Цей масив має назву Олешківські піски.
Потрапити туди можна, проїхавши 30 км
на схід від Херсона.
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Фото із сайту ap.com.

Муженко: штурм Іловайська
не був потрібний, його
затіяло МВС
«Тоді планували звільняти Луганськ. Не було б Іловайська —
звільнили б Луганськ»
Фото із сайту ukr.net.

Джозеф Байден і Петро
Порошенко чудово
розуміють один одного
без перекладача.

«А якби звільнили Луганськ, то не було б жодного «ЛНР».

Василь РОГУЦЬКИЙ

штурмі цього міста в Донецькій області у серпні 2014 року не було потреби. Про це сказав колишній начальник Генерального штабу, генерал армії України Віктор Муженко (на фото) в інтерв’ю газеті «День».
«Я був від початку проти цього. І проти посиленої уваги в ЗМІ. Ця операція
не мала того значення, яке їй приділяли. Тоді планували звільняти Луганськ.
Не було б Іловайська — звільнили б Луганськ. А якби звільнили Луганськ,
то не було б жодного «ЛНР». Ми вже займали головні висоти в Камброді,
з якого весь Луганськ був як на долоні. Навіть під час відходу ми мали закріпитися на лівому березі річки Лугань. А зрештою відкотилися аж за Сіверський Донець до Щастя і Станиці Луганської», — розповів генерал.
Більше того, Віктор Муженко заявив, що «це була ініціатива керівництва МВС». «Там були добровольчі батальйони, які ні Генеральному штабу,
ні штабу АТО не підпорядковувалися. Керівництву АТО не була відома точна
кількість бійців. Батальйон МВС «Азов» зайшов в Іловайськ і вийшов, «Шахтарськ» зайшов і вийшов. Тобто була дезорганізація, бракувало управління
та планування бою, не була налагоджена взаємодія. У результаті — хаос.
Неповні роти називалися батальйонами. З військово-професійної точки
зору ні командування, ні особовий склад до воєнних дій підготовленими
не були», — розповів Муженко.
Зазначимо, що згідно з висновками експертів і комплексом доказів єдиним чинником, що призвів до загибелі українських воїнів під Іловайськом, є
воєнна агресія ЗС РФ — про це повідомляв офіс Генерального прокурора.
У ніч із 23 на 24 серпня 2014-го відбулося наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України. На той момент
війська ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно-тактичних груп: 3,5 тисячі
осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД, до 60 гармат, до 45 мінометів та п’ять протитанкових ракетних комплексів.
Російські війська обстріляли українських воїнів. Загинуло 366 наших
військових, 429 зазнали поранень різного ступеня тяжкості, 300 потрапили
в полон…

У

l ПРЯМА МОВА
Андрій БІЛЕЦЬКИЙ, військовий, громадський та
політичний діяч, засновник та перший командир
полку «Азов», народний депутат VIII скликання,
про брехню політиків:

«

Знаєте, я усією душею ненавиджу цей глибоко плебейський
стиль, коли людям говорять те, що їм приємно чути, а повоників. На
дять себе навіть гірше за попередників.
Нать, що
приклад, коли українцям розказують,
усі вони – президенти… Мене та фраза
чіпляє. Я завжди кажу: «Перевірте,, наина».
скільки Зеленський – чесна людина».
е, як
Якщо всі ми – президенти, проїдьте,
ячкавін, кортежем із проблисковими маячкаце. Не
ми, зайдіть у кабінет на робоче місце.
ро
виходить? Значить, вам брехали. Про
це потрібно відверто казати…

Порошенко — перший Президент,
який вільно говорив іноземною
мовою на міжнародних переговорах
А от Ющенко, попри те, що його батько викладав англійську,
а його дружина — американка, цією мовою не говорив
Дарія КЛИЧ

урналісти «Громадського» проаналізували,
як очільники держави за 30 років незалежності
спілкувалися на зовнішній арені.
Першим главою держави, який послуговувався
англійською на високому рівні, став п’ятий Президент
України і нинішній лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Англійська Порошенка —
здебільшого граматично й лексично правильна, однак
із доволі відчутним акцентом. Головне — достатньо
впевнена: поки що він єдиний з українських глав держави, хто давав інтерв’ю іноземним медіа виключно
англійською.
Будучи випускником Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, Петро Порошенко добре володіє не лише
англійською, а й знає болгарську, румунську і польську.
Так, виступаючи на засіданні ПАРЄ у 2017 році, Порошенко розповідав: «Коли я почав працювати в Києві
з польськими колегами, то rozumiem wszystko po polsku,
I speak English fluently, спокойно и комфортно разговариваю по-русски, розмовляю українською». На посаді
президента він чимало уваги приділяв просвітницькій
роботі, спонукав, щоб англійську вчили більше українців, зокрема тих, хто претендує на високі посади.
Володимир Зеленський більшість інтерв’ю іноземним медіа дає українською за посередництвом перекладача. Водночас за нагоди намагається демонструвати й
знання англійської — не соромлячись, хоча і з помилками. Проте спілкування однією мовою зі світовими
лідерами у неформальній обстановці та ведення переговорів на високому рівні — це явно не рівнозначні речі. І Зеленському все ж таки необхідні професійні
перекладачі.
За часів президентства Віктора Януковича непросто
було навіть уявити, що глава держави спроможний щось
сказати англійською. Практично всі інтерв’ю Януковича
іноземним медіа були російською — з перекладом.
Віктор Ющенко багато уваги приділяв як формуванню української національної ідентичності, так і зовнішній політиці (у 2008 році започаткував діалог з ЄС про
безвізовий режим для України, добивався отримання

Ж

Плану дій щодо членства в НАТО). Але англійською
не володів. Дарма що батько Ющенка викладав англійську мову у школі, а його друга дружина Катерина була
громадянкою США і, очевидно, знала англійську.

“

Будучи випускником Інституту
міжнародних відносин Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка, Петро Порошенко
добре володіє не лише англійською,
але й знає болгарську, румунську
і польську.

Перший та другий Президенти України Леонід
Кравчук та Леонід Кучма іноземними мовами у публічній площині ніколи не спілкувалися, і не зрозуміло, чи
вивчали їх взагалі.

ЦИТАТА
Євгенія ГАБЕР, перекладачка
та дипломат:
«Президент задає мовні тренди
(хоча б трохи). Володіння першими особами
держави іноземними мовами сприяє відчуттю гордості
і за Україну, і за свого Президента. Тому певна внутрішня
мотивація наслідувати цей приклад і теж розвиватися
для кожної людини у своїй сфері й мові — це важливо».

ДО РЕЧІ
Згідно з опитуванням Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центру Разумкова п’ятий Президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро
Порошенко очолив рейтинг політиків, які зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету нашої
країни з часу проголошення незалежності в 1991 році.
Так вважає 10,2% респондентів. У трійці також Леонід
Кучма — 10,0% та В’ячеслав Чорновіл — 8,5%.
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Перед смертю попросив
«Київський» торт: помер найвищий
українець Ігор Вовковинський
Закінчення. Початок на с. 1

Фото зі сторінки facebook.com/igorvovk.

Василь КІТ

ЩО ВІДОМО ПРО НАШОГО ВЕЛЕТНЯ

Тепер шпальти багатьох газет світу рясніють світлинами синьйори Ліччарді.

Тиха Марія залізною рукою
керувала мафією Неаполя
Закінчення. Початок
на с. 16
Василь КІТ

опри жорс токіс ть,
Марія могла похвалитись приязним ставленням до неї сімей членів
мафії і навіть просто пересічних громадян. Усе через
те, що вона взяла за правило
допомагати родинам членів
мафії, чоловіки яких були
в ув’язненні або мертвими.
Також матеріально підтримувала найбідніших. Крім
цього, в умовах чималого
безробіття в регіоні структури Каморри ставали місцем,
де багато людей знайшли
роботу, — не обов’язково
криваву, адже мафія контролювала і чимало легального
бізнесу. Так у Кривавої Мері
з’явилось нове прізвисько —
Принцеса.

П

боса. Все почалося з того, що
Марія заборонила продавати
партію неякісних наркотиків,
але один із кланів її не послухав, внаслідок чого лише
у квітні 1999 року в Неаполі
померло 9 наркоманів. Масові смерті викликали неабиякий резонанс, привернули
увагу поліції, яка провела
серію арештів. Крім цього,
почалась кривава війна між
самими кланами, під час якої
було вбито понад 120 людей.
Власне, в цей час правоохоронці і дізнались про
справжню роль Марії Ліччарді і влаштували на неї полю-

“

ховувалась керівниця мафії.
Поліція оточила та увірвалась
у напівзакинуту хату десь осторонь населених пунктів,
у якій сподівалась знайти
Марію. Спецназ вискочив
на горище халупи й оторопів:
бійці побачили там мармурову підлогу, джакузі і рояль…
Але Марії не було.
Втім, через кілька місяців
того ж 2001-го її таки схопили. І наступні 8 років вона
провела в тюрмі. Але навіть
звідти допомагала своєму
брату Вінченцо керувати
Каморрою, поки у 2008-му
не схопили і його самого.

Ігор Вовковинський народився у місті Бар Вінницької області
у 1982 році. У перший клас пішов у Києві. У 7-літньому віці разом із сім’єю Ігор
переїхав у Міннесоту — для лікування.
Адже хлопець страждав від хвороби,
яка вражає гіпофіз. На той час зріст
Ігоря сягав 182 сантиметри, а вага —
близько 90 кілограмів. У США велетень
розпочав кінокар’єру, зокрема, серед
його здобутків — ролі «Шоу доктора
Оз» та «Позашлюбний тиждень». У цих
фільмах він грав самого себе.
Ігор Вовковинський підтримував
українських воїнів на Сході. Чимало
фото у фейсбуці — з допомогою, яку
чоловік надсилав нашим бійцям.
У 2013 році Ігор брав участь у виступі Злати Огнєвіч на «Євробаченні».
Велетень виносив співачку на руках.
Після цього про нього дізнався весь
світ.

ФАКТИ З ЙОГО ЖИТТЯ:
l Змалечку Ігор мав такі ноги, що
потрібного розміру взуття не було.
Він був змушений втискувати ступні
у надто тісні черевики, що призвело
до істотної деформації кісток ніг.
l Пошиття взуття на замовлення — дуже дорога справа. Коли Ігореві
у фінансовій допомозі відмовили американські знаменитості, у 2000-х роках
він створив свій сайт і попросив допо-

Ігор активно боровся за Україну з-за
океану.

моги. Прості американці за три тижні
назбирали йому 36 тисяч доларів —
причому здебільшого жертвували
невеличкі суми — по 5, 10, 20 доларів.
l Коли українець здобув популярність у США, то активно підтримував президента Барака Обаму. Часто
на знімках його можна було побачити
у футболці з іменем глави Білого дому.
l Ігор любив Україну і вболівав
за неї. Дуже тішився, коли бачив фото
наших воїнів, які отримували від нього
допомогу.
Хай земля буде пухом!
Фото зі сторінки facebook.com/igorvovk.

Марія, приймаючи будь-яке рішення,
керувалась двома основними правилами —
менше привертати уваги поліції і не допускати
розколів у клані. Відтак у Каморрі за її
керівництва було менше конфліктів
та «емоцій», ніж коли кланом правили
чоловіки.

ДЖАКУЗІ В ХАЛУПІ
Журналістка Люсія Ліччарді була єдиним представником ЗМІ, який зміг отримати
доступ до Марії Ліччарді (їхні
однакові прізвища — просто
збіг. — Ред.). І вона зробила
для себе висновок, що Марія,
приймаючи будь-яке рішення,
керувалась двома основними
правилами — менше привертати уваги поліції і не допускати розколів у клані. Відтак у Каморрі за керівництва
Марії було менше конфліктів
та «емоцій», ніж коли кланом
правили чоловіки.
Втім, розбіжності таки
траплялись — і одна з них
призвела до війни між кланами й, зрештою, ув’язнення

вання. Її внесли до переліку
30 найбільш розшукуваних
злочинців Італії. Жінка-мафіозі
прийняла виклик і… підірвала прокуратуру, щоб залякати
владу! Це, втім, не зупинило
прокурора Луїджі Боббіо, —
він заарештував понад 70 членів Каморри.
Проте саму Марію зловити не міг. За нею полювали
понад 2 роки. Ліччарді вже
почали називати «невловимою». Особливо грандіозною була операція у червні
2001-го, коли кілька сотень
карабінерів та спецназівців
за підтримки вертольотів
влаштували облаву в районі,
де, за наводкою, нібито пере-

Тим часом у 2009-му випустили Марію — і вона…
взялася за старе. Тільки
стала ще обережнішою. Однак нещодавно, в серпні
2021 року, її знову затримала поліція. Це сталося в аеропорту, звідки 70-літня Марія
Ліччарді планувала вилетіти
до Іспанії. «Вона не встигла й
оком моргнути, як силовики
заблокували її і повідомили
про затримання», — написали про цей момент італійські
журналісти.
Де проведе наступні роки
відома злочинниця-пенсіонерка — за ґратами чи
на волі — незабаром вирішуватиме суд.

«Євробачення—2013»: велетень виносить на руках співачку Злату Огнєвіч за
бронзовим успіхом.
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14-літню породіллю розлучили
із сином — а вона знайшла
його через 52 роки
Хлопчик був її єдиною дитиною
Василина СМЕТАНА

-річна Лінн Оукс, мешканка Лондона, розшукала свого сина більш
як через пів століття після вимушеної розлуки з ним (обоє
на світлині). Так, коли їй було 14,
вона завагітніла від значно старшого чоловіка, який незабаром
зник, і народила хлопчика.
Сина вона назвала Юджин.
Але батьки, які вважали, що їхня
дочка надто молода для того,
щоб стати мамою, забрали в неї
новонародженого через 10 днів
після пологів. У Лінн залишив-

66

ся лише одяг, який вона встигла
зв’язати для своєї дитинки, поки
була у пологовому будинку…

“

ла з ним, просила пробачення.
Казала, що люблю його і завжди
буду любити, і колись обов’язко-

Мої сльози крапали на його обличчя, коли годувала
його, і я говорила з ним, просила пробачення.
Казала, що люблю його і завжди буду любити, і колись
обов’язково знайду.

