Святий з України
у концтаборі охрещував
в’язнів перед спаленням

l КОЗАЦЬКОГО РОДУ!

Відродити бойовий
гопак його спонукали
нащадки японських
самураїв
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Нещодавно
засновнику
і верховному
учителю школи
бойового гопака,
львів’янину
Володимиру
Пилату
виповнилося
66 років,
а самому
єдиноборству —
36. За час свого
існування його
школа пройшла
непростий шлях
від відродження
до міжнародного
визнання, і нині
має близько
10 тисяч
послідовників
в Україні, Польщі,
Португалії,
Великобританії,
Канаді, Італії
та США

+
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l ЗНАЙ НАШИХ!

Перейшов на мову Кузьми Скрябіна
– і виграв 300 000 гривень, бо став
найкращим учителем країни!
Переможця премії Global Teacher Prize Ukraine оголосили
напередодні Дня працівника освіти, який святкують у першу
неділю жовтня

Закінчення на с. 11

Фото із сайту 1plus1.tv.

l ШОК!

«Найкращий тато»:

“
«Я впевнений: саме вчителі впливатимуть на те,
що в нашій державі будуть відбуватися зміни –
якісні та позитивні», – сказав Артур Пройдаков на
церемонії нагородження.

Наталка ЧОВНИК

«КОЛИ ПОБАЧИВ, ЩО З
НАШОЇ ШКОЛИ ЗНЯЛИ
ЖОВТО-БЛАКИТНІ ПРАПОРИ,
ВИРІШИВ ПЕРЕЇХАТИ»
Цьогоріч звання найкращого
вчителя України отримав педагог,
магістр української мови Артур
Пройдаков.
Народився він у Луганській області у російськомовній сім’ї, а за-

раз у Києві вчить дітей української.
Педагог веде Telegram-канал «ЗНО
Українська», використовує у навчанні платформу TikTok, подкасти
«Подкасти з української літератури» та пісні Кузьми Скрябіна.
«Крутезний досвід, яким я пишаюся, – участь у проєкті «Всеукраїнська школа онлайн». За 2020
та 2021 роки створив курс з української літератури, який завжди
можна передивитися онлайн», –

Фото із сайту antikor.com.ua.

підлітки добивали
поліцейського ногами в голову

Під його
керівництвом
школярі складають
ЗНО на 190+ балів,
і уже після першого
року навчання
в університеті
знаходять роботу
та закохуються в
сучасну українську
літературу.

говорить педагог Пройдаков.
Під його керівництвом школярі складають ЗНО на 190+ балів, і
уже після першого року навчання
в університеті знаходять роботу та
закохуються в сучасну українську
літературу.

Закінчення на с. 16

Подробиці дикого випадку, після якого
осиротіло двоє дітей, читайте на с. 6
НОМЕРИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907, 0967731037, 0668247160
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Саакашвілі «прорвав»
уже другий кордон
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

«Це хвора людина»: експрезиден пробрався
до Грузії, сховавшись у трейлері
Фото із сайту obozrevatel.com.

В Тбілісі кажуть, що Міхо планував
заворушення у день виборів
ригадуєте, як у 2017-му колишній президент Грузії, ексочільник Одещини Міхеіл Саакашвілі,
якого Порошенко позбавив українського громадянства, проривався з Польщі
через кордон із групою прихильників?
Резонанс був великий. Згодом, щоправда, Володимир Зеленський повернув
«скаженому Міхо» громадянство України і навіть дав високу посаду, але жага
до авантюр у Саакашвілі нікуди не зникла. Цими днями, напередодні виборів у рідній Грузії, він знову незаконно
перетнув кордон — цього разу таємно
пробрався у Тбілісі. ЗМІ пишуть, що Міхеіл переховувався у трейлері, який
встановили на пором, що курсує між
двома країнами. Через два дні після
прибуття до Грузії скандального політика схопили. Тамтешня влада каже, що він
планував заворушення і навіть убивства
у день виборів. Прем’єр-міністр Грузії
Іраклій Гарібашвілі назвав Саакашвілі «хворою людиною». Експрезидента
одразу ж посадили в тюрму, адже він
має судимість і покарання, яке передбачає 9 років ув’язнення. Тим часом
його партія не змогла виграти вибори.

П

Може, це початок нової моди, коли оголюватись будуть
не лише зірки шоубізнесу, а й політики? Цілком у дусі
ЗЕ-команди.

Хто першим розглядав
малюнок на оголеному тілі
прессекретарки Зеленського?
Юлія Мендель, яка любить підкреслювати, що
була першою прессекретаркою чинного
Президента, продовжує дивувати несподіваними
вчинками
ими днями вона показала свою еротичну світлину у соцмережі. На знімок потрапила лише
частина спини Мендель, яку вона вигнула у пікантній позі в русі, подібному до танцю. Колишня
прессекретарка сфотографувалася без бюстгальтера, приховавши груди за хвилястим волоссям. Також
у кадр потрапив фрагмент тату на спині Мендель
у жовтих, червоних і чорних кольорах. Публіка соцмереж новий відвертий допис Мендель оцінила позитивно, дехто зауважив, що відхід з Банкової пішов
їй на користь.
Нагадаємо, що Юлія Мендель була прессекретаркою
глави держави з червня 2019 року по квітень 2021-го.
На посаді неодноразово відзначалась «зашкварами».
Наприклад, розмірковуваннями про якусь особливу
«українську російську мову», заявляла, що її дописи
у соцмережі врятували гривню від краху, фізично відштовхувала від Президента журналістів, які намагались
поставити запитання, крім цього, очолювана нею пресслужба плутала Литву з Латвією, а Волинську область
називала Луцькою.
А ми, виявляється, недооцінювали її таланти.
Тепер щоразу облизуємося, дивлячись на нове
її відкриття. Тільки не кажіть, що вам не сподобалася ця світлина.

Ц
Саакашвілі був одружений з підданою Нідерландів Сандрою Рулофс (праворуч). У них
двоє синів - Едуард та Ніколоз. Офіційно про їхнє розлучення не повідомлялося.
Так само офіційно Міхо не одружувався із Єлизаветою Ясько (ліворуч), але у
спеціальному зверненні вони повідомили, що «люблять одне одного та підтримують».
Ліза вже прибула в Грузію до свого коханого.

Провладна «Грузинська мрія» набрала
46,56% голосів, а «Єдиний національний
рух» соратників Міхеіла Саакашвілі втішається лише 30,7% голосів виборців.
Програв усе.
Коли Володимир Зеленський оголосив
про поновлення для Саакашвілі громадянства України, Президента попереджали, що це йому ще вилізе боком. «Вилізло»

День Перуна хочуть
зробити державним святом
Його пропонують відзначати щорічно 20 липня
ніціатива виходить від Міністерства культури та інформаційної політики, яке підготувало законопроєкт «Про
свята, пам’ятні дати і скорботні дні». Про це в Facebook
повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» й колишній директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. «Бажання сподобатися всім (і це не має нічого спільного зі спробою врахувати інтереси широкого кола людей) перетворило його
(законопроєкт. — Ред.) в безглузду ініціативу… Кращим
прикладом доведення ідеї до абсурду став розділ «Традиційні свята», де тепер аж 20 днів, від дійсно традиційного
Різдва до Шрі-Крашна джанмаштамі та Дня Перуна. Нагадаю, це повинен бути впорядкований календар державних
свят», — зазначає нардеп.
На його думку, законопроєкт, який зараз обговорюється,
стає ще одним кроком влади з розмивання ключових маркерів української ідентичності. Нардеп ставить ініціативу
міністерства в один ряд із заявами про «українську російську мову», перехід на латиницю, перейменування України
в Україну-Русь та проєкт «Великого герба». Він вважає, що
такі дії дискредитують державу та дезорієнтують суспільство.
Справді, здуріти можна. Чи ви так не вважаєте?

І

Фото з instagram-сторінки Юлії МЕНДЕЛЬ.

l ПУЛЬС ТИЖНЯ

отаким чином. Зеленський, щоправда, сказав, що буде домагатися повернення Міхо
«різними можливостями». Але це більше
для годиться. Зрозуміло ж, що ніхто Міхо
вже не випустить…
Тільки як без нього житиме бідна
молода (молодша на 20 років) дружина — народна депутатка від партії «Слуга народу» Єлизавета Ясько?

Убивство 3-річного малюка
у Сумській області: батьконелюд загадково помер
Чоловіка забили до смерті
итель міста Глухів Сергій Білий, який задушив
свого сина та покинув його тіло у лісосмузі, помер. Представник Сумського слідчого ізолятора Вадим Васін, де перебував підозрюватний, повідомив, що причина його смерті поки що не відома.
Тим часом за інформацією місцевої преси, дітовбивцю сильно побили, що й спричинило смерть. При цьому
ЗМІ не уточнюють, хто саме це зробив. У результаті інциденту ребро нібито пробило йому легені.
Нагадаємо,15 вересня 50-літній житель Глухова Сумської області забрав з дитячого садочка свого 3-річного
сина, але додому з ним не повернувся. Під час розшуків зниклих поліція з’ясувала, що батько жорстоко вбив
власну дитину, а тіло покинув у лісі. «Помстився йому
за молодшого брата. Він його два рази мало не скалічив,
ледь не розбив голову», — згодом пояснював чоловік
безглузді причини свого вчинку. Сусіди переконують, що
сім’я здавалася цілком нормальною, тож місто було шоковане цим убивством.
І ось тепер такий фінал… Душогуб полетів у пекло.

