Віталій Кличко хоче,
щоб старший син
пішов в армію

l ШОК!

Фото із сайту pixabay.com.

Цікава
Фото з архіву Віталія КЛИЧКА.
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Недобра слава про собак-алабаїв цієї родини йшла на всю округу…

7-річного хлопчика
собаки гризли живцем,
а дорослі на тілі гасили
недопалки…
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l ЗНАЙ НАШИХ!

Розплела косу
аж до... Англії!
Оде
Одеситка
Алла Перкова (на фото) здобула
світове
світ
визнання через довге волосся,
адже
адж про неї написало британське видання
The M
Mirror, назвавши її іменем героїні казки
Братів
Браті Грімм – Рапунцель
Дмитро БОНДАРЕНКО
Дмитр

ані Алла каже, що ніколи в житті не стриглася.
І таким чином до 37 років довжина
до
її локонів досягла
1,66 метра,
м
що перевищує її власний ззріст.
За
Завдяки незвичайній зовнішно
нішності жінка стала відомою
в соц
соцмережах. На її сторінку
в Instagram
Ins
підписані понад
50 тис
тисяч чоловік.
А британський таблоїд The

Фото із сайту gazeta.ua.
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До 37 років
довжина
її локонів досягла
1,66 метра, що
перевищує
її власний зріст.

Незважаючи на відчайдушні зусилля лікарів Черкаської
обласної дитячої лікарні, врятувати життя маленького
Андрійка не вдалося. Дитина, яку доставили в
реанімацію вже в стані коми і з важкими травмами, так і
не прийшла до тями – увечері 5 вересня хлопчик помер.
Батькам його вітчима – Вікторії і Юрію Лясовим –
оголошено підозри в залишенні дитини в небезпеці,
зараз вони перебувають за ґратами.
Бабусю хлопчика, Вікторію Лясову, під наглядом
якої малюк перебував протягом останнього часу, за
рішенням суду заарештовано ще раніше, 31 серпня. Її
підозрюють у знущаннях із 7-річного онука

Подробиці моторошної історії – на с. 3, 5

l ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ

Фото з архіву Сузанни ВОДОВИЛОВОЇ.

Mirror, готуючи матеріал про
одеситку, назвав її «справжньою
Рапунцель».

Закінчення на с. 11

l ЗНАЙ НАШИХ!

Фото із сайту tsn.ua.

Восени Сузанна і Дмитро планували одружитися…

«Він благав, щоб не били…»
Наречена вбитого в Польщі українця
Дмитра Никифоренка розповіла деталі
його смерті

«Тут зібрався рід наш НЕ весь...»

«Одна родина за столом»:
на обійстя батьків приїздить майже 300 нащадків!
с. 6

с. 16
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У Зеленського хочуть
перейменувати Україну на...
Русь-Україну

Фото із сайту championat.com.

Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Нам таке навіть і не снилось...

Оце так Шевченко заробив
у збірній України!

А ви готові називатись українцями і «руСЬкими»
одночасно?

Генеральний секретар Української асоціації
футболу Юрій Запісоцький прокоментував
інформацію про заробіток колишнього
головного тренера національної збірної за
п’ять років роботи з командою

Фото із сайту ukr.media.

ро це заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.
«Треба у них (росіян. — Ред.)
відібрати бренд «руських». Я борюся за те, щоб ми називали війну правильно — «русько-російська». Русь — це ми», — сказав
він. Арестович також вважає, що
и
перейменування має повернути
аїсправедливість і «об’єднати країну».
Ох, ці ЗЕлені… Чим би не тішились,
ились,
озним.
аби не займатись чимось серйозним.
До Великого герба нам ще тільки «Велило. Так,
кого перейменування» не вистачало.
начен
м’який знак справді має важливе значення. Бо Русь і руСЬкий — це не те ж, що
«Россия» і «руССкий». Русь — це назва
країни, від якої українці ведуть свою державність, саме ми — її прямі спадкоємці.
Пряміше не буває. Через тисячу років
Київ — й далі наше головне місто. Він був
могутнім, коли на місці Москви ще жаби

П

Навіть ця жартівлива карта з Руссю
по Урал демонструє непотрібність ініціативи
Арестовича, бо її автори об’єднали Київ
з Московщиною. Хоча… може, насправді
на це і розраховано?

квакали. Тому і написав Грушевський «Історію України-Руси». Цей важливий факт

У столиці
демонтували
монумент на честь
дружби з росіянами
Пам’ятний знак до цього часу стояв у сквері
на вулиці Маршала Якубовського
ього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі
пам’ятник зберігається в Голосіївській
РДА та має стати експонатом майбутнього музею
тоталітаризму», — повідомила місцева депутатка
Аліна Михайлова. Таким чином комунальники виконали рішення Київради від 8 липня.
Пам’ятник на честь дружби Києва та Москви
встановили у серпні 2001 року. Тоді Голосіївський
район називався Московським. У 2015-му активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори.
Цьогоріч у липні міськрада після численних звернень мешканців столиці прийняла рішення про
його демонтаж, оскільки в умовах російсько-української війни такі «пам’ятні знаки втратили свій сенс».
Це добре, тільки дивно, що його не знесли
раніше.

«Ц

маємо усвідомлювати
ус
самі й активно доносити всьому світу.
А
Але ж навіщо перейменовувати? Щоб ще більше заплутати всіх?
У світі
с не сильно вникатимуть і скаж
жуть, що України нема, а є якісь
дві Росії, чого, власне, й добиваються у Москві. І чому саме
Русь? Можна ж перейменуватись, наприклад, на Гетьманщину — так колись називалась
Українська козацька держава?
Чи Татарію-Україну, бо кримські
татари — теж корінний народ.
«Об’єднати країну? Тут із нинішн
ньою назвою є купа громадян, для
як
яких власна держава — це пустий
звук
звук. Із якого дива поява «Русі» має
«об’єд
«об’єднати країну»? Країна роз’єднана
через агресію
аг
та окупацію РФ, а не через
свою наз
назву», — дивується ініціативі офіцер Збро
Збройних сил України і блогер Роман
Кулик
Кулик.
Але навіть у дивакуватій команді
Зеленського не усі підтримують цю
пропозицію щодо перейменування.
«Іноді краще жувати, ніж говорити», —
так, зокрема, прокоментував ініціативу Арестовича Голова Верховної Ради
Дмитро Разумков.

На Волині водій маршрутки не взяв
грошей у священника, бо той був
на фронті
Про це розповів у соціальних
мережах сам панотець
одій автобуса «Луцьк — Любешів», що курсує через Тростянець,
відмовився брати кошти за проїзд
у військового капелана Сергія Ледвовка.
Ось допис священника: «На автовокзалі
зайшов у маршрутку, запитуючи чи можна. Перед відправленням водій підійшов
до мене, а я простягнув йому 50 гривень.
Він сказав, що в мене посвідчення учасника бойових дій. Я йому: «Так, але забув вдома». На що він відповів, що йому
сказали, що в мене посвідчення, цього
достатньо і грошей не потрібно. Зі мною
таке вперше. Я не знаю імені водія, але
дізнаюся, щоб молитись за нього. Бажаю
йому здоров’я, задоволення від його праці
і приємних пасажирів», — розповів Сергій
Ледвовк.
Є люди!

В

Може, ви сідаєте в цей автобус,
то подякуйте водієві або
подаруйте йому нашу газету.

аніше у ЗМІ писали, що екскерманич «синьо-жовтих» за час, який він очолював колектив, отримав 400 мільйонів гривень. «Я не підтверджую і не спростовую цю абсолютну цифру. Але
десь вона відповідає дійсності. У загальних рисах,
так, сума сходиться», — сказав Запісоцький в ефірі
програми «Великий футбол».
1 серпня Андрій Шевченко покинув посаду
головного тренера збірної України через закінчення контракту. На цій посаді він заробляв приблизно 80 мільйонів гривень на рік або 222 тисячі
на день! Усе-таки це, здається, перебір для українських реалій. Цікаво, скільки заробляє новий
тренер збірної Олександр Петраков?

Р

В Ізраїлі вперше розділили
сіамських близнюків
Однорічні дівчатка, народжені зрощеними
потилицями, нарешті побачили одна одну
-годинна операція проходила у місті
Беер-Шева. В ній взяли участь ізраїльські
спеціалісти та фахівці з-за кордону. Дівчатка-близнюки народилися у серпні 2020 року. Підготовка до операції, яка включала пересадку скальпа
обом пацієнткам, тривала місяці. Протягом цього
часу сестричкам вставляли в голову надувні силіконові мішки, які періодично розширювалися, щоб розтягнути шкіру. Потім цю шкіру використовували, щоб
закрити їхні черепи. Зараз обидві пацієнтки почуваються добре і вже можуть дихати та їсти самотужки.
Очікується, що після розділення дівчатка зможуть
жити повноцінно.
Така операція проводилася у світі 20 разів,
в Ізраїлі — вперше.
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Фото Сергія ЛЕДВОВКА.

В Офісі Володимира Зеленського
го йде
дискусія з приводу перейменування
вання
нашої держави на Русь-Українуу
та внесення відповідного
законопроєкту

www.volyn.com.ua

l ПРЯМА МОВА
Валерій ЗАЛУЖНИЙ, Головнокомандувач
Збройних сил України (на передовій – із
2014 року і схвально відгукнувся на
речівку «Путін – х*йло!» на репетиції
параду на Майдані. – Ред.), про те, чи
хотів би проїхатись на танку по Красній
площі Москви:
Мабуть, так. По-чесному. І
по Арбату теж. Але
ле акуратно, бо це пам’ятка…
ка… Я хочу
попросити наших
их людей,
у суспільства, щоб
об вони
вірили в Збройні сили
України. Ми – люди,
ди,
які всю душу, все
се
серце їм віддаємо.
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l ШОК!

Фото із сайту obozrevatel.com.
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l Я ТАК ДУМАЮ!

Влада планує «розкуркулити
багатеньких»
Думаєте, це будете не ви?
Валерій ПЕКАР,
український
підприємець
і громадський діяч

вересня в Україні
стартувала податкова
амністія. Влада сподівається
вивести «на біло» третину із приблизно $50 млрд, що перебувають
«у тіні», каже голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило
Гетманцев. Тим часом Міністерство
фінансів розробляє законопроєкт
про непрямі методи визначення доходів. Податкова зможе уточнювати
походження коштів, витрачених
особою на придбання цінних активів. «Якщо людина не зможе відповісти або показати декларацію про
амністію, буде змушена доплатити
податок із витрат, які не може пояснити», — каже Гетманцев.

1
Місцеві жителі несуть квіти та іграшки до будинку підозрюваних, де дитина зазнала жахливих травм,
що призвели до смерті…

7-річного хлопчика собаки
гризли живцем, а дорослі
на тілі гасили недопалки…
Продовження. Початок на с. 1
Ганна МОЛЧАНОВА,
obozrevatel.com

«ІНОДІ ПЕКЛО ЗОВСІМ
ПОРУЧ»
Про те, що відбулося в Черкасах, першим повідомив на своїй
сторінці у Facebook депутат обласної ради, екснардеп Олег Петренко. За його словами, трагедія
сталася на території домоволодіння біля Дитячого парку.
«Пекло існує. І я зараз не про
метафізичне явище. Іноді пекло
зовсім поруч. Просто зараз в обласній дитячій лікарні після нелюдських катувань і травм медики намагаються врятувати життя
хлопчика 2014 року народження.
Шансів мало… У нього — страшна гематома головного мозку. Як
видно з пролежнів, кілька днів він
був непритомний. Відірвані губи
і погризені тваринами вуха, сліди
погашених сигарет на тілі…» —
розповів Олег Петренко.
Директор Черкаської обласної
дитячої лікарні Михайло Кондрацький підтвердив, що дитину було
доставлено до них із численними
травмами: гематома головного
мозку, також відсутні вуха, губа
і частина статевого органу. Хлопчика необхідно оперувати, але
вкрай важкий стан не дає змоги
цього зробити. Лікарі підозрюють, що з дитини знущалися —
її нібито не тільки гризли собаки,
але ще й… катували люди. Малюка
начебто не годували кілька днів…

Пізніше вітчим хлопчика
і його мама цей факт заперечували і казали, що дитина отримала
травми, впавши з купи цегли…
Виданню OBOZREVATEL вдалося поговорити з рідною бабусею
Андрійка, яка розповіла, в яких
умовах він ріс і що відбувалося
протягом декількох років.

“

Вони його муштрували,
можна так сказати.
Змушували читати,
писати, рахувати.
Трохи щось не так —
відразу карали… «Ага,
не зробив?». Знаєте,
як на зоні.

БАТЬКО ВІДМОВИВСЯ,
ВІТЧИМ МУШТРУВАВ
67-річна Ганна Дмитрівна
востаннє бачила внука чотири
місяці тому. До цього вона прожила в сім’ї доньки Анастасії —
мами Андрійка — близько трьох
років.
«Я мешкала з донькою, її чоловіком та Андрійком у чотирикімнатній квартирі в Черкасах. Допомагала доглядати за бабусею
Насті — матір’ю мого чоловіка.
Вона була лежачою», — розповіла жінка.
Після смерті її свекрухи
квартира, нібито за згодою інших онуків, дісталася Анастасії.
Її первісток — Андрій — дитина
від першого шлюбу. За словами

рідної бабусі, біологічний батько
не брав участі в його житті і нібито взагалі відмовився від сина.
«Він сказав моїй доньці: роби що
хочеш. Працював у сфері торгівлі.
Пив, буянив…» — пояснила Ганна
Дмитрівна.
Через деякий час Анастасія
вийшла заміж за Станіслава, вони
разом виховували Андрійка,
а потім народилася і спільна дитина — донька. Ганна Дмитрівна
каже, що не в курсі, як її дочка
і зять заробляють на життя. «Настя недовго працювала в супермаркеті на кондитерці (вона кухар). Станіслав колись був рієлтором. Але вже давно вони з моєю
донькою сидять вдома. Мені вони
не дуже розповідали — я так зрозуміла, що якась робота по телефону», — додала жінка.
Андрійко, за словами бабусі,
якийсь час ходив у дитсадок, однак приблизно в 4 з половиною
роки його звідти забрали: «У садочок просто перестали водити,
сказали, що самі будуть виховувати».
На питання, як вітчим ставився
до хлопчика, бабуся зітхає. Каже:
«На перший погляд — красиво».
Але потім пояснює: «Вони його
муштрували, можна так сказати.
Змушували читати, писати, рахувати. Трохи щось не так — відразу
карали… «Ага, не зробив?». Знаєте, як на зоні, але це мої припущення. З кімнати тільки й долинали «ой» та «ай». Бачила, як дитину
змусили присідати», — засмучено
розповідає жінка.
Закінчення на с. 5

l НАЦІОНАЛЬНА ВТРАТА

Усі, хто радіє планам Гетманцева «розкуркулити багатеньких»,
чомусь певні, що розкуркулювати
будуть когось іншого, а не їх самих.
Адже вони самі — люди бідні, майна не нажили, грошей не мають.
Розкуркулювати будуть олігархів,
на кшталт Зінки, що тримає пивний
кіоск на розі.
Селяни у 1920-ті також так думали, коли їм говорили про розкуркулення. Але потім, у 1930-ті,
гинули мільйонами.
Не думайте, що ви будете панами, а не кріпаками.
Не думайте, що ви будете вертухаями, а не зеками.
Не думайте, що ви будете розкуркулювачами, а не розкуркуленими.
Не думайте, що ви будете суддями, а не підсудними.
Можливо, тоді вдасться відвернути Руїну.

Фото із сайту obozrevatel.com.

Жодна освічена людина не може розглядати ці фото без болю...