«Я пам’ятаю, як плак а ла
в день розлуки із сином. Мої
сльози крапали на його обличчя,
коли годувала його, і я говори-

во знайду», — і зараз не без сліз
згадує жінка.
Подорослішавши, Лінн
вийшла заміж, але дітей у неї

Вони зустрілися через більш як пів століття.

більше не було. Весь цей час
вона не припиняла пошуків сина
і одного разу звернулася до редакції програми «Давно втрачена сім’я» (британський аналог
«Чекай на мене»). Незабаром син
Оукс знайшовся. Виявилося, що
тепер його звуть Майкл і він живе
у графстві Норфолк за 150 кілометрів від Лондона.
Мати і син після возз’єднання
обнялися. Оукс зізналася: її здивувало, що Майкл не тримав
на неї зла і з розумінням поста-

вився до того, що сталося. «Напевно, жахливо віддавати в чужі
руки того, кого сильно любиш.
Тим більше, знаючи, що ти його
більше не побачиш», — сказав
він.
Майк л познайомив матір
зі своєю дочкою та онукою — виявилося, що Лінн не тільки бабуся, а й прабабуся. Чоловік зізнався, що дуже щасливий. «Вона така
мила жінка. Я в передчутті часу,
який ми зможемо провести разом», — поділився він.

Інфографіка із сайту slovodilo.ua.

l ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ

Безкоштовний проїзд
в міському електротранспорті та метро
(м. Дніпро)

Безкоштовні квитки
на матчі ФК «Шахтар»
та «Ворскла»

Розіграш золотих виробів, готівка та
купони на знижку в магазинах

Розіграш корів

За курку і українці
погодились би
щепитись
Не кажучи вже про шанс
виграти корову

Проведення лотереї:
розмір призових
$400 тис. – $5 млн

Безкоштовне пиво
або міцний алкоголь

Видача живих курей

Безкоштовні продуктові набори

Виплата працівникам додаткових
коштів та додатковий вихідний

Дарування квитків
на спортивні заходи
та сертифікатів на
покупки

Роздавання ощадної облігації вартістю $ 100 людям
віком від 16 до 35 р.

електрокар Tesla

Змагання
з вакцинації серед
школярів

Преміум-доступ до
телефонних додатків:
Tinder, Bumble, Badoo

квартира

Розіграш бонусних карт та
промокодів на суму
P 1 тис. серед людей віком 60+

Тематична вакцинація (герої «Зоряних
воєн»)

Безкоштовна
самокрутка
з канабісом

золоті злитки

Квитки на оглядовий майданчик
Panorama 360

Тематична вакцинація у замку Дракули

Безкоштовні квитки
на виставку (замок
Дракули)

Проведення лотереї:
розмір призових
Zl 50 тис. – Zl100 тис.

Виплата $ 30 громадянам віком 16+

Безкоштовна страва від
закладу (м. Крагуєваць)

Кожен 2000 вакцинований гарантовано
отримує Zl500

годинник Rolex та
грошові кошти

10 тис. миль польоту на бонусний
рахунок

Тюремне покарання за
відмову від вакцини

Безкоштовне
ескімо в шоколаді

Виплата коштів до
T 50 тис.

Розіграш автомобілів 20 авто
Renault Logan

Слава ДІЛО

Дніпрі місцева влада, щоб заманити містян
на вакцинацію від коронавірусу, пропонує
безкоштовний проїзд на місяць в громадському транспорті. Розглядається також варіант
роздавати флаєри зі знижкою на квитки в кіно.
Схожа акція діє і в Києві: МОЗ обіцяло в центрах
масової вакцинації дарувати квитки на футбол.
Така незвична мотивація для щеплення вже дуже
поширена у світі.
Так, у США в деяких штатах влаштовують лотереї. У Нью-Йорку кожен, хто щепився від коронавірусу, може виграти до 5 млн доларів, в штаті Меріленд — до 400 тисяч доларів, в Огайо — до 1 млн
доларів.
А в Польщі вакцинований може виграти в лотереї 100 тисяч злотих щомісяця і 50 тисяч злотих —
раз на тиждень. А кожен 2000-й щеплений поляк
гарантовано отримає 500 злотих.
У Росії роздають безкоштовне ескімо за перше
і друге щеплення від коронавірусу. Вакцинованим
клієнтам компанії «Аерофлот» нараховують 10 тисяч миль польоту на бонусний рахунок.
У Таїланді серед вакцинованого населення
щотижня розігрують корів, а в Індонезії жителям
сільської місцевості видають курку.
А ось на Філіппінах населення вирішили мотивувати не «пряником», а «батогом». Президент
Родріго Дутерте пригрозив ув’язненням тим, хто
відмовляється вакцинуватися.
Джерело: «Слово і Діло».
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затримка мовного розвитку (особливо в
хлопчиків), шепелявість, гаркавість, заїкуватість. Багато дітей–шульг важко навчаються читати і писати.

З ПРИРОДОЮ МАРНО СПЕРЕЧАТИСЯ

Спеціальне письмове приладдя для ліворуких є не у всіх, тому маленьким шульгам
знадобиться у школі чимало терпіння й наполегливості.

Може, у вас майбутній
президент росте…
— Мій маленький син усе бере лівою рукою. Скільки не стараюся, з цим нічого
не вдається зробити. Хочу знати, як впливає така особливість дитини на її
розвиток, на подальше життя. Михайлик скоро піде в садочок, потім — до
школи. Як допомогти йому там адаптуватися? — запитує читачка з Ковеля

В ОДНІЙ «КОМПАНІЇ»
З ЕЙНШТЕЙНОМ, ЮЛІЄМ ЦЕЗАРЕМ,
БІЛЛОМ ГЕЙТСОМ…
Головна порада, яку дають батькам ліворуких дітей медики та психологи, — не
драматизувати ситуації й не акцентувати на
ній уваги. Аномалія, про яку йдеться, далеко не рідкісна. Приблизно 10–15 відсотків
людей є шульгами. Наприклад, половина
із останніх американських президентів
— лівші: Рональд Рейган, Джордж Буш,
Білл Клінтон, Барак Обама. Серед відомих
ліворуких українців — Степан Бандера,
спортсмен Олег Блохін, музикант Святослав Вакарчук, письменник Віталій Коротич… Дослідники з Університету святого
Лоуренса у США виявили, що серед шульг
значно більше людей із високим IQ, творчих, талановитих особистостей, аніж серед
праворуких. Тому бути в одній «компанії» з
Ейнштейном, Юлієм Цезарем, Біллом Гейтсом — дуже непогана перспектива.
А чи знаєте ви, що загалом до 40 відсотків серед нас — лівовухі, 30 — лівоокі і
20 відсотків — лівоногі? У справжнього
шульги «головною» є не тільки ліва рука,
але й нога, око, вухо. Намагаючись це виправити, ми втручаємося у найтонші механізми діяльності головного мозку, що користі не дає. Навпаки, в маляти може виникнути стан підвищеної тривоги, стрес, страх.
На думку більшості психологів і фізіологів, до 4–5 років робити які–небудь остаточні висновки неправильно. Десь із 4 місяців
і до дворічного віку переважає то одна, то
інша рука. У період від двох до чотирьох років обидві кінцівки в малюка практично рів-
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l НА ЩО СКАРЖИТЕСЯ?

Оксана КРАВЧЕНКО
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“

Силоміць переучувати
шульгу не можна,
природа все одно
візьме своє.

ноцінні. І тільки після досягнення 4–5 років
можна знати напевне, чи є дитина шульгою.
У більшості випадків ми можемо говорити про спадкоємну ліворукість, коли
в когось із членів родини була така особливість. Але це точно не можна вважати
хворобою. Домінування лівої руки, ноги,
ока, вуха викликано тим, що з ряду причин
функції правої півкулі головного мозку зосереджені в таких дітей у лівій півкулі.
Наприклад, у «чистого» правші за
мовлення, читання і письмо відповідає
ліва півкуля, права ж має більш глобальні
функції: у її «веденні» знаходиться сприйняття музики, звуків природи (співу птахів,
криків тварин, плескоту води, шуму дощу,
інтонацій і тембру голосу). У «чистих» шульг
(їх приблизно до 10 %) усе навпаки. Але ж,
як відомо, правою частиною тіла керує
ліва півкуля, а лівою — права. Отже, коли
лівшу змушують писати правою рукою, він
не може задіяти для освоєння цієї навички
ділянку мозку, самою природою призначену для контролю за усною і письмовою
мовою. У результаті в лівій півкулі в шульги
починає поступово формуватися додаткова мовна зона. Але процес іде досить
повільно, важко, тому що відповідної бази
в цій частині головного мозку немає. От
тому в ліворуких нерідко спостерігається

Льюїс Керрол (справжнє ім'я Чарльз
Лютвідж Доджсон, професор математики
в Оксфорді) у книжці «Аліса в Задзеркаллі»
яскраво описав відчуття лівші, бо сам був
таким. Відомо, що ліворукі люди здебільшого мають виражені творчі здібності, але
вони менш рішучі та чутливіші до критики.
У шульг спостерігається дисбаланс в обробці емоцій правою та лівою півкулями,
тому в них частіше буває поганий настрій,
вони вперті, вразливі, дуже емоційні. У багатьох із них виявляють талант до музики і
навіть абсолютний слух.
І маленьким, і великим лівшам бажано мати спеціальне письмове приладдя.
Шульги, коли пишуть, ручку не тягнуть (як
правші), а штовхають її. Їм важко: болять
пальці і вони не бачать, що виходить. Цим
діткам потрібні в зошитах лінійки зі шкалою в інший бік, тригранні олівці, які легко
тримати в руці, а також інші зручні побутові
речі. Наприклад, тепер можна знайти прописи для ліворуких першокласників.
Труднощі виникають через те, що в
нас прийнято писати зліва направо. Якщо
ж домінуюче око в дитини — ліве, то вона
не відразу може навчитися орієнтуватися
на аркуші паперу. Її погляд мимоволі спочатку падає на правий бік книги, зошита.
Буває, що малюк починає читати слово з
кінця. Розуміє, що виходить нісенітниця, і
не зважується вимовити її вголос. Дорослі
ж (як батьки, так і вчителі) навіть не здогадуються, що таке можливо, і тому не знають,
як допомогти.
У таких випадках треба позначати літеру, з якої слід починати читати. Або ж ставити стрілочки. Якщо дитина пише друковані літери дзеркально, «у зворотний бік»,
робити їй зауваження даремно. Краще запропонуйте виводити літери по пунктирних лініях.
Усне розв'язування задачок на обчислення таким школярам теж дається важко,
вони взагалі не можуть швидко знаходити
розв'язок. На таку особливість мають зважати і батьки, і вчителі.
Намагайтеся не зітхати з цього приводу, ставтеся до ліворукості, як до чогось
звичайного. Так, ідеальним було б навчити
лівшу користуватися обома руками. Адже
всі знаряддя праці, вся техніка, всі музичні
інструменти розраховані на те, що їх будуть
брати правицею. Але силоміць переучувати шульгу не можна, природа все одно
візьме своє.
Ще в сиву давнину наші пращури звернули увагу на ліворуких і праворуких людей, їхні особливості, тоді й з’явилися визначення — правиця, десниця. У багатьох
мовах слово «лівий» має негативне значення. Звідси негативний смисл у багатьох фразеологізмах — «лівий заробіток», «встати з
лівої ноги», «ходити наліво». Але згадаймо
шульгу з оповідання Лєскова «Лівша», який
зумів підкувати блоху й кинути виклик усім
правшам. Може, й у вас росте майстер «золоті руки» чи майбутній президент…

l ФАКТ
Кількість лікарів в Україні з 1990 року суттєво зменшилася: з 230 тисяч до 147,4 тисячі, тобто на більш ніж 40%.
Але слід також врахувати, що і населення країни (за офіційними даними) зменшилося з 52 мільйонів до 41-го. Більш як
удвічі за три десятиліття знизилася чисельність середнього медичного персоналу: з 607 тисяч у 1991 році до 273,5 тисячі.

Як підтримувати
здоровий баланс
холестерину?
Зауважила в себе на повіках жовтуваті
«вузлички», схожі на дрібненьке пшоно
під шкірою. Зібралася йти до дерматолога.
Але мені сказали спочатку перевірити
рівень холестерину в крові
Ірина ГОРОБЧЕНКО

иявляється, поява на обличчі невеликих
утворень, які називаються ксантоми, це
не косметичний дефект, а сигнал про підвищений ризик атеросклерозу, серцевого нападу, ішемічної хвороби та інсульту. Адже «сіє» на
нашому тілі «просо» саме високий холестерин.
Головна причина — нездоровий раціон, недоїдання або, навпаки, зловживання шкідливими
продуктами. А ще — малорухливий спосіб життя,
шкідливі звички, ожиріння, ниркова недостатність та інші патології нирок, цукровий діабет.
Відомо, що зміна харчування може знизити
загальний рівень холестерину на понад 10%.
Потрібно вживати менше продуктів, що містять
насичені жири (м’ясо, сало, масло, незбиране молоко) та надавати перевагу складним вуглеводам
(овочі, фрукти, крупи з цільного зерна).
До прикладу, омега-3 — поліненасичені кислоти, що є в рибі, бобових та горіхах — зменшує
запалення та запобігає утворенню атеросклеротичних бляшок. Але правильно харчуватися — не
означає, що треба мучити себе дієтами. Адже при
раптовій відмові від жирів печінка почне компенсувати їх дефіцит та ще більше продукуватиме
холестерин.
Доведено, що відмова від куріння теж дуже
благотворно впливає на організм. Тютюнова залежність призводить до вибуху вільних радикалів, чим сприяє розвитку атеросклерозу, хвороб
серця та легенів.
Щоб запобігти біді, потрібно регулярно робити ліпідограму — дослідження крові, що встановлює рівень загального холестерину та його
фракцій, жирних кислот. За необхідності лікар
призначає препарати — статини, вживання яких
може знизити загрозу серцевого нападу або інсульту приблизно на чверть.