Ж

l ПРЯМА МОВА
Юрій ЛУЦЕНКО, колишній Генеральний
прокурор, поглузував із керівника
фракції «Слуга народу» Давида
Арахамії, який заявив, що «корупція –
в ДНК українців»:

«

Це сказала людина, сім’я якої знайшла притулок в Україні (втік від війни в Абхазії. – Ред.) і
лише в 2015-му отримала
громар
уукраїнське
р
р
дянство. Вважаю ці слова образою української нації.
ції. Але навряд
чи ця хамія розуміє,
є, що це значить. Пояснювати,
и, що геноми
людей усіх націй однакові,
накові, не буду.
будуу.
Просто маю підозру,
зру, що
пан Арахамія функціонує
ціонує
без отих 2% геному, які
відрізняють людинуу
від шимпанзе.
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l Я ТАК ДУМАЮ!

Щастя у дупі
Одним із здобутків свободи, яку ми маємо
вже четвертий десяток років, стала
легалізація слів, які раніше намагалися
широко не вживати. Тепер ці слова
щоденно звучать у публічному просторі
і вільно публікуються. Тому що зручні.
Навіщо намагатися пояснити причини
труднощів чи проблем у тій чи іншій галузі
нашого життя, коли можна сказати, що ми
просто у дупі (сраці, жопі і т.д.)?
Микола НЕСЕНЮК, публіцист,
футбольний експерт,
засновник газети «Рівне вечірнє»

іби і гостро сказав, а насправді видав те, на що згадана дупа (срака,
жопа і т.д.), власне, і здатна. Спосіб надійний і безвідмовний. Ним уже котрий рік користуються чи не всі наші політики разом із політологами, експертами, активістами та іншими
учасниками публічного життя. Якщо їм вірити,
то ми у згаданій дупі живемо вже не один десяток років! І нічого — якось даємо собі раду. Як
гриби після дощу, ростуть новобудови, народ
скуповує все, що можна, на численних ринках
і в торгових центрах, практично всі мають по
автомобілю, а дехто і по декілька, з України
кожні десять хвилин відправляється літак на
заморські курорти… І все це у нас називається
«знаходитись у дупі». Відкинемо матеріальне,
поглянемо на людське: українці активно створюють нові сім’ї, народжують та виховують дітей – коротше, живуть щасливо, незважаючи
на те, що їм щодня нагадують, що вони у дупі.
Правда, не всі нагадують. Тільки опозиція,
яка критикує владу. Щойно ця опозиція стає
владою, оспівана її лідерами дупа кудись зникає. Аж доки їх знову не переоберуть і вони
знову не опиняться без влади. Взагалі цей
процес зветься демократією, і придумали його
стародавні греки кілька тисяч років тому. У нас
цю демократію чомусь звуть дупою або іншими
відповідниками цього терміна. Де причина, у
чому загадка?
Науковці, а точніше, ті з них, хто оперує
більш різноманітними, ніж дупа термінами,
кажуть, що це у нас від споконвічної бідності
та пригнобленості. Бояться, мовляв, українці
казати, що їм добре. Бо як скажеш, то у тебе
все одразу відберуть. Саме тому українські
політики, які мають по кілька маєтків, яким би
позаздрив середніх розмірів імператор, щодня
публічно стверджують, що живуть вони разом із
нами у дупі. Лише виглядає вона у всіх по-різному. Що з цим робити? Гадаю, нічого. Треба просто жити і бути щасливими на своїй українській
землі. А хто не хоче, нехай залишається у дупі.
Це не я сказав, це вони самі!

Н
Гарно викрутились: замість того, щоб притягнути до відповідальності свого колегу Миколу Тищенка, який відзначився
демонстративним порушенням законів та правил (зокрема, ігнорував карантин), у владі вирішили все звести до «хіхоньок» – вручили
йому «смішний» оскар. А закон – це не для «слуг», це для народу.

По-кіношному: «слугам народу»
роздали «оскари»
У курортному Трускавці, де цими днями тусувалась фракція «монобільшості»
на чолі з Володимиром Зеленським, відбулась церемонія нагородження
в рамках премії «Слугам по заслугах» у 16 номінаціях
Василь КІТ

лада продовжує жити
в режимі шоу, коли гучні
скандали та безглузді чи
нездійсненні ініціативи на зразок перейменування держави
або посадки 3 мільярдів дерев
мають затьмарити реальні проблеми. Нещодавно прихильники
Зеленського отримали чергову
нагоду похвалити креативність
глави держави, щоб зайвий раз
не засмучувати себе питаннями
про його офшори, кумівство чи
«вагнергейт».
Ось деякі номінації, в яких
були нагороджені депутати в рамках премії «Слугам по заслугах»:
l «Відповідальніс ть
року» — Ігор Копитін, який

В

не пропустив жодного засідання
парламенту.
l «Шаолінь року» — Микола Сольський як нардеп, який
провів за трибуною Верховної
Ради найбільше часу.
l «Червона кнопка року» —

“

l В номінації «Бджоли проти меду» перемогла Анастасія
Радіна за найбільш «болючі» для
парламентарів закони.
Крім того, у жартівливих номінаціях депутатів нагороджували
гарбузами.

У жартівливих номінаціях депутатів
нагороджували гарбузами.

Людмила Буймістер за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії
законопроєкти (за це її нібито
мають вигнати з фракції. — Ред.).
l «Батько року» — Павло
Сушко як депутат, який дбає про
дітей з особливими потребами.

l У номінації «Чим би депутат не тішився» найкращим
назвали чемпіона Жана Беленюка через сон під час засідання
парламенту «в рамках підготовки до перемоги на Олімпійських
іграх».
l У номінації «Цитати вели-

l ПРЯМА МОВА

l ПРЯМА МОВА

«

«

Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, політолог, про те, чим закінчаться спроби Зеленського ламати парламент через коліно:
Зе-команда донищує парламентсько-презитсько-президентський устрій. Відновлюватиме його
ого Україна,
ймовірно, вже зі знов зменшеною підконтрольною
нтрольною
територією.
«Антизелений Майдан» дорого коштуватиме Україні: за наявних умов ми можемоо
втратити ще частину території. Адже
Росія за першої ж можливості розширить окупацію.

ких людей» найкращими назвали Давида Арахамію і Олександра
Корнієнка за розмову з увімкненими мікрофонами про «корабельну сосну».
l Номінацію «Що це було»
присудили Роксолані Підласій
за законопроєкт про напівпровідники.
l У номінації «Турбо жимжим» переміг скандальний Микола Тищенко.
Відкривав і закривав церемонію діджей і в дошку свій хлопець
David Braun — це псевдонім Давида Арахамії.
На жаль, нардепи-«слуги»
від Волині Валерій Стернійчук
і Вячеслав Рубльов не отримали «нагород». Підкажіть, у яких
номінаціях вони б перемогли?

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ, у Трускавці, про те, чи
буде вдруге балотуватись у Президенти:
Я нічого не вирішував про другий термін. Я говорив, що вважаю, що ми виконали 30–35%
0–35% своєї
програми, а пів терміну пройшло. Якщо
що ми не будемо швидко працювати, особливо у Верховній
Раді, якщо нам постійно будуть говорити,
орити, що
це суперечить регламенту, то ми не встигнеигнемо це зробити. Це не означає, що якщо
я встигну все зробити за 4,5 року, я за пів
року до кінця каденції піду.

l ФАКТ

Українська гривня входить у десятку валют
(шосте місце), що найбільше зміцнилися до
долара з початку
ку
2021 року. За
цей час вона
ревальвувала
на 7%.
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Фото із сайту prm.ua.

Датчики і крапельний полив:
виявили підземні лабораторії
з елітною коноплею
Їх поліція знайшла у прикордонному селі на Закарпатті
Микола РИМАР

а наводкою копи обшукали фермерське господарство з численними
теплицями, але спершу вилучили лише кілька стебел коноплі. Ретельно оглянувши територію, поліція виявила люк до таємного сховку,
який був розташований у хліві. Під землею фермер викопав та облаштував
дві кімнати для вирощування коноплі. Приміщення були обладнані системою крапельного поливу, кондиціонерами та витяжками, пристроями, що
збагачували теплицю киснем, датчиками вимірювання рівня світла, тепла
та вологи і навіть пристроями, що визначали кислотність ґрунту.
Загалом правоохоронці вилучили зі сховку 684 стебла коноплі. Всі
рослини елітного сорту, які були вирощені максимально правильно для
отримання з них якнайбільшого наркотичного ефекту. На чорному ринку
вартість такої продукції становила б не менше 5 мільйонів гривень.
Організатора підземної наркоплантації, 48-літнього закарпатця,
затримали, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

З

Перебігали дорогу
в невстановленому місці: судили
жінку, гуси якої спричинили
ДТП
Водій автівки намагався уникнути зіткнення з птахами, але все
одно влетів у табун
Леонід ОЛІЙНИК

Запорізькій області на лаві підсудних опинилася власниця гусей.
Жінку звинуватили у тому, що її пернаті спричинили ДТП. Курйозний випадок стався 3 вересня 2021 року в селі Новомиколаївка Пологівського району. Місцева мешканка випасала гусей. Вона на якийсь
час відволіклася, птахи зненацька гайнули на дорогу, і в табун врізалось
авто. Машина отримала незначні механічні пошкодження, а гуси — травми.
На місце викликали поліцейських.
Правоохоронці побачили в діях жінки порушення правил дорожнього
руху, а саме пункту 7.7, згідно з яким особам, які керують гужовим транспортом і є погоничами тварин, забороняється залишати їх на смузі дороги
без нагляду та випасати. Жінка з обвинуваченням не погодилася. Суд теж
став на її бік. Суддя ухвалив рішення, що патрульні неправильно витлумачили ПДР і зарахували власницю гусей до власників рогатої худоби, про
яку йдеться в пункті 7.7 ПДР.
У результаті суд визнав жінку невинною в скоєнні ДТП, а справу
закрили у зв’язку з відсутністю в діях власниці гусей складу адміністративного правопорушення.