У Києві під час пожежі у костелі
згорів унікальний орган
Костел Святого Миколая є однією з головних архітектурних
цікавинок столиці. Він також славився своїм органом,
встановленим у 1979 році, який називали одним із найкращих
концертних інструментів України

Василь РОГУЦЬКИЙ

ожежа спалахнула ввечері під час репетиції. Майже сотня вогнеборців прибули фактично миттєво. Проте врятувати орган
не встигли — він згорів повністю. Впала люстра. Найімовірніше,
причиною пожежі було замикання у самому органі. Самій будівлі нічого
не загрожує — стіни та покрівля цілі. Вогонь не торкнувся дерев’яного
вівтаря та амвона, а також фігур святих по обидва боки органу.
Тим часом приблизно за добу після пожежі на відновлення пам’ятки
небайдужі українці та бізнесмени зібрали близько 20 млн гривень! І пожертви продовжують надходити. Гроші переказують як великі фірми, так
і громадяни індивідуально. «Пожежа в костелі Святого Миколая об’єднала українців. З усієї країни отримуємо повідомлення та дзвінки з пропозиціями допомоги храму», — написав міністр культури Олександр Ткаченко.
Водночас він підкреслив, що «повне відновлення костелу коштуватиме
десятки мільйонів гривень. Так само, як і відновлення органу».
У сьогоднішніх цінах такий музичний інструмент може коштувати близько 1–1,5 млн доларів. Щоправда, буде непросто знайти
тих, хто зможе його виготовити, адже чеська фірма-виробник кілька
років тому оголосила про банкрутство і звільнила всіх працівників…

П
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Фото із сайту ap.com.

Фото із сайту nta.ua.

Андрій Сорока зі своєю мамою, яка померла від коронавірусу,
інфікувавшись від пацієнта, який привіз хворобу з Італії.

Упродовж року Андрій Сорока доводив у суді, що він
син своєї мами
Наталка ЧОВНИК

ісля того, як вдалося довести родинний зв’язок із померлою матір’ю, Андрій Сорока отримав одноразову страхову виплату — 1,5 млн грн, повідомляє Радіо Свобода.
64-літня лікарка зі Львова Ірина Федоришин померла від коронавірусу 25 травня 2020 року. Жінка інфікувалася на роботі
від пацієнта, який привіз хворобу з Італії. Це був перший випадок смерті медика від Covid-19 на Львівщині. Коли син померлої
звернувся до Фонду соціального страхування для отримання
компенсації, йому відмовили, пояснивши, що після одруження
і створення власної сім’ї він перестав належати до родини матері.
«Більше року я доводив у суді, що я син своєї мами. Як такі
прості речі доказувати у судах? Без кваліфікованої юридичної
допомоги я б не добився нічого. Є закон про виплату компенсації медикам, які інфікувались на роботі Covidі, внаслідок чого
втратили здоров’я, або ж їхнім рідним, коли людина померла.
Я не думав, що звертатимусь до суду і до адвоката. Бо, як на мене,
ця ситуація трагічна і я, єдиний син, — спадкоємець. У мами були
я, моя дружина і троє онуків», — розповів Сорока.
У липні цього року Франківський районний суд Львова
встановив, що чоловік належить до родини матері. Фонд соцстрахування апеляцію не подавав, і позивач отримав одноразову страхову виплату у розмірі 1,5 мільйона гривень.

П

l ЦІКАВА АРИФМЕТИКА

Величенький розрив: скільки
в Україні заробляють чоловіки
і жінки
Представниці прекрасної половини мають на 17,4%
менші зарплати ніж у сильної статі
Леонід ОЛІЙНИК

Україні у другому кварталі 2021 року середньомісячний заробіток у жінок становив 12 553 гривні. Це 82,6%
від зарплати чоловіків (15 189 гривень). Проте розрив
з року в рік зменшується. 10 літ він був суттєво більшим і становив 25,1%.
Гендерний розрив в оплаті праці, тобто різниця у середній заробітній платі жінок і чоловіків, залишається загальносвітовою проблемою. До пандемії коронавірусу аналітики
Всесвітнього економічного форуму вважали, що на усунення
гендерного розриву може знадобитися близько 100 років.
Але пандемія погіршила нерівність, і ВЕФ збільшив свій прогноз до… 136 років. Щось дуже довго. Невже українки, які
все помітніше проявляють себе у найрізноманітніших
сферах, стільки чекатимуть?

В

Після перемовин наш втомлений гарант ще на кілька днів залишився у США — гайнув у Каліфорнію, щоб зустрітися
із студентами і трошки відпочити.

«Майже панічний стан»: психолог
розповів, чому Зеленський постійно
«жував» губи на зустрічі з Байденом
Президент України під час візиту до США мав двогодинну розмову
із американським лідером Джо Байденом
ЩО ПРИВІЗ НАШ ГАРАНТ ІЗ США

Дарія КЛИЧ

е знаю, чи сталась хімія… Зустріч була продуктивна, не постійно в сонячній атмосфері,
але така… чоловіча розмова», — підсумував Зеленський під час пресконференції
після переговорів. Про те, чи таки «сталася хімія», та що лишилося поза кадром,
в інтерв’ю «Главкому» розповів політичний психолог, експерт із невербальної
комунікації Валентин Кім.
Перше, що побачив Валентин Кім,
це колосальна нервозність українського
лідера: «Зеленський був майже у панічному стані». «Зверніть увагу на позу нашого
Президента: його ніби «пригвоздили»
до крісла. Поза мала справляти враження розслабленої людини, але вона точно
була незручною для Зеленського — абсолютно пряма спина, некомфортне розташування рук на колінах», — коментує
психолог. Усе це разом, за його словами,
означає постійну готовність до мобілізації:
людина у будь-який момент готова підскочити і побігти — або назустріч небезпеці,
або якнайдалі від неї.
«Під час стресу пересихає ротова порожнина, губи, тому людина часто робить
ковтальні рухи чи покашлює. Ще один
вияв — облизування чи покусування
губ у спробі їх зволожити. Зеленський
постійно «жував» губи», — звертає увагу
Валентин Кім.
Психолог вказує і на те, що наш гарант
постійно намагався зазирнути в очі Джо
Байдену, спіймати його погляд. «Зазвичай
так поводиться людина, яка чекає якоїсь
реакції від візаві, дуже важливого для
того, хто говорить», — пояснює експерт
і додає, що збоку виглядало, ніби наш Президент шукав схвалення Байдена.

«Н

Фото з Instagram-сторінки Сергія НИКИФОРОВА.

Львів’янин отримав 1,5 млн
компенсації за смерть
матері-лікарки від Covid-19

Ось так жартує прессекретар Президента. Добре, хоч не сам Президент.

Ірина ГЕРАЩЕНКО,
народний депутат
від фракції «Європейська Солідарність»,
назвала плюси та мінуси
робочої поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона

згадав заручників і розповів Байдену про
чотири сотні незаконно утримуваних Путіним українців та кримських татар.
R Елегантні образи пані Олени Зеленської. Цього разу її вбрання були дуже
вдалими.

ПОГАНЕ
ДОБРЕ
R …Що візит відбувся.
R Найвагомішим підсумком стало
відновлення, нарешті, Комісії стратегічного партнерства, фактично замороженої
з 2019 року.
R США надали Україні $60 млн доларів на сектор безпеки; $45 млн для реінтеграції; $2,5 млн на подолання наслідків
Сovid-19.
R Прийнято спільну заяву, в якій США
наголошують на принциповості прозорого обрання керівництва САП і реальної
боротьби з корупцією.
R Підписано низку угод і меморандумів. Тепер важлива реалізація і щоб папірці стали проєктами.
R Вперше за два роки Зеленський

l Україна не отримала чітких сигналів щодо ПДЧ і членства в НАТО.
Навіть за попередньої американської
адміністрації сигнали на підтримку євроатлантичних прагнень України були
сильнішими.
l Обіцянки про санкції проти РФ
у разі, якщо Путін використовуватиме «Північний потік-2» проти України,
аж ніяк не тягнуть на чіткі гарантії.
l Україні не вдалося активніше залучити США до питання врегулювання
війни на Донбасі.
l Речник Президента. Він має допомагати згладжувати проблеми, а не сам
їх створювати (мова про неоднозначне
фото, яке Сергій Никифоров зробив
у США. — Ред.).
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l ПОЛІТИКА

l ШОК!

Порошенко: гроші від МВФ треба
спрямувати на виплати військовим
і на тринадцяту пенсію

7-річного хлопчика
собаки гризли живцем,
а дорослі на тілі гасили
недопалки…

Кошти, отримані від Міжнародного валютного фонду в якості
допомоги під час пандемії, мають піти не на розкрадання,
а на соціальний захист громадян
Фото із сайту fakty.com.ua.

Закінчення. Початок на с. 1, 3
Ганна МОЛЧАНОВА,
obozrevatel.com

Петро МАКАРУК

«АНДРІЙКО БОЯВСЯ»
ро це заявив п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро
Порошенко.
«Кошти, які ми отримали зараз,
2,7 мільярда доларів від МВФ —
це не підтримка України у зв’язку
з виконанням якихось програм,
це подарунок. Подарунок всьому
світу у вигляді 600 мільярдів для
того, щоб полегшити вихід із кризи
(Цю суму пропорційно розподілили
між державами — Україні дісталось
2,7 млрд. — Ред.). Куди спрямувати
ці гроші? Ми вивчили досвід декількох країн Європи, в тому числі
Польщі. І виходимо з ініціативою, яка
називається «Тринадцята пенсія», —
наголошує Порошенко.
«Тринадцята пенсія — тим пенсіонерам України, яким всупереч
закону не індексовані пенсії у зв’язку зі зростанням цін. У нас же чітко
передбачено: ціни ростуть — пенсія
має підвищитися рівно на стільки ж
для захисту споживчого рівня життя
людей поважного віку. Цього не роблять. Пенсіонерів зробили біднішими. Тому всі, у кого виплати нижче
середнього рівня, мають у листопаді
отримати тринадцяту пенсію», —
пояснює п’ятий Президент.
«Другий напрямок — армія.
У 2018 році, коли ми завершували
програму підвищення грошового
забезпечення військовослужбовців, середня зарплатня військових
у зоні Операції об’єднаних сил
на 60% перевищувала середню
заробітну плату в країні. Зараз —
на 27% менша», — констатує Петро
Порошенко.

Потім у хлопчика стали з’являтися синці. Найменші спроби втрутитися, каже жінка, мати дитини
і вітчим відразу ж припиняли: «Коли
онука стали вчити грамоти, з цього
часу все і почалося… Це не Настя,
це її чоловік. Коли маленька (внучка) стала топати, я її за ручки стала
водити. Якось почула шум із кімнати Андрійка, ніби когось б’ють. Я —
туди, а вони (дочка з зятем. — Ред.)
до мене: «Не лізь».
Бабуся розповіла і про інший
випадок: «Якось повертаюся з роботи, а у внука ґуля на голові. Дочка
з зятем відповіли, що Андрійко…
головою об стінку бився. Я була шо-

П

Порошенко вважає неприйнятним, що зарплати військовим уже два
роки як заморожені. Більше того – зараз існує перед ними заборгованість
у півтора мільярда гривень.

“

У нас же чітко передбачено: ціни ростуть — пенсія
має підвищитися рівно на стільки ж для захисту
споживчого рівня життя людей поважного
віку. Цього не роблять. Пенсіонерів зробили
біднішими.

«Ми маємо негайно за рахунок
цих коштів підвищити рівень грошового забезпечення українських
військовослужбовців. Це буде
справжня шана і повага, бо Збройні сили України користуються найбільшим авторитетом громадян
країни», — зазначає п’ятий Президент.
Порошенко також зауважив, що
у ЗСУ наразі є значні затримки з ви-

платою грошового забезпечення.
Лідер «Європейської Солідарності»
звернувся до влади з вимогою негайно погасити ці борги перед захисниками України.

ДО РЕЧІ
Петро Порошенко також пропонує давати податкові пільги 50%
тим, хто повертається із заробітків
і відкриває тут виробництво.

l ОГО!

Німецький трофей ще на ходу

ранспортний засіб майже
70 літ стояв у дерев’яному сараї. В Україну машину завезли з Ленінградської
області, куди вона потрапила
з Німеччини в якості трофея.

Т

На «Опелі» залишилися перші
повоєнні номери, які видавалися в 1946–1959 роках. Авто стояло в сараї з 1953-го, а випустили
його в 1935-му. Машина на 100%
комплектна. В ній збереглася
більша частина рідних оригінальних деталей і агрегатів —

Якось повертаюся з роботи, а у внука ґуля на голові.
Дочка з зятем відповіли, що Андрійко… головою
об стінку бився. Я була шокована. Я онука тоді
запитала: «Андрійку, як це ти?» А він: «Та ніяк» —
і посміхається неприродно.

кована. Я онука тоді запитала: «Андрійку, як це ти?» А він: «Та ніяк» —
і посміхається неприродно. Він взагалі ніколи нічого не розповідав…
він їх боявся. Його (Станіслава)
боявся».
За словами Ганни Дмитрівни,
в лікарню тоді ніхто не звертався. Згодом, стверджує бабуся, раз
у раз дитина ходила в синцях.
«Коли з’явилися під очима, Андійко сказав, що вдарився об двері.
І так кілька разів. Потім дивлюся,
окуляри надіває… На мої запитання Настя і зять повторювали одне й
те саме: «Не лізь». Ігнорували. А потім стали просто зачиняти двері
у свою кімнату, коли я поверталася
в квартиру», — стверджує рідна бабуся хлопчика.

Фото із сайту obozrevatel.com.

«ШВИДШЕ ПРАЦЮЙ!»

У місті Ірпінь, що на Київщині, в сараї виявили раритетне
німецьке авто Opel P4 часів Другої світової (на фото)

Микола ДЕНИСЮК

“

двигун, КПП, ходова. Автомобіль
перебуває на ходу.
Opel P4 випускався в 1934–
1937 роках. Тираж цієї моделі становив 66 тисяч екземплярів. Досі
їздять, певно, одиниці.

в коридорі. Я йому: «Привіт!», він
піднявся, щоб привітатися, а в цей
момент та бабуся (Вікторія Лясова, яку підозрюють у знущанні над
прийомним онуком і яку суд заарештував 31 серпня на 60 діб. —
Ред.) пальцем йому на голову тисне
і каже: «Давай-давай, швидше працюй!». А я собі думаю: ну хіба так
можна, вона ж педагог. У всякому
разі, вона мені так говорила».
У школі, розповідає Ганна Дмитрівна, вона в онука не була: «Мене
не пускали туди».
Коли навесні 2021-го в Анастасії виникли проблеми зі здоров’ям
і вона лежала в лікарні в Черкасах,
її чоловік Станіслав нібито встановив у квартирі відеокамери. «Одну
поставив на кухні, другу — в моїй
кімнаті. Напевно, щоб побачити,
де саме я взуваю чоботи. Це взагалі… Я коли йшла на роботу, то одягалась і взувалась у своїй кімнаті.

Обов’язком дитини було, за словами Ганни Дмитрівни, прибирати
в помешканні за собаками: «Спочатку одного принесли у квартиру,
потім другого. Я бачила, як вранці,
перед тим як піти в школу, Андрюша прибирав за собаками».
Батьки Станіслава, розповідає
Ганна Дмитрівна, періодично приходили у квартиру, де живе їхній
син: «Якось я прийшла з роботи,
а Андрійко над відром схилився,
ганчірочку викручує, миє підлогу

Але чоботи попередньо мила, щоб
чисто було», — розповідає жінка.

«АНДРІЙКО КАЗАВ, ЩО ЯКЩО
РОЗМОВЛЯТИМЕ ЗІ МНОЮ,
ЙОГО ПОКАРАЮТЬ»
За чотири місяці, які Ганна Дмитрівна живе окремо, вона жодного разу не поговорила з онуком:
«Вони заборонили дитині зі мною
розмовляти. Тому що нібито «вчу
проти батьків», хоча це, звичайно,
не так». За її словами, коли вони
ще жили разом, Андрійко сам їй
сказав, що якщо буде розмовляти
з нею, його покарають.
Ганна Дмитрівна раніше працювала в друкарні, стояла в черзі
на квартиру, але так її і не отримала.
Після того як поїхала від дочки, винаймає житло недалеко від Черкас.
Підпрацьовує, займаючись прибиранням, — на одну пенсію прожити неможливо. Стала прихожанкою
церкви, у вірі знайшла віддушину.
Чи знайде спокій? Каже, що не знала, як допомогти онукові, до кого
звернутися. Зять, за її словами, легко міг «перевернути слова на свою
користь».
Що насправді сталося з Андрійком, бабуся боїться навіть уявити.
Тільки плаче і готується до похорону.
Джерело: obozrevatel.com.
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l ЗНАЙ НАШИХ!