В

Маггнітні буурі у вереесні
ЕКСПЕРТИ ПРОГНОЗУЮТЬ
ДВА ПОТУЖНІ СОНЯЧНІ ЗБУРЕННЯ
НА ПОЧАТКУ ОСЕНІ
Очікується, що перша магнітна буря буде
6 вересня, а друга – 26.
Насамперед на це відреагують гіпертоніки,
люди з серцево-судинними захворюваннями, ті,
хто переніс інфаркт або інсульт. Тож бережіть себе
і своїх рідних – не перевантажуйтесь фізичною і
розумовою працею, відмовтеся від кави, сигарет,
спиртного, енергетиків, жирної і смаженої їжі,
більше гуляйте на свіжому повітрі і спіть не менше 7–8 годин.
Фото із сайту rbc.ua.
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Єгипетські курорти кликали засмагати в бархатний
сезон. Париж манив шаленими знижками
в модних бутіках. Але зарплата наказала:
«Йди копати картоплю, фантазерко!..»

l СЕКРЕТИ КРАСИ

Фото із сайту p-p.com.ua.

Не доробляйте за нього роботу.
Навіть якщо після його прибирання вам
знову доведеться братися за ганчірку, не
варто говорити: «Краще б я це зробила
сама». Так не тільки образите чоловіка,
але й відіб’єте бажання допомагати вам.
Ніякої опіки! Не потурайте його
слабкостям і не піклуйтеся, як про дитину. Він цілком спроможний сходити
до магазину і розігріти обід. Якщо ж у
якомусь питанні ви розумієтеся краще,
обмежтеся порадою.

Не будьте йому мамою!
У кожної з нас є сильне материнське начало. Але чи не зашкодить воно
стосункам із чоловіком?
алицяючись, він носив ваші важкі
сумки, допомагав знімати верхній
одяг. Що ж трапилося зараз? Чому
на прохання вкрутити лампочку чи винести сміття відповідає: «Я зайнятий,
впораєшся сама». Рано чи пізно дружина
починає розуміти, що тягне дім на собі,
а коханий не тільки не допомагає, але й
не цінує те, що вона робить. Тож починає
ображатися, висловлювати претензії,
розповідати чоловікові, що він повинен
робити як глава сімейства. Зазвичай він
не розуміє, що сталося з нею. Чому поводить себе не так, як раніше. А причина проста: у вашому ставленні до нього
стало забагато материнського.

З

Щоб ваші стосунки з партнером
знову були гармонійними, а він не тільки брав, а й віддавав, дотримуйтеся цих
правил:
Не переборщіть з допомогою.
Якщо чоловік не може знайти потрібну
йому річ чи щось у нього не виходить,
не варто відразу ж кидатися йому на
допомогу. Через кілька хвилин він сам
знайде ключі від машини або зав’яже
краватку.
Прислухайтеся до його порад.
Дозволяйте проявляти ініціативу, висувати ідеї. Навіть якщо вони розходяться
з вашою думкою, поставтеся до цього
філософськи.

“

Недорога, але помічна косметика з огірка

Фото із сайту rybinsk.info.

Клітковина, вітаміни С і В,
мінеральні солі, йод, що
входять до складу цього овоча,
допомагають відбілити й
освіжити шкіру, збільшити її
пружність, розгладити дрібні
зморшки, а також зробити
веснянки та пігментні плями
менш помітними

Способи очищення кухні від жиру
Фото із сайту pobudova.in.ua.

Рано чи пізно дружина
починає розуміти, що
тягне дім на собі, а
коханий не тільки не
допомагає, але й не цінує
те, що вона робить.

Геть маніпуляцію! Не «купуйтеся»
на його лестощі, що у вас щось краще
виходить. Він хоче, щоб ви за нього це
зробили.
Не будьте «пилкою». Постійне бурчання, що чоловік безрукий, нездара,
неініціативний, лише переконає у тому,
що не цінуєте його. То навіщо напружуватися і намагатися сподобатися людині,
яка тебе ні в гріш не ставить?
Хваліть. Адже, певне, є за що. Ваша
похвала буде йому стимулом, щоб стати
кращим.

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

Один середній гірок подрібнити
на грубій тертці, до нього додати 2–3
гілочки посіченої петрушки, 2 ст. л.
кисломолочного сиру, 1 ст. л. молока й 1 ч. л. оливкової чи лляної олії.
Усе ретельно перемішати й нанести
на обличчя і шию на 20–25 хвилин.
Потім маску змити теплою водою.

сти на обличчя на 20 хвилин, потім
змити теплою водою.

…ДЛЯ ЖИРНОЇ
…ДЛЯ СУХОЇ
1 ст. л. огіркового соку змішати
з 1 ст. л. жирної сметани і збити міксером або блендером до утворення
піни. Масу нанести на обличчя товстим шаром. Через 15–20 хвилин
зняти акуратно рушником, змоченим
теплою водою. Потім узяти ще трохи
огіркового соку та за допомогою ватного диска протерти ним шкіру.
***
Огірок почистити й подрібнити
на тертці з малими отворами. 1 ст.
л. отриманої маси змішати із 1 ч. л.
сметани і 1 яєчним жовтком і нане-

l КОРИСНІ ПОРАДИ

Середній огірок і яблуко почистити й натерти на дрібній тертці,
перемішати й нанести масу товстим
шаром на 20–25 хвилин. Можна додати трохи яєчного білка та лимонного соку. Потім змити маску теплою
водою, а затим сполоснути обличчя
прохолодною.

…ВІД ЗМОРЩОК

Фото із сайту unian.ua.

Сезон вітамінізації
Щоб отримати максимум користі від
помідорів, огірків, абрикосів, персиків та
інших овочів і фруктів, їх треба правильно
зберігати

А диня — як мед!
Серпень — сезон баштанних культур. Але
вибрати справді смачні треба вміти. На що
звернути увагу при купівлі дині, розповів у
своєму Instagram переможець «МастерШеф»
Євген Грибеник

ЗАПОБІГАЄ УТВОРЕННЮ ПИЛУ

Якщо ви помітили на шкіряних виробах невеликі тріщини, просто протріть їх
ватним диском, змоченим у гліцерині, зав-

ПОВЕРТАЄ ПІДЛОЗІ БЛИСК
Під час прибирання помийте її не
просто водою, а з додаванням гліцерину
– вона стане наче нова.

ВІДНОВЛЮЄ ВОЛОССЯ
Додавайте кілька крапель гліцерину
при кожному митті волосся шампунем, і

воно буде більш слухняним, гладеньким і
шовковистим.

ЗВОЛОЖУЄ ШКІРУ РУК
Можна скористатися готовими кремами, які мають гліцерин у своєму складі, або ж самостійно робити гліцеринові
ванночки. Для цього потрібно додати в
теплу воду 5–10 крапель аптечного засобу, розмішати і потримати в розчині руки
протягом 10–15 хвилин.

ерш за все він радить подивитися на шкірку.
Диня має бути без порізів, тріщин, плям і вм’ятин. М’якоть під ними може бути гіркою.
Гнучкість. Якщо натиснути на шкірку пальцем,
диня повинна пружинити. Якщо вона тверда — значить, зелена. Коли ж, навпаки, пальці провалюються
— перезріла і скоро зіпсується.
Звук. Під час поплескування по дині він повинен
бути глухим.
Запах. Стигла пахне медом. Якщо аромат взагалі не
відчувається або він неприємний, краще дині не брати.

П

Фото із сайту ukrinform.ua.

ВІДНОВЛЮЄ ШКІРЯНЕ ВЗУТТЯ,
РУКАВИЧКИ ТОЩО

ахищайте від вологи. Мити фрукти бажано
перед вживанням. Але якщо хочете класти
в холодильник чистенькими, то після миття
обсушіть паперовим рушником. Посуд, у якому
зберігаєте, застеліть паперовою серветкою.
Тримайте відкритими. Із запакованих фруктів, овочів, принесених із супермаркету, зніміть
плівку чи відкрийте упаковку. Це забезпечить циркуляцію повітря навколо них і зменшить вологість,
яка спричиняє псування. Плоди і ягоди краще перекласти в керамічні ємності.
Ховайте відразу в холодильник. Адже навіть
година перебування у теплій квартирі, створить
парниковий ефект. Фрукти перезріють.

З

ВИВОДИТЬ СТІЙКІ ПЛЯМИ

дяки цьому пошкодження стануть майже
непомітними.

Змішати 0,25 скл. огіркового соку
та 0,5 скл. молока і протирати обличчя двічі на день, уранці та ввечері. Засіб зберігати в холодильнику.
Джерело: slk.kh.ua.

l НА ЗАМІТКУ

Фото із сайту sovetplus.com.

Усе це про гліцерин – засіб, який, як
з’ясувалося, виручить у багатьох
побутових ситуаціях. Крім того, і
коштує він зовсім недорого. Тож
корисно знати, де його можна
застосувати

Якщо ви не любите або не маєте часу
робити часте вологе прибирання, вам стане у пригоді маленька хитрість: натріть гліцерином лаковані меблі і дзеркала – пил
на них осідатиме значно менше.

очей і повік на 10–15 хвилин. Після
чого маску зняти ватним диском,
обличчя обполоснути прохолодною
водою, а на шкіру навколо очей нанести живильний крем.
Щоб підсилити ефект від огіркової маски, рекомендується 3–4
рази на тиждень класти на повіки
огіркові кружечки й на додаток до
цього для шкіри обличчя застосовувати тонік, також приготований на
основі огірка.

ТОНІК

Ця маска дуже проста у приготуванні, але вельми ефективна. Середній огірок треба натерти на дрібній
тертці, злегка віджати сік і накласти
отриману кашку на шкіру навколо

Ефективний, доступний, універсальний

Забруднень від кави, чорниць, чаю,
чорнильної ручки та багатьох інших буває
непросто позбутися. Спробуйте скористатися гліцерином: нанесіть його на пляму і
залиште мінімум на годину або до моменту, коли побачите, що пляма знебарвилася. Після цього тканину можна випрати в
машинці.

Намочіть забруднені ділянки чистою
водою і присипте їх гірчичним порошком, після чого потріть сухою серветкою. Залишки порошку приберіть за
допомогою ганчірки або губки, змоченої у теплій воді. Гірчиця є прекрасним
розчинником жиру, тому весь бруд залишиться на серветці. Таким способом
чистять електричну плиту, раковину,
холодильник або кухонний гарнітур із
захисним покриттям.

“

МАСКА ПОЖИВНА
ДЛЯ ШКІРИ ВСІХ ТИПІВ
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l ВАРТО ЗНАТИ

ГІРЧИЧНИЙ ПОРОШОК

l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ
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Нерозчинений порошок
соди відіграє роль
абразивної щітки, яка
ретельно почистить
поверхню. Мило в свою
чергу дає змогу не тільки
відмити жирні ділянки, а й
продезінфікувати їх.

МИЛО І СОДА
Мило натріть на крупній тертці, щоб
воно швидше розчинилося, і залийте
теплою водою. Ним протріть усі забруднені поверхні. Поки розчин не висох,
на губку насипте невелику кількість
харчової соди і пройдіться нею по всіх
ділянках жиру. Залишіть на поверхні
на 15—20 хвилин, після чого змийте
губкою, змоченою в теплій воді. Нерозчинений порошок соди відіграє роль

абразивної щітки, яка ретельно почистить поверхню. Мило в свою чергу дає
змогу не тільки відмити жирні ділянки,
а й продезінфікувати їх.
Цим способом можна очищати тільки
металеві елементи. На поверхнях із глянцевим або лаковим покриттям від соди
можуть утворитися подряпини.

СПИРТ І ОЦЕТ
Цей спосіб застосовують, щоб відмити від жиру будь–які поверхні на кухні.
Крім того, приготований розчин прекрасР Е К Л А М А

но дезінфікує меблі, техніку і начиння,
позбавляючи їх від бактерій і мікробів.
Змішайте звичайну воду, столовий
оцет, спирт або горілку у співвідношенні
2:1:1 і додайте до суміші третину чайної
ложки будь–якої ефірної олії. Засіб залийте в пульверизатор і обробіть ним усі
забруднені ділянки, після чого залиште
на 10—15 хвилин. Після цього змийте залишки розчину разом із відсталим жиром
за допомогою вологої ганчірки або губки.
Після такої обробки поверхня буде виділяти легкий аромат ефірної олії.
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l СІМ «Я»

l ЖИТТЯ, ЯК СЕРІАЛ

Як підтримати
у дитині краще

Розбита тарілка змінила долю

– Мій старший син такий
розважливий. На нього
можна покластися. А
от від меншого добра
не чекай: ніби усе на
зло робить, – жінка на
зупинці надто голосно
ділилася з іншою
нюансами свого
життя
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

чуже життя не заглянеш, та й чи потрібно,
однак іноді розмови,
які долітають «з життя», змушують переглядати й своє.
Як то не сподіватися нічого
доброго від власної дитини?
А вона ж якщо не знає, то відчуває такі очікування матері
й підтримує надану їй роль,
не відаючи, як від неї позбавитися. Так буває, що у сім’ї
хтось із дітей виконує роль
агресора, а інший — жертви,
один — зразковий і відповідальний, а інший — легковажний, хтось — хворобливий, а його брат чи сестра —
через те мають роль другого
плану. Іноді ми й самі не помічаємо, як закріплюємо певні сценарії за своїми дітьми,
час від часу промовляючи
вголос щось на кшталт: «Я так
і знала, що ти злий і не любиш своєї сестри» або «Хто ж
ще може бути такою нечупарою?!». Небезпечні вислови,
які вибивають драбину з-під
ніг у того, хто, можливо, дуже
хоче змінити становище.
О с ь д о н ь к а р а п то м
пропонує мені описати їй
її старших братів — озвучити характеристики головних
героїв, з одним із яких їй
доводиться ділити спільний
простір. Я важко добираю
слова, які б показували, що
поважаю обох і що кожен

Відповіді
на cканворд із с. 15
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із них — по-своєму цікава
людина. Я прагну, щоб вона
шанобливо ставилася до них
попри те, що кожен із нас чомусь буває несправедливим
до інших.
Автори бестселера «Брати
й сестри. Як допомогти вашим
дітям жити дружно» американці Адель Фабер та Елейн
Мазліш порушують проблему обридливої ролі, наданої
в сім’ї, та радять батькам усіма силами допомагати своїм
чадам її позбавлятися. Наприклад, агресор щодо меншого
брата (сестрички) якось може
почути не про покарання, яке
він заслужив, а пропозицію
застосувати свою доброту,
яка в нього точно є. А молодше дитя — рецепт, як можна
спробувати захиститися, бо ж
роль «жертви» колись треба
скидати.
Є багато показових ситуацій, коли діти щасливі,
бо батьки не присвоїли їм
ролі «не такого» або не дозволили, щоб її присвоїли інші.
Лише заохочували виявляти
найкращі риси й устремління. Наприклад, мій знайомий
здолав багатокілометровий
марафон на інвалідному візку. Він досяг своєї мрії, а його
батько у цей час старався
бігти поруч. Потім він поділився, що ніколи не ставився
до сина як до інваліда: в сім’ї
хлопцю з малих років демонстрували такі ж очікування,
як до будь-якої дитини без
фізичних вад.
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».
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Маргарита ніби вросла в землю ногами. Побачити подібне вона
не очікувала, та й не хотіла, чесно кажучи
Фото із сайту ukr.media.