У

Чоловік ходив по лісу у складі
пошуково-рятувального загону,
поки не дізнався, що шукають…
його
Курйозний випадок стався у Туреччині
Сергій БОРОХ

-річний Бейхан Мутлу разом з друзями відпочивав у лісі поблизу
міста Бурса. Вночі він відійшов від своєї компанії вглиб хащів і зник.
Друзі, не вагаючись, викликали поліцію. Пошуково-рятувальний
загін одразу прибув на місце. Крім того, долучилися й місцеві жителі. Всі
разом вони прочісували ліс. Коли волонтери почали голосно кричати ім’я
зниклого, один з добровольців пошуково-рятувального загону відповів: «Я
тут!». От так несподіванка — це і був Мутлу.
З’ясувалося, що чоловік долучився до волонтерів, думаючи, що
шукають іншу людину. Рятувальна команда підготувала звіт про вдале завершення операції й доставила «зниклого» додому.

50

Як думаєте, чому більшість центральних телеканалів, які належать олігархам, чомусь або проігнорували
офшорний скандал із Зеленським, або повідомили про нього побіжно?

А президент наш виявився…
офшорним!
Володимир Зеленський не просто ховає гроші
за кордоном — він, ймовірно, допомагав олігарху
Коломойському красти їх з ПриватБанку
Дарія КЛИЧ

урналісти «Слідство.Інфо» показали резонансний
фільм «Офшор 95: Таємниці бізнесу президента
Зеленського». Його вони створили на основі даних всесвітнього проєкту «Досьє Пандори», — це майже
12 мільйонів (!) конфіденційних документів, до яких дістали
доступ журналісти по всій планеті і провели розлідування.
Зараз це — найгарячіша тема в багатьох країнах світу, адже
з’явились докази, як можновладці та багатії ховають гроші.
Виявилось, що Володимир Зеленський разом із своїми
соратниками у 2012 році створили мережу офшорних компаній, які отримували кошти від структур Ігоря Коломой-

Ж

“

Виявилось, що Володимир
Зеленський разом із своїми
соратниками у 2012 році створили
мережу офшорних компаній, які
отримували кошти від структур
Ігоря Коломойського. Йдеться
про 40 мільйонів доларів (зараз
це трохи більше мільярда гривень).

ського. Йдеться про 40 мільйонів доларів (зараз це трохи
більше мільярда гривень).
Цими офшорами володіє компанія Maltex Multicapital
Corp, яка належить Володимиру Зеленському (25%), братам Борису та Сергію Шефірам (радник президента, співзасновник «95 кварталу») та керівнику «Кінокварталу»
Андрію Яковлєву. У розслідуванні також фігурує Іван Баканов — колишній юрист «95 кварталу», а зараз голова Служби безпеки України. Він володів фірмою Davegra Limited,
яка була номінальним управляючим Maltex Multicapital
Corp і зберігала таємні документи — список її реальних
бенефіціарів.
Зазначимо, що перед першим туром президентських
виборів, 13 березня 2019 року, Володимир Зеленський
безоплатно передав свою частку в компанії Сергію Шефіру. Але глава держави все одно продовжував отримувати
дивіденти від компанії, формальним власником якої вже
не був, — згідно з домовленостями, гроші йшли на фірму,
оформлену на його дружину Олену.

То за що ж Володимир Зеленський і компанія отримали 40 мільйонів доларів від структур Ігоря Коломойського?
Формально це — внесок до статутного фонду. А фактично
це могла бути прихована від оподаткування плата за гумористичні програми. Проте є підозра, що принаймні частина
цих коштів — це вкрадені у ПриватБанку гроші, адже вони
йшли із кіпрської філії ПриватБанку, яка фігурує в історії
із відмиванням коштів… Після цих фактів ще краще зрозуміло, чому Ігор Коломойський повернувся в Україну після
перемоги Володимира Зеленського на виборах і непогано
себе тут почуває, попри усі «антиолігархічні» закони.
До слова, компанії, оформлені на Сергія Шефіра та Андрія Яковлєва, у 2014–2016 роках купили три розкішні
квартири в центрі Лондона за понад 8 мільйонів доларів.
Виходячи зі структури офшорів, Зеленський фактично теж
може бути їхнім співвласником.

ДО РЕЧІ
Презентацію фільму «Офшор 95» спробували зірвати.
Показ мав відбутись у «Малій опері» в Києві, але за кілька
годин до початку трансляції директор «Опери» Олексій
Прасол сказав організаторам, що показу не буде. За даними «Української правди», в Київську міськадміністрацію
зателефонував начальник з СБУ і пригрозив «проблемами,
якщо показ усе ж відбудеться». Проте після розголосу він
таки відбувся.

l ПРЯМА МОВА

«

Сергій МАРЧЕНКО, блогер:

Якби Президент Зеленський не мав офшорів, а був підприємцем на загальній системі
оподаткування і платником ПДВ, то з мільярда від Коломойського він сплатив би до бюджету 389,97 мільйона гривень податків. Бюджет
Мокіївської сільської ради,, де я вирощую
р щу морр
кву, кавуни, помідори і батат,
у 2018 році становив 1 млн
75 тис. грн. Якби Зеленський
ський
заплатив податки в Україні, він міг би забезпечити
чити
грошима села Мокіївкуу і Піски-Удайські, що входять
ть до
складу сільради, на 362
роки...
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l КОЛЕСО ІСТОРІЇ

96-річна колишня
секретарка концтабору
втекла від суду на таксі
Ірмґард Фурхнер, яку звинуватили в участі в убивствах в’язнів
нацистського концтабору, зникла з будинку для літніх людей
Василина СМЕТАНА

она працювала секретаркою в концтаборі з 18 до 20 років, тому
її судять ще як неповнолітню. Правосуддя над нею мало початися
в четвер, 30 вересня. Але жінка зникла. Взяла таксі — і за нею й слід
прохолов…
Вона була першою секретаркою коменданта концтабору «Штуттґоф»
неподалік від Гданська з червня 1943-го до квітня 1945-го. Тут зі 100 тисяч
людей вбили 65 тисяч. Ще у 1954 році керівництво табору судили, але тоді
Фурхнер запевнила, що нічого не знала про масові убивства. Тепер слідство засумнівалось у цьому. За повідомленнями німецьких ЗМІ, з її кабінету
навіть було видно крематорій.
Зрештою 96-річну утікачку знайшли на одній із вулиць Гамбурга.
Суд над нею має бути одним з останніх над нацистами. Не багато з тих,
кого звинувачують у злочинах під час Другої світової, досі живі.

В
Омелян Ковч ціною власного життя рятував сотні євреїв у роки Голокосту.

«Вони умирають по-різному,
і я допомагаю їм перейти цей
маленький місточок до Вічності…»
Фото із сайту dyvensvit.org.

У польському Любліні відкрили
та освятили пам’ятник
українському греко-католицькому
священнику-місіонеру,
блаженному священномученикові
отцю Омелянові Ковчу (1884–1944),
а також вшанували пам’ять
загиблих у концтаборі Майданек
у роки Другої світової війни

l ОТАКОЇ!

У чоловіка в шлунку
виявили кілограм шурупів
і цвяхів
Житель Литви почав ковтати металеві предмети місяць тому
після відмови від алкоголю, кажуть лікарі Клайпедського
університету

Наталка ЧОВНИК

Максим ЯБЛОНСЬКИЙ

ід час німецької окупації Галичини, намагаючись врятувати євреїв від знищення, священник
Омелян Ковч із Перемишлян хрестив
їх і видавав їм метрики про хрещення,
незважаючи на заборону цього окупаційною владою. Загалом їм було видано більше 600 свідоцтв про хрещення.
Звернувся з листом до Гітлера, в якому
засуджував масові вбивства євреїв і вимагав дозволу відвідувати євреїв у гетто. За ці дії 30 грудня 1942 року його заарештувало гестапо й кинуло до львівської в’язниці на вулиці Лонцького,
а в серпні 1943 року — до концтабору
Майданек, де він таємно продовжував
священницьку діяльність.
В одному з листів, який йому вдалося передати своїм шістьом дітям,
Омелян Ковч писав: «Я дякую Богові
за Його доброту до мене. За винятком
раю, це єдине місце, де я хочу бути.
Тут ми всі рівні: поляки, євреї, українці,
росіяни, латвійці та естонці. Я єдиний
священник між ними. Навіть не можу
собі уявити, як тут буде без мене. Тут
я бачу Бога, який є один для всіх нас,
без огляду на наші релігійні відмінності. Можливо, наші церкви є різні, але
той самий Великий і Всемогутній Бог
править усіма нами. Коли я відправляю
святу літургію, вони всі моляться.(…)
Вони умирають по-різному, і я допомагаю їм перейти цей маленький місточок
до Вічності. Хіба це не благословення?

ого ушпиталили із сильними болями в животі. Деякі з предметів, вилучених під час тригодинної операції, були до 10 см
завдовжки. Лікарня надала місцевим ЗМІ фото хірургічного
лотка, заваленого цвяхами і шурупами, які дістали зі шлунка піцієнта.
Медики зізналися, що ніколи не бачили нічого подібного. «Це унікальний випадок», — ділиться враженнями хірург Шарунас Дайліденас. Після операції пацієнт перебуває у стабільному стані.
Може, вже б краще пив…

П

Й
У Любліні встановили пам’ятник українському греко-католицькому
священнику, якого називали «парохом Майданека».

Хіба це не найвеличніша корона, котру Бог міг положити на мою голову?
Це справді так. Я дякую Богові тисячу

“

не робити. Вчора вони вбили 50 людей.
Якщо мене тут не буде, то хто допоможе
їм перейти через ці страждання. Вони

Вчора вони вбили 50 людей. Якщо мене тут не буде,
то хто допоможе їм перейти через ці страждання.
Вони підуть по шляху до Вічності з усіма їхніми
гріхами і зневірою, котра приведе їх у пекло. А зараз
вони ідуть на смерть з високо піднятими головами,
залишивши позаду всі гріхи.