Скриншот із відео ТСН.

www.volyn.com.ua

l ГЕРОЯМ СЛАВА!

Українець —
найтитулованіший спортсмен
на Паралімпіаді-2020!
Фото із сайту unian.ua.

На Іграх у Токіо 26-річний
харків’янин Максим
Крипак (на фото)
завоював 7 медалей:
п’ять золотих, одну срібну
та одну бронзову
Петро ПАС
Вони знають одне одного на ім’я, але запам’ятати дні народження усіх своїх родичів уже не в змозі.

«Одна родина за столом»:
на обійстя батьків приїздить
майже 300 нащадків!
На Житомирщині на сімейні «з’їзди» збирається 5 поколінь.
На зустріч добираються з різних куточків України, а також
з Америки, Іспанії, Німеччини
Олена КАЛЕНЮК

У

Тільки з Токіо Максим Крипак
привіз 7 медалей!

Сергій Ємельянов і срібло —
38-літня Марина Мажула.
Піднімався синьо-жовтий
прапор в Японії і на честь
представників Рівненщини.
Так, тамтешня дзюдоїстка
Ірина Гусєва виборола срібло (34-річна спортсменка
повторила свій результат
у Ріо-2016). Бронзові ж відзнаки здобули дзюдоїсти
Наталія Ніколайчик, Юлія
Іваницька та Олександр Назаренко.

Топ-10 країн Паралімпіади-2020 в Токіо:

Д

Місце
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Команда

Золото

Китай
Велика Британія
США
ОКР
Нідерланди
Україна
Бразилія
Австралія
Італія
Азербайджан

96
41
37
36
25
24
22
21
14
14

Сімейна мапа Прокопчуків вражає!

“

Ми не мали великої
розкоші. Але дякуємо
батькам та цінуємо, що
вони в такі нелегкі часи
виховали 13 дітей.

працювати, щоб вивести в світ стількох
синів і дочок: «Ми ніколи не були жадібні до хліба. Так, ми не мали великої
розкоші. Але дякуємо батькам та цінуємо, що вони в такі нелегкі часи виховали 13 дітей. Бог дав їм силу та мудрість
поставити нас на ноги». Серед учасників сімейного «з’їзду» — і пані Людмила. Навідується в українське село
аж із американської Каліфорнії. Жінка
виростила п’ятеро дітей, має шістьох
онуків. А найголовніше — що це саме
вона придумала великі родинні збори.

№7 (7)
Ціна договірна

Фото із сайту zorya.org.ua.

На щастя, її ідею інші Прокопчуки охоче підтримали, тож тепер кожен із них
з повним правом окидає велику рідню
щасливим оком. «Я навіть не пам’ятаю
імен усіх племінників», — усміхається пані Людмила й додає, що завдяки
таким зустрічам родина знайомиться
з новонародженими або ж із тими, хто
став чоловіком чи дружиною їхнім родичам. Вони гуртом фотографуються
на фоні української природи й підраховують, що наступного разу їх точно
буде вже більш як три сотні. А це є прекрасним приводом потрапити у Книгу
рекордів України як найбільшій родині.
(Між тим у Вікіпедії записано, що в селі
Заздрівка, куди їдуть дружні чоловіки
й жінки з дітьми, нині мешкає лише
79 осіб. Може так статися, що хтось
із цих трьох сотень людей ще й вплине
на місцеву статистику…)
За матеріалами ТСН.

«Мій дар — як електрика», — усміхається
Вікторія Чабаненко.

Узяв пістолет
та вистрелив
у голову
солдатові…

Що ще може допомогти — читайте на с. 7

»

Український
письменник
врятував
від розстрілу
Вінстона Черчилля
с. 6 »

«У бабусі в животі повзають павуки!» — коли мама 5-річної Віки вкотре чула
такі слова від дитини, то знову починала дратуватись і просила малу «нічого не
вигадувати». А та дивувалась: «Я не вигадую, мамо. Бачу, як всередині у людей
ллється кров, повзають павуки, лежать якісь камінчики. А ти хіба не бачиш?»
Фото із сайту kp.ua.

Три хати за вечерю:
турист-німець зробив царський
подарунок волинській селянці

с.3

»

А потім доля поміняла
їх ролями

«Змій Горинич» із Київщини погубив 13 душ
До Анатолія Тимофєєва в Україні востаннє застовували смертну кару с. 2, 5

Місячник уже
в продажу – всього

4 гривні!

»

Загалом
медалей
207
124
104
118
59
98
72
80
69
19

Читайте
також:

Сьогодні багато людей страждають
від алкоголізму, наркоманії, згубного
потягу до азартних ігор, роблячи
нещасними своїх близьких. Дехто
намагається боротися з залежністю,
але сучасна медицина часто
виявляється не в силах їм зарадити

Жінка-рентген бачить
внутрішні органи в кольорі

Бронза
51
45
31
49
17
27
30
30
26
4

Фото із сайту tserkovna-maysternya.com.ua.

ДЛЯ ВСІХ

l НЕЙМОВІРНО!

60
38
36
33
17
47
20
29
29
1
Ікона
«Невипивана
Чаша» спасає від
напасті пияцтва

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Читанка

Срібло

Фотоколаж із сайту uain.pres.

іти, їхні діти, онуки, пра- та праправнуки збираються в рідному
селі Заздрівка на Житомирщині
раз на три роки. Найстарші жартують, що перетворюють його на табір
Прокопчуків, бо ж у домовлений час
улітку одна з місцевих садиб гуде,
як величезний вулик. І хоч знане і шановане тут подружжя їхніх батьків Лідії
та Антона відійшло у засвіти, але так виховало своїх 13 дітей, що вони дотепер
мають велику потребу бачити одне одного. Понад те — передали це бажання
своїм онукам. Тож нині, коли Прокопчуки просто на вулиці сідають за стіл,
то здається, що тут гуляють весілля:
разом частуються аж 297 людей! Цього літа вони запросили на свою гостину
журналістку ТСН — і дали можливість
подивуватися українцям із різних куточків держави та й світу. А в той же час
і замислитися: а як же у нас?..
Жінки й чоловіки поважного віку,
молодші, підлітки, дітлахи й немовлята,
біляві й чорняві, з більш чи менш смаглявим відтінком шкіри та більшим чи
меншим статком. Частина з них пишається, що є багатодітними, а деякі
лише стають на шлюбний рушничок.
Дехто розмовляє українською з акцентом, дехто — через перекладача,
а інший — бездоганно. Але, хай там як,
вони регулярно збираються на Житомирщині, обмінюються найважливішими родинними новинами, переглядають мапу родоводу. Це величезний
стенд із фотографіями рідних, у центрі
якого найголовніші — подружжя Лідії та Антона. Їхній наймолодший син
Іван Прокопчук згадує батьків із величезною повагою. Уже в дорослому
віці він зрозумів, як важко їм довелося

його найближчого суперника — білоруського плавця Ігоря Бокія — 5 нагород (усі золоті).
Загалом же, за підсумками Паралімпіади-2020, українські атлети з інвалідністю
здобули в Токіо 98 нагород —
24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових. Це — 6-е місце в загальному командному заліку.
А тріумфували на Іграх
паралімпійці з Китаю, які
аж 206 разів піднімалися
на п’єдестал пошани. Спортсмени з Піднебесної вибороли 96 золотих, 60 срібних
і 51 бронзову нагороду.
Приємно, що привезли
з Токіо-2020 нагороди і волинські паралімпійці-байдарочники: золото — 28-річний

Читайте про це на с. 4

»

 За 50
гривень став…
мільйонером
 Як у космосі
вперше
прозвучала
пісня
«Дивлюсь я
на небо та й
думку гадаю»

НОМЕРИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907, 0967731037, 0668247160

А передплата –
лише

3 гривні!

 Неймовірна
історія:
прописала
себе на той світ

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

www.volyn.com.ua
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l БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕ

l ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...

З’їли кілька мішків солі й хочете
бути здоровими?!

Не завжди серце
винне, коли турбує
біль у грудях

Фото із сайту fishki.net.

Кожна господиня, яка консервує
овочі, знає, що для маринадів
цього інгредієнта потрібно
чимало — за сезон піде не одна
кілограмова пачка. Що не рецепт
— значиться ложка солі, а то й
дві, цукру — ще більше. Скажете:
«Але ж виходить смачно! Та й
хлорид натрію потрібен для
нормальної роботи організму».
Однак при надмірному споживанні
він є небезпечним

Марія КАЩУК

Президент Асоціації дієтологів Олег
Швець нещодавно розповів про дослідження, завдяки якому вперше в Україні вдалося
визначити об’єктивний рівень споживання
солі. Виявилося, що наші співвітчизники значно перевищують рекомендовану норму, починаючи з раннього дитячого віку. І це формує шкідливі смакові звички на все життя.
Наприклад, немовлятам до року дозволено
з їжею отримувати не більше 1 грама солі; малюкам до 3 літ — 2 грами; від 4 до 6 років — 3;
із шкільного віку — 5 грамів.
Але навіть якщо мама вдома старається
контролювати цей процес, то сіль дуже щедро кладуть у продукти промислового виробництва: хліб, печиво, ковбасу, консерви,
чипси… Тож за добу «набігає» її 10–15 грамів.
За рік — до 4 кілограмів. За життя — декілька
мішків. Таке передозування з часом загрожує
підвищенням артеріального тиску і розвитком пов’язаних із ним інфарктів та інсультів,
кажуть лікарі.
Звичайно, сіль у помірних кількостях нам
необхідна. Але якщо в організм потрапляє занадто багато натрію, нирки зберігають у системі більше води. Це призводить до набряків.
Пересолена їжа викликає спрагу. Організм намагається виправити співвідношення натрію і води. Якщо п’єте недостатньо,
то це змушує тіло витягати воду з інших
клітин, наслідком чого є зневоднення. Коли
вгамовуєте спрагу з надлишком, зазвичай
частіше бігаєте в туалет. Щоразу під час сечовипускання організм втрачає кальцій —
мінерал, який серед іншого робить кістки
та зуби міцними. В результаті зростає загроза
остеопорозу.
Також надлишок солі може спровокувати
виразки шлунка і навіть прискорити розвиток раку.
Тому МОЗ застерігає: добова норма солі
(краще йодованої) для здорової дорослої людини повинна становити 6 грамів, тобто приблизно 1 чайну ложку. Обережним слід бути
і з цукром — не більше 50 грамів на день,
а дітям рекомендується взагалі не давати солодощів якомога довше.
Такі обмеження — профілактика серцево-судинних катастроф у майбутньому.
Адже найпоширеніше захворювання, від
якого страждає ледь не половина дорослих
українців, — гіпертонія. Показник смертності через серцеві недуги в нашій країні сягає

айчастіше неприємні відчуття у грудях викликають проблеми з хребтом, провокують
їх нерви, що виходять або входять до хребетного каналу, спричиняють дискомфорт і міжреберні
м’язи. Лікарі називають такий біль радикулярним.
Йому притаманний зв’язок із глибоким диханням
(посилюється на вдиху або при кашлі), положенням
тіла, наприклад більше відчувається, коли лежите
на лівому боці. Характер болю частіше ниючий, колючий, триває він довго, іноді годинами або днями.
Нерідко «винуватцями» подібних страждань є захворювання шлунково-кишкового тракту. У такому
випадку дискомфорт у грудях зазвичай пов’язаний
із прийомом їжі або його відсутністю. «Голодний»
біль, коли людина давно не їла, характерний для гастриту з підвищеною кислотністю або виразкової
хвороби. Напад відразу після їди теж може свідчити про проблеми зі шлунком. А от дванадцятипала
кишка та підшлункова залоза дадуть про себе знати
характерним пекучим відчуттям у грудях через годину-дві після застілля.
Біль, пов’язаний із захворюваннями органів дихання, має різну локалізацію і характер, розпізнати
його можна за іншими характерними симптомами — кашлем, підвищенням температури тощо.
А як же сигналізує про небезпеку хворе серце?
Найбільш типовим кардіологи вважають тиснучий
біль за грудиною, що виникає під час фізичного
навантаження (ходьба, біг, підйом сходами), минає
у спокої або відразу після прийому нітрогліцерину.
Подібні тривожні симптоми можуть з’являтися і при
підвищенні артеріального тиску. Це не що інше,
як стенокардія. Гострий біль часто віддає в ліву або
обидві руки, шию, нижню щелепу або в міжлопаткову ділянку і при інфаркті.

Н

Оксана КРАВЧЕНКО

ЯК СМАКОВІ ЗВИЧКИ СТАЮТЬ ПРИЧИНОЮ
ІНСУЛЬТІВ ТА ІНФАРКТІВ

«От біда, знову зліва коле, тисне, ниє, треба
йти до кардіолога», — бідкаємося ми,
перелічуючи тривожні симптоми. До лікаря,
безумовно, потрібно звернутися, але
панікувати не варто. Чимало органів й систем,
розташованих у грудній клітці, можуть
імітувати серцевий біль

І зовсім не обов’язково завжди тримати на обідньому столі сільничку, кажуть медики.

67% і є чи не найвищим у світі (в ЄС — 27%).
Щорічно від інфарктів та інсультів гине понад
500 тисяч наших співвітчизників.

ЧОМУ Б НЕ ПОВЧИТИСЯ У ЖИТЕЛІВ
ФІНЛЯНДІЇ?
У 1960-х середньостатистична тривалість
життя у цій країні, як і в СРСР, становила 68 років. Але якщо в державах пострадянського табору досі нічого не змінилося, то фіни зробили різкий ривок — доживають до 80 літ і більше. І це значною мірою завдяки тому, що вони
тепер споживають замість звичного хлориду
натрію сольову суміш, збагачену калієм.

“

Добова норма солі (краще
йодованої) для здорової
дорослої людини повинна
становити 6 грамів, тобто
приблизно 1 чайну ложку.

Почали з Північної Карелії, що на кордоні
з РФ, де смертність від інфарктів та інсультів
була найвищою. Дослідження показали, що
там люди в середньому з’їдали по 16 грамів
солі на день. Тому серед інших пропозицій
Кардіологічної асоціації Фінляндії та ВООЗ
у спеціальному проєкті зробили акцент
на здоровому харчуванні. Зокрема, там є
суворий контроль за якістю і безпечністю
продуктів, а хлорид натрію фіни замінили
альтернативною сумішшю із 30% солі калію.
Результати здивували весь світ. За 30 років рівень холестерину у населення зменшився на 23%. За той же період показники
систолічного тиску у жителів регіону знизилися на 12 мм ртутного стовпчика у чоловіків
і на 21 мм рт. ст. у жінок. Зміни в харчуванні
населення Фінляндії скоротили смертність
від серцево-судинних хвороб у 7 разів. А середня тривалість життя людей у цій країні
збільшилася на 13 років.
Ну а в Україні говорять, що відповідальність за своє здоров’я несе сам громадянин.
Але рідко хто з нас витрачає час у магазині,
вивчаючи склад на етикетці, щоб вибрати
здоровий продукт. Найчастіше люди беруть
товари, які для них найбільш доступні — най-

Більше публікацій на медичну тему — на сайті

дешевші. Виробники ж вважають, що зазнають збитків, якщо вкажуть, як у Фінляндії, що
продукт «має підвищений вміст солі». Але
хто-небудь підраховував, скільки викидаємо
бюджетних і власних грошей на лікування
серцево-судинних захворювань?