На порозі з двома торбами
і з наплічником стояла колишня
свекруха. Позаду, ніяково
переступаючи з ноги на ногу,
тупцював колишній чоловік.
— Маргариточко, донечко, —
винувато і якось зсутулившись,
радше прошепотіла, ніж сказала
свекруха. — Не жени, донечко!
Тут таке сталось… Жити ніде.
Іти нікуди. Можна ми у тебе
житимемо? — і, навіть відповіді
не дочекавшись, спробувала
пройти в дім
Анна КОРОЛЬОВА

и не вперше в житті добра
і завше усміхнена Маргарита, яка, почувши криве слівце і в сорок років червоніла, мов
дівча, сказала твердим, аж ніби
металевим, голосом:
— А в нашому телятнику місць
немає. Усім бикам хвости вже закрутили, тож беріть свої речі і їдьте назад до столиці. Мій свинарник
для нових мешканців зачинений.
Вас тут ніхто не чекає.
Свекруха аж крякнула від несподіванки, а колишній чоловік
сполотнів. Потім рвучко вибіг з-поза матері і, затинаючись, заволав:
— Діти… У мене тут донька і син живуть. Ми не до тебе,
до них приїхали, — і голосно вже
у хату: — Олечко, Матвію, тато з бабусею приїхали!
— А нема у тебе дітей, — мовила тихо Маргарита, — вже три
роки, як їх усиновив інший батько. Забув? Ти ж сам відмову писав.
Ідіть, бо зараз повернуться брат
і чоловік.
Незвані гості ще трохи постояли, а потім уже геть знесилено
попросили:
— Дай хоч чаю. Цілий день нічого не їли. Без грошей геть. Навіть
на дорогу до міста копійки не маємо.
Маргарита тоді вийняла сотню,
вручила колишній свекрусі і прямо
перед носом зачинила двері.
Притулилась знесилено до дверей і сповзла на підлогу. Перед

Ч

«Розбила, розбила мою тарілку улюблену. Господиня! Це тобі не в селі
на фермі у мами корів доїти».

очима пливли, змінюючи одна
одну, картинки з минулого.
…Зима. Мороз. Двоє заплаканих дітей і лемент свекрухи. Здається, Маргарита тоді так і вискочила з дому у кімнатних тапочках.
Матвійко встиг накинути курточку, Олю вона прикрила своїм халатом.

“

— А нема у тебе
дітей, — мовила тихо
Маргарита, — вже три
роки, як їх усиновив
інший батько. Забув?
Ти ж сам відмову писав.

Доки чекала таксі, гарячково
думала, куди ж поїхати. До батьків у далеке село не довезуть, та й
грошей ні копієчки. А тут ще свекруха довкола осою кружляє:
— Розбила, розбила мою тарілку улюблену. Господиня! Це тобі
не в селі на фермі у мами корів
доїти. Свинарника я в себе у домі
не допущу.
Позаду тупцював чоловік. Щось

намагався сказати, але вкрай розгубився. Не знав, кого ж підтримати.
Мамі він перечити не вмів і не хотів,
а дружину ніби й шкода — вона ж
нічого й не зробила. Коли під’їхало
таксі, сунув Маргариті зім’яту сотку
і, затинаючись, сказав:
— Ну… Ти цей… Бувай чи що…
…Через три місяці їх розлучили. Від дітей він відмовився. Маргариту це особливо тоді вразило.
Гаразд, вона не до душі його мамі
була, а діти в чому винні? Прекрасно знала, що без маминого слова
чоловік і з ліжка ніколи не вставав, — отже, це була її ідея.
…Більше після того нічного
візиту колишні свекруха й чоловік у її житті не з’являлись, хоча
Маргарита і досі жалкує, що тоді
отак їх виставила, навіть не дізнавшись, що ж, власне, сталося.
Діти виросли без батька і навіть не питали про нього ніколи.
Та сніжна зима їм запам’яталась
на все життя.
…А тарілку ту не Маргарита
розбила, а чоловік. Просто зізнатись матері, йому було по-дитячому лячно, от і «списав» на дружину.

Т
Фото із сайту tut-cikavo.com.
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Найпотужніший у Західній півкулі Ніагарський
водоспад (на фото, висота 51 м, над рівнем моря –
99 м), який знаходиться на кордоні Канади і США,
до Дня Незалежності України підсвітили синім та
жовтим кольорами. Таку акцію ініціювало Посольство
України в Канаді. «Хочемо, щоб, дивлячись на цей прекрасний і могутній водоспад, кожен міг подумати про
енергію і непереборну життєву силу української незалежності», – заявив напередодні Надзвичаний і Повноважний посол України в Канаді Андрій Шевченко.

www.volyn.com.ua
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l УНІКАЛЬНА КРАЇНА

І мед дають, і не кусають!
Пасічник із Житомирщини вивів
«спокійну»
у п
породу бджіл

Фото зі сторінки Андрія САДОВОГО у Facebook.

Фото із сайту rivne1.tv.

l СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ
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Фото із сайту suspilne.media.

«На своїй пасіці я можу спокійно ходити в шортах».

Володимир Орашкевич, який мешкає у селі Великі Низгірці
на Бердичівщині, розводить «божих комах», які не жалять
людей. Чоловік каже, що любов до бджільництва у
нього з дитинства, адже його батько теж був пасічником.
Першу власну пасіку Володимир завів ще у 16 років. Вона
налічувала 12–15 вуликів. Нині Орашкевич має пів сотні
бджолиних сімей, породу яких вивів самотужки
Ольга ВЕКЕРИК

ема медозбору, а ось ця, племінна, занесла трохи меду,
– розповідає чоловік. – Це моя домашня бджола, з якою
вже 20 літ працюю. Я її не проміняю ні на що, хоча вже
двічі від неї розплід забирав. Якщо в сезон якась пасіка не приносить мед, просто міняю матку або ж приєдную до тих бджіл, які, я
знаю, будуть добрими комахами-трудівницями».
За словами пана Володимира, порода не впливає на смак меду,
але при цьому його бджоли безпечні та не жалять: «Вони на людей,
як бачите, не реагують. Німці вивели таку породу, і наші теж вирощують. Особисто я 20 років грався зі своєю, щоб мої бджоли не були

«Н

“

Іще Альберт Ейнштейн пророкував: «Через
4 роки після загибелі останньої бджоли
загине й людство».

агресивними. Вони несуть добрий мед. Різниця лиш у тому, що біля
своїх я можу ходити просто в шортах і з димарем. Так приємніше за
ними доглядати. Приміром, приходжу я до сусіда, а він у костюмі і
весь обліплений бджолами. Вони кусають. То нащо таких тримати?»
Цьогоріч через аномально спекотне літо надій на врожай меду
у бджоляра мало. Адже медоносність комах залежить від погодних умов. Холод вони переносять краще, ніж спеку: «Якщо 18–20
градусів тепла, то й рослини добре виділяють нектар, і для бджіл є
робота. Якщо плюс 24 і вище – квіти так само виділяють пилок, але
він застигає у рослині, і бджоли приносять його менше».
Та, каже Володимир Орашкевич, його родині і самим комахам
меду вистачить. Головне – «щоб і ми, і вони були живі та здорові. Бо
як бджоли згинуть, то і людство зникне».
У цьому українського бджоляра-селекціонера підтримують
пасічники, вчені та зоозахисники з усього світу. Вони недаремно
б’ють на сполох. Масове вимирання бджіл є проблемою світового
масштабу. За оцінкою ООН, більше 40% цих запилювачів – під
загрозою зникнення. Тільки в Україні щороку гине 45–50 тисяч
бджолиних сімей. Торік лише через отруєння хімікатами, якими
недобросовісні фермери обробляють поля, постраждало 310
українських пасік. Фіксують такі випадки і цього року. Водночас
Міжнародна некомерційна екологічна організація «Спостерігачі
Землі» назвала бджолу найбільш важливою істотою для збереження екосистеми планети. Тож дослухаймося до слів Володимира Орашкевича – бережімо цих комах-трудівниць. Бо ж іще
Альберт Ейнштейн пророкував: «Через 4 роки після загибелі останньої бджоли загине й людство».
За матеріалами suspilne.media, rubryka.com, day.kyiv.ua.

Фантастика: озеро Нобель з висоти пташиного польоту.

Андрій Садовий: «За нами неймовірне озеро
Нобель і 20 років щасливого подружнього
життя. Українське Полісся — гарний вибір для
відпочинку і відновлення. Приїжджайте!»

Мер Львова відзначив
20-річчя подружнього життя
на поліському озері
Разом із дружиною Катериною вони святкували пам’ятний для них
день на озері Нобель, що на Рівненщині
Василина СМЕТАНА

ро це голова найбільшого
україномовного міста світу написав на своїй сторінці
у Facebook: «За нами неймовірне
озеро Нобель і 20 років щасливого
подружнього життя. Українське Полісся — гарний вибір для відпочинку
і відновлення. Приїжджайте!» — підписав він своє із дружиною Катериною Кіт фото.
В іншому дописі Андрій Садовий
поділився враженнями від відвідування й інших туристичних місцин Рівненської області: «Тут є все,
про що може тільки мріяти турист.
У мальовничих лісах живуть оле-

П

ні, лані, муфлони, ростуть чорниця
і ожина. Таких великих грибів я ще не
бачив. А ще можна помилуватись наживо гліцериновими озерами. Ми купались у прозорих водах, а потім рибалили. Довго-довго роздивлялись ці
красоти. Тут ніби немає поняття часу.
Ні, тут просто немає часу. Це дає змогу відключитись і думати лише про
те, що тебе оточує тут і зараз. І більше
нічого не треба. Незаймана природа,
здається, ще ніколи не зустрічала нікого, крім нас», — захоплений керівник Львова.
Мер також відвідав найбільший
у Європі гранітний кар’єр, «неймовірний музей етнографії в Сарнах»,
а також Тараканівський форт, який,

щоправда, на його думку, потребує
нового господаря (зараз належить
Міністерству оборони), вкладення
грошей і створення на його базі великого Музею І Світової війни.
Не обійшлося і без сумного —
голова на власні очі побачив сотні
гектарів землі, яку знищили шукачі
бурштину. «Часом бажання людської
наживи доводить природу до розпачу», — каже Садовий, та все ж закінчує
опис своєї подорожі на оптимістичній
ноті: «Для чого це все пишу. Люди, подорожуйте Україною! Знаю, що наша
країна велика і неосяжна. Але давайте
спробуємо об’їхати, обійти, обійняти
і зшити всі ці красоти. В цьому теж
наша Незалежність».

l ЦЕ ЦІКАВО!

Україна купила криголам для антарктичних
експедицій
Київ заплатив за 30-річний корабель,
виготовлений у Британії, 5 мільйонів доларів
(150 мільйонів гривень)
Василь КІТ

ля такого судна в чудовому стані — це копійки.
Україні не продали б його так дешево, якби це була
комерційна купівля. Але українці придбали легендарне науково-дослідницьке судно «Джеймс Кларк
Росс» для наукових цілей в Антарктиді, де діє наша станція імені Вернадського — колись, до речі, подарована
Україні тими ж британцями. Планується, що криголам

Д

прибуде до Одеси на початку осені цього року. Для
України придбання цього судна відкриває «цілий світ
нових можливостей», заявив щасливий директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.
«А ще для нас цей криголам має цінність як символ, адже
саме він привіз першу українську антарктичну експедицію на колишню британську станцію «Фарадей» — зараз
нашу «Академік Вернадський» — 1996 року», — зазначив він.
Корабель має послужити українцям ще щонайменше 20 років. Зараз для нього шукають нову
назву. Ви теж можете надавати свої пропозиції — їх
приймають до 29 серпня.

ПОНЕДІЛОК, 30 СЕРПНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

30 серпня — 5 вересня

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

l КОЗАЦЬКОГО РОДУ!

Катерина Осадча народила третього
сина

Фото зі сторінки в Instagram Юрія ГОРБУНОВА.

У шлюбі знаменитості з
українським ведучим Юрієм
Горбуновим це друга дитина
Лія ЛІС

ривіт, наш новий Всесвіт!
Я мама трьох синів. Юро,
дякую тобі за те, що кожну хвилину був поруч, у нас виходять
гарні хлопці», — повідомила новоспечена 37-річна мама про радісну
подію на своїй сторінці в Instagram.
«Ми безмежно щасливі! Яке це неймовірне відчуття — перерізати пуповину і бачити, як з’являється на світ
твоя дитина! Дякую тобі за це!» — написав у свою чергу 50-річний Юрій
Горбунов.
…І, як справжня телеведуча, Катерина Осадча вийшла у прямий ефір
просто з пологового будинку. Усміхнена і з макіяжем, вона поспілкувалася
з ведучими «Сніданку» на «1+1». Катя
розповіла, що почувається чудово,
з немовлям теж усе гаразд. «Тато щасливий, тато з нашим старшим сином
Іваном (йому 4 роки. — Ред.) вдома,
тому що треба розподіляти обов’язки», — поділилася Осадча.

«П

Перерізавши пуповину, Юрій Горбунов стрибав від радощів!

“

Юро, дякую тобі за те,
що кожну хвилину був
поруч, у нас виходять
гарні хлопці.