разів на день за то, що послав мене
сюди. Я більше Його ні про що не прошу. Не переживайте і не тратьте віри
у те, що я роблю. Замість того радійте
мною. Моліться за тих, хто створив цей
концентраційний табір і цю систему.
Вони єдині, хто потребує наших молитов. Нехай Бог змилується над ними».
Стараннями родини і митрополита
Шептицького Омелян Ковч мав змогу
врятуватися.
«Я розумію, що ви стараєтеся визволити мене. Але я вас прошу цього

підуть по шляху до Вічності з усіма їхніми гріхами і зневірою, котра приведе
їх у пекло. А зараз вони ідуть на смерть
з високо піднятими головами, залишивши позаду всі гріхи. І таким чином вони
попадуть до вічного міста».
Отець Омелян Ковч до останнього
дня життя сповідав і причащав в’язнів
концтабору. 1944 року він важко захворів. Проблеми зі шлунком не вдалося
приховати від табірної поліції. 25 березня «парох Майданека» помер, його тіло
спалено в крематорії.

l ПРЯМА МОВА
Петро ПОРОШЕНКО, п’ятий Президент, лідер
«Європейської Солідарності», вимагає, щоб
частину із подарованих Україні Міжнародним
валютним фондом 2,7 мільярда доларів
витратити на 13-ту пенсію та збільшення субсидій:
Ми наполягаємо на тому, щоб у якості часткової
компенсації в листопаді пенсіонерам, які отримують
нижче середньої пенсії, була виплачена 13-та пенсія
за рахунок цих коштів і гарантовано своєчасне проведення індексації… Ми наполягаємо
виріємо на вирі
шені питання субсидій. Кількість
сть домогосподарств, які потребують субсидій,
на сьогодні становить понад 6 мільйонів, а забезпечені лише 2. Не залишати
алишати
народ сам на сам з цими проблемами
облемами
подорожчання газу, коли владаа не закупила свого часу в підземні сховища
овища
газ, не забезпечила вугіллям,
створивши кризу на енергетичному ринку.
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l ОЦЕ ТАК!
Фото із сайту pixabay.com.

«Найкращий тато»: підлітки
добивали поліцейського
ногами в голову
Причиною нападу могло стати зауваження, яке двоє
правоохоронців зробили компанії молоді в супермаркеті
Фото із фейсбук-сторінки Вероніки ЄРОХІНОЇ.

Василина СМЕТАНА

Запаслива білка «начинила»
машину кількома відрами
горіхів

У

У місті Фарго в США рудохвоста сховала під капотом припаркованого
автомобіля близько 70 кілограмів цих плодів
Микола ДЕНИСЮК

осподар машини, 56-річний Білл Фішер, виявив цей сюрприз, коли
повернувся з чотириденної робочої поїздки. Тварина зібрала плоди
із сусідського дерева і вирішила сховати в безпечному місці. Цікаво, що
з такими білчиними подарунками чоловік стикається не вперше. З 2013-го що
два роки, коли дозрівають горіхи, місцеві «господині» обирають саме його
машину своєю коморою. «Є й інші автомобілі, які паркуються дуже близько
до того дерева, але білки облюбували саме мою вантажівку. Я навіть спеціально став на вулиці якнайдалі від горіхового дерева, а вони все одно знаходять мою машину і ховають горіхи в ній», — дивується Фішер, перекладаючи
десятки кілограмів «кругленьких» з-під капота у відра. Білки знайшли спосіб
проникати в цю частину пікапа і запам’ятали його.
Чоловік вважає, що саме через те у нього завжди є урожай горіхів.
Клас! Пригадується, 2017-го білка наскладала лісових горіхів просто
на кришці двигуна «мерседеса» волинянина з Каменя-Каширського Ста-

Г

«Підняв очі
і побачив Пречисту
Діву, що йшла
по повітрю до вівтаря»

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Читанка
ДЛЯ ВСІХ

вий… І я просто не вірю», —
написала Вероніка Єрохіна
на своїй сторінці у Facebook
після звістки про смерть чоловіка. Жінка каже, що Артур був
Звір у людській подобі в одну мить обірвав їхнє щастя.

“

Дмитро Тунік намагається звинуватити
у смерті поліцейського трьох своїх
товаришів — Олександра, Ярослава та Іллю,
який є його троюрідним братом.

приїхали, то учасників бійки
вже не було всередині. Загалом
у той вечір патрульних викликали кілька разів. Чому вони
не втрутились у ситуацію, зараз
з’ясовує слідство.
…У загиблого поліцейського залишилися дружина
Вероніка і діти — Святослав
та Кароліна. «Ні… Ні… Це точно не зі мною… Ні… Кричу від
болю… Це найкращий у світі
тато наших дітей… Ні… Ти жи-

чудовим батьком. Вона дякує
йому за дітей і пообіцяла залишатися сильною. «Ти подарував
найбільше багатство — цих
прекрасних, золотих два серденька. Я все витримаю! Я сильна! Чесно! Я обіцяю! Все заради
них! Ми не забудемо тебе ніколи! Ти поруч будеш, я знаю,
я вірю, ти будеш з небес нам допомагати. Наш ангел… Справжні батьки в наш час — це все ж
рідкість», — написала дружина.

Ікона «Покрова Пресвятої Богородиці» (ХІХ ст.).

Убив, а потім пальцем трупа
розблокував телефон дівчини
і переказав собі гроші

Чому саме 14 жовтня
святкується Покрова —
одне з найвеличніших
православних свят?
с. 7

»

l ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ

У Харкові судять молодика, який на травневі свята позбавив життя молоду пару в їхній
квартирі. Жорстоко розправився з подружжям їхній 22–річний знайомий. Скоївши
страшний злочин, душогуб сподівався вийти з води сухим. Він вигадав цинічну історію
про любовний трикутник і намагався переконати слідчих, що вбивство сталося через те,
що чоловік застав коханців під час інтиму. За його розповіддю, убитий спочатку зарізав
невірну жінку, а потім… сам поліг у бою з молодим суперником. Однак правоохоронці
розкрили іншу версію, від подробиць якої волосся стає дибки

Закінчення на с. 5

«Це був крик душі»:
48-річна співачка
Руслана натякнула
на вагітність

»

l ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!

«Чому ти мені
не снишся, татку?»
Навіт у свої неповні сім рочків Владик Тишик із
Навіть
невеличкого живописного села Самоволя Павлівської
не
г
громади
Володимир-Волинського району Волині,
на жаль, уже знає, що таке велике горе. Бо два
останні роки часто просинається вранці плачучи і
ставить своїй матусі одне і те ж питання: «А чому
мені не сниться татусь? Я так за ним сумую»

Герой Юрій Тишик не встиг натішитися
своїм синочком Владиком...

Місячник уже
в продажу – всього

4 гривні!

с. 3, 8

»

Читайте
також:
Журналіст
записав
інтерв’ю...
з Богом

Фото із сайту Нацполіції Харківської області.

Фото із сайту atribum.kiev.ua.

ся у приміщенні супермаркету,
а потім продовжився надворі. Як стверджує керівництво
магазину, охорона викликала
поліцію, але коли патрульні

l РЕЗОНАНС

№8 (8)
Ціна договірна

Фото із сайту ivona.bigmir.net.

«Ти поруч будеш, я знаю, я вірю, ти будеш з небес нам допомагати.
Наш ангел…»

Фото з особистого архіву родини ТИШИКІВ.

ніч на 2 жовтня в магазині Чернігова група
підлітків жорстоко побила двох поліцейських. Один
з них — 39-річний капітан поліції Артур Єрохін — загинув
на місці, його колега потрапив
у реанімацію у важкому стані.
За попередньою інформацією,
копи, які перебували у відпустці, зробили зауваження занадто
галасливій компанії молодиків.
Згодом в інтернеті з’явилось два відео смертельної розправи. Його нібито знімали самі
нападники. На одному підлітки
били чоловіків руками та ногами у супермаркеті. На іншому
кілька хлопців копають двох
окривавлених чоловіків, які
лежать і не чинять опору.
Поліція затримала чотирьох
підозрюваних, лише один із них
є повнолітнім. Один із хлопців — Дмитро Тунік — своєї
вини не визнає і каже, що був
просто свідком. «Ілля наніс
більше ударів. Бив у голову
7 разів, це те, що я бачив (за іншими даними, ударів було понад 20. — Ред.). Ми в жодному
разі не хотіли смерті, взагалі», — виправдовувався він
на суді.
Хлопець намагається звинуватити у смерті поліцейського
трьох своїх товаришів — Олександра, Ярослава та Іллю, який є
його троюрідним братом. «Я був
таким самим свідком, як і інші
люди, які були поруч. Тоді їх
теж треба судити за те, що вони
не прийшли на допомогу».
Нападник стверджує, що
не втік із місця події, а пішов,
будучи впевненим, що Єрохін
та його напарник, якого теж
побили, живі.
«Ми вимолюємо прощення подумки перед тими родинами… Хто причетний, хто
вдарив більше, менше, хто навіть просто стояв та дивився.
Це жах. Жах, який відчувають
батьки, які несуть відповідальність за своїх дітей. Це факт.
Але там було стільки дорослих
людей», — каже мати підозрюваного Ярослава Людмила
Сапожнікова. Вона при тому
стверджує, що поліцейські були
п’яні і перші затіяли бійку.
Конфлікт, ймовірно, почав-

Крутився, як білка в колесі. Автомобільному...

Читайте про це на с. 4
Тримаймо кулаки за Руслану і Сашка!

»
»

с. 10

А передплата –
лише

3 гривні!

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

 Навіть
смерть
матері не
переконала
зробити
щеплення
 Коли у
жовтні на нас
нагрянуть
магнітні бурі
 Історія
до сліз:
«Пізнє каяття
батька»
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l БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕ

Як через стреси не стати «сварливою
мегерою»?
Фото із сайту ukr.media.