СКАЖИ «СТОП», КОЛИ РУКА ТЯГНЕТЬСЯ
ДО СІЛЬНИЧКИ
Хоча в Україні є Національний план заходів з профілактики неінфекційних захворювань, в якому серед пріоритетів задекларована боротьба з високим вмістом натрію
в продуктах, на ділі його не виконують. Тому
контролювати ситуацію мусимо самотужки,
кажучи собі «стоп», коли рука зайвий раз тягнеться до сільнички.
Аби страви не видавалися прісними,
можна додавати до них чорний перець, різноманітні трави. Розмарин і тархун, орегано
та кінза, паприка і карі, чебрець та базилік,
кмин і шавлія, коріандр та духмяний перець,
часник і цибуля — усе це надає їжі аромату
та пікантності.
Можуть стати у пригоді й сушені овочі,
концентрація хлориду натрію в яких більша
у декілька разів, ніж у свіжих. До того ж сушіння зберігає всі вітаміни та мікроелементи
у плодах. Не забувайте і про соєвий соус, який
китайці та японці використовують замість
солі, і це суттєво продовжує їм життя. А все
тому, що соєвий соус, багатий на амінокислоти. Вони допомагають сильніше відчувати
смак страви, при цьому можна зменшити
кількість натрію у салатах майже вдвічі.
Також нестачу солі не важко компенсувати кислим смаком. Особливо це стосується
риби, тандем якої з лимонним соком вважається найбільш вдалим у кулінарії. Кислинку
страві надають і за допомогою оцту — яблучного, винного, бальзамічного.
Можна поекспериментувати з водоростями ламінарії, які від природи мають солонуватий присмак, містять вітаміни і багато
корисних мікроелементів, насамперед йод.
Якщо не подобається смак свіжої морської
капусти — додавайте у їжу порошок із сушеної.
Знайдіть для себе улюблені натуральні
та якісні приправи — і класти в страву жменю
солі не доведеться.

VOLYN.COM.UA

l ФАКТ
В Організації Об’єднаних Націй підрахували, що кожного
року від забруднення повітря
у світі помирає 7 мільйонів
осіб. Також це скорочує тривалість життя людей, адже шкідливі
мікроскопічні частинки й небезпечні хімічні сполуки при диханні
проникають у кров, легені, мозок
та стають
причинами
виникнення
інсульту, інфаркту і ракових пухлин.

Фото із сайту cikavosti.com.
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Велика сторінка для Пані
l КОРИСНІ ПОРАДИ

Газета НА ВИХІДНІ»

«Коли я була маленькою, ніхто не говорив мені, що я красива.
Всім маленьким дівчаткам потрібно говорити, що вони
красуні, навіть якщо це не так».
Мерилін МОНРО,
американська кіноакторка, модель, співачка, секс-символ 1950-х.

l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ

Фото із сайту uainfo.org.

www.volyn.com.ua

Фото із сайту roda.in.ua.

Фото із сайту poshepky.com.

3. НЕ БІЙТЕСЯ БРАТИСЯ ЗА ПІДРОБІТОК
Юристи допомагають з документами, дизайнери малюють логотипи для проєктів–початківців, вчителі займаються репетиторством,
і це нормально. Хоча робота в них теж не з
легких. Знайдіть те, що може приносити вам
стабільний дохід, але не потребує повної зайнятості.

“

4. ПРАВИЛЬНО РОЗПОДІЛЯЙТЕ ЧАС

Коли хочеться більше заробляти
але по–справжньому рухаються до мети тільки ті, хто мріє про щось конкретне. Відпустка?
Купівля нерухомості? Новий телефон? Це може
бути що завгодно. Головне — знати, що, маючи
конкретну мету, буде набагато простіше знайти мотивацію і друге дихання.

о з чого почати пошуки додаткового доходу? Чи можна поєднувати кілька робіт,
якщо ти і так сильно втомлюєшся в офісі?
Пробуємо кілька варіантів вирішення фінансового питання:

Т

1. ПОСТАВТЕ КОНКРЕТНУ МЕТУ
Заробляти більше хоче абсолютно кожен,

2. ЗНАЙДІТЬ ХОБІ, ЯКЕ МОЖНА
ПЕРЕТВОРИТИ НА ЗАРОБІТОК
Курси шиття, візажу, в’язання, нарощування вій, вивчення іноземної мови — буквально будь–яке вкладення в хобі може принести цілком конкретний дохід. Це буде зовсім
не схожим на те, що ви робите кожен день, і

l СЕКРЕТИ КРАСИ
Фото із сайту wobs.ua.

«Оптичний» макіяж
Окуляри не лише допомагають нам краще бачити чи
захищають очі від сонця, вони мають доповнювати
образ. Якщо ви вже витратили час і гроші, щоб
підібрати такі, що вам личать, не пошкодуйте
години–другої і продумайте макіяж, який би до них
пасував
кщо у вас далекозорість, ваші окуляри
з н ач н о з б і л ь ш ують очі і повіки. Тому слід
відмовитися від надміру

Я

яскравих тіней. Підводьте
очі дуже акуратно, використовуючи якнайменше
косметики, інакше кожен
огріх буде помітним.

У короткозорих очі
крізь лінзи візуально здаються меншими, ніж є насправді. Тому їх лінію варто
підкреслити за допомогою
косметики, додаючи якнайбільше світлих тонів з
полиском.
Якщо ви носите окуляри, уважніше вибирайте туш. Розрекламована
видовжувальна може
збільшити ваші вії так, що
вони зачіпатимуть скельця. Її частинки будуть осипатися і подразнюватимуть очі.
Коли ви підібрали сонцезахисні зі скельцями
світлих тонів, поекспериментуйте, щоб з’ясувати,
як вони поєднуються з
різними тінями для повік.
Наприклад, не варто користуватися яскраво–рожевими, якщо окуляри сині
або блакитні. Тоді здаватиметься, що у вас навколо
очей великі синці. Таке ж
враження справлятимуть
блакитні тіні за жовтими
скельцями.

5. НЕ БІЙТЕСЯ ПРОСИТИ БІЛЬШЕ
Прийти і попросити підвищення — це нормально, але за умови, якщо ви встигли зарекомендувати себе хорошим фахівцем. Однак
будьте готові до того, що вас попросять більше
працювати — це теж нормально.
У будь–якому разі пам’ятайте: хто шукає,
той завжди знайде.
Джерело: lady.tochka.net.

Позбудьтеся непотребу
На кухні у кожної господині знайдуться предмети, які не використовуються,
але викинути шкода. Їх поступово стає все більше. Тож позбавтеся від них —
і звільниться місце

Якщо живете з батьками чоловіка
Те, що ви мешкаєте разом під одним
дахом, не означає, що всі проблеми маєте
вирішувати спільно
ереступивши поріг дому, в якому живе
ваш чоловік дружиною, встановіть з
його батьками правила спільного проживання. Поділіть обов’язки. Виділіть собі «свою
територію».
Зробіть перестановку у своїй кімнаті (кімнатах) так, як вам подобається. Визначте для
себе розпорядок дня, режим вживання їжі, застосовуйте для приготування їжі власні кулінарні здібності, техніку прибирання.
Намагайтеся самі вирішувати свої пробле-

П

ми. Не мусите про все питати поради і звітувати
перед свекрами. Не намагайтеся бути при них
малими дітьми. Час уже вийти з цієї ролі.
Як би не було тяжко, ніколи не сваріться
з чоловіком при батьках, бо це ваші внутрішні
проблеми. Нехай суперечка залишиться між
подружжям. Тоді ви можете сміливо вимагати,
аби свекор зі свекрухою не втручалися у ваші
стосунки.
Не беріть участі у конфліктах батьків чоловіка.
Пам’ятайте, що кожна сім’я має свої таємниці. А це означає: у тому, що стосується дітей,
вирішальний голос мають батьки, а не бабуся
з дідусем.

l НА ЗАМІТКУ

l ВАРТО ЗНАТИ

Трави проти молі

Твій ідеальний бюстгальтер

Щоб не змушувати себе вдихати
неприємний запах засобів проти неї,
який не такий уже й нешкідливий для
людини, краще для захисту одягу
використовувати засушені трави —
м’яту, пижмо, полин…
робіть із них гірлянду чи вінок і повісьте у
шафі. Одяг і постіль будуть не тільки захищені від молі й комах, а й набудуть приємного
аромату.
Можна скласти й букет. Для цього слід взяти
гілочку полину, деревію, м’яти, пижма, лаванди,
шавлії. Зібраний букет може бути плоским, щоб
було зручно класти на поличку. Починати компонувати його слід із найбільшої гілочки, далі йтиме менша, ще менша… Обв’яжіть його гумкою чи
трічкою. Якщо ж збираєтеся підвішувати у шафі,
стрічкою.
беріть звичний букет.
зберіть

З

Фото із сайту poradum.com.

Уміння правильно розпоряджатися
бюджетом і економити — не єдиний
вихід із фінансових труднощів. Навіть
зміна роботи і новий виток у кар’єрі —
не завжди дадуть бажаний результат

Деякі види роботи (наприклад, написання
текстів) ви можете виконувати за допомогою
планшета або телефону. Згадайте про це, коли
дорогою додому в метро чи в маршрутці цілу
годину граєте ігри, — і фраза «Час — це гроші»
набуде зовсім іншого сенсу.

Появою цієї речі ми
зобов’язані легендарній
француженці Коко
Шанель. Купуючи
черговий мереживний
шедевр, ти навряд
чи замислюєшся, які
баталії колись викликав
він у лікарів. Вони
були впевнені, що
бюстгальтер «задушить»
жінку, порушить
правильне дихання
молочних залоз.
Незважаючи на це, він
тріумфально завоював
увесь світ і став
невід’ємною частиною
жіночого одягу

об новий ліфчик не
лише бездоганно
підкреслював і прикрашав твої груди, а й не заважав, коли ти рухаєшся, завжди
пам’ятай про прості критерії
підбору.
Бюстгальтер не повинен
припідніматися на спині, така
білизна років на 10 робить

Щ

старшою будь–яку жінку. Нахились, підніми руки — перевір, як він «поводиться».
Опусти плече: якщо бретелька
сповзає, ця річ тобі не підходить. Уважно подивися на шкіру, знявши ліфчик. Слідів від
бретельок, швів, кісточок не
повинно бути.
Носити білизну треба
правильно!
Не одягай затісну. Частіше міняй фасони бюстгальтерів, щоб застібка була в різних
положеннях.
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допоможе не тільки відволікатися, а й заробляти.

Прийти і попросити
підвищення — це нормально,
але за умови, якщо ви встигли
зарекомендувати себе
хорошим фахівцем.
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Фото із сайту aif.ru.

Віддавай перевагу бавовняній білизні.
Ніколи не спи в ліфчику.
Це шкідливо. Потрібно, щоб
тіло і ніжна шкіра навколо грудей відпочивали.
Якщо у тебе вона чуттєва, будь особливо уважною,
вибираючи бюстгальтер. Коли
людина пітніє, барвники можуть проникати в організм
і викликати подразнення, а
можливості перевірити перед
покупкою, чи не токсична річ
— немає.

ротерміновані товари. Якщо заглянути у наші кухонні шафи, то,
виявляється, до 50 відсотків продуктів, які там лежать, відслужили своє.

П

Мова йде про крупи, спеції, соуси. Зберігати їх не варто, бо можна зашкодити
здоров’ю. Ще гірше, коли в аптечці залежалися ліки. Якнайшвидше перевірте її

вміст, а також шафок — і викиньте все із
простроченим терміном.
Старі пластикові контейнери для
харчових продуктів. Ніщо так не загромаджує кухню, як вони. Крім того, у половини з них може не бути «рідної» кришки.
Позбудьтеся їх — і у шафках звільниться
місце.
Зайві чашки. Жодне свято не обходиться без подарунків. Друзі по роботі
найчастіше купують імениннику кухлики.
Хоч вони й тішать око, їх назбирується багато. У вашій шафі обов’язково знайдуться
такі, якими не користуєтеся уже роками.
Поділіться ними з тими, кому вони потрібні. Або зробіть на кухні мінівиставку — повісьте їх на гачках.
Пошкоджений посуд. Можливо, у вас
є надщерблені тарілки, старі кавомолки,
м’ясорубки. Якщо впродовж кількох років ними не користувалися, то передайте
комусь. І не тіште себе ілюзією, що ось–ось
вони вам знадобляться.
Кулінарні книги. Колись їх придбали,
сподіваючись, що будете користуватися.
Але змінилися харчові звички, з’явилися
нові рецепти, і ви шукаєте їх на сайтах.
Можливо, є сусідки, яким кулінарні книги
потрібні? Віддайте їм.

l ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Часто нав
навколо кранів на кухні та у ванній
збира
збирається вапняний наліт, який важко відчистити. Візьміть трохи оцту,
п
підігрійте його до температури
40-50 градусів, рясно змочіть ним
наліт, а через кілька хвилин просто змийте– і буде первозданний
б
блиск.

Коли миєте вікна, протирайте їх вертикально
всередині і горизонтально зовні. Якщо після закінчення
роботи ви побачите смуги, то будете знати, з якого вони
боку.
Щоб відіпрати одяг, на який потрапило чорнило,
натріть забруднене місце зубною пастою. Почекайте
трохи, поки паста підсохне. Потім просто виперіть річ і
плями зникнуть.

Р Е К Л А М А
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Чи готова мама
до напівправди?

Хіба вона не рідна дочка?..

— Мам, ти знаєш,
а правду не завжди треба
казати.
— Справді? А чому ти
так думаєш?
— Знаю
і все…
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

оєму наймолодшому
ще нема й п’яти літ,
а його спостереження
за іншими вже підказали йому
такий висновок. Поки малий,
то ділиться. Думаю, якби була
молодшою, то могла би просто усміхнутися. Тепер же міркую, чи варто це його знання
корелювати. Взагалі-то малий
цілком правий. Біда лише
в тому, що не знаю, чи збирається він застосовувати це правило у спілкуванні зі мною.
Я не зустрічала дітей, які б
зовсім не обманювали своїх
батьків. Брехня властива більшості. Вона буває з поважних причин чи без них, іноді вона добре
виважена, а часом вискакує з уст
зненацька. Поділяється на велику і майже безневинну. Я сама
користувалася цим чудовим,
а іноді жахливим винаходом
людства, коли була малою, підлітком та й згодом, як змушували
обставини. З роками навчилася
розпізнавати, коли кривлять душею інші…
Тож, якщо ловлю на неправді
когось зі своїх дітей, то не сприй-

Відповіді
на cканворд із с. 15

М

маю це як вселенську катастрофу.
Не вони перші. Але в більшості
випадків стараюся залишитися
з «мудрагелем» наодинці й повідомити йому, що шила в мішку
не сховаєш та ще й неприємно,
коли мені, мамі, безсоромно
брешуть. Це, якщо йдеться про
старшеньких. А от «мізинчику»
повторюю не мною винайдене:
«Губи говорять одне, а в очах
світиться правда». Він зацікавлено йде до дзеркала й повертається розчарованим: мовляв, нічого
такого в погляді не бачить… Ми
говоримо, що, якщо стараєшся бути чесним, то тоді настрій
веселіший, бо брехливі слова
мучать. Знаю, що таких розмов
у мене з ним ще буде й буде.
Дуже хочу, щоб він користувався брехнею якомога рідше і щоб
щоразу йому цього дуже не хотілося. Найголовніше правило для
мене — і далі самій користуватися цим же принципом, бо це для
мене важливо. А з іншого боку,
ще й тому, що поки я стежу
за своїми дітьми, вони стежать
за мною й часто «дзеркалять» мої
слова і вчинки. Дуже хотілось би,
щоб мої вихованці не поповнювали когорту брехунів!
Якщо маєте, шановні читачі, свої відкриття про такий складний сімейний світ,
який психологи досліджують
століттями й досі щось винаходять, — діліться. Наші
адреси: okovalenko74@gmail.
com або ж tsikava.gazeta@
gmail.com, а поштова: 43025,
м. Луцьк, просп. Волі, 13, «Цікава газета на вихідні».

Усміхніться!
Назбирав грибiв, зараз
смажитиму. Що за гриби
— не знаю. Про всяк випадок помився, пiдстриг нігті
й одягнувся в усе чисте.
:)) :)) :))
— Офіціанте, у мене в
супі ґудзик!
— А ви що хотіли, щоб
за такі гроші вам дали ціле
пальто?