Імені новонародженого хлопчика
Катерина поки не називала, оскільки
вони з чоловіком усе ще обирають між
декількома. Справа в тому, що подруж-

жя чекало дівчинку, а тут — знову треба підбирати чоловіче ім’я.
Телеведуча також повідомила, що засиджуватися у декреті
довго не планує, і розсекретила новий час програми «Світське життя»
на «1+1». Тож, за словами Катерини,
творці «Світського» дослухалися
до глядачів, які були засмучені пізнім виходом програми в ефір, і тепер
проєкт транслюватиметься щонеділі
о 18.30 на «1+1». Прем’єра нового сезону відбудеться 5 вересня.

ВІВТОРОК, 31 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»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Т/с «Моя улюблена
Страшко»
22.45 Т/с «Рідня» (12+)

ІНТЕР
05:00, 04:55 «Телемагазин»
05:30, 00:00 «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»
10:00 «Корисна програма»
12:25 Т/с «Детектив Ренуар»
14:40, 15:35 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий випадок»
18:00, 19:00, 03:15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА ТА ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛІВ»
01:45 Х/ф «ІНСПЕКТОР КАРНОГО
РОЗШУКУ»

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. Новий сезон
10.30, 18.00 Т/с «Люся. Інтерн» (12+)
11.30 Т/с «Виходьте без дзвінка»
(12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину
(16+)
16.00 Т/с «Хід прокурора» (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Клятва лікаря»
23.10 Т/с «Вікно життя» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.40 Т/с «Комісар Рекс»
09.45 «МастерШеф» (12+)
13.05, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Супербабуся» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Полонена» (16+)
23.00 Т/с «Все не випадково» (16+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.05 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
11.25, 13.15 Х/ф
«СИНГУЛЯРНІСТЬ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.10 Т/с «Пес» (16+)
16.50, 21.30 Т/с «Дільничний з
ДВРЗ» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.25 Громадянська оборона
23.40 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА» (18+)

08.55 Т/с «Мама» (12+)
сьогодення 05:15 Містична
Україна
13.10, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаК-1
Новини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
06.30 «TOP SHOP»
19.05 «Супербабуся» (12+)
08.00 М/с «Юху та його друзі»
20.15, 22.50 Т/с «Полонена» (16+) 08.25 «Ух ти show»
23.00 Т/с «Все не випадково»
09.00 «Орел і решка. Шопінг»
(16+)
10.00, 18.10 «Орел і решка.
Морський сезон»
ICTV
11.00, 20.00 «Орел і решка.
Івлєєва VS Бєдняков»
05.00 Служба розшуку дітей
13.00 Х/ф «ЧОЛОВІК
05.05 Громадянська оборона
НАРОЗХВАТ» (16+)
05.55 Факти тижня
14.50 Т/с «Беверлі-Хіллс, 90210»
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини 22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
10.05 Скетч-шоу «На трьох» (16+) 23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСЬКА
НЕЗАЙМАНА» (18+)
11.20, 13.15 Х/ф «ВБИВСТВО У
СХІДНОМУ ЕКСПРЕСІ»
2+2
(16+)
ІНТЕР
12.45, 15.45, 18.45 Факти. День
06.00 «Джедаі 2019»
05:00 «Телемагазин»
14.10, 16.10 Т/с «Розтин
06.35 Т/с «Опер за викликом-4»
05:25, 00:55 «Слідство вели... з
покаже-2» (16+)
(16+)
Леонідом Каневським»
20.25 Прихована небезпека
10.40 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
21.10 Факти. Вечір
Новини
ДНІ МИНУЛОГО
21.30 Т/с «Дільничний з ДВРЗ»
07:10, 08:10, 09:15 «Ранок з
МАЙБУТНЬОГО» (16+)
(16+)
Інтером»
13.05 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
10:05, 18:00, 19:00, 03:30 Ток-шоу 23.30 Х/ф «СУДНИЙ ДЕНЬ»
АПОКАЛІПСИС» (16+)
(16+)
«Стосується кожного»
15.55, 16.55 «Загублений світ»
12:25 Х/ф «УКОЛ
17.55 «Секретні матеріали»
НОВИЙ КАНАЛ 18.15 «Спецкор»
ПАРАСОЛЬКОЮ»
14:10 Х/ф «ВТЕЧА»
18.50 «Джедаі»
06.00, 07.35 «Kids time»
16:05 «Жди мене. Україна»
19.25 «Спорт Тайм»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
20:00 «Подробиці»
19.30 «Гроші 2021» (16+)
07.40 «Орел і решка»
21:00 Х/ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА 09.50 Т/с «Надприродне» (16+)
20.25, 21.30 Т/с «Плут» (16+)
ХОЛМСА І ДОКТОРА ВАТСОНА» 12.45 Х/ф «КОНГО» (16+)
22.35 Т/с «CSI: Місце злочину»
02:30 Х/ф «ЕКІПАЖ МАШИНИ
(16+)
14.55 Х/ф «СЬОМИЙ СИН» (16+)
БОЙОВОЇ»
16.55 «Хто зверху?» (12+)
ФУТБОЛ-1
21.00 Х/ф «ШІСТЬ ДНІВ, СІМ
УКРАЇНА
НОЧЕЙ» (16+)
06.00, 08.00, 22.15 Топ-матч
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
23.00 Х/ф «ПОДРУЖКИ
06.10 Кривбас - Поділля.
Україною
НАРЕЧЕНОЇ» (16+)
Чемпіонат України. Перша ліга
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
08.10 Рух - Львів. Чемпіонат
МЕГА
Сьогодні
України 10.00 «Великий футбол»
09.00 Зірковий шлях. Новий сезон 06:00 Страх у твоєму домі 06:45 11.40 Касимпаша - Галатасарай.
10.30 Т/с «Виходьте без дзвінка» Бандитська Одеса 09:10 Правда Чемпіонат Туреччини 13.20
(12+)
життя 10:20, 01:35 Речовий
Металіст 1925 - Дніпро-1.
доказ 11:30 Вирішальні битви
Чемпіонат України 15.00, 19.00,
13.30, 15.30 Історія одного
2 світової 12:30 Україна: забута
22.30 Футбол NEWS 15.20
злочину (16+)
історія 13:15 Скарб.UA 14:10
Волинь - Металіст. Чемпіонат
16.00 Т/с «Хід прокурора» (16+)
Дикі тварини 15:10, 19:55 Їжа
України. Перша ліга 17.05, 20.15
18.00 Т/с «Люся. Інтерн» (12+)
Yellow 17.15 Алтай - Фенербахче.
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна» богів 16:10, 21:50 Друге життя
звичайних речей 17:05, 22:45
Чемпіонат Туреччини 19.20
21.00, 23.10 Т/с «Клятва лікаря»
Шукачі неприємностей 18:00
Передмова до 4, 5 та 6 турів. Відбір
Таємниці акул 18:55, 23:40 Крізь до ЧС- 2022 Прем’єра 20.25
СТБ
простір і час з Мораном Фріменом Минай - Шахтар. Чемпіонат України
05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
20:50 Дикі Кариби 00:35 Адольф 22.50 Чемпіонат Нідерландів.
історія»
Гітлер. Шлях 02:30 Прихована
Огляд туру 23.45 Інгулець 06.05 Х/ф «ЗНАХАР»
реальність 04:25 Природа
Маріуполь. Чемпіонат України
05.50 «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»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Т/с «Моя улюблена
Страшко»
22.40 Т/с «Рідня» (12+)

СЕРЕДА, 1 ВЕРЕСНЯ
НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.40 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.45 «Орел і решка»
09.50 Т/с «Надприродне» (16+)
12.45 «Кохання на виживання» (16+)
15.00 Х/ф «МОЯ
СУПЕРКОЛИШНЯ» (16+)
17.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «МІС
КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ»
23.30 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД: ВСЕ
АБО НІЧОГО»

МЕГА
06:00 Страх у твоєму домі 06:45
Бандитський Київ 09:10 Правда
життя 10:20, 01:35 Речовий доказ
11:30 Вирішальні битви 2 світової
12:30 Україна: забута історія
13:15 Війна всередині нас 14:10
Дикі тварини 15:10, 19:50 Їжа
богів 16:10, 21:50 Друге життя
звичайних речей 17:05, 22:45 Шукачі
неприємностей 18:00 Таємниці
акул 18:55, 23:40 Крізь простір і
час з Мораном Фріменом 20:50
Дикі Кариби 00:35 Адольф Гітлер.
Шлях 02:30 Скептик 04:10 Природа
сьогодення 05:00 Містична Україна

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.00 «Орел і решка. Шопінг»
10.00, 13.00, 18.10 «Орел і решка.
Морський сезон»

11.00, 20.00 «Орел і решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
14.50 Т/с «Беверлі-Хіллс, 90210»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.20 Х/ф «ВОРОГ МІЙ» (16+)
08.40 Х/ф «ЗНАМЕННЯ» (16+)
11.00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12.55, 16.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Джедаі 2021»
20.30, 21.35 Т/с «Плут» (16+)
22.40 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 13.05, 22.15 Топматч 06.10 Алтай - Фенербахче.
Чемпіонат Туреччини 08.10
Десна - Верес. Чемпіонат України
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол
NEWS 10.20 Волинь - Металіст.
Чемпіонат України. Перша ліга
12.10, 19.20 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру 13.10 «Великий футбол»
15.20, 20.15 Yellow 15.30, 22.50
Передмова до 4, 5 та 6 турів. Відбір
до ЧС- 2022 16.20 Минай - Шахтар.
Чемпіонат України 18.05 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру 20.25
Бешикташ - Фатіх Карагюмрюк.
Чемпіонат Туреччини 23.45 Рух Львів. Чемпіонат України

1+1
05.30 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих людей
2021»
11.15, 12.20, 14.05 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Т/с «Моя улюблена
Страшко»
22.40 Т/с «Рідня» (12+)

ІНТЕР
05:25, 23:55 «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»
10:00 «Корисна програма»
12:25 Т/с «Детектив Ренуар»
14:40, 15:35 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий випадок»
18:00, 19:00, 03:30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА ТА ДОКТОРА ВАТСОНА.
СКАРБИ АГРИ»
01:45 Х/ф «ВЗЯТИ ЖИВИМ»

Сьогодні
09.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.30 Т/с «Люся. Інтерн» (12+)
11.30 Т/с «Виходьте без дзвінка»
(12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину
(16+)
16.50 Футбол. Відбір до ЧС- 2022.
Казахстан-Україна
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Клятва лікаря»
23.10 Т/с «Вікно життя» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.00 Т/с «Комісар Рекс»
10.00 «МастерШеф» (12+)
13.05, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Супербабуся» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Полонена» (16+)
23.00 Т/с «Все не випадково» (16+)

ICTV

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.05 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
11.25, 13.15 Х/ф «ШОУ
ПОЧИНАЄТЬСЯ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Т/с «Пес» (16+)
16.50, 21.30 Т/с «Дільничний з
ДВРЗ» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
УКРАЇНА
20.20 Секретний фронт
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною 23.35 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА-2:
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
АПОКАЛІПСИС» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20 «Орел і решка»
09.20 Т/с «Надприродне» (16+)
12.15 «Кохання на виживання» (16+)
14.25 Х/ф «ЧОГО ХОЧУТЬ ЖІНКИ»
17.00 «Хто зверху?» (12+)
21.10 Х/ф «МІС
КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ
2: ОЗБРОЄНА І
ЛЕГЕНДАРНА»
23.40 Х/ф «ПОКИ ТИ СПАВ»

МЕГА
06:00 Страх у твоєму домі 06:45
Бандитська Одеса 09:00 Правда
життя 10:10, 01:30 Речовий доказ
11:20 Вирішальні битви 2 світової
12:20 Україна: забута історія 13:15
Війна всередині нас 14:10 Дикі
тварини 15:10, 19:50 Їжа богів
16:10, 21:50 Друге життя звичайних
речей 17:05, 22:45 Шукачі
неприємностей 18:00 Таємниці
акул 18:55, 23:40 Крізь простір і
час з Мораном Фріменом 20:50
Дикі Кариби 00:35 Апокаліпсис:
Нескінченна війна 02:25
Бандитський Київ 04:30 Природа
сьогодення 05:20 Містична Україна

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.00 «Орел і решка. Шопінг»
10.00, 13.00, 18.10 «Орел і решка.
Морський сезон»

11.00, 20.00 «Орел і решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
14.50 Т/с «Беверлі-Хіллс, 90210»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 Х/ф «ПЕРШЕ ВБИВСТВО»
(16+)
08.00 Х/ф «ЗЕЛЕНА МИЛЯ» (16+)
11.50 Т/с «Мисливці за реліквіями»
13.50, 16.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Воїни доріг»
20.25, 21.30 Т/с «Плут» (16+)
22.35 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 15.20 Топ-матч 06.10
Бешикташ - Фатіх Карагюмрюк.
Чемпіонат Туреччини 08.10 Минай
- Шахтар. Чемпіонат України 10.00,
15.00, 17.45, 22.30 Футбол NEWS
10.20, 15.35 Yellow 10.30 Кривбас Поділля. Чемпіонат України. Перша
ліга 12.15 Десна - Верес. Чемпіонат
України 14.05 Передмова до 4, 5 та
6 турів. Відбір до ЧС- 2022 г. 15.45,
18.55 «Головна команда» 16.50 LIVE.
Казахстан - Україна. Відбір до ЧС2022 19.45 Рух - Львів. Чемпіонат
України 21.35 LIVE. Португалія Ірландія. Відбір до ЧС- 2022 23.40
Туреччина - Чорногорія. Відбір до
ЧС- 2022 Прем’єра

П’ЯТНИЦЯ, 3 ВЕРЕСНЯ

ЧЕТВЕР, 2 ВЕРЕСНЯ
1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих людей
2021»
11.15, 12.20, 14.05 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45 Т/с «Моя улюблена Страшко»
21.45 «Право на владу 2021»

23.50 Т/с «Вікно життя» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.35 Т/с «Комісар Рекс»
09.35 «МайстерШеф» (12+)
13.05, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Супербабуся» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Полонена» (16+)
23.05 Т/с «Все не випадково» (16+)

ICTV

21:50 Друге життя звичайних речей
17:05, 22:45 Шукачі неприємностей
18:00 Таємниці акул 18:55, 23:40
Крізь простір і час з Мораном
Фріменом 20:50 Дика Індія 00:35
Апокаліпсис: Нескінченна війна 02:25
Скептик 03:30 Володимир Івасюк
04:30 Велика одіссея людства 05:20
Містична Україна