— Працюю вчителькою
і це добряче вимотує
нерви. Та ще й живемо
в будинку свекрів, де під
одним дахом — три сім’ї,
на кухні — три господині,
тож уникнути конфліктів
важко. Довго не можу
заспокоїтися, страждаю
від безсоння. Як із цим
навчитися справлятися, щоб
не спалахувати, як сірник,
і не відходити після стресу
три дні? — цікавиться наша
читачка з Луцька
Оксана КРАВЧЕНКО

СТЕЖИТИ ЗА БДЖІЛКОЮ
І НЮХАТИ ЛИМОН
Сучасні темпи життя, безперервні інформаційні потоки, щоденні випробування спонукають
організм працювати на повну
силу. Не дивно, що більшість
із нас відчуває ознаки хронічної стресової напруги. Нам стає
важко зосередитись, ми частіше
допускаємо помилки в роботі,
стаємо дратівливими, дошкуляє
постійне відчуття втоми, болить
голова…
Як же змінити реакцію на негативні фактори, як діяти у стресові моменти? Відповідь на ці
запитання дає книга британської дослідниці Міту Стороні.
Вона — кандидатка медичних
наук, нейробіолог, офтальмолог-хірург і викладачка йоги.
Здобула медичну освіту в Кембриджському університеті, захистила кандидатську в галузі
нейроофтальмології, працювала
в науково-дослідному колективі
Національної клініки неврології та нейрохірургії в Лондоні.
«Стресостійкість» — така назва
книги Міту Стороні, яка дає прості поради на щодень.
Якщо дуже гостро реагуєте
на будь-які подразники, ймовірно, ви страждаєте від надмірного рівня кортизолу в організмі.
Його ще називають гормоном
страху. У малих порціях чи в екстремальних випадках він допомагає мобілізуватися, зібратися,
щоб захиститись, але часті викиди кортизолу діють згубно. Щоб
зменшити цей вплив, навчіться
швидко відволікатися від неприємних переживань. Виявляється,
це не так уже й складно.
Після стресової ситуації ми

Зміцнити стійкість до стресів допомагають прості й доступні
методики.

постійно прокручуємо в голові
те, що сталося, і кожного разу відчуваємо ті самі неприємні емоції.
Тому важливо якнайшвидше позбутися нав’язливих спогадів.
Авторка знайшла цікаву пораду у романі Ґі де Мопассана
«Життя». Там є сцена про жінку,
яка дуже нервує. Вона заходить
до спальні і помічає бджолу, що
намагається вилетіти крізь зачинену шибку й літає то в один бік,
то в інший. Героїня спостерігала
за її польотом, проводжаючи поглядом то ліворуч, то праворуч,
і геть забула про свої проблеми.
Згодом дослідники підтвердили, що за допомогою монотонних рухів очима справді можна

“

Допоможуть і приємні аромати. Наприклад, Міту Стороні
рекомендує нюхати розрізаний лимон протягом 30 секунд,
потім — такої ж тривалості перерва, і так чергувати протягом
15 хвилин. Під час досліджень
з’ясувалося, що ця процедура заспокоює, уповільнює серцебиття
і знижує тиск.

КОМУ ДОПОМОЖУТЬ ІГРИ,
А КОМУ — РОБОТА
Іноді здається, що в голові —
«порохова діжка», щойно потрапляє іскра — спалахує стрес-реакція. В умовах нервової напруги
раціональне мислення дає збій
і людині складно зосередитися

Якщо дуже гостро реагуєте на будь-які
подразники, ймовірно, ви страждаєте від
надмірного рівня кортизолу в організмі. Його
ще називають гормоном страху.

відігнати негативні думки. Отож,
уявіть собі бджілку, стежте за ходом маятника чи вигадайте інший зоровий спосіб, щоб відволіктися.
Також варто задіяти слух
і нюх, радить Міту Стороні. Й детально пояснює, як музика відповідних ритмів знижує рівень кортизолу. Наприклад, заспокійливу
силу мають шаманські барабани,
якщо зосереджуватись на ритмі. Можна знайти в інтернеті й
увімкнути звуки природи — спів
птахів, шум морських хвиль чи
шелест листя на деревах — і слухати хоча б упродовж 15 хвилин
за кожної нагоди щодня.

та логічно обміркувати проблему.
Тож коли зовнішній подразник починає провокувати
емоційний мозок, намагайтеся
притлумити почуття, перемкніть
увагу на щось інше.
Щоб керувати реакцією, здоровий мозок зазвичай вдається
до комбінованих стратегій. Якщо
хтось штовхнув вас на вулиці, ви
можете переконати себе у неумисності цього вчинку, і це заспокоїть. Коли ж ви стали свідком
жахливої аварії, мозок спробує
заблокувати побачене, тому що
інтерпретувати картину по-іншому неможливо.

Щоденні хронічні подразники мають здатність накопичувати згубний вплив. Нейтралізувати його допомагає медитація, вважає Міту Стороні. Але
оскільки її практикують не всі,
то можна знайти й простіші методи відновлення. Наприклад,
починайте розв’язувати головоломки, кросворди. Важливо завантажити раціональний мозок
завданням, що потребує повної
зосередженості та поглине всю
увагу.
Молодим людям погасити
наслідки стресу дасть змогу цікава комп’ютерна гра, яка повинна
бути не надто складною і не зовсім простою. Це спонукатиме мозок сконцентруватись на екрані,
а не на неприємних спогадах.
У такий спосіб навіть можна вгамувати апетит, коли звикли заїдати стрес чимось смачним.
Ви не любите марнувати часу
і не «дружите» з гаджетами? Пориньте в роботу або, як кажуть
психологи, в стан потоку. Йдеться про настільки повне занурення у процес діяльності, коли
всі непов’язані з ним думки або
відчуття наче цілком стираються.
В ідеалі ця робота має складатися з низки невеликих, пов’язаних між собою завдань, до виконання кожного з яких потрібно
докласти зусиль. Справилися
з одним і це мотивує вас узятися
за інше, і такі спроби завантажують раціональний мозок. Що
довше ви перебуваєте в стані потоку, то надійніше тримаєте у віжках емоції. Але такого контролю не можна досягти під час
байдикування чи під час роботи,
до якої не лежить душа. Потрібно
знайти заняття, яке захоплює, допомагає забути про все.
Підвищує стресостійкість
фізична активність. Це не означає, що вам негайно треба бігти
у спортзал. Допоможе прогулянка під час обідньої перерви,
робота в садку чи на городі, але
не через силу.
Оскільки в організмі все
пов’язано, сповільнене дихання теж може вгамувати реакцію
на стрес. Постарайтеся робити
всього шість-сім глибоких вдихів та видихів протягом хвилини
і протримайтеся у такому режимі хоча б чверть години. Але цю
вправу рекомендують лише здоровим людям. n

Майбутні матусі, які постійно користуються косметикою, частіше народжують немовлят із
зайвою вагою. Вся справа в хімії, що входить до складу засобів і шкодить плоду. Дослідники виміряли рівень бутилпарабену в сечі 629 вагітних. Максимальна його концентрація була зафіксована у
тих, хто щодня наносить макіяж. Їхні діти мали більшу масу тіла в перші 8 років життя, і особливо це
стосувалося дівчаток, повідомляє Dailymail.

Фото із сайту vin.gov.ua.

l НА ЩО СКАРЖИТЕСЯ?
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Після вакцинації упродовж двох тижнів бажано
не відвідувати місць масового скупчення людей,
застерігають медики.

У черзі на щеплення —
і чиновники,
і викладачі
Міністерство охорони здоров’я раніше оприлюднило
проєкт наказу щодо переліку професій, для яких
щеплення від коронавірусу є обов’язковим. Тепер
його оновили й доповнили
Марія КАЩУК

гідно з документом, вакцинації проти COVID-19 підлягають:
l вихователі, вчителі шкіл, викладачі вишів,
коледжів, закладів профтехосвіти, спеціальної освіти
та наукових установ;
l працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів;
l працівники місцевих державних адміністрацій.
Якщо нема абсолютних медичних протипоказань
і відмова необгрунтована, доведеться відстороняти від
роботи не імунізованих працівників сфери освіти та чиновників. Держпродспоживслужба перевірятиме виконання вимоги.
Про це під час зустрічі з журналістами заявили міністр освіти і науки Сергій Шкарлет та міністр охорони
здоров’я Віктор Ляшко. Наказ про порядок вакцинації
направлений на перевірку до Міністерства юстиції. Відомство повинно узгодити документ протягом місяця.
У МОЗ кажуть, що Європейський суд з прав людини підтвердив, що обов’язкова вакцинація є законною
та не протирічить Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод.
Чи приведе «примусова імунізація» окремих категорій населення до поліпшення епідемічної ситуації?
«Більшість тих, хто зробив щеплення проти коронавірусу, має захист від інфекції, але не всі, — заявляє
імунолог Андрій Волянський. — Хто перехворів, захищені значно краще. Серед вакцинованих треба знаходити
тих, що не мали імунної відповіді, й перед ними ставити
питання про третю дозу».
Однак провідний експерт МОЗ у боротьбі
з COVID-19 Сергій Дубров вважає, що в Україні ще рано
говорити про бустерну дозу вакцинації.
Як відомо, в Ізраїлі з середини серпня введена третя доза для осіб старших 60 років, у США з 20 вересня
також дозволяють її для осіб, які були вакциновані одними з перших. Адже в людей, щеплених 8–9 місяців
тому, зараз реєструють нові випадки захворювання і їм
пропонують бустерну дозу.
Які хвороби знижують ефективність вакцин? Є
дані, що у пацієнтів з артритом імунна відповідь після
щеплення знижена на 54%; у хворих на гемодіалізі —
на 21%; у людей із захворюваннями печінки — на 51%
тощо.
Тим, хто вирішив вакцинуватися в найближчі кілька
тижнів, лікарі радять пам’ятати, що до періоду формування стійкого імунітету людина є об’єктом підвищеної
вразливості, адже епідсезон вже почався і віруси можуть
бомбардувати її щодня. Тому щепленим бажано якийсь
час не відвідувати місць масового скупчення людей,
де погана аерація й висока імовірність заразитися. n

З

Геомагнітні бурі у жовтні:
Сильні – 10, 19 і 30 жовтня.
Невеликі – 15-18, 20 і 29 жовтня.