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ

Тел. 72–39–32 E-mail: volyn476@gmail.com
Тел.: (0332) 72-39-32, 066 82 47 160 – Vodafone, 096 77 31 037 – Київстар, 066 82 47
160 – Viber, Telegram, WhatsApp.
Ціна приватного оголошення у «Цікавій газеті на вихідні» — 20 грн за одне найменування
+ 10 грн, якщо ви бажаєте розмістити на нашому сайті www.volyn.com.ua в рубриці
«Господарські секрети». Вартість оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки (більше ніж
три одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 40 грн за один раз
публікації + 20 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги — 40 грн + 20 (за сайт).
Оголошення, які виділені рамкою + 25 грн. Вартість оголошення про згубу — 20 грн. Оплата у
відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль «Audi A-6», 1998 р. в., 1.8 бензин,
МКПП. Тел. 097 85 69 260, 063 54 57 514.

Коли мама злягла, так уже вийшло, що саме Маринці випало
її доглядати.

Фото із сайту vgorode.ua.

— Сестричечко, я ж саме
третій курс закінчую, —
благала старша Маринчина
сестра Оксана. — Ну куди
я з неповною вищою освітою
піду? А так ти ще два роки
з мамою побудь, а я диплом
отримаю і в селі в школі
працюватиму, доки ти
навчатимешся…
Анна КОРОЛЬОВА

о Маринка мала казати?
Їй тоді лиш 17 виповнилось, школу скінчила. Два
«Машиніст потяга запевняв, що сигналив…»
роки, то й два роки. А за два роки
сестра нову пісеньку заспівала:
— Мариночко, сестричечко! і свинка з бичком, яких здавала раз тір вона догледіла, й у вічну путь
Я ж так Петра кохаю — і при на- у рік. Не бідувала, але й не розко- її провела. Так сестрі і сказала,
дії вже. Ну як я така до лежачої шувала.
а та враз на обличчі змінилась.
матері? Ще два рочки, сестро, ти
Минали роки. Артемчику ви— Ти на неї подивись! — ребіля мами побудь, а маля стане повнилось сімнадцять, а сестра петувала сестра. — Прожила
на ноги, ми з Петром переїдемо вже й не приїздила.
все життя на всьому готовому,
в село.
— У мене робота. Сина навча- ні в чому собі не відмовляючи.
Маринка і сама бачила, як не- ти потрібно буде. Ти хоч уявляєш, У самої ні кошеняти, ні дитинчати,
просто сестра племінника вино- які то фінанси? Оце, думаю, може, а на материну хату рота роззявишує. Що ж — хіба вона не рідна? ми тобі бичка купимо, га? А ти нам ла. Ну і що, що ти біля неї жила?
Та й з мамою, хоч і тяжко, а два його до осені потримаєш. Скільки Так, доглядала, але ж не задарма.
роки ще почекати можна.
там того діла? Ти ж все одно собі Я за всі двадцять років щомісячні
— Маринко, тут така справа, — тримаєш.
квитанції пред’явлю на кошти, які
одного разу у сльозах дзвонить
Маринка погодилась. А що? тобі переказувала.
сестра, — Артемчик такий кво- Ну трави більше вкосить. Тим паче,
Маринка важко пережила мателенький у нас. А мій Петро кожну Петро допомагати обіцяв. Так у Ма- рин відхід у вічність, а тут таке. Сил
копійку мені рахує. Можна, я ніби
як для мами на тебе кошти переказуватиму, а потім, коли приїжджаЦе твій святий обов’язок, дитинко. Невже зможеш
тиму вас провідати, ти їх мені відлишити неньку на чужих людей?
даватимеш? Дитині потрібні дорогі
процедури, а Петро на них грошей
давати не хоче. А так всі задоволе- ринчиному хліві, крім своєї худоби, щось доводити сестрі, яка водила
ні будуть.
оселились сестрині пара поросят людей її подвір’ям і хатою, не було.
Звісно, Маринка погодилась. і бичок. Непросто було, але ж се- Накинула на плечі старого светра
Артемчика вона любила. Хлопчик стра права. Чим їй ще займатись і пішла геть.
справді мав певні недуги, і сестра у селі?
…Чи то випадковість, чи Маїздила з ним ледь не по всій УкраРоки брали своє. Маринка ба- ринка свідомо так зробила? Машиїні. За маму Маринка вже й мов- чила по матері, що та доживає ос- ніст потяга запевняв, що сигналив,
чала. Ну куди бідолашній Оксанці танніх днів. Зателефонувала Окса- але жінка у старому светрі ніяк
з таким дитям ще й лежачу маму ні — попередила. Та лиш відмах- не реагувала, ніби й не чула, що
глядіти? Прикро дівчині було. Але нулась, пославшись на зайнятість. довкола діється.
трохи зігрівали душу слова сусід— Що я шефові скажу: «Сестрі
Після того Оксанка за три
ки:
здається»? Давай уже, як все ста- дні розпродала всю господарку
— Це твій святий обов’язок, неться, тоді і відпрошуватись буду. і все, що могла збути з хати. Щойдитинко. Невже зможеш лишити
Але коли матері не стало, Окса- но вступивши в право власності,
неньку на чужих людей? Матимеш на теж не приїхала — аврал на ро- продала дім.
і ти долю, донечко, а поки гляди боті і Артемчик занедужав щось.
Ні Маринці, ні мамі з тих громаму, бо ж більше нікому.
З’явилась лиш на дев’ятий день, шей навіть пам’ятничків не поРоботи в селі не було. До- але не сама, а з покупцями на хату. ставила. Та що там, жодного разу
бре, що мали чималий город,
Маринка дивилась отетеріло. до рідних горбочків і не навідаа ще завела чимале господарство. Чомусь у неї завше думка була, що лась. Заросло все бур’янами,
Ото і всі її кошти: мамина пенсія хата їй зостанеться, адже і ма- ніби й не жили люди…

Щ

“

Р

Е

К

Л

А

М

А

Представництво польської агенції оголошує набір працівників на склади
брендового одягу на околицях м. Лодзі

PОбов’язки: комплектація замовлення, упаковка,
сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
PЗаробітна плата – від 20 000 грн+премії.
PБезкоштовні обіди, чай, кава.

Житло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.
P
Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття
візи, надалі бажаючі можуть подаватися на карту побиту.

Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.
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l ЗНАЙ НАШИХ!

l О ЧАСИ! О ЗВИЧАЇ!

Розплела косу аж до… Англії!

У Львові судитимуть
за втрату «Апостола»

Одеситка Алла Перкова здобула світове визнання через
довге волосся, адже про неї написало британське видання
The Mirror, назвавши її іменем героїні казки Братів Грімм —
Рапунцель

11

Перед судом постане працівниця музею,
яка «загубила» унікальні книги XIV
та XV століть

Фото із сайту dailylviv.com.

Наталка ЧОВНИК
Дмитро БОНДАРЕНКО

авідувачку відділу
Музею мистецтва
староукраїнської
книги Львівської національної галереї
мистецтв імені Б. Г. Возницького обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила
тяжкі наслідки.
Втрачені книжки
мають велику історичну цінність та є
надбанням культурної спадщини. Зник,
зокрема, «Апостол»
І. Федорова, 1574 року
видання, Євангеліє Святодухівського братства,
1575 року видання,
«Ключ розуміння» Галятовського Йоаникія,
1665 року видання. Ці
стародруки оцінюють
у 8,5 мільйона гривень.
Як відомо, у
2017 році новопризна-

З

Кріс Шарма. Джаред попросив
дозволу сфотографувати мене
на свій телефон. Зняв відео, ви-

“

Локони моєї мами
сягали її талії,
а я просто хотіла
бути на неї схожою.

ставив його в снепчат. Висловив
захоплення довжиною волосся.
Сказав, що періодично сам відрощує, тому знає, як складно

Жанна Миляшкевич: «Я себе без
коси не уявляю!»

за ним доглядати. Кріс Шарма
назвав мене Рапунцель і поставив моє фото на заставку в своєму акаунті в соцмережі.
До речі, довжина волосся волинської рекордсменки
Жанни Миляшкевич ще 6 років тому також становила
166 см. «Така коса мені дана
Богом, адже кажуть, що природно волосся росте завдовжки до метра. А все, що понад, — це дар Божий», — сказала в інтерв’ю пані Жанна.
За матеріалами
mirror.co.uk, 0352.ua,
gazeta.ua.

чений директор галереї
Тарас Возняк заявив
про крадіжку понад
400 музейних предметів, частина з яких була
підмінена. «Зникла кожна четверта старовинна книга, — казав пан
Возняк. — Мене часто
запитують, як так могло
статися, як можна було

ІСТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

ніхто

№9 Ціна договірна

ТАК
не КОХАВ
volyn.com.ua

На якийсь фільм жахів перетворилась
погоня американських копів у штаті
Теннессі за 39-річним Тайсоном Гілбертом
Соня ПОЦІЛУЙЧИК

атрульний Боббі Джонсон запідозрив
недобре, коли побачив авто, за кермом
якого був голий закривавлений чоловік.
На вимогу поліцейського він не зупинився, тож
почалася погоня.

П

«Гонщика» змогли затримати, лише кілька
разів перегороджуючи дорогу спеціальними
шипами. При цьому він намагався тікати навіть
зі спущеними передніми колесами. Перед тим,
як потрапити до рук лікарів, Гілберт устиг повідомити поліцейським, що чув голоси по радіо
в авто, які сказали йому нашкодити собі, щоб
«врятувати світ». Він так і зробив — відрізав
і викинув свій член через вікно машини…
Видно, чоловікові, раніше, до речі, судимому, знадобляться послуги не лише хірурга.

Хіба могла тоді подумати щаслива
наречена, що шлюб для неї
перетвориться на «півтора року
пекла»?..

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Сповідь дружини
українського
моряка-героя:
«Він подавив у мені
всі почуття і мене
як особистість»
с. 3–5

l СВЯТ! СВЯТ! СВЯТ!

Голос із радіо наказав чоловікові
відрізати свій статевий член,
щоб «врятувати світ»

Фото із фейсбук-сторінки Інни ВАРІМЕЗ.

Від волосся Алли Перкової
буквально мліють на Заході.

Зниклі стародруки оцінюють у 8,5 мільйона гривень.

Фото з інстаграм-сторінки Юрія ГОРБУНОВА.

Фото із сайту fakty.ua.

В

«Тепер у нас і по спільних дітях – 1+1!»

«Юрію, дякую тобі,
у нас виходять гарні хлопці»
l ІСТОРІЯ НОМЕРА Популярні українські телеведучі 37-річна

Катерина Осадча і 51-літній Юрій Горбунов знову стали
батьками. У подружжя народився другий синочок Данилко
с. 10–11
Фото із сайту pixabay.com.

l ДЕЛІКАТНА ТЕМА

«Він сказав, що мріє одружитися
з незайманою…»
с. 6–7

Місячник уже
в продажу – всього

6 гривень!

Фото з особистого архіву родини ШАБУНІНИХ.

она ж каже, що звикла
до свого волосся і не докладає багато зусиль для
підтримки його краси. Героїня
матеріалу «пишається натуральністю локонів» і миє голову кожні
два дні.
— Я ніколи не думала, що
відростити такі коси можливо.
З дитинства мені дуже подобалося довге волосся, якщо воно
виглядало здоровим. Локони
моєї мами сягали її талії, а я просто хотіла бути на неї схожою, —
розповіла вона.
Алла Перкова — юристка
за освітою. Працює телеведучою
і моделлю. Заміжня. Дітей не має.
— На першому побаченні
чоловік не помітив, що маю волосся такої довжини, — зізналася Алла виданню «Газета поукраїнськи». — Тоді заплела
косу і двічі її склала, а локони
розпустила до плечей. Він бачив, що закручене, але довжини не знав. На третьому побаченні запитав, чи довге в мене
волосся. Як розпустила, він був
шокований. Казав, що настільки довгих кіс ще не бачив. Коли
ми разом гуляли, всі звертали
на мене увагу. Якось були в Китаї. Біля мене зупинилася група
туристів, щоб сфотографуватися.
Коханий чекав у стороні. Спершу
нервував, тепер звик…
— Медовий місяць ми провели в Іспанії, — продовжує
Алла. — Коли були на вершині
гори Монсеррат, до нас підійшли американці — актор і музикант Джаред Лето та скелелаз

ДІМ, ДЕ ЖИВЕ ЛЮБОВ

Після 7 років
благань Бог почув
молитви подружжя
Шабуніних
і подарував їм
донечок-двійнят!
Як хлопець у візку підкорив
серце чарівної дівчини –
читайте на
с. 16–17

Запитуйте
в листонош
або точках
розповсюдження
газет!

вкрасти мікроавтобус
або два стародруки?
Переконаний: це тривало роками. І це був
не спонтанний процес,
а добре налагоджене
і цілеспрямоване викрадення».
В голові не вкладається. Реально якесь
пограбування століття.

У номері
також:
Поради
доньці: «Якщо
тебе вдарив
чоловік —
негайно
збирай речі»
 Історія до
сліз: «Діти мої,
зараз мама
пішла, а я
радий...»
 У першу
шлюбну ніч
наставниця
нареченої
має бути... під
ліжком молодят
 Суперові
рецепти
приготування
дерунів

ПОНЕДІЛОК, 13 ВЕРЕСНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

13 — 19 вересня

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

l МУЖИКИ!

Віталій Кличко хоче, щоб син
пішов в армію

Фото з архіву Віталія КЛИЧКА.

ро це керманич
столиці розповів в
ефірі телеканалу
«Україна». Старший син
Кличка, 21–річний Єгор,
закінчив університет у
Британії.

П

“

вання і бути військовим», —
розповів Кличко.
За словами мера, у його
дружини Наталії, яка мешкає в Німеччині, на це своє
бачення. «Вона не завжди
розділяє мої бажання», —
зізнався Кличко.
Віталій також розповів,

Комфортні умови розслабляють людей.
Тому такі університети, як армія,
потрібно пройти.

«Потрібно ставити планку. Комфортні умови розслабляють людей. Такі університети, як армія, необхідні.
Якщо громадянин України,
то повинен іти в українську
армію, пройти ці випробу-

що Єлизавета, 18–річна
донька Віталія та його дружини Наталії, цікавиться
психологією, а 16–літній
син Максим, зріст якого, до
речі, вже 207 см(!), поки не
знає, ким буде.

УКРАЇНА

Цікаво, чи піде насправді Єгор на військову службу?

«Іноді бачимося. Кілька
разів на рік. Є люди, які зустрічаються кожного дня, але
стосунків у них нема. Взаємини — це не питання, наскільки часто ти бачишся. Якщо
нема чим займатися, тоді по-

ВІВТОРОК, 14 ВЕРЕСНЯ
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, 14:15 «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 «Родичі»
23:50 Х/ф «МІСТЕР БІН»

ІНТЕР
05.25, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 12.25 Х/ф «АС ІЗ
АСІВ» 14.35, 15.35 «Вещдок»
Прем’єра 16.30 «Вещдок. Особый
случай» 18.00, 19.00, 03.15
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 Х/ф
«СІМНАДЦЯТЬ МИТТЄВОСТЕЙ
ВЕСНИ» 00.50 Х/ф «ІДЕАЛЬНА
ПАСТКА» 02.30 Т/с «СБУ.
Спецоперація»

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

07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:30, 18:00 Т/с «Люся. Інтерн»
11:30 Т/с «Виходьте без дзвінка»
14:30, 15:30 Історія одного
злочину 16+
16:00 Т/с «Хід прокурора»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Справа тих, хто
потопає»
23:10 Т/с «Вікно життя 2»

СТБ
08:55 «МастерШеф» 12+
13:05, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:40, 18:05 Т/с «Слід 16+»
19:05 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Колір пристрасті
16+»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Скетч-шоу «На троих» 16+
11:00, 13:15 Х/ф «ЧОРНА ДІРА»
13:55, 17:45 Т/с «Дільничний з
ДВРЗ»
14:55, 16:15 Т/с «Пес»
20:20 Громадянська оборона
21:30 Т/с «Дільничний з ДВРЗ-2»
23:35 Х/ф «ВБИТИ БІЛЛА»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 «Kids time»

ІНТЕР
05.00, 04.55 «Телемагазин»
05.25, 23.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером»
10.05, 18.00, 19.00, 03.20
Ток-шоу «Стосується кожного»
12.25 Х/ф «НЯНЬКА
ЗА ВИКЛИКОМ» 14.20
Х/ф «ФРАНЦУЗСЬКИЙ
ЖИГОЛО» 16.05 «Жди меня.
Україна» 20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «СІМНАДЦЯТЬ
МИТТЄВОСТЕЙ ВЕСНИ»
00.50 Х/ф «БУНКЕР» 02.30
Т/с «СБУ. Спецоперація»

Мер Києва за те, щоб його Єгор після вищого
навчального закладу в Британії відслужив
у Збройних силах України
Лія ЛІС

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, 14:15 «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 «Родичі»
23:50 «Танці з зірками 2021»

чинаєш шукати спокуси», —
сказав Віталій про дружину,
яка живе у Німеччині.
Віталій Кличко спростував чутки про розлучення. У шлюбі Віталій і
Наталія 25 років.