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.00 «Орел і решка. Шопінг»
10.00, 13.00, 18.10 «Орел і решка.
Морський сезон»
11.00, 20.00 «Орел і решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
14.50 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
ІНТЕР
10.05 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
11.15, 13.15 Х/ф «СУДНИЙ ДЕНЬ»
05:00 «Телемагазин»
(16+)
05:30, 00:00 «Слідство вели... з
12.45, 15.45 Факти. День
Леонідом Каневським»
14.00, 16.10 Т/с «Пес» (16+)
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
2+2
16.50, 21.30 Т/с «Дільничний з ДВРЗ»
Новини
06.00
Х/ф
«ЛЮДИ
ІКС: ПЕРШИЙ
(16+)
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
КЛАС» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
10:00 «Корисна програма»
08.40 Х/ф «РОСОМАХА.
20.20 Антизомбі
12:25 Т/с «Детектив Ренуар»
БЕЗСМЕРТНИЙ» (16+)
23.35 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА-3:
14:40, 15:35 «Речдок»
11.00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
ВИМИРАННЯ» (16+)
16:25 «Речдок. Особливий випадок»
12.55, 16.55 «Загублений світ»
18:00, 19:00, 03:15 Ток-шоу
17.55 «Секретні матеріали»
НОВИЙ
КАНАЛ
«Стосується кожного»
18.15 «Спецкор»
20:00 «Подробиці»
06.00, 07.50 «Kids time»
18.50 «Джедаі»
21:00 Х/ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА
06.05 М/с «Том і Джеррі»
19.25 «Спорт Тайм»
ХОЛМСА ТА ДОКТОРА ВАТСОНА.
07.55 «Орел і решка»
19.30 «Воїни доріг»
ДВАДЦЯТИЙ ВІК ПОЧИНАЄТЬСЯ» 10.00 Т/с «Надприродне» (16+)
20.25, 21.30 Т/с «Плут» (16+)
01:45 Х/ф «ВЗЯТИ ЖИВИМ»
12.55 «Кохання на виживання» (16+) 22.35 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)
14.55 Х/ф «ПОКИ ТИ СПАВ»
УКРАЇНА
ФУТБОЛ-1
17.00, 19.00 «Хто зверху?» (12+)
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною 21.05 Х/ф «СВЕКРУХА-МОНСТР»
06.00, 08.00, 21.25 Топ-матч 06.10,
(16+)
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
17.10 Португалія - Ірландія. Відбір
23.05 Х/ф «ПОЧНИ СПОЧАТКУ»
Сьогодні
до ЧС- 2022 08.10 Туреччина (12+)
09.00 Зірковий шлях. Новий сезон
Чорногорія. Відбір до ЧС- 2022 10.00,
10.30 Т/с «Виходьте без дзвінка»
15.00, 19.00, 22.30 Футбол NEWS
МЕГА
(12+)
10.20, 13.15 «Головна команда»
13.30, 15.30 Історія одного злочину 06:00 Страх у твоєму домі 06:45
11.25, 19.35 Казахстан - Україна.
Бандитський Київ 09:05 Правда
Відбір до ЧС- 2022 14.05, 15.20 Огляд
(16+)
життя
10:00,
01:30
Речовий
доказ
1-го ігрового дня. Відбір до ЧС- 2022
16.00 Т/с «Хід прокурора» (16+)
11:10
Вирішальні
битви
2
Світової
19.20
Yellow 21.35 LIVE. Швеція 18.00 Т/с «Люся. Інтерн» (12+)
12:10 Україна: забута історія 13:05 Іспанія. Відбір до ЧС- 2022 23.40
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
Війна всередині нас 14:05 Дикі
Ліхтенштейн - Німеччина. Відбір до
21.00 Т/с «Клятва лікаря»
тварини 15:05, 19:50 Їжа богів 16:05, ЧС- 2022 Прем’єра
23.10 Слідами української екології

СУБОТА, 4 ВЕРЕСНЯ
1+1
05.20, 22.15 «Жіночий квартал»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 18.30 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Вечірній квартал 2021»

ІНТЕР
05:05 «Телемагазин»
05:35 Мультфільм
06:00 «Слово Предстоятеля»
06:10 «Орел і решка. На краю світу»
07:10 Х/ф «ЛЮДИНА-ОРКЕСТР»
09:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10:00 «Корисна програма»
10:55 Х/ф «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ
БІЛЯ ДИКАНЬКИ»
12:20 Х/ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА ТА ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВІЛІВ»
15:15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН І ТРИ
МУШКЕТЕРИ»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Всі зірки в Юрмалі»
22:10 Д/п «Гибель Нахімова.
Врятуйте наші душі»
23:00 Х/ф «ЕКІПАЖ»
01:55 Х/ф «ПОЇЗД ПОЗА
РОЗКЛАДОМ»
03:10 М/ф «Мауглі»
04:15 Х/ф «ТРОЄ В ЧОВНІ, ЯКЩО
НЕ РАХУВАТИ СОБАКИ»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.25 Реальна містика
08.40 Т/с «Люся. Інтерн» (12+)
10.45 Т/с «Встигнути все виправити»
(12+)
14.40, 15.20 Т/с «Любов матері» (12+)
20.00 Головна тема
21.35 Футбол. Відбір до ЧС- 2022
Україна - Франція
23.50 Т/с «Відкрите вікно» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.55, 10.55 Т/с «Полонена» (16+)
07.55 «Неймовірна правда про зірок»
16.40 «Звана вечеря» (12+)
19.00 «МайстерШеф» (12+)

ICTV
05.00 Еврика!
05.10 Факти
05.35 Антизомбі
06.30 Громадянська оборона
07.30 Прихована небезпека
08.25 Т/с «Розтин покаже-2» (16+)
12.20, 13.05 Х/ф «НЕСТРИМНІ»
(16+)
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф «НЕСТРИМНІ-2» (16+)
16.15 Х/ф «НЕСТРИМНІ-3» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК-3» (16+)
21.10 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК:
СПАДЩИНА» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ЧАСУ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Хто проти блондинок?» (12+)
08.00, 10.00 «Kids time»
08.05 М/ф «Татко гусак»
10.05 «Орел і решка. Земляни»
11.00 «Орел і решка. Чудеса світу»
12.00 «Хто зверху?» (12+)
14.05 Х/ф «СВЕКРУХА-МОНСТР»
(16+)
16.15 Х/ф «ШІСТЬ ДНІВ, СІМ
НОЧЕЙ» (16+)
18.35 Х/ф «ЗЕМНЕ ЯДРО»
21.10 Х/ф «ВСЕСВІТНЯ ВІЙНА
Z» (16+)
23.40 Х/ф «ПОТЯГ СМЕРТІ» (16+)

МЕГА
06:00 Випадковий свідок 08:40
Україна: забута історія 09:30, 20:10
У пошуках істини 10:25 Речовий
доказ 11:35, 00:00 Їжа богів 12:35
Таємнича світова війна 13:35 Історія

1+1

СТБ

05.20, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
06.05 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
09.25, 10.20 «Життя відомих людей
2021»
11.15, 12.20, 14.05 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Одруження наосліп 7»
22.20 Х/ф «ЧОРНИЙ ЛИЦАР»

07.50 «Врятуйте нашу сім’ю» (16+)
11.35, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»
(12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.15, 22.50 Т/с «Слід» (16+)

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин»
05:30, 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»
10:00 «Корисна програма»
12:25 Т/с «Детектив Ренуар»
14:45, 15:40, 00:40 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий
випадок»
18:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «21 МІСТ»
02:55 «Жди мене. Україна»
04:00 Х/ф «ЗОЗУЛЯ З
ДИПЛОМОМ»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
09.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.00 Т/с «Намалюй мені маму»
(12+)
14.00, 15.30 Т/с «Гра в долю» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10, 20.10 Дизель-шоу (12+)
11.45, 13.15, 23.00 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.15 Т/с «Пес» (16+)
16.50 Т/с «Дільничний з ДВРЗ»
(16+)
18.45 Факти. Вечір

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.15 «Орел і решка»
09.30 «Аферисти в сітях» (16+)
13.50 Х/ф «АНГЕЛИ ЧАРЛІ» (12+)
16.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
(16+)
18.50 Х/ф «НА ДРАЙВІ» (16+)
21.00 Х/ф «АГЕНТИ А.Н.К.Л.»
(16+)
23.35 Х/ф «ЦИФРОВА
РАДІОСТАНЦІЯ» (16+)

Містична Україна 05:20 Велика
одіссея людства

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.00 «Орел і решка. Шопінг»
10.00, 13.00, 19.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
11.00, 20.00 «Орел і решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
14.50 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
17.30 М/ф «Астерікс: Земля Богів»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.30 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ДНІ МИНУЛОГО
МАЙБУТНЬОГО» (16+)
09.10 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
АПОКАЛІПСИС» (16+)
12.00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
13.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
22.10 Х/ф «ЛЮДИ ІКС: ТЕМНИЙ
ФЕНІКС»

ФУТБОЛ-1

МЕГА

06.00, 08.00, 20.15 Топ-матч
06.10, 13.10 Фінляндія - Вельс.
06:00 Страх у твоєму домі 06:45
Контрольна гра 08.10 Казахстан Бандитська Одеса 08:50 Правда
життя 10:00, 01:35 Речовий доказ Україна. Відбір до ЧС- 2022 10.00,
11:10 Вирішальні битви 2 Світової 15.00, 19.00, 22.30 Футбол NEWS
12:10 Україна: забута історія
10.20, 15.20, 22.50 Огляд 2-го
13:10 Війна всередині нас 14:05
ігрового дня. Відбір до ЧС- 2022
Дикі тварини 15:05, 19:50 Їжа
11.20 Швеція - Іспанія. Відбір до
богів 16:00, 21:50 Друге життя
ЧС- 2022 17.00, 22.15 Yellow 17.10
звичайних речей 17:00, 22:45
Франція - Боснія і Герцеговина.
Шукачі неприємностей 17:55 Дикі
Відбір до ЧС- 2022 19.20 Відбір
Кариби 18:55, 23:40 Крізь простір
до ЧС- 2022 Огляд туру. Прем’єра
і час з Мораном Фріменом 20:50
Дика Індія 00:35 Коза ностра 02:30 20.25 Угорщина - Англія. Відбір
Таємниці кримінального світу 05:15 до ЧС- 2022

НЕДІЛЯ, 5 ВЕРЕСНЯ
Британських островів з Семом
Віллісом 16:35 Дикі Кариби 17:35
Дика Індія 18:35 Історія українських
земель 21:00 Світ Бірми з Саймоном
Рівом 23:00 Останній день Помпеї
01:00 Містична Україна 02:00
Бандитська Одеса 04:55 Велика
одіссея людства

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Орел і решка. Шопінг»
09.35 М/ф «Мауглі дикої планети»
11.15 М/ф «Астерікс: Земля Богів»
13.00 «Орел і решка. Рай та пекло»
15.50 «Орел і решка. Навколо світу»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.15 «Загублений світ»
11.10 Т/с «Перевізник» (16+)
15.10 Х/ф «ЕКСПАНСИВНА КУЛЯ»
(16+)
17.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЕВІДСОН
І КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
(16+)
19.00 Х/ф «ЛИЦАР ДНЯ» (16+)
21.10 Х/ф «СПІВУЧАСНИК» (16+)
23.40 Х/ф «ВУЛКАН» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 12.10, 15.20 Топ-матч
06.10 Туреччина - Чорногорія.
Відбір до ЧС- 2022 08.10 Швеція Іспанія. Відбір до ЧС- 2022 10.00,
15.00 Футбол NEWS 10.20 Франція
- Боснія і Герцеговина. Відбір до
ЧС- 2022 12.15 Угорщина - Англія.
Відбір до ЧС- 2022 14.05 Відбір до
ЧС- 2022 Огляд туру 15.25 LIVE.
Матч. Чемпіонат України. Перша
ліга 16.15 Yellow 17.25 Казахстан
- Україна. Відбір до ЧС- 2022 19.15
Огляд 2-го ігрового дня. Відбір до
ЧС- 2022 20.30, 22.30, 23.40 «Головна
команда» 21.35 LIVE. Україна Франція. Відбір до ЧС- 2022

1+1
05.00, 19.30 «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
11.00 «Світ навиворіт»
18.30 «Світське життя. 2021»
21.00 «Танці з зірками 2021»

ІНТЕР
06:10 Х/ф «ПІК-ПІК»
08:00 «уДачний проєкт»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 11:55, 12:50 «Інше
життя»
13:35 «Речдок. Випереджаючи
час»
18:05 Х/ф «ПІДОЗРИ МІСТЕРА
ВІЧЕРА: ЗА МЕЖАМИ
ПРИСТОЙНОСТІ»
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 «Ювілейний концерт
Михайла Шуфутинського
«Lovestory»
00:10 Х/ф «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ
БІЛЯ ДИКАНЬКИ»
01:35 «Речдок»

УКРАЇНА
05.50 Сьогодні
06.50 Реальна містика
09.15 Т/с «Клятва лікаря»
17.00, 21.00 Т/с «Аквамарин»
(12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00 Т/с «Встигнути все
виправити» (12+)

СТБ
05.25 «Хата на тата» (12+)
09.25 «МайстерШеф» (12+)
14.25 «Супербабуся» (12+)
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
21.00 «Один за всіх» (16+)
22.10 «Таємниці ДНК» (16+)

ICTV
05.10 Не дай себе обдурити
06.45 Антизомбі
07.45 Секретний фронт
08.45 Громадянська оборона
09.45, 13.00 Т/с «Дільничний з
ДВРЗ» (16+)
12.45 Факти. День
16.30 Т/с «Пес» (16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
УРАГАНОМ» (16+)
23.25 Х/ф «АВТОБАН» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Вар’яти» (12+)
06.30 «Таємний агент» (12+)
07.50, 09.30 «Kids time»
07.55 М/ф «Том і Джеррі. Політ
на Марс»
09.35 Х/ф «ЩОДЕННИКИ
ПРИНЦЕСИ»
11.50 Х/ф «ЩОДЕННИКИ
ПРИНЦЕСИ 2:
КОРОЛІВСЬКІ
ЗАРУЧИНИ»
14.05 Х/ф «МІС
КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ»
16.35 Х/ф «МІС
КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ
2: ОЗБРОЄНА І
ЛЕГЕНДАРНА»
18.50 Х/ф «ПАСАЖИРИ» (12+)
21.00 Х/ф «МІСТЕР ТА МІСІС
СМІТ» (16+)
23.30 «Improv Live Show» (12+)