Джерело: meteoprog.ua.
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Велика сторінка для Пані
l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!

Щоб пальто підкреслювало фігуру
З настанням холодів це основна річ
нашого гардеробу. Торгові центри й ринки
пропонують стільки фасонів верхнього
одягу — очі розбігаються. Як зрозуміти, яке
пальто пошите саме для вас?

ожна з нас має свої уподобання: улюблений
колір, довжина, покрій… Та все ж критично
роздивляємося себе у дзеркалі: чи личить
така модель, чи не додає літ, не повнить? Наша
шпаргалка допоможе розібратися, яке пальто вам
пасує.
Якщо ваше улюблене повсякденне вбрання —
джинси, обирайте верхній одяг прямого крою. Подобаються більш жіночні образи — купуйте приталені моделі.
Тим, чия фігура нагадує пісочний годинник,
личитимуть усі фасони пальт, але найкраще підкреслить рельєфи однобортне пальто з поясом.
Оптимальна довжина — до колін.
Жінкам із фігурою «прямокутник» пасуватимуть напівприталені розкльошені А-силуети, вільні
або двобортні моделі з V-подібним вирізом, а також пальто-«дзвіночок». Крім того, стилісти радять
експериментувати з поєднанням різних фактур,
кольорів та стилів, обирати довжину до середини
и про пояс, щоб
стегна або до коліна і не забувати
підкреслити талію.
Завдання жінок
із «трикутною»
фігурою — приховати об’ємний низ

К

та підкреслити витончений верх. У цьому допоможуть моделі із завищеною талією, двобортні, трапеція. Важливі й деталі: хутряні або об’ємні коміри,
акценти на плечах, широкі рукави. Псуватимуть
вигляд великі накладні кишені в ділянці стегон
та надто широкі пояси, тож таких елементів варто
уникати.
Відвернути увагу від широких плечей, візуально створити гармонію між верхом і низом фахівці
радять панянкам, котрі мають тип фігури «перевернутий трикутник». Їм личитимуть пальта, розкльошені донизу, моделі з басками. Ідеальна довжина — не нижче коліна. Можна одягати короткі
пальта з накладними кишенями на стегнах, але уникати оздоб, фактурності, візерунків у проблемних
зонах. Ваш варіант — вбрання з лаконічним верхом
та пишним низом.
Для фігури «круг» є потреба візуально видовжити її, приховати невиражену талію. Таким жінкам
ідеально підійде свінгер (коротке пальто вільного крою), напівприталене з поясом, асиметрією,
а також пальто-кокон. Додасть постаті стрункості
і вбрання з кольоровими блоками. Краще відмовитися від комірця-стійки, а надати перевагу
V-подібному вирізу. Не варто носити
і об’ємні хутряні коміри, шалі, у них ви
здаватиметеся ще більшими. Стилісти радять уникати тканин у велику
клітинку, ліпше обирати однотонні
пальта.

Фото із сайту img.gepur.com.

Кожна з нас має свої
уподобання: улюблений колір,
довжина, покрій… Та все ж
критично роздивляємося
себе у дзеркалі: чи личить
така модель, чи не додає літ,
не повнить?

www.volyn.com.ua

«Те, що ми називаємо своєю долею, насправді є
нашим характером, а характер можна змінити».
Анаіс НІН,
французька письменниця

l ВАРТО ЗНАТИ

Підібрати парфуми —
справжнє мистецтво

Фото із сайту n1s1.hsmedia.ru.

Минули часи, коли жінка протягом усього життя користувалася тими
самими запахами. Тепер кожна з нас вибирає відповідні — залежно
від того, куди вона йде, і навіть від настрою. На що потрібно звернути
увагу?

І

l ГОСПОДИНЯМ НА ЗАМІТКУ

l СЕКРЕТИ КРАСИ

П’ять хв
хвилин –
і чайник засяє
чистотою
чистото

П’ять кроків
до красивих ручок
У нашому організмі немає нічого зайвого,
о, і в ккутикули,
уутикули,
якої ми позбавляємося під час манікюру,, теж є
тину від
своя функція — захищати нігтьову пластину
ало відрізати
ти
пошкоджень. Іноді варто лише раз невдало
цей маленький шматочок шкіри, щоб ніготь назавжди
лишився з поперечною «щербинкою», — і позбутися
же неможливо
неможливво
цього дефекту майже
о що ж робити, аби
и перестати обрізати
и кутид
кулу і в той же часс зберегти пальчики в до
до-і?
глянутому вигляді?
ичайного манікюру.
1. Починайте зі звичайного
те кутикулу після
я
2. Щодня відсувайте
овуйте дерев’януу
ванночки (використовуйте
паличку).
льну олійку. Кіль3. Втирайте спеціальну
уйте нею пальціі
ка разів на день змащуйте
масажними рухами. Це не тільки розм’якпшить кровообіг —
шить кутикулу, а й поліпшить
е.
нігті ростимуть швидше.
4. Купіть жорстку пилочку для нігтів.
Вона знадобиться вам для бічних «валиків»,
адирки і груба шкіра.
щоб не утворювалися задирки
Користуйтеся нею, коли руки сухі, обробляйтее
ючись не зачіпати сам
кожен пальчик, намагаючись
кор
оро зайву шкіру взагаліі
ніготь. Ось побачите: скоро
не доведеться обрізати..
ваний
йм
анікюр. Звіс5. Робіть комбінований
манікюр.
ла буде пом
омітно тоншою
но, за два тижні кутикула
помітно
поки що
о
і м’якшою, але рости зовсім вона поки
те в салон на ком
омбіноне перестане. Вирушайте
комбіновід
ідріваний манікюр, тобто майстер повинен відріки,,
зати не всю кутикулу, а лише дрібні частинки
частинки,
які все-таки відросли.
вторювати всі процеПотім необхідно повторювати
дури знову. Якщо вам вистачить терпіння,
буд
уде необхідності
то вже через місяць не буде
кюр.
р. При цьомуу
робити обрізний манікюр.
догляну
нутими й
руки виглядатимуть доглянутими
акуратними.
ло: cosmo.ru.
u.
Джерело:
Фото із сайту w7.pngwing.com.
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ННІ
l КЛУМБА НА ПІДВІКОННІ

Санітари помешкання
Живі кімнатні рослини
не тільки милують око
і зігрівають душу. Вони —
ще й чудова профілактика
від застуди, вірусів
та психічних розладів.
Невже всі? Ні, але більшість
із них
оли американські вчені вирішували, які ж рослини відправити в космос, відбір проходив за чотирма критеріями: вони
повинні очищати повітря від бактерій,
мати доволі високий рівень транспірації (підвищувати вологість повітря), при
цьому бути невибагливими і не піддаватися хворобам та шкідникам. Список
виявився немалим (близько 50 рослин).
Деякі з них знімали напруження, допомагали швидко заснути (розмарин, меліса, пеларгонія).
Кімнатні рослини можуть боротися не тільки з пилюкою. Вони
нейтралізують бензол, формальдегід
та інші отруйні речовини, які виділяються із меблів, синтетичних покриттів підлоги і стін. Дуже корисний з цієї точки
зору хлорофітум. З токсинами непогано
впораються плющ, дрібнолистові види
фікусів Бенджаміна, філодендрон та звичайне алое.
Всмоктуючи, як губка, вологу та чад,
рослини виділяють цінні речовини — фітонциди — й оздоровлюють атмосферу,
вбивають віруси і бактерії. Учені, напри-

К

ндивідуальні властивості шкіри. Тут важко щось порекомендувати.
Просто потрібно спочатку протестувати власну. Парфуми поєднуються
із субстанціями, які виділяються через шкіру, і на шкірі різних осіб пахнуть
по-різному.
Пори року. Влітку найкраще підходять запахи овочеві, морські, сонячні
або трав’яні. Взимку — гіркуваті, насичені, квіткові.
Вік. Молоді дівчата та жінки, котрі вже дочекалися правнуків, повинні вио квітково-фруктові, зрілі пані —
користовувати парфуми делікатні, квіткові або
дещо холодніші.
На щодень, роботу, подорож найкраще підходять парфуми квіткові або
фруктові, легкі. Дозувати треба в міру (запах не повинен залишати шлейф).
разними запахаНа вечірку можна скористатися більш виразними
ми.

Т
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Як і каструля, він
ві швидко брудниться. На нього
і сковорідки під час смаження,
потрапляє жир із
пил, а всередині утворюється накип. Щоб його
відчистити, доводи
доводиться добре потрудитися. Але є
б ббез особливих зусиль
секрет, як це зробити
об позбутися накипу, потрібно у 2 літрах води п’ять хвилин
прокип’ятити чайну ложку лимонної кислоти. Після цього
прокип
протерти губкою і промити кілька разів.
слід пр
Аби очистит
очистити чайник зовні, приготуйте пасту: по 3 столові ложки
перекису водню і соди, столову ложку будь-якого мийного засобу.
Нанесіть губкою на його поверхню і змийте через пів години. Чайник
заблищить як но
новенький! Таким чином можна відчисти і каструлі.