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:30, 18:00 Т/с «Люся.
Інтерн»
11:30 Т/с «Виходьте без
дзвінка»
14:30, 15:30 Історія одного
злочину 16+
16:00 Т/с «Хід прокурора»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Справа тих, хто
потопає»
23:10 Т/с «Вікно життя 2»

СТБ
08:50 «МастерШеф» 12+

19.50 Дика Мексика
20.50 Ближче до землі з Заком
Эфроном

12:05, 14:50, 18:05 Т/с «Слід
16+»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
19:05 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Колір
пристрасті 16+»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
09:35 «Орел і Решка. На краю
світу»
10:30, 20:00 «Орел і Решка.
Дива світу»
12:30 Х/ф «МИСЛИВЕЦЬ З
УОЛЛ-СТРІТ»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс,
90210»
18:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
21:00 «Інше життя»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
23:45 Х/ф «ЗАМКНУТИЙ
ЛАНЦЮГ»

ICTV
05:00 Еврика!
05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Громадянська оборона
06:00, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:05 Факти
09:10, 19:25 Надзвичайні
новини
10:10 Скетч-шоу «На троих»
16+
11:25, 13:15 Х/ф «ОСЕЛЯ
ЗЛА-6: ФІНАЛЬНА
БИТВА»
14:05, 16:15 Т/с «Розтин
покаже-2»
20:20 Прихована небезпека
21:30 Т/с «Пес»
22:45 Свобода слова

2+2

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 «Абзац!»
06:00, 07:40 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:45 «Орел і Решка»
10:00 Т/с «Надприродне»
11:45 Х/ф «ГОДЗІЛЛА»
14:35 Х/ф «ГРЕНЛАНДІЯ»
16:55 «Хто зверху?» 12+
19:00 «Пекельна кухня»
21:20 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
БАТЬКАМИ»
23:40 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
ФАКЕРАМИ»

06:00 «Джедаі 2019»
06:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
10:25 Х/ф «РОЗПЛАТА»
12:25 Х/ф «ПОВІТРЯНА
В’ЯЗНИЦЯ»
14:50, 16:55 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Спорт Тайм»
19:30 «Гроші» (16+)
20:25 Т/с «Плут»
21:35 Т/с «Козирне місце»
22:20 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Бешикташ - Єні Малатьяспор.
МЕГА
Чемпіонат Туреччини 08:10
06.10 Страх у твоєму домі
Ворскла - Десна. Чемпіонат
07.05 Бандитська Одеса
України 10:00 «Великий
09.05, 18.00 Правила
футбол» 11:40 Фенербахче
виживання
- Сівасспор. Чемпіонат
10.05, 01.30 Речовий доказ
Туреччини 13:20 Колос 11.05 ТОП 10: Таємниці та
Маріуполь. Чемпіонат України
загадки
15:00, 20:15, 22:30 Футбол
12.15 Україна: забута історія
NEWS 15:20 Краматорськ 13.10, 04.10 Сіяя: з нами у
Металіст. Чемпіонат України.
дику природу
14.10 Велика одіссея людства Перша ліга 17:10 Металіст
1925 - Динамо. Чемпіонат
15.10 Їжа богів
16.10, 21.50 Як влаштований України 19:00 «УПЛ ONLINE»
19:25 LIVE. Верес - Львів.
Всесвіт
Чемпіонат України 21:25
17.05, 22.45 Він і вона. Бій
«EXTRA TIME» 22:15 Yellow
за життя
18.55, 23.40 Крізь простір і час 22:50 Шахтар - Дніпро-1.
Чемпіонат України
з Мораном Фріменом

СЕРЕДА, 15 ВЕРЕСНЯ
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 «Орел і Решка»
09:20 Т/с «Надприродне»
11:55 «Кохання на виживання» 16+
13:55 Х/ф «САМОТНІЙ
РЕЙНДЖЕР»
17:00 «Хто зверху?» 12+
19:00 «Екси» 16+
20:55 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
ФАКЕРАМИ 2»
22:55 Х/ф «НОРБІТ»

МЕГА
06.40 Бандитський Київ
09.10, 18.00 Правила виживання
10.05, 01.30 Речовий доказ
11.05 ТОП 10: Таємниці та загадки
12.15 Україна: забута історія
13.10, 04.25 Сіяя: з нами у дику
природу
14.10 Велика одіссея людства
15.10 Їжа богів
16.10, 21.50 Як влаштований
Всесвіт
17.05, 22.45 Він і вона. Бій за
життя
18.55, 23.40 Крізь простір і час з
Мор аном Фріменом
19.50 Вирішальні битви
ІІ світової
20.50 Ближче до землі з Заком
Эфроном

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

світу»
10:50, 18:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
12:35, 20:00 «Орел і Решка. Дива
світу»
13:35, 21:00 «Інше життя»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 Х/ф «ОБЛОГА»
08:15 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК»
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 «Козирне місце»
22:40 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 13:50, 21:00 Топматч 06:10 АЗ Алкмаар - ПСВ.
Чемпіонат Нідерландів 08:10
Рух - Зоря. Чемпіонат України
10:00, 15:00, 20:30, 22:45 Футбол
NEWS 10:20 Шахтар - Дніпро-1.
Чемпіонат України 12:10 «Великий
футбол» 14:05 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру 15:20
Верес - Львів. Чемпіонат України
17:10 «EXTRA TIME» 18:00
Бешикташ - Єні Малатьяспор.
Чемпіонат Туреччини 19:45
Чемпіонат Туреччини. Огляд туру.
Прем’єра 20:45 Yellow 21:15 «Ніч
Ліги чемпіонів» 22:00 «FAN TALK»

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, 14:15 «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 «Родичі»
23:50 Х/ф «ДЖОННІ ІНГЛІШ:
ПЕРЕЗАПУСК»

ІНТЕР
05.25, 23.05 «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 Х/ф «ОДИН
ШАНС НА ДВОХ» 14.35, 15.35
«Вещдок» 16.30 «Вещдок. Особый
случай» 18.00, 19.00, 03.15
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 Х/ф
«СІМНАДЦЯТЬ МИТТЄВОСТЕЙ
ВЕСНИ»

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

07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:30, 18:00 Т/с «Люся. Інтерн»
11:30, 12:30 Т/с «Виходьте без
дзвінка»
14:30, 15:30 Історія одного
злочину 16+
16:00 Т/с «Хід прокурора»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Справа тих, хто
потопає»
23:10 Т/с «Вікно життя 2»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:10 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:15 «Орел і Решка»
09:15 Т/с «Надприродне»
11:00 «Кохання на виживання» 16+
13:00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР»
16:50 «Хто зверху?» 12+
21:00 Х/ф «НІЧНІ ІГРИ»
23:00 Х/ф «ВСТИГНУТИ ДО...»

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домі
06.50 Бандитська Одеса
СТБ
09.10, 18.00 Правила виживання
10.05, 01.35 Речовий доказ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
11.05 ТОП 10: Таємниці та загадки
05:40 Т/с «Комісар Рекс»
12.15 Ілюзії сучасності
09:30 «МастерШеф» 12+
13.10, 04.00 Сіяя: з нами у дику
13:05, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини» природу
14.10 Велика одіссея людства
15:40, 18:05 Т/с «Слід 16+»
15.10 Їжа богів
19:05 «Супербабуся» 12+
16.10, 21.50 Як влаштований
20:15, 22:50 Т/с «Колір пристрасті Всесвіт
16+»
17.05, 22.45 Він і вона. Бій за
життя
ICTV
18.55, 23.40 Крізь простір і час з
Мор аном Фріменом
06:30 Ранок у великому місті
19.50 Вирішальні битви
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
ІІ світової
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини 20.50 Ближче до землі з Заком
Эфроном
10:10 Скетч-шоу «На троих» 16+
11:00, 13:15 Х/ф «ЗГАДАТИ
К-1
ВСЕ!»
06:30 «TOP SHOP»
14:00, 17:45 Т/с «Дільничний з
08:00 М/с «Юху та його друзі»
ДВРЗ»
08:40 «Ух ти show»
14:55, 16:15, 22:25 Т/с «Пес»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
20:20 Секретний фронт
09:40 «Орел і Решка. На краю
21:30 Т/с «Дільничний з ДВРЗ-2»
світу»
23:45 Х/ф «ВБИТИ БІЛЛА-2»

10:35, 18:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
12:30, 20:00 «Орел і Решка. Дива
світу»
13:30, 21:00 «Інше життя»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК-2»
08:20 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК-3»
11:00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12:55, 16:55, 19:30 «Загублений
світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Спорт Тайм»
20:25, 21:30 Т/с «Козирне місце»
22:30 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
08:10 Шахтар - Дніпро-1.
Чемпіонат України 10:00, 15:00,
20:30, 22:45 Футбол NEWS 10:20,
22:30 Yellow 10:30 Трабзонспор Галатасарай. Чемпіонат Туреччини
12:15 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру 13:10 Минай Чорноморець. Чемпіонат України
15:20 Зволле - Аякс. Чемпіонат
Нідерландів 17:10 Рух - Зоря.
Чемпіонат України 19:00 «Ніч Ліги
чемпіонів» 19:45 «FAN TALK» 21:45
Чемпіонат Туреччини. Огляд туру
23:00 Фенербахче - Сівасспор.
Чемпіонат Туреччини

П’ЯТНИЦЯ, 17 ВЕРЕСНЯ

ЧЕТВЕР, 16 ВЕРЕСНЯ
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, 14:15 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:36 «Проспорт»
20:38 «Чистоnews 2021»
20:45 Т/с «Моя улюблена Страшко»
21:45 «Право на владу 2021»

ІНТЕР
05.25, 23.05 «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 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 14.35,
15.25 «Вещдок» 16.25 «Вещдок.
Особый случай» 18.00, 19.00, 03.20
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 Х/ф
«СІМНАДЦЯТЬ МИТТЄВОСТЕЙ
ВЕСНИ»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:30, 18:00 Т/с «Люся. Інтерн»
11:30 Т/с «Виходьте без дзвінка»
14:30, 15:30 Історія одного злочину
16+
16:00 Т/с «Хід прокурора»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Справа тих, хто потопає»
23:10 Слідами
23:50 Т/с «Вікно життя 2»

СТБ
05:30 Т/с «Коли ми вдома»

06:15 Т/с «Комісар Рекс»
10:10 «МастерШеф» 12+
13:10, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:40, 18:05 Т/с «Слід 16+»
19:05 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Колір пристрасті
16+»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Скетч-шоу «На троих» 16+
11:20, 13:15 Х/ф «ГЕРОЙОДИНАК»
14:00, 17:45 Т/с «Дільничний з
ДВРЗ»
14:55, 16:15, 22:25 Т/с «Пес»
20:20 Антизомбі
21:30 Т/с «Дільничний з ДВРЗ-2»
23:45 Х/ф «ЧОРНА ДІРА»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:10 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:15 «Орел і Решка»
09:20 Т/с «Надприродне»
12:50 «Кохання на виживання» 16+
14:45 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
БАТЬКАМИ»
17:00, 19:00 «Хто зверху?» 12+
21:00 Х/ф «УЧИЛКА»
22:55 Х/ф «ТУПИЙ ТА ЩЕ
ТУПІШИЙ 2»

МЕГА
06.30 Бандитський Київ
09.10, 18.00 Правила виживання
10.05, 01.35 Речовий доказ
11.05 ТОП 10: Таємниці та загадки
12.15 Ілюзії сучасності
13.10, 03.55 Сіяя: з нами у дику
природу
14.10 Дикі Філіппіни Найджела
Марвіна
15.10 Їжа богів
16.10, 21.50 Як влаштований
Всесвіт
17.05, 22.45 Він і вона. Бій за життя

18.55, 23.40 Крізь простір і час з
Мор аном Фріменом
19.50 Вирішальні битви
ІІ світової
20.50 Ближче до землі з Заком
Эфроном
00.35 Пересказана історія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:40 «Ух ти show»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:40 «Орел і Решка. На краю світу»
10:40, 18:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
12:35, 20:00 «Орел і Решка. Дива
світу»
13:35, 21:00 «Інше життя»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 Х/ф «БРАМА ВОЇНІВ»
08:05 Х/ф «БААЛ, БОГ ГРОЗИ»
09:55 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12:50, 16:55, 19:30 «Загублений
світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Спорт Тайм»
20:25, 21:25 Т/с «Козирне місце»
22:25 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 20:45 Топ-матч
06:10 Зволле - Аякс. Чемпіонат
Нідерландів 08:10 Металіст
1925 - Динамо. Чемпіонат
України 10:00, 15:00, 20:30, 22:45
Футбол NEWS 10:20 Минай Чорноморець. Чемпіонат України
12:10 «EXTRA TIME» 12:55 Верес
- Львів. Чемпіонат України 14:45
Yellow 15:20 Коньяспор - Алтай.
Чемпіонат Туреччини 17:05 Шахтар
- Дніпро-1. Чемпіонат України
18:45 Краматорськ - Металіст.
Чемпіонат України. Перша ліга
20:55 Рух - Зоря. Чемпіонат України
23:00 Трабзонспор - Галатасарай.
Чемпіонат Туреччини

СУБОТА, 18 ВЕРЕСНЯ
1+1
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
18:30 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:13 «Проспорт»
20:15 «Чистоnews 2021»
20:20 «Маскарад»
22:20 «Жіночий квартал»

ІНТЕР
05.00 «Телемагазин» 05.30,
03.10 «Мультфільм» 05.55 «Орел
і Решка. На краю світу» 06.55
«Слово Предстоятеля» 07.05
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 09.00
«Готуємо разом. Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма» 11.00
«Позаочі» 12.00 Х/ф «СОЛОДКА
ЖІНКА» 14.00 Х/ф «САМОТНІМ
НАДАЄТЬСЯ ГУРТОЖИТОК»
15.50 Х/ф «ЗА СІМЕЙНИМИ
ОБСТАВИНАМИ» 18.30, 20.30
Х/ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА ТА ДОКТОРА
ВАТСОНА. ЗНАЙОМСТВО»
20.00 «Подробиці» 22.00
Ювілейне шоу Валерія Леонтьєва
«Я вернусь...» 00.25 Х/ф
«ЛЮБОВ НА АСФАЛЬТІ» 02.25
Д/п «Прокляття Скіфських
курганів» 03.30 Х/ф «АРТИСТ
ІЗ КОХАНІВКИ» 04.40 Х/ф
«СОЛОМ’ЯНИЙ КАПЕЛЮШОК»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Т/с «Ти тільки мій»
11:10, 15:20 Т/с «Слабка ланка»
16:00, 20:00 Т/с «Материнське
серце»
21:00 Співають всі!
23:30 Українська пісня року

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:35, 10:55 Т/с «Колір
пристрасті 16+»
07:55 «Неймовірна правда про
зірок»
16:40, 23:00 «Звана вечеря» 12+
19:00 «МастерШеф» 12+

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:35 Прихована небезпека
07:35 Т/с «Дільничний з ДВРЗ»
11:30, 13:00 Х/ф «ТРИ ІКСИ:
РЕАКТИВІЗАЦІЯ»
12:45, 18:45 Факти
13:45 Х/ф «ПРАВЕДНИК»
16:10 Х/ф «ПРАВЕДНИК-2»
19:10 Х/ф «ГЛАДІАТОР»
22:10 Х/ф «РОБІН ГУД»