МЕГА
08:40 Україна: забута історія
09:35, 20:05 У пошуках істини
10:25 Речовий доказ 11:35,
00:00 Їжа богів 12:35 Таємнича
світова війна 13:35 Світ Бірми з
Саймоном Рівом 15:35 Останній
день Помпеї 16:35 Дика Індія
18:35 Історія українських земель
21:00 Історія Британських

островів з Семом Віллісом 01:00,
05:15 Містична Україна 02:00
Правда життя 05:45 Випадковий
свідок

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Орел і решка. Шопінг»
10.30 М/ф «Мауглі дикої планети»
12.15 Х/ф «ВІДЛУННЯ
ДАЛЕКИХ СВІТІВ» (12+)
14.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
15.00 «Орел і решка. Навколо
світу»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2020»
09.00 «Загублений світ»
13.00 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
15.50 Х/ф «ЛЮДИ ІКС: ТЕМНИЙ
ФЕНІКС»
18.00 Х/ф «КОРОЛІ ВУЛИЦЬ»
(16+)
20.10 Х/ф «ДЕНЬ, КОЛИ
ЗЕМЛЯ ЗУПИНИЛАСЬ»
(16+)
22.10 Х/ф «МАЙСТЕР ТАЙ-ЦЗИ»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Сербія - Люксембург. Відбір до
ЧС- 2022 08.10 Нідерланди Чорногорія. Відбір до ЧС- 2022
10.00, 15.00, 19.45, 22.30 Футбол
NEWS 10.20, 13.15 «Головна
команда» 11.25 Україна - Франція.
Відбір до ЧС- 2022 14.05, 15.20
Огляд 1-го ігрового дня. Відбір
до ЧС- 2022 15.50 LIVE. Білорусь
- Вельс. Відбір до ЧС- 2022 г.
16.45 Yellow 17.55, 23.40 «Відбір
до ЧС-2022. Матч-центр» 18.50
LIVE. Англія - Андорра. Відбір до
ЧС- 2022 20.55 «Великий футбол»
21.35 LIVE. Швейцарія - Італія.
Відбір до ЧС- 2022

Що віщують зорі
Гороскоп на 30 серпня – 5 вересня
ОВЕН. Можливо, доля буде випробовувати вас на міцність, однак ви подолаєте перешкоди, якщо віритимете в себе й не звертатимете уваги на плітки й чутки. Вам не варто
боятися змін, постарайтеся відмовитися від усіх
застарілих уявлень про них. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Гарний час для завершення
важливих справ і аналізу ситуації. Будьте
впевнені у своїх силах і можливостях. Краще
піти на компроміс у спірних моментах, ніж
втратити довіру та дружбу. На роботі проявіть
витримку. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
БЛИЗНЮКИ. Ваш графік роботи оптимізують саме так, як вам хотілося б. Зараз
взагалі час виконання ваших бажань. Удачу
гарантують нові ідеї й контакти. В особистому
житті зірки обіцяють вам серйозні зміни. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
РАК. Не засмучуйтеся: оптимізм дасть
змогу вам міняти ситуацію в потрібному для
вас напрямку. Не треба забувати, що найпростіший варіант — не завжди найкращий. Ви
успішно впораєтесь з будь-яким завданням
і одержите вигідну пропозицію роботи. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ЛЕВ. Основну частину часу поглине робота. Важливо ставити перед собою чітку
мету та йти до неї, а не розпорошуватися
по дрібницях. Варто влаштувати зустріч друзів. У вихідні добре б позбутися чогось старого
та непотрібного — будь то речі або стосунки. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
ДІВА. Оптимізм допоможе вам пережити складний початок тижня. Від начальства
краще триматися подалі. Іноді варто продемонструвати ретельність. Ситуація буде
підштовхувати вас до самостійної діяльності
або до пошуку нової роботи. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ТЕРЕЗИ. Робота не зажадає від вас зайвих зусиль, у вас з’явиться можливість
частіше бувати вдома. Ви зможете переконатися у відданості тих, кого кохаєте. Ваші
плани можуть змінитися під впливом зовнішніх
обставин. У вихідні від вашого настрою буде залежати
настрій близьких. Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
СКОРПІОН. Ваші справи підуть набагато успішніше, якщо для реалізації своїх
планів ви заручаєтеся підтримкою друзів.
На вас чекає вдале рішення складних питань.
Із властивою вам завзятістю та працьовитістю
ви зможете досягти більших вершин. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Постарайтеся не відкладати
важливих справ, за вас їх ніхто не завершить.
З колегами проявляйте дипломатичність,
відстоюючи свої погляди. Не відмовляйтеся
від відряджень і подорожей. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — четвер.
КОЗЕРІГ. Поїздки, зустрічі, нові враження — це краще, ніж одноманітність і нудьга.
На роботі постарайтеся бути стриманішим,
не давати підстав для пліток. Подорож, у яку
ви відправитеся, може виявитися надзвичайно
вдалою. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
ВОДОЛІЙ. Бійтеся занадто привабливих
пропозицій. Ви ризикуєте стати жертвою
обману й маніпуляцій. Не звалюйте на себе
надмірний вантаж турбот і справ. Інтуїція —
зараз гарний порадник. Сприятливий день —
середа, несприятливий — субота.
РИБИ. Ви одержите шанс проявити свої
здібності, показавши себе з кращої сторони. Але не забувайте відзначати й успіхи
інших. На роботі важливе вміння працювати в команді. У вихідні відпочиньте,
забудьте про свої проблеми та сумні думки.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
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«Вбрався цей заморський пан в синій лаковий жупан...»
Баклажани використовують для найрізноманітніших страв: від
супів та закусок до заготовок на зиму, при цьому вважається, що
в їжу можна вживати тільки молоді плоди. Ці овочі дуже корисні,
особливо людям старшого віку, адже позитивно впливають на
роботу серця. Проте у свіжому вигляді зірвані синенькі можуть
зберігатися всього кілька днів – тож не гаймо часу!
РУЛЕТИКИ «ЗАКУСОЧНІ»

Фото із сайту Say7.info

В АДЖИЦІ
Таку страву можна споживати
зараз, а також запастися на зиму
Інгредієнти: 3 кг баклажанів,
2,5 кг помідорів, 6–7 болгарських
перчин, 2 великі головки часнику, 1
гіркий перець (або 2 ч. л. меленого
червоного перцю), 1 скл. олії, 150 г
цукру, 3 ст. л. солі.
Приготування. Синенькі помити, зрізати плодоніжки, покраяти чималими кубиками, посолити 1 ст. л.
солі і залишити на 4–6 годин (можна
й на ніч), щоб вийшла гіркота. Підготовлені помідори, солодкий і гіркий
перець та часник пропустити через
м’ясорубку, додати олію, цукор і 2
ст. л. солі. Кип’ятити, періодично помішуючи, впродовж 30 хвилин. Баклажани відцідити, всипати у соус і
варити ще пів години. Гарячими розкласти у стерильні банки і закатати
стерильними кришками.

Незмінно смачна,
популярна й улюблена
закуска, яка ніколи не
приїсться. Сир облагородить смак баклажанів своєю м’якістю,
а часник додасть гостроти й пікантного
Фото із сайту lady.tochka.net
аромату
Інгредієнти: 3 баклажани, 1 помідор, 3–4 зубки
часнику, зелень (кріп, петрушка), 100 г плавленого сиру,
2 ст. л. олії, чорний мелений перець за смаком, сіль.
Приготування. Баклажани помийте, обсушіть,
зріжте хвостики і покрайте уздовж довгими тонкими
смужками. Пересипте баклажани сіллю і залиште на
30 хвилин, щоб вийшла гіркота, а потім промийте. Помідор наріжте невеликими скибочками. Подрібніть зелень, розітріть часник. Плавлений сир також поріжте
невеликими брусочками. У розігрітій сковороді на олії
обсмажте баклажани з обох боків до золотистого кольору. Кожну обсмажену смужку змастіть часником, на
край викладіть шматочок помідора, сир, дрібку зелені,
посоліть, поперчіть і згорніть рулетиком. Таким чином
приготуйте всі рулетики. Щоб вони не розгорнулися,
їх можна скріпити дерев’яними шпажками. Помістіть
баклажани з часником і плавленим сиром на змащену
маслом сковороду й обсмажте на невеликому вогні,
поки сир розплавиться. Потім викладіть готові рулетики на блюдо, прикрасьте зеленню і подавайте гарячими.

А ВИ ЗНАЛИ, ЩО...
l Батьківщина баклажана – Індія. Зазвичай
вони бувають фіолетового кольору, за що й отримали назву «синенькі», хоча трапляються сорти різних відтінків: білі, жовті, смугасті, фіолетові і
майже чорні. Форма баклажана також різна: від
маленького, схожого на куряче яйце, до довгого,
грушоподібної форми.
lНасправді синенькі з точки зору ботаніки
відносяться до ягід. Але нам все-таки звичніше
називати їх саме овочами.
lБаклажанова клітковина покращує травлення і запобігає розвитку гнильної мікрофлори
в кишківнику.
lДля прихильників здорового способу
життя і для тих, хто мріє позбутися зайвих кілограмів, синенькі є ідеальною їжею. Це низькокалорійний продукт, він забезпечує швидке насичення і водночас дає змогу не набирати вагу.
lСтародавні греки вважали баклажани небезпечним овочем і вірили: якщо з’їсти їх багато

– можна втратити розум.
lДикі різновиди цього овоча досі ростуть
в Індії і М’янмі.
lБаклажани відмінно поєднуються з такими прянощами, як базилік, часник, цибуля,
чебрець, розмарин, кумін, коріандр, естрагон.
lУ Європі синенькі стали вживати в їжу в XV
столітті, але їх промислове вирощування почалося набагато пізніше – лише в XIX.
lНайближчими родичами баклажанів з
точки зору ботаніки є томати й картопля.
lЦе один із продуктів, які підвищують рівень гемоглобіну в крові.
lНайкориснішим вважається баклажан з
фіолетово-чорною шкіркою, довгастої форми з
малою кількістю насіння. На Сході його називають «овочем довголіття», оскільки він здатний
підтримувати кислотно-лужний баланс в організмі людини.
lПорівняно недавно вчені відкрили, що
баклажан має на організм і протиракову дію.

У МЕДОВО-ТОМАТНІЙ ЗАЛИВЦІ
ФАРШИРОВАНІ
Готуються вони зовсім не складно, а виходять дуже апетитними й ароматними.
Для наповнення начинкою чудово підходять не тільки синенькі, а й кабачки та перець. Щільна шкірка овоча не дасть вмісту
стекти на деко, а м’якоть можна додати у
фарш, щоб зробити його ніжнішим і соковитішим
Інгредієнти: 4–5 баклажанів, 300 г м’ясного
фаршу, 200 г печериць, 1–2 болгарські перчини,
1 цибулина, 1 зубок часнику, сіль, перець, олія.
Приготування. Баклажани помити, обтерти
насухо. Розрізати вздовж навпіл і за допомогою
маленького гострого ножа вийняти серединку,
стінки мають бути завтовшки в 1 сантиметр.
Натерти зсередини сіллю і залишити на 30 хвилин, після чого промити і просушити. Змастити
серединку олією, викласти на деко і запекти

Фото із сайту kolizhanka.com.ua

синенькі при 1800протягом 10 хвилин. М’якоть
баклажанів дрібно нарізати й обсмажити, помішуючи. Додати фарш та покраяну кубиками
цибулю, а за хвилину до готовності – нарізаний часник. Вибрати начинку в миску. Окремо
протушкувати печериці з болгарським перцем,
додавши спеції за смаком. Наповнити підпечені «човники» баклажанів спочатку сумішшю з
м’ясним фаршем, а потім грибною начинкою. За
бажанням можна ще зверху посипати тертим
сиром. Готувати в духовці 15 хвилин при 1800.

Фото із сайту denzhyttya.pp.ua.

кипіння, посолити до смаку, проварити 2
хвилини і зняти з плити. Додати до томату
мед, оцет і перемішати. Налити трохи соусу в попередньо простерилізовані банки,
далі пластами викладати цибулю з морквою,
баклажани, дрібно посічений кріп і часник.
Повторюємо пласти ще раз, останнім повинен бути томатний соус. Стерилізувати на
слабкому вогні слоїки місткістю 0,5 л – 15
хвилин, 1 л – 25. Закатати і залишити до охолодження, зберігати в підвалі або в коморі.

З ПЕЧЕРИЦЯМИ І ЧАСНИКОМ

СМАЖЕНІ ІЗ СИРОМ І ЧАСНИКОМ
Чудова закуска для прихильників гостренького!
Інгредієнти: 1 середній баклажан, 2 помідори, 70–80 г твердого сиру, 5 зубчиків
часнику, майонез, 5–6 гілочок кропу та петрушки, олія, сіль.
Приготування. Баклажани помити і порозрізати на кружальця, викласти їх у глибоку ємність, посипати сіллю і залишити на
30 хвилин, щоб вийшла гіркота. Після цього
промити скибочки, просушити паперовою
серветкою та обсмажити кожну з обох сторін. Готуємо соус: сир натерти на дрібній

Гостро-солодкі баклажани в оригінальному і дуже смачному соусі – мед
і томат надають овочам дивовижного
смаку
Інгредієнти: 1 кг баклажанів, 1 кг помідорів, 400 г моркви, 300 г цибулі, 2 головки
часнику, 1 ст. л. меду, 2 ст. л. соняшникової
олії, 2 ст. л. оцту (9%), пучок кропу, сіль до
смаку.
Приготування. Баклажани вимити,
порізати кружальцями, посолити, залити
соняшниковою олією і добре вимішати,
щоб скибочки просочилися. Помідори за
допомогою м’ясорубки або блендера перетворити на пюре. Баклажани викласти
на деко, застелене пергаментом, і пекти 20
хвилин. Цибулю дрібно порізати, моркву
потерти на грубій тертці й обсмажити овочі до готовності. Томатне пюре довести до

Фото із сайту la-minute.com.ua.