Щ

l КОРИСНІ ПОРАДИ

Білі речі знову стануть білими
Світлі тканини періть окремо від одягу іншого кольору. Окрім того, не кладіть у машинку лляні або бавовняні речі
разом із синтетикою, бо це надасть їм сірого відтінку.
Повернути колір білому
допоможе перекис водню.
Візьміть 3% розчин у співвідношенні 1 ч. л. на 2 л води
і замочіть у ньому вироби. Потримайте протягом
20 хвилин, регулярно перевертаючи їх, щоб рівномірно
відбілити.
Якщо хочете повернути
білизну лляним і бавовняним речам, занурте їх на декілька годин у воду з нашатирним спиртом. При дуже
сильному забрудненні додайте
невелику кількість скипидару.
Вироби з вовни знову
стануть білими, якщо після

прання замочити їх у теплій
воді з додаванням нашатирного спирту, кухонної солі,
перекису водню і невеликої
кількості порошку. Зачекайте
20 хвилин і виперіть.
Якщо не знаєте, як відбілити речі, що мають серйозне
забруднення, вам допоможе
кип’ятіння. Для цієї процедури відберіть лише те, що виготовлено з цупкої тканини. Додайте 150 г прального порошку
на 6 л води і 2 ковпачки рідкого
відбілювача. Занурте у розчин
речі і кип’ятіть 1,5 години. Потім ретельно прополощіть. Цим
способом ви повернете білий
колір навіть дуже забрудненим
кухонним рушникам. Проте
вдавайтеся до нього не часто,
щоб вироби не втратили свого
зовнішнього вигляду і прослужили вам якомога довше.

Фото із сайту fleurplants.com.ua.

“

Якщо поставите
звичайну герань у давно
не провітрювану кімнату,
то через кілька хвилин
у приміщенні буде свіже
повітря.

клад, встановили, що в кімнаті, де росте
мирт, хвороботворних мікроорганізмів
удвічі менше, ніж там, де його нема.
Дарують свіжість і різноманітні ліани,
а також аспарагус і китайська троянда.
Сильними фітоцидними рослинами є

Р Е К Л А М А

спатифілум, монстера, молочай — вони
зменшують кількість мікробів майже
втричі. З грибками бореться опунція,
а також рослини, які мають бактерицидні властивості, наприклад каланхое.
Якщо поставите звичайну герань у давно
не провітрювану кімнату, то через кілька
хвилин у приміщенні буде свіже повітря.
Ще одна властивість вазонів —
зволожувати повітря. Взимку, коли
через гарячі батареї в квартирах сухо,
вони — порятунок. Приблизно 90 відсотків води від поливу виходить через листя у вигляді стерильної пари. Спарманія
африканська (кімнатна липка), циперус
та інші рослини допоможуть зволожити
повітря у кімнаті.
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l СІМ «Я»

l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

«Не бійся, я з тобою»

1226 кг! Ну як було
не розпочати із
розповіді про оце
гарбузище?

— Ма-а-м, я подряпав
ногу-у-у!
— Давай обійму тебе…
Тримайся, біль потрохи
слабшатиме…
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

отирилітній син ридає, аж заходиться. Дідусь, який
бачив, як онук зашпортався,
зауважує, що на таке падіння сліз і крику явно забагато.
Малий кидає на нього обурений погляд, у якому читається, що дід мало розуміється на ударах, а тоді вкотре
пильно вдивляється у місце
травми: чи бува не просочується на штанині кров.
Типова ситуація. Таких сотні
у кожної дитини, особливо
у хлопчаків. Але саме цей
останній випадок допоміг
мені зрозуміти, як важливо
спробувати зазирнути у дитячі думки.
Звісно, я дос татньо
досвідчена мама, щоб
не дати «виходу» фразам
на кшталт «Та не реви, ти ж
мужчина» або «Та воно ж
зовсім не боляче», чи «Заживе, як на собаці». (Це все
слова-знецінення, які підкреслюють, що емоції дитини у цьому випадку не варті
виїденого яйця. Їх вживають
ті, яким не важливо, що їхній
дитині справді боляче і що
вона хоче не багато — звичайного співчуття від рідної
людини.) Цього разу чомусь
(може, було більше часу,
а можливо, й розчулилася
від того, як довірливо пригорнувся син) я взялася розпитувати, що ж такого страшного станеться через оті дві
крапельки крові, які таки
виступили на коліні. (Вкотре
зауважила, яке згорьоване
стає його личко, коли він
помічає на собі червонувату доріжку.) «Мам, та від
цього можна вмерти! Кров

Ч

мені потрібна, а вона взяла
і витекла!» — малий пояснював емоційно, але доступно.
Ясно, що він звідкись знає
про крововтрату, але в дуже
загальних рисах. Тож ми взяли 3-літрову банку, у якій
дуже багато рідини, і почали
міркувати, що десь стільки,
а то й ще більше крові є у маленької людини.
— Що станеться, якщо
звідси забрати пару крапельок? — спитала я в сина.
— Це так мало! Нічого!
То й зі мною нічого не станеться? — мій «постраждалий» одразу зметикував,
до чого я хилю, і явно повеселів.
Я ж думала собі: скільки таких «плачів Ярославни на валу» було до цього
і скільки разів він не по-дитячому переживав за своє
життя, бо мав неповну інформацію і з огляду на вдачу
не поспішав відкривати свої
страхи мамі. Усе, що від мене
вимагалося, просто порозпитувати… З того часу минув
тиждень. Наступне падіння
було майже «сухим». Цього
разу я підслухала, як він сказав сам собі: «У півлітровій
банці дуже багато крапельок крові». Трохи перекрутив, але то не страшно. Як
усі батьки, часто я не впевнена, що чиню абсолютно
правильно і що всі мої слова
виважені на зразкових вагах,
але це теж не дуже страшно, бо суть не в ідеальності,
а в бажанні чути іншу людину, передусім свою дитину.
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!
— Алло! Це класний керівник 5-Б?
Мій син сьогодні не зможе
прийти до школи.
— А хто це говорить?
— Це мій батько.
:) :) :)
— Ходили з татом у тир.
— Як успіхи?
— Мис ливс твом нам
не прожити.

:) :) :)
У якій руці за етикетом
треба тримати виделку, якщо
в правій я тримаю котлету?
:) :) :)
Молодість — час, коли
у тебе купа енергії, яку ти
можеш витратити на що завгодно! Наприклад, тижнями
не виходити з дому, сидячи в
інтернеті.

www.volyn.com.ua

Фото із сайту agrotimes.ua.

І дивився, і прицмокував, і
облизувався… Це ж стільки
вийде гарбузової каші,
яку нещодавно навчила
готувати одна прекрасна
пані! Тому італійському
фермеру Стефано Кутрупі,
який виростив рекордного
у світі мого родича, – не
просто браво, а бравіссімо!
Він і сам, як кажуть, отетерів,
заявивши: «Якби це була
м’якоть без шкірки, лише з
цього овоча можна було б
приготувати понад
8 тисяч порцій ризото...»
Ну, що таке ризото, треба
ще буде пошукати у гуглі,
але переконаний, що файні
молодички із села Журавичі,
що на Ківерцівщині Волині,
які накривали нам стіл на
редакційне свято, з такого
овоча забацали б страв не на
одне застілля, а на два-три
весілля
Грицько ГАРБУЗ

тепер від веселої весільної – до не дуже приємної
інформації. І мені, і моїм
помічникам цими днями довелося добряче повіджиматися
від підлоги. Бо трохи наплутали-нахімічили в останньому турі.
І ніби ж це було ще до 82-го дня
народження нашої мами – газети

А
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Можете тепер
уявити «картину
Рєпіна», як команда
«Гарбуза із секретом»
всілася дружно
за розв’язування
судоку, щоб знову не
бути переведеною у
штрафбатальйон і не
віджиматись.

За кожен 1 кг – 2 євро, а разом 3 тисячі «євриків»: таку призову суму
отримав фермер Стефано Кутрупі за перемогу на фестивалі гарбузів Festa
dello Zuccone у місті Печчолі.

в Людмили Собіпан зі славних Ківерців). Пані Тетяно, вітаємо, хоч із
запізненням!
Переживши цей сором, ми...
отримали лист з-під Шацьких озер
від Ольги Сидорук, яка розв’язала
судоку і сказала, що далі докопатись до відповіді не може, бо
виходить число з десятими. Щоправда, уточнила, що, мабуть, є й
інші варіанти розв’язку. Можете
тепер уявити «картину Рєпіна»,
як команда «Гарбуза із секретом»
всілася дружно за розв’язування
судоку, щоб знову не бути переведеною у штрафбатальйон і не віджиматись. Хух! Пронесло. Справді, є інший варіант розв’язку. Наш.
І він правильний. І... тому ми даємо
вам ще один шанс, доставивши до
попереднього всього дві цифри,
розв’язати це завдання. Як дізнаєтесь, переконаний, усміхнетеся.
І не тільки...

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»–
40 (2021)

3
«Волинь-нова», а не після, проте...
вийшла халепа.
Бо ми не зарахували очко за
«хлопченя з розумними очима і...
цигарками» пані Тетяні Репетило зі
славної Черкащини – вона прислала фотодоказ відправлення есемески, адже боролась до останнього
дня. І, як виявилося, теж перемогла
– має очко і 200 гривень призових
(бо ж не будемо забирати «сотку»

7

Якщо ви розгадаєте це судоку
(необхідно заповнити вільні клітинки з цифрами від 1 до 9 так, щоб
у кожному рядку, в кожному стовпці і в кожному малому квадраті 3х3
кожна цифра траплялася один раз)
і виділені в ньому кружечком цифри
додасте, а потім 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 23 жовтня 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 (tsikava.
gazeta@gmail.com) найяскравіше
опише, як шукав відповідь.
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Фото із сайту mixsport.pro.

l КОЗАЦЬКОГО РОДУ!

Володимир Пилат: «Школа бойового гопака дасть реальну можливість активно
пробивати собі дорогу і ставати лідером у будь-якій галузі людської діяльності».

Правильний рух як у танці, так і в бою — завжди природний, не скутий. Особливо український
бойовий гопак дивиться на фоні заокеанських хмародерів.