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 «Вар’яти» 12+
06:00 «Хто проти блондинок?»
12+
08:00, 10:00 «Kids time»
08:05 М/ф «Велика втеча»
10:05 «Орел і решка. Земляни»
11:00 «Орел і решка. Чудеса
світу»
12:10 «Орел і Решка»
12:50 «Хто зверху?» 12+
14:50 Х/ф «СТАЖЕР»
17:15 Х/ф «ДІМ З
ПРИКОЛАМИ»
19:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧОРНОМУ»
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧОРНОМУ
2»
22:50 Х/ф «НІЧНІ ІГРИ»

МЕГА
06.00 Випадковий свідок
09.30 Речовий доказ
10.40, 17.25 Правила виживання
11.35, 18.20 У пошуках істини
12.35, 23.50 Їжа богів
13.35 Таємнича світова війна

1+1
05:05, 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, 14:15 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:13 «Проспорт»
20:15 «Чистоnews 2021»
20:20 «Одруження наосліп 7»
22:20 Х/ф «УПРАВЛІННЯ
ГНІВОМ»

ІНТЕР
05.25, 23.35 «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 Х/ф
«НЕВИПРАВНИЙ» 14.35, 15.35,
01.20 «Вещдок» 16.30 «Вещдок.
Особый случай» 18.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 Х/ф «ГРАФ
МОНТЕ-КРІСТО»

14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
К-1
19:00, 22:50 «Холостячка Злата
06:30 «TOP SHOP»
Огнєвіч» 12+
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
ICTV
09:40 «Орел і Решка. На краю
06:30 Ранок у великому місті
світу»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
10:40 «Орел і Решка. Морський
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
сезон»
10:10, 20:10 Дизель-шоу 12+
12:35, 20:00 «Орел і Решка. Дива
11:45, 13:15, 23:00 Скетч-шоу «На
світу»
троих» 16+
13:35, 21:00 «Інше життя»
13:55, 17:45 Т/с «Дільничний з
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
ДВРЗ»
18:00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЕ,
14:50, 16:15 Т/с «Пес»
ЧУВАК»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»

НОВИЙ КАНАЛ

06:00, 07:10 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:15 «Орел і Решка»
09:20 «Екси» 16+
11:40 «Аферисти в сітях» 16+
12:40 «Пекельна кухня»
14:55 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
ФАКЕРАМИ»
17:15 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
ФАКЕРАМИ 2»
19:15 Х/ф «СТАЖЕР»
21:55 Х/ф «ОБЛАСТІ ТЕМРЯВИ»

МЕГА

06.20 Бандитська Одеса
09.10, 18.00 Правила виживання
10.05, 01.35 Речовий доказ
УКРАЇНА
11.05 ТОП 10: Таємниці та загадки
12.15 Ілюзії сучасності
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
13.10, 04.25 Сіяя: з нами у дику
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00 Сьогодні природу
14.10, 20.50 Ближче до землі з
09:00 Зірковий шлях
Заком Эфроном
10:30, 18:00 Т/с «Люся. Інтерн»
11:30 Х/ф «БЛИСКУЧА КАР’ЄРА» 15.10 Їжа богів
16.10, 21.50 Як влаштований
13:35, 15:30 Т/с «Дитина з
Всесвіт
гарантією»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна» 17.05, 22.45 Він і вона. Бій за життя
18.55, 23.40 Крізь простір і час з
21:00 Свобода слова Савіка
Мор аном Фріменом
Шустера
19.50 Вирішальні битви
ІІ світової
СТБ
00.35 Пересказана історія
05:25 «Врятуйте нашу сім’ю 16+»
02.30 Таємниці кримікального
11:15, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
світу

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:15 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК-4»
08:55 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК:
ГАРНИЙ ДЕНЬ, АБИ
ПОМЕРТИ»
10:50 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12:45 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Спорт Тайм»
19:30 Х/ф «KINGSMAN: ТАЄМНА
СЛУЖБА»
22:00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТЕ
КІЛЬЦЕ»

ФУТБОЛ-1
08:10 Колос - Маріуполь.
Чемпіонат України 10:00, 15:00,
20:15, 22:30 Футбол NEWS 10:20
Чемпіонат Туреччини. Огляд
туру 11:10 Коньяспор - Алтай.
Чемпіонат Туреччини 13:00, 18:20,
22:15 Yellow 13:10 Металіст 1925 Динамо. Чемпіонат України 15:20
Чемпіонат Нідерландів. Огляд туру
16:15 Трабзонспор - Галатасарай.
Чемпіонат Туреччини 18:30, 21:25
«УПЛ ONLINE» 19:25 LIVE. Десна
- Рух. Чемпіонат України 22:50
Бешикташ - Єні Малатьяспор.
Чемпіонат Туреччини

НЕДІЛЯ, 19 ВЕРЕСНЯ
14.35, 21.00 Секрети і змови
19.20 Ближче до землі з Заком
Эфроном
00.50, 05.20 Містична Україна
01.35 Місця сили
04.20 Прокляття відьом

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
09:40 Х/ф «ВЕСІЛЬНА ВЕЧІРКА»
11:20 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЕ,
ЧУВАК»
13:25 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
06:55 «Загублений світ»
10:55 Т/с «Перевізник»
13:55 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ»
15:40 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ-2»
17:30 Х/ф «ВЦІЛІЛА»
19:25 8 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Олександрія»
21:25 Х/ф «ШАКАЛ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 18:40, 20:55, 22:10
Топ-матч 06:10 Трабзонспор Галатасарай. Чемпіонат Туреччини
08:10 Верес - Львів. Чемпіонат
України 10:00, 15:00, 19:45,
22:30 Футбол NEWS 10:20,
12:55 «УПЛ ONLINE» 11:10
Десна - Рух. Чемпіонат України
13:20 Фенербахче - Сівасспор.
Чемпіонат Туреччини 15:20, 16:45
Yellow 15:30 «AUTO ГОЛ!» 15:55
LIVE. Касимпаша - Трабзонспор.
Чемпіонат Туреччини 17:55
Чемпіонат Туреччини. Огляд
туру 18:55 LIVE. Антальяспор Бешикташ. Чемпіонат Туреччини
21:15 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру 22:50 Інгулець - Колос.
Чемпіонат України

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
06.55 Х/ф «НЕВИПРАВНИЙ»
09.00 «Готуємо разом» 10.00,
11.00, 12.00 «Інше життя» 12.50
«Вещдок. Опережая время»
17.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРІСТО» 20.00 «Подробиці
тижня» 22.00 Х/ф «ПРИГОДИ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА ТА
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ЗНАЙОМСТВО» 00.50
«Вещдок»

УКРАЇНА
05:50 Сьогодні
06:50 Реальна містика
09:00 Т/с «Справа тих, хто
потопає»
17:00, 21:00 Т/с «Сашка»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Ти тільки мій»

СТБ
05:20 Т/с «Колір пристрасті
16+»
10:10 «МастерШеф» 12+
14:25 «Супербабуся» 12+
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси 16+»
21:00 «Один за всіх 16+»
22:15 «Таємниці ДНК 16+»

ICTV
05:10 Прихована небезпека
05:55 Антизомбі

06:55 Секретний фронт
07:55 Громадянська
оборона
08:55 Т/с «Дільничний з ДВРЗ»
12:45, 18:45 Факти
13:00 Т/с «Пес»
21:15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР:
ЛЕГЕНДА МЕЧА»
23:50 Х/ф «ЗАКАТАТИ В
АСФАЛЬТ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:45 «Вар’яти» 12+
07:35, 09:30 «Kids time»
07:40 М/ф «Том і Джеррі:
Повернення до країни
Оз»
09:35 Х/ф «ВОЛОХАТИЙ
ТАТО»
11:35 Х/ф «101
ДАЛМАТИНЕЦЬ»
13:35 Х/ф «ДІМ З
ПРИКОЛАМИ»
15:10 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧОРНОМУ»
17:10 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧОРНОМУ 2»
18:55 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧОРНОМУ 3»
21:00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧОРНОМУ:
ІНТЕРНЕШНЛ»
23:30 «Improv Live Show» 12+

МЕГА
06.05 Випадковий свідок
09.30 Речовий доказ
10.40, 17.25 Правила
виживання
11.35, 18.20 У пошуках істини
12.35, 23.50 Їжа богів
13.35 Таємнича світова війна
14.35, 21.00 Секрети і змови
19.20 Ближче до землі з Заком
Эфроном
00.50, 05.15 Містична Україна

01.40 Наші

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
10:40 Х/ф «ДИЯВОЛ І ДЕНІЕЛ
ВЕБСТЕР»
12:40 Х/ф «ВЕСІЛЬНА
ВЕЧІРКА»
14:20 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2020»
07:55 «Загублений світ»
13:00 Х/ф «KINGSMAN:
ТАЄМНА СЛУЖБА»
15:25 Х/ф «KINGSMAN:
ЗОЛОТЕ КІЛЬЦЕ»
18:15 Х/ф «ЛІТАК
ПРЕЗИДЕНТА»
20:50 Х/ф «БАГРЯНІ РІКИ»
22:55 Х/ф «РОНІН»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 15:50 Топ-матч
06:10 Десна - Рух. Чемпіонат
України 08:10 Антальяспор Бешикташ. Чемпіонат Туреччини
10:00, 15:00, 17:45, 20:15,
23:00 Футбол NEWS 10:20,
23:20 Yellow 10:30, 12:45, 16:00,
18:55 «УПЛ ONLINE» 11:00
Маріуполь - Шахтар. Чемпіонат
України 13:15 Касимпаша
- Трабзонспор. Чемпіонат
Туреччини 15:20 «AUTO ГОЛ!»
16:55 LIVE. Ворскла - Минай.
Чемпіонат України 19:25 LIVE.
Львів - Металіст 1925 Чемпіонат
України 21:20 «Великий
футбол» 23:30 ПСВ - Феєнорд.
Чемпіонат Нідерландів

Що віщують зорі
Гороскоп на 13 — 19 вересня
ОВЕН. Постарайтеся розібратися з
нагромадженими справами. Вас порадують нові зустрічі і враження, успіх у партнерських відносинах. У вихідні будьте
обережні у висловлюваннях. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Вам необхідно проявити
терпіння та стриманість, тоді не виникне складних ситуацій на роботі та
в родині. Краще не планувати ділових
зустрічей. Вихідні порадують приємними
подіями. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
БЛИЗНЮКИ. Прислухайтеся до
своєї інтуїції. Вам необхідна спокійна
обстановка, так ви зможете досягнути
більших успіхів. Не варто бентежитися,
якщо виникне якась перешкода — вона
цілком переборна. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — субота.
РАК. Обставини потребуватимуть
від вас зосередженості та свіжих ідей.
Женіть геть від себе лінь, якщо не прагнете упустити птаху удачі. У вихідні якщо
вдасться впоратися із сумнівами — упораєтеся й з усіма завданнями. Сприятливий день
— вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ЛЕВ. У цей період може проявитися
втома. Постарайтеся не давати обіцянок, вам буде складно дотримати слова.
Охопити неосяжне неможливо, тому у
вихідні беріться тільки за те, що вам під
силу. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
ДІВА. Кількість справ збільшиться.
Не переживайте, усі проблеми вирішаться, якщо ви будете уважні й зібрані.
Не соромтеся попросити про допомогу
колег. У вихідні діти порадують вас своїми успіхами. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Події, які можуть вплинути
на вашу долю, відбудуться — й життя
зміниться на краще. Однак ви можете
відчути незадоволення собою або розчаруватися в комусь із близьких. У вихідні готуйтеся до приємної зустрічі. Сприятливий
день — середа, несприятливий — вівторок.
СКОРПІОН. У вас нагромадилося
багато проблем, але саме зараз зможете їх вирішити якнайкраще. Зміни,
що відбуваються з вами, будуть досить
позитивні. До того ж вас очікує солідний
прибуток. У вихідні налаштуйтеся на романтику.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Не час для прояву особистих ініціатив, краще бути частиною
колективу. Плануйте тільки те, що зможете реально здійснити. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
КОЗЕРІГ. Не провокуйте конфліктних ситуацій на роботі. Ваші ідеї всім
сподобаються, авторитет зросте. Женіть
геть страхи і сумніви, адже насправді
немає жодних перешкод для досягнення
мети. У вихідні відпочиньте на природі. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
ВОДОЛІЙ. Будуть успішні ділові переговори, не упускайте шансу зав’язати
корисні знайомства. Більше часу приділяйте близьким людям. Краще не приймати серйозних рішень в особистому
житті. Вихідні проведіть за містом. Сприятливий
день — середа, несприятливий — п’ятниця.
РИБИ. Ваша наполеглива праця
буде оцінена, можете розраховувати на
премію. Однак не втрачайте голови від
успіху. Гарний час для нових знайомств.
У вихідні влаштуйте собі відпочинок на
природі з друзями та рідними. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — субота.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

«На лозі, росою вмиті,
Зріють грона соковиті...»
Вересень – пора винограду, тож саме час і досхочу поласувати спілими
солодкими ягодами, і зробити цікаві й корисні заготовки на зиму. Адже
цілющі властивості цієї культури важко переоцінити: понад 150 біологічно
активних речовин входять до її складу. З виноградом можна готувати чудові
фруктові салати, десерти, додавати його у випічку. А ще свіжі кисло-солодкі
ягоди прекрасно розкривають смак м’яса, птиці, вдало поєднуються із сиром,
овочами, ковбасними виробами, деякими сортами риби та морепродуктів. Тож
пропонуємо добірку виноградних салатів
Фото із сайту domisad.ua.

...ІЗ СЕЛЕРОЮ І ВИНОГРАДОМ

...ПО-АБХАЗЬКИ

Інгредієнти:
100 г зеленого салату, 200 г зеленого винограду, 100 г
червоного салату,
100 г селери (стебел), 30 мл оливкової олії, 1 лимон,
1 ч. л. гірчиці, сіль
та мелений чорний
перець – до смаку.
ПриготуванФото із сайту pinterest.com.
ня. Зелений салат
вимити, розділити на окремі листки і викласти в салатник. Червоний салат вимити і нарізати смужками. Селеру покраяти кубиками. Виноград вимити,
розрізати навпіл, вибрати кісточки. Зсипати селеру,
червоний салат і виноград. Гірчицю і лимонний сік
змішати, посолити і поперчити, додати оливкову олію,
перемішати і заправити салат безпосередньо перед
подачею.

«ГРОНО»
Інгредієнти: 500 г
курячого філе,
4 яйця, 150 г
твердого сиру,
300 г білого
в и н о г р а д у,
50 г волоських
горіхів (можна
й мигдаль або
кедрові), зеФото із сайту gotovimvse.com.
лень (петрушка, м’ята), 2 ст. ложки майонезу, 1 ст. ложка олії,
щіпка карі, сіль за смаком.
Приготування. Курятину відварити до готовності, остудити й порізати дрібними кубиками. У
сковороді розігріти олію, викласти курку, посолити, додати карі та обсмажити, помішуючи, близько
5 хвилин – до утворення золотистої скоринки. Зварити круто яйця, остудити, почистити і дрібно порізати. Горіхи просушити на сковороді, почистити й
подрібнити. Сир потерти на крупній тертці. Зелень
дрібно посікти. Виноград помити, кожну ягідку
розрізати навпіл і за потреби очистити від кісточок. Змішати всі інгредієнти і заправити майонезом. Інший варіант – викласти салат шарами: на дні
широкого блюда майонезом намалювати контур
виноградного грона, всередині також промастити
тонким шаром майонезу, далі викласти шар курятини, промазати майонезом, посипати горішками,
потім – пласт яєць, сиру, знову майонез, горішки та
зелень. Можна повторити всі шари ще раз. Зверху
змастити салат майонезом і викласти ягідки винограду у формі грона, прикрасити листочками петрушки. Поставити в холодильник на 2 години.

Інгредієнти:
300 г дині, 200 г зеленого винограду,
200 г бринзи, 100 г твердого сиру, 3 зубчики часнику, пучок петрушки,
сметана, вершки, кріп,
кедрові горішки, сіль.
П р и гот у в а н н я .
Диню очистити від
шкірки і порізати
крупними кубиками.
Фото із сайту maggi.ru.
Виноград промити,
відокремити ягоди від гілочки і кожну розрізати навпіл,
вибрати кісточки. Бринзу покраяти кубиками, твердий сир
натерти на дрібній тертці. Петрушку і кріп добре помити і
посікти ножем. Часник пропустити через прес. Блендером
або міксером збити вершки, сметану, кедрові горішки, часник і кріп в однорідну масу. Змішати всі компоненти і ввести
вершково-часникову заправку. Прикрасити салат зеленню
або горішками.