тертці, додати розтертий із сіллю часник і заправити майонезом. Зелень дрібно посікти,
помідори нарізати кружальцями. Баклажани
викласти почергово з помідорами та кожен
шар змастити соусом та посипати зеленню.

Страва виходить по-королівськи смачною
Інгредієнти: 150 г печериць, 2 баклажани,
6 зубчиків часнику, 2–3 помідори, 1 середня
цибулина, гострий перець, зелень, сіль та перець – до смаку.
Приготування. Баклажани помити, нарізати кубиками і присолити. Через 15–20 хвилин промити, зцідити й обсмажити на олії з порізаною кубиками цибулею до напівм’якості,
потому додати покраяні шматочками гриби.
Смажити разом 5 хвилин, всипати подрібнений часник, поперчити, посолити, за бажанням
можна додати дрібно нарізаного свіжого го-

Фото із сайту simplerecipes.top.

строго перцю і готувати на невеликому вогні
ще 10 хвилин. Помідори покраяти кубиками,
висипати на пательню до решти інгредієнтів і
тушкувати близько 5 хвилин. За кілька хвилин
до готовності притрусити дрібно посіченою
зеленню, перемішати й подавати до столу.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»
«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
34 (2021)

«Ішло дівча
лучками…» і завело
вас, як Сусанін
… у непрохідні хащі нашого
інтелектуального конкурсу.
Не знаю: чи то так сонечко
серпневе вам сіяло, чи так
мені чого було, що заплутав
усі сліди-підказки… Тож,
перефразовуючи Тараса
Григоровича, скажу, що
цього разу купюра з його
зображенням не дістанеться
нікому
Грицько ГАРБУЗ

ле насамперед маю нагадати запитання, яке змусило вас
безуспішно довго блудити
безкінечними нетрями інтернету. Дехто, до речі, у своїх пошуках вирулив
аж на «Владімірскому централі», а хтось
помандрував і шляхами героїв фільму
«Операція И та інші пригоди Шурика».
Але, погодьтеся, знову вийшло за Шевченком — була «Прогулянка з задоволенням і не без моралі». ☺

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»-30 (2021)

Погляньте на це фото з суперпопулярного фільму «Діамантова
рука» (1968). А тепер перенесімося
в часі з героями світлини — радянським службовцем Семеном
Семеновичем Горбунковим (Юрієм
Нікуліним) і контрабандистом
Льоликом (Анатолієм Папано-

го
у ній боксерське, тільки дещо іншого
розміру. Я вже не кажу про «червону
нитку» твору, якою є популярний елемент святкування здобутого очка
у спорті…
А «медаллю» — «призовими»
у творі — виступає особливий предмет, час якого ось-ось настане. Саме
цю «нагороду» ми і заховали.
Що знаходиться у гарбузі?
І щоб дати відповідь на це запитання, просто процитую крутезну
українську лемківську народну пісню
у тому варіанті, який співає народна
артистка, Герой України Ніна Матвієнко.
Ішло дівча лучками,
Лучками, лучками, лучками,
Несло фартух з грушками,
Грушками, грушками,
грушками.
(інший різновид пісні починається з «карате»:
Ішло дівча лучками,
Лучками, лучками, лучками,
Розмахавши ручками,
Ручками, ручками, ручками. — Г.Г.)

У цьому динамічному творі є й елементи важкої атлетики, і спортивної
ходьби, карате (в одному з варіантів),
навіть заключний вигук, як у тенісі…
Думаю, брати-велетні Клички бачать

Здибав єї парубок,
Парубок, парубок, парубок:
— Віддай, дівча, заробок,
Заробок, заробок, заробок.

Фото із сайту Youtube.com.

— Кого люблю т
трушечку,
Трушечку, трушечку, трушечку,
Тому я дам грушечку,
Грушечку, грушечку, грушечку.
Кого люблю сердушком,
Сердушком, сердушком,
сердушком,
Тому я дам з фартушком,
Фартушком, фартушком,
фартушком.
— Ой дівчино, чия ти,
Чия ти, чия ти, чия ти,
Чи підеш ти гуляти,
Гуляти, гуляти, гуляти?

вим) — десь у середину і другу половину ХIX століття в країну, яка
нині у всіх на слуху. Уявили? Так,
папанінської ГАЗ-21 «Волги» тоді
ще не було. Проте поїздки відбувалися, і на чималі відстані. А тепер
скажіть, на якому предметі мав
«сидіти» (за популярним іноземним
сленговим виразом) під час такої
подорожі і при потребі тримати
його в руках Юрій Нікулін? Цю річ,
яку мав би тримати Нікулін, ми й
заховали. Це не авоська в «булочну»
і не «Беретта» з фільму…

— Не скажу я, чия я,
Чия я, чия я, чия я.
Я дівчина не твоя,
Не твоя, не твоя, не твоя.
Ось так, відповіді зі словом «груша» («груші») не надіслав жоден
із учасників. Тому ніхто так і не поповнив свій очковий багаж у нашому
інтелектуальному конкурсі. Але, сподіваюсь, ви вже збагатились духовно,
бо увімкнули цю пісню на Youtube
і насолоджуєтесь її прослуховуванням.
А я тим часом оголошую нове
завдання.

14 годин у воді: львів’янин переплив
Ла-Манш

Фото із сайту top-news.com.ua.

Джулія ...

Українс.
актриса
Тамара
...

Виплата
наперед
Засідання,
обговорення

Бразил.
футболіст
Девід ...

Микола ПАШКО
Річка у
Житомирській
області
Богиня
кохання
в індуїст.
міфології

Зелений
острів
з водою

Минувшина

Підйомний
механізм

Українс. Острів в
Індійсьактор
кому
Єгор ...
океані

на вих ідні
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Невелика мисливська
собака
Отруйна
змія

Городня
рослина

ГА З Е ТА

ін успішно подолав щонайменше 35 миль (56 км) відкритої
води за 14,5 год. Це сталось
20 серпня.
Заплив через протоку Ла-Манш

Міжнародна
організація

Мова
програмування
Національна
академія
наук

Цікава

44-річний Віталій Ступак
(на фото) з міста Лева увійшов
до числа тих небагатьох
українців, яким вдалося
підкорити одну з найскладніших
дистанцій у світі

Особлива
форма
похвали
Спекулятивна
гарячка
на біржі

Сіль
азотної
кислоти

Вигін
річища
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відповідальністю «Газета «Волинь».
Головний редактор і відповідальний за випуск —
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович.
Зареєстрована 6 листопада 2017 року.
Набрана і зверстана в комп’ютерному центрі
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Речі
пасажирів

Манера
акторської
гри

Cклав пан Андрій.

Держава
в
Європі

Українс.
актор
Олег ...

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.
Слава Україні, українцям,
українкам і україненятам!

l ЗНАЙ НАШИХ!

Акторка

Француз.
письменник ...
Ромен

Що знаходиться у гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати до 12 вересня тільки у вигляді sms-повідомлення на номери:
0501354776 і 0672829775 (наприклад: «Око», «Три ведмеді», «Світлана
Орловська»), але обов’язково вказати після слова-відповіді у дужках
ще й своє ім’я і прізвище (наприклад:
«М’яч (Саша Філюк) »).

Як правило,
перепливають
відрізок між
Англією і Францією
у найвужчій його
ділянці, що становить
близько 33 км.

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

вважається одним із найскладніших.
Для того, щоб він був офіційно визнаним, спортсменам дозволяється
використовувати лише окуляри, шапку, затискач для носа та беруші. Як
правило, перепливають відрізок між
Англією і Францією у найвужчій його
ділянці, що становить близько 33 км,
однак сильна течія може суттєво
збільшити цю дистанцію, а відсутність
гідрокостюма додатково ускладнює
це завдання.
Своє досягнення Віталій Ступак
присвятив 30-річчю Незалежності
України. Круто!

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

Віддруковано: Поліграфічне видавництво
«А-Прінт» ТОВ «Дім», м. Тернопіль.
Тел.: (0352)52-27-37, (067) 352-18-51,
сайт www.a-print.com.ua
Тираж згідно із замовленням. Замовлення № 1550
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l НУ І НУ!

Фото із сайту sport.segodnya.ua.

Тиха Марія залізною рукою
керувала мафією Неаполя
Поліція Італії затримала 70-річну Марію Ліччарді, яку називають
«хрещеною матір’ю» тамтешнього злочинного синдикату
Фото із сайту ilfogliettone.it.

Василь КІТ

Беньямін Вербич тримає на руках малюка від коханої Альвіни.

Українка з Playboy
подарувала легіонерові
«Динамо» сина
І це не перший випадок, коли закордонні гравці київського
клубу стають у нас батьками
Андрій ТРОФІМОВ

серпня півзахисник
київського «Динамо»
Беньямін Вербич став
батьком: у словенського футболіста народився син.
Матір’ю дитини є українка
Альвіна Царенко, яка в Instagram
підписана під псевдонімом alvi_
lalli. Парочка не афішувала своїх
стосунків, проте Вербич лайкає
її кожне фото в соцмережі.
Альвіна любить малювати,
про що регулярно інформує своїх підписників в Instagram, також
красуня брала участь у зйомках
для журналу Playboy.
Зазначимо, що раніше інший
легіонер «Динамо» — люксембурзький футболіст португальського походження Жерсон
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Родрігес — закрутив роман із
українською тенісисткою Ольгою Янчук. У листопаді минулого
року в них народився син.
Цікаво, що в червні цьогоріч Ольга Янчук оголосила про
розставання з Жерсоном Родрігесом, а через кілька тижнів
видалила свій допис і… освідчилася футболісту в неймовірній любові. «Найкраща частина
мене. Люблю тебе, моє життя»,
— підписала тенісистка фото моменту примирення в Instagram.
До речі, Ольга вибрала для побачення з коханим в одному
із заміських відпочивальних
комплексів відвертий чорний
купальник, який ледь приховав
її принади…
Джерело:
sport.segodnya.ua.

ХОЧ І «КРИВАВА», АЛЕ «ПРИНЦЕСА»
Ця жінка має ще два прізвиська — Крихітка —
через мініатюрний зріст, та Кривава Мері — через
безжальність на «посаді» боса неаполітанської мафії
— Каморри, яка є одним із трьох найбільших злочинних угруповань Італії разом із сицилійською Коза
Нострою та калабрійською Ндрангетою. Відомий Музей мафії в американському Лас–Вегасі зарахував
Марію Ліччарді до п’ятірки найвпливовіших жінок в
історії світової організованої злочинності. За що ж
їй такі «лаври»?
Власне, саме життя не дало їй особливого вибору,
бо батько Марії був одним із впливових гуаппо —
місцевих ватажків Каморри. Згодом її брат Дженнаро
Ліччарді посилив позиції сім’ї, очоливши локальний
союз кількох родин і кланів Каморри. Його частиною
був і чоловік Марії.

“

Вона купила в албанської
мафії дівчат по 2 тисячі
доларів і змусила їх займатись
проституцією.

Але коли всі чоловіки родини або потрапили в
тюрму, або загинули, біля керма стала жінка, хоч тоді,
на початку 1990–х, і не всі члени Каморри одразу
пристали на це. Проте жорсткі «чистки» рядів за наказом Марії швидко остудили незгодних.
«Сталева харизма» — так про відому злочинницю
кажуть ті, кому довелося з нею мати справи. Розумна,
тиха, але тверда і нещадна — ці якості допомогли їй
об’єднати у своєрідну коаліцію близько 20 кланів, які
контролювали найбільш прибуткові злочинні схеми
— від торгівлі наркотиками до контрабанди сигарет.
У Каморрі був своєрідний кодекс, який забороняв заробляти гроші на проституції. Але Марія

Ця жінка вже не одне десятиліття на слуху в усій Італії.

Ліччарді не побоялась порушити це правило. Вона
купила в албанської мафії дівчат по 2 тисячі доларів і
змусила їх займатись проституцією. Багато з них були
неповнолітніми, і їм давали наркотики, щоб не могли
втекти. А коли дівчата ставали занадто старими для
того, щоб бути повіями, їх просто вбивали.
Закінчення на с. 5

Усміхніться!

Їхня любов – це хімія
чи економіка?

А малого назвали на честь тата –
Жерсон Джуніор.

:)):)):))
— Посварилася нині з чоловіком через відпустку…
— А то чого?
— Бо я хочу ще хоч наприкінці літа
з’їздити на море…
— А він?
— А він хоче зі мною…
:)):)):))
Вихідні — не хвороба: минають швидко і непомітно.
:)):)):))
— Ти що, зовсім без царя в голові?
— Ні. Там конституційна монархія: цар
начебто є, але реальна влада — у тарганів.
:)):)):))
— Що це у тебе з лицем?
— Учора ходив у тренажерний зал,
хотів себе у форму привести…

— При чому тут тренажерний зал? Я ж
тебе про обличчя питаю.
— Так у цьому залі вчора один «качок»
гирю впустив…
— Тобі на обличчя?
— Ні! Собі на ногу!
— А твоє лице?
— А моє лице посміло над цим посміятися…
:)):)):))
— Чого це Серьога після весілля заїкатися став?
— У його дружини мати виявилася
з близнюків–трійнят. Він як побачив три
тещі…
:)):)):))
— Рабиновичу, чому ви продаєте свою
дачу вдвічі дорожче, аніж Шлемензон навпроти? Адже його дача гарніша, просто-

ріша й сад краще доглянутий…
— Живучи на моїй дачі, ви таки зможете милуватися на такий гарний вид! А що
ви побачите з дачі Шлемензона?!
:)):)):))
Жуль Верн описав подорож людини
до центру Землі, Герберт Уельс створив
людину–невидимку, Рудольф Распе відправив барона Мюнхгаузена з гармати
на Місяць, але на конкурсі фантастів із величезним відривом переміг політик міського масштабу, який пояснив наявність у
власності 22 квартир «чесною сумлінною
працею».
:)):)):))
— А ти знаєш, що помідори — це ягоди?
— Та ну! То, виходить, кетчуп — це
варення?