КАЛІФОРНІЙСЬКИЙ КАПУСТЯНИЙ ІЗ ВИНОГРАДОМ
Інгредієнти: 250 г білоголової капусти, 250 г зеленого винограду, 2 апельсини, 1 яблуко,
2 ст. л. насіння соняшника, 50 г
шніт-цибулі, 1 ст. л. меду, 4 ст. л.
лимонного соку.
Приготування. Змішайте
мед із лимонним соком. Яблука
покрайте невеликими скибочками. Апельсин розділіть на дольки,
з кожної часточки зніміть плівку,
Фото із сайту cooking.net.
а м’якоть поріжте на шматочки.
Ягоди винограду розріжте навпіл і видаліть кісточки. Нашаткуйте
капусту, дрібно поріжте шніт-цибулю. Змішайте всі інгредієнти і вимішайте салат із заправкою.

...З КАЛЬМАРІВ ІЗ ФЕТОЮ І ВИНОГРАДОМ
Інгредієнти: пучок зеленого салату, 350 г кальмарів, 170 г зеленого
винограду, 3–4 ст. л. оливкової олії,
200–250 г фети, сіль та лимонний сік
– до смаку.
Приготування. Заморожені
кальмари покласти в миску, обдати
окропом, видалити плівки і нутрощі. У киплячу воду всипати сіль, перець горошком, лавровий лист і по
черзі опускати кальмари в киплячу
Фото із сайту eda.ru.
воду секунд на 15. Потім порізати їх
соломкою, сир фета – кубиками, виноградинки – навпіл і видалити
кісточки. Зсипати всі інгредієнти разом, полити оливковою олією,
посолити і вимішати. Викласти все гіркою на тарілку, застелену салатним листям, скропити лимонним соком.

А ВИ ЗНАЛИ, ЩО...
ї Виноград вирощували ще в часи єгипетських
фараонів, тобто за кілька тисяч років до нашої ери.
ї У Грузії виявили залишки глечика, створеного
майже 8 тисяч років тому, на якому зображені грона
винограду.
ї За даними статистики, в європейських країнах,
де в пошані виноградне вино, показники онкологічних
захворювань значно нижчі порівняно з іншими країнами.
ї Фахівці кажуть, що темні сорти винограду корисніші, ніж світлі.
ї За різними оцінками, у світі налічується не менше
10 000 (а то і всі 20 000) сортів винограду. Це значно
більше, ніж будь-якої іншої культури. Приміром, сортів картоплі існує 2–4 тисячі, плодових культур (разом
узятих) – не більше 6 тисяч, зернових (пшениця, ячмінь)
– теж не більше 2–4 тисяч сортів.
ї Вірменський народ є одним із найстаріших на
планеті. А символом Вірменії є виноград, навіть у Біблії
сказано, що Ной уперше почав вирощувати його саме
на цих землях. Учені ж у свою чергу з’ясували: виноград
люди почали культивувати на території Закавказзя, Туреччини та Ірану. Тож науковці та богослови зійшлися
в думках.
ї Сушені ягоди винограду, які називають ізюмом
або родзинками, як продукт мають найширше кулінарне застосування на Близькому і Середньому Сході, а
також у Середземномор’ї.
ї У Португалії та Іспанії є новорічний звичай: в останню хвилину року прийнято з кожним ударом курантів з’їдати виноградину і загадувати бажання.
ї Деякі інгредієнти винограду володіють омолоджуючим впливом на шкіру та організм загалом. Інші
відновлюють печінку, є першокласними антиоксидантами, благотворно впливають на серце. Проте людям із
цукровим діабетом слід бути обережними, вживаючи
ці ягоди.
ї Кажуть, якщо під виноградом посіяти петрушку,
це захистить його від городніх шкідників та забезпечить
кращу врожайність.
ї За легендою, якось ослик об’їв виноград свого
господаря, за що отримав, бідолаха, на горіхи. Але як
здивувався чоловік, коли помітив, що обгризені лози
дали вищий врожай, грона стали значно більшими. Відтоді виноград стали обрізати.
ї З листя винограду виготовляють кислоту, яка є
інгредієнтом харчової добавки Е334. Фото із сайту oum.ru.
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Ну як ви могли не вгадати
українського «Робін Гуда»?
Фото із сайту uk.wikipedia.org.

Так, наколки Сталіна і Леніна на грудях упізнали і правильно
вказали, що «комуністичних лідерів «набивали» на грудях в’язні
для «захисту», оскільки вважали, що виконавцям вироків було
заборонено стріляти у вождів пролетаріату». А далі понесло вас
якщо не до «томагавків», то до сірників...
Грицько ГАРБУЗ

ле насамперед я нагадаю запитання, яке двічі поспіль майже
для вcіх вас стало нездоланним, як для національної збірної
України скромненький Казахстан.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
32 (2021)
Фото із сайту ze.yandex.ru.

За переказами, ці портрети на
грудях у дядька (на фото) були оберегом від предмета, потужніший
замінник якого змінив-зупинив легендарну сторінку нашої історії.
Цей замінник, а точніше його
братів, ви, без сумніву, тримали у
руках. Не тільки мама вдома показувала, як з ними поводитися, а й на
уроках у початкових класах…А ще
на вулиці бувають ситуації, коли ви
використовуєте жест, пов’язаний
з ними. Бо вони, як правило, постійно з вами, хоча влітку, особливо у
спеку, можете обійтися й без них.
Так от: завдяки особливому брату
цих предметів у легенді, на жаль, і
зупинилась яскрава сторінка нашої
історії, уособленням якої була потужна особистість.
Зображення КОГО знаходиться у гарбузі?
Переконаний, побачивши
зображення захованого нами героя, дехто з вас зробив так, як чинять, коли дорогу перебігає чор-
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Стріляли у Кармелюка,
говорить переказ,
не кулею, а срібним
ґудзиком — тільки
так можна убити
характерника, тобто
чаклуна, яким вважали
отамана.

повстанського селянського руху на
Поділлі, Бессарабії, Волині та Київщині 1813 — 1835 років, якого підступно із засідки застрелив шляхтич Федір Рутковський, де вказано:
«Стріляли, говорить переказ, не
кулею, а срібним ґудзиком — тільки так можна убити характерника,
тобто чаклуна, яким вважали отамана».
Ось так, мої розумники! У гарбузі ми заховали зображення «останнього гайдамаки» Устима Кармелюка. І правильну відповідь на
запитання надіслала лише одна
учасниця конкурсу — Віта Бобко
із села Затурці Володимир-Волинського району Волинської
області. Їй — гучне «Ура!», заліковий бал і 200 гривень призових за
перемогу в конкурсі.
А нам час шукати нових чемпіонів, тобто оголошувати наступне
завдання.

Цю картину, створену на Поділлі
1820 року, художник Василь
Тропінін назвав «Портрет українця
середнього віку» або «Портрет
українця». Але всі кажуть, що це
був зображений Устим Кармелюк.

ний кіт. Тобто, скрутив дулю Грицьку Григоровичу…
А він на те не зважає, задоволено чухає своє гарбузяче черевце
і цитує речення з Вікіпедії про загибель народного месника Устима
Кармелюка (1787 — 1835), ватажка

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
36 (2021)

Якщо ви розгадаєте це судоку
(необхідно заповнити вільні клі-
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тинки з цифрами від 1 до 9 так,
д в кожному
щобб у кожному рядку,
стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна цифра зустрічалася лише один раз) і виділені в
ньому кружечком цифри додасте,
а потім отриману суму розділите
на два і додасте 14, то отримане
число виведе вас на рослину, оспівану в багатьох українських творах, яку ми заховали. А в конкретному йдеться про символ кохання,
уявну смерть, олімпійський вид
спорту, щирі і нещирі почуття,
обряд, ряд і час.
Що за рослина знаходиться
у гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати до 28 вересня тільки у
вигляді sms-повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775
(наприклад: «Піст», «Три ведмеді», «Світлана Орловська»), але
обов’язково вказати після слова–
відповіді у дужках ще й своє ім’я і
прізвище (наприклад: «М’яч (Максим Мохнюк)»).
Увага: з одного номера можна
відправляти лише одне sms! Цей
номер і братиме участь у жеребкуванні при розіграші призових
200 гривень, якщо правильних
відповідей буде більше двох. А ще
спеціальний приз — 150 гривень
— отримає той, хто в листі на поштову адресу (43025, м. Луцьк,
просп. Волі, 13) чи електронну
( t s i k ava . g a ze t a @ g m a i l. co m )
найяскравіше опише, як шукав
відповідь.
Сонця вам від людей! І хорошого настрою! Для цього пропоную переглянути в Youtube
дві речі: «Ні обіцянок, ні пробачень» Віктора Павліка і «У осені
очі твої» гурту Kozak System.

Cклав пан Андрій.

Усміхніться!
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У маршрутцi впала монетка, жiнка нахилилася її пiдняти.
Водiй каже:
— У моїй машинi що впало — моє.
Жiнка:
— Менше смикайте, бо якщо впаду я, то вам такого скарбу не винести.
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— Ми цього року на одну путівку всією сім’єю відпочивали!
— Як це?
— А ми купили путівку й відправили в санаторій тещу.
:)) :)) :))
— Васю, ти віриш у кохання з
першого погляду?
— У моєму віці вже зір поганий.
Помацати треба.
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l ЗДУРІТИ МОЖНА!
Фото з архіву Сузанни ВОДОВИЛОВОЇ.

Ресторан у Києві пропонує
сендвіч за 2 тисячі гривень
Скуштувати страву, за яку
пересічному пенсіонерові
довелося б віддати всю свою
пенсію, пропонують у ресторані
«Японський привіт»

Фото із сайту kyiv.comments.ua.

Микола ДЕНИСЮК

аклад належить рестораторам Міші й
Даші Кацуріним, які раніше відкрили
«Китайський привіт», «В’єтнамський
привіт» та «Тайський привіт». Меню закладу чимале, але одна страва привернула
до себе особливу увагу в соцмережах —
сендвіч кацу-сандо з яловичиною ваґю
вартістю 2 200 гривень. Під постом ресторану в іnstagram люди прокоментували:
мовляв, «були впевнені, що це помилка
в меню». Втім, у коментарях для видання
НВ шеф-кухар «Привітів» Антон Васильєв
підтвердив, що вартість сендвіча дійсно
становить 2 200 гривень і, незважаючи
на високу ціну, страву… купують! «Щойно
дві взяли», — сказав кухар.
Кацу-сандо в «Привіті» — це традиційний японський сендвіч із білим
хлібом, свіжою капустою, домашнім
соусом тонкацу (з яблуками, морквою
і цибулею), а також — стейком із японської мармурової яловичини класифі-

З
Їхнє щастя було таким коротким!

«Він благав, щоб не били…»
Наречена вбитого в Польщі українця Дмитра
Никифоренка розповіла деталі його смерті
Софія МІНДЖОСА, 24tv.ua

лопець працював у Польщі на будівництві близько 2 років. Родом він
із Немирова Вінницької області.
Про це розказала його дівчина
Сузанна Водовилова (на фото
зі своїм нареченим).
Пара планувала отримати
карту поляка та далі жити за кордоном. Однак не судилося.
«Діма не був ні алкоголіком,
ні наркоманом, як тепер кажуть
у польській поліції. Він все життя займався спортом, взагалі
не пив. Але в той вечір погодився посидіти з хлопцями в кінці
зміни. Він тільки почав працювати в цьому місці і не хотів бути
«білою вороною», — пояснила
дівчина.
Його колеги влаштували
барбекю та трохи випили. Однак Сузанна і Діма постійно були
на зв’язку. Він, за словами дівчини, абсолютно не був агресивний і збирався додому — спати.
Востаннє закохані говорили,
коли хлопець був на зупинці.
Однак зв’язок перервався, і Сузанна більше не могла додзвонитися до Дмитра.
Далі, за версією польських
правоохоронців, українець ні-

Х

бито буянив в автобусі, через що
його висадили на зупинці. Однак
Сузанна каже, що Діма — найдобріша та найспокійніша людина,
яку вона знала. Жодного разу
дівчина не бачила свого нареченого агресивним.
Про смерть Дмитра рідні
дізналися лише на третю добу
пошуків. Тільки через тиждень
їм дозволили упізнати тіло.
«Спочатку нам сказали, що
у нього зупинилося серце. По-

“

Те, що він вкусив
поліцейського, —
правда. Але
вкусив коли?
Вони всі сиділи
на ньому
і душили. Він
укусив, щоб хоч
якось вирватися.

тім — що його довелося зв’язати, бо він був агресивний. Але
пізніше до мене додзвонився
журналіст польського ЗМІ, який
бачив запис із витверезника», —
розповіла Сузанна.
На відео було видно, що
хлопця катували та били: «Вони

тримали його, бризкали з газового балончика. Він благав, щоб
його не били. Те, що він вкусив
поліцейського, — правда. Але
вкусив коли? Вони всі сиділи
на ньому і душили. Він укусив,
щоб хоч якось вирватися. Він боровся до останнього, щоб його
відпустили».
Дівчина зізналася, що після
вбивства її коханого у Польщі
вона залишатися не буде.

кації А5 ваґю (на фото).
Саме останній складник і сформував космічну ціну страви — в середньому у Києві 100 грамів такого
м’яса обійдуться в 700–800 гривень.
Ваґю — загальна назва м’ясних порід
корів, що характеризуються генетичною схильністю до інтенсивної мармуровості і високого вмісту ненасичених жирів. М’ясо таких корів має
високу якість і коштує дуже дорого.

l КОЛИ ЇДЕ ДАХ…
Фото із сайту tsn.ua.

ЩО ВІДОМО ПРО ЦЕЙ
ВИПАДОК:
l Дмитра Никифоренка
затримали у Польщі 30 липня, бо він начебто був п’яний
та агресивний.
l У витверезнику хлопець
помер, коли його нібито намагалися заспокоїти. Однак польські
ЗМІ опублікували відео, на якому видно, що юнак абсолютно
спокійний, а правоохоронці поводяться жорстоко. Вони били
Дмитра та бризкали сльозогінним газом.
l Україна вже надіслала
Польщі ноту через вбивство
свого громадянина.
l Депутати Сейму Польщі
вимагають негайного контролю
щодо дій поліції через смерть
українця.

Так, жінка має виглядати завжди гарно, але чи варто жартувати зі смертю?

Моделі позували… у трунах
Ритуальна агенція вразила демонстрацією одягу для поховання

l ПРЯМА МОВА
Олег СЕНЦОВ, український режисер родом із Криму, який провів 5 років
у російських в’язницях через те, що не визнав окупацію півострова,
про Володимира Зеленського:

«

Ми не чуємо слова «реформа», але постійно відчуваємо другий
ий термін.
А коли людина думає про другий термін, то не думає, як робитии реформи
й рухати країну. У нього немає розуміння, у чому проблема й що треба
реба робити… Зеленський сильно критикував Порошенка за кумівство. А що зараз
твориться – це братерство якесь.

Соня ПОЦІЛУЙЧИК

Дніпрі дівчата показували його,
лежачи у домовинах. Деякі ще й
тримали у руках квіти. «Там (в агенції. — Ред.) вважають, що жінка має гарно
виглядати, навіть коли вирушає в останню путь. Аби продемонструвати незвичне вбрання, моделям довелося лягти
в труни», — пишуть місцеві ЗМІ.
На світлинах красуні справді демон-

У

струють колекцію одягу із заплющеними
очима, зручно розмістившись у білих
гробах. Користувачі мережі дещо збентежилися таким модним показом: «Зі смертю не варто жартувати», «Коли людина
помре, їй буде все одно, як вона виглядатиме у труні», «Оце креатив», «Де чоловіча колекція?», «Ось що значить останній
писк моди, в труні я бачив такий одяг».
І що тут скажеш? Читайте назву
рубрики.