ни «українців», які соромляться рідної мови і бояться рідної культури.
Тому, крім бойової техніки, гопаківці
вивчають мистецтво музики, співу,
історію та традиції нашого народу,
основи лицарства, багато інших речей, які розвивають волю і характер.
Незалежно від того, який життєвий
шлях обере людина, той гарт боротьби, вміння виборювати собі місце під
сонцем, що їх закладає наша школа,
дадуть реальну можливість стати
лідером у будь-якій галузі людської
діяльності. Призначення гопаківця — бути новітнім лицарем України, гідним слави своїх предків, він
має право й обов’язок прославляти
і захищати своє, рідне».
За матеріалами depo.ua,
spilka.pt, meest-online.com,
hopalo.org.

Відродити бойовий гопак його спонукали
нащадки японських самураїв

Пан Володимир і по батьківській,
і по материнській лініях походить
із давніх, знатних родин. Дід Михайло Пилат — лицарського роду, який
ще з 1121 року мав свій родинний
герб. Дід Андрій Гідей за Австро-Угорщини служив в особистій охороні австрійського цісаря Франца-Йосифа II.
Саме дідусі й бабусі завжди виховували Володю за козацьким кодексом
честі.
Змалечку він займається спортивною гімнастикою і боротьбою.
А з 13 років — кіокушін карате. Паралельно вивчав годзю-рю, соне, шитокан карате, кікбоксинг, дзюдзюцу
та айкідо. Також 15 років займався
раджа-йогою і вивчав дзен-буддизм.
«Поверненню до українських традиційних мистецтв посприяла образа
моєї національної гідності. Я на той
час був фанат-самурай, сенсей, хотів
досягти найвищих ступенів досконалості, вчив мову, захоплювався поезією, піснями, філософією, мріяв поїхати вчитись у японських майстрів.
І от приїжджають мої друзі з чемпіонату карате в Японії й кажуть: «Знаєш,
Володю, японці вважають нас, білих,
слабаками, людьми третього сорту.
Вони знущались над нами, насміхалися. Неодноразово повторювали, що
ми не здатні осягнути вершин східної
боротьби, бо це під силу тільки японцям». Мовляв, європейці можуть досягти тільки 3 ступеня із 13 ступенів
Конзо. Я розчарувався. Мріяв про

“

«ГОЛОВНЕ — ПЛЕКАТИ
ГОРДИХ ЛЮДЕЙ — ПАТРІОТІВ,
ЯКІ НЕ МАЮТЬ КОМПЛЕКСУ
ДРУГОРЯДНОСТІ»
У 2001-му пан Володимир зі своїми учнями їздили в Південну Корею
на світовий чемпіонат бойових мистецтв в Гуанчжоу: «Там не було поє-

Призначення гопаківця — бути новітнім лицарем
України, гідним слави своїх предків, він має право й
обов’язок прославляти і захищати своє, рідне.

знищили, що куди не поткнешся, —
скрізь одне: українці — нація хліборобів. Я ж не знав ще тоді, що нашу
історію за нас писали будь-хто, лише
не ми. Уже пізніше, коли отримав
книги з Америки, Канади, то побачив,
наскільки сфальсифіковане наше
минуле. Потім зустрівся з Григорієм
Нудьгою, який усе життя вивчав нашу
культуру, історію та побут. Професор
розповів, що до 1939 року в Галичині було 25 видів бойових мистецтв:
навкулачки, навручки, на пояси, навшпиньки, спас, хрест, гопак… Коли
наш край потрапив під московську
владу, перші, кого окупанти почали
винищувати, — лікарі, вчителі, священники і майстри, які вчили національних видів боротьби».
У 1985 році львів’янин створив
свою експериментальну школу українського бойового мистецтва, відтвореного на основі кількох десятків
елементів із танцю гопак та особистих
надбань Володимира Пилата: «Вийш-

динків, тільки показові виступи. Серед учасників із 80 країн перше місце
зайняли монахи Шаолінь з кунг-фу,
друге — капоейра, і третє — ми.
Один із монахів шаолінського храму
розповів нам, що вони знають про
нас і що у них були збережені легенди про чоловіків, які ходили в таких
червоних штанях. Наші хлопці були
дуже здивовані».
Володимир Степанович порівнює бойовий гопак із патріархальною українською родиною, де всі
шанують один одного і поважають
старшого: «Тренування починається з шикування та урочистого
вітання «Слава Україні!», під час
якого учитель та учні, на знак поваги, вклоняються один одному. Закінчуються тренування поклоном
учнів і словами «Дякуємо за науку!».
Головне правило — робити вправи
легко і невимушено, мовби танцюючи. Правильний рух як у танці,
так і в бою — завжди природний,

не скутий. Форми і елементи бойового гопака, які закладалися віками
в менталітет нашого народу і які нагадують вільний запальний танець,
українцеві легше засвоїти, ніж незрозумілі навіть для посвячених форми
східноазійського ката».
Наостанок Володимир Пилат
пояснює, що ж головне в бойовому гопаку: «Плекати гордих людей,
які люблять свою землю і не мають
комплексу другорядності й страху.
На жаль, ми маємо сьогодні мільйо-

У номері
також:

ІС ТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

ніхто

№10 Ціна договірна

ТАК
не КОХАВ
volyn.com.ua
l

Найсильніший боксер світу
Олександр
Усик –
дружині:
«Уявляю,
що тобою
дихаю»

6 коханих
жінок
улюбленця
мільйонів
Жана-Поля
Бельмондо

Фото із сайту bbc.com.

Фото із instagram/usykaa.

«Я Ж НЕ ЗНАВ, ЩО І НАШУ
ІСТОРІЮ ПИСАЛИ ЗА НАС
ЧУЖИНЦІ»

ло так, що перший спортзал знайшовся якраз на мій 30-й день народження. Тож можна вважати 15 вересня
1985-го датою заснування бойового
гопака в Україні».

l ІСТОРІЯ НОМЕРА
Це фото після
останньої перемоги
над Джошуа Усик підписав:
«Моя любима дружина».

Жінка, яка відповіла
взаємністю знаному
спортсмену, не афішує,
що вона – сама пані Усик. Катерина майже не дає інтерв’ю, не
бере участі у світському житті, але старається бути поруч, коли
у її чоловіка – відповідальний бій. А Олександр… Він мріє про
четверту дитину

с. 3–5

Мікеле залишив Італію
заради любові до лучанки
l ДІМ, ДЕ ЖИВЕ ЛЮБОВ – Коли в нас уже йшло до офіційного

Фото із сайту ras.err.ee.

Ольга ВЕКЕРИК

розвиток, а, виявляється, у мене жодних шансів, — згадує Пилат. — І тут
я згадав, що обидві мої бабці казали:
«Ми козацького роду». Подумав, що
так — у нас багата власна історія,
чому ж ми постійно намагаємось зазирнути до інших традицій. Ось так
я й вирішив повертатись у козацьке
русло».
Пан Володимир почав досліджувати цю тему, шукав інформацію
про види української національної
боротьби у різних архівах: «Фальсифікатори нашої історії настільки все

с. 10–11

Фото з родинного архіву Алли ПЄЦКО.

Закінчення. Початок на с. 1

Місячник уже
в продажу – всього

6 гривень!

 У заарештованого
Саакашвілі
тепер аж
2 дружини?
 Коханого
вкрала... рідна
мама

одруження, – розповідає Алла Пєцко, – я сказала, що на Апеннінах
назавжди залишатися не збираюся. Але коли ти не проти, що ми
переїдемо на постійне проживання в Україну, то я згідна вийти
за тебе заміж. І він відповів: «Мені головне, щоб ти була зі мною»
с. 16–17

Делікатна
тема: чому
чоловічі
«подвиги»
закінчуються
смертельною
поразкою

Не важливо, де живеш. Головне — щоб рідна людина була поруч.

Запитуйте
в листонош
або точках
розповсюдження
газет!

 Неймовірна
історія:
коханий
передає квіти
з того світу

ПОНЕДІЛОК, 11 ЖОВТНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

11 — 17 жовтня

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

l О ЧАСИ! О ЗВИЧАЇ!

У Львові TikTok-блогери «викрали»
дівчину заради переглядів

ІНТЕР

Відповідний ролик з’явився на сторінці користувача цієї популярної
мережі Андрія Гавриліва
Фото із сайту unian.ua.

Лія ЛІС
к свідчать відзняті кадри,
двоє молодиків у темному одязі та балаклавах
зупинилися біля тротуару
на чорному «Мерседесі», вибігли
на пішохідну зону і схопили дівчину, яка стояла між перехожими.
Так зване «викрадення» сталося
на очах у десятка громадян.

Я

Ясно, що люди викликали копів.
У місті одразу ж організували спецоперацію з перехоплення автомобіля,
а патрульна поліція розпочала пошуки машини.
За словами речниці поліції Світлани Добровольської, авто з молодиками виявили у середмісті через
пів години. У салоні перебували троє
чоловіків віком до 27 років і дівчина.
Захеканим правоохоронцям молоді
люди пояснили, що… просто знімкували відео для соцмереж. На блогерів
усе ж склали адмінпротоколи за статтею про дрібне хуліганство.

1+1

ІНТЕР
05:05 «Телемагазин»
05:35, 22:05 «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, 11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «ТУШОНКА»
(16+)
14:35, 15:35 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий випадок»
18:00, 19:00, 03:45 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00, 02:20 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Х/ф «ПЕРЕКЛАДАЧКА» (16+)
02:50 Т/с «Голос янгола» (12+)
04:30 «Мультфільм»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.30 Т/с «Виходьте без дзвінка 3» (12+)

Прагнення здобути популярність у соціальних мережах інколи штовхає молодь
на небезпечні вчинки.

“

Двоє молодиків у темному одязі та балаклавах зупинилися
біля тротуару на чорному «Мерседесі», вибігли на пішохідну
зону і схопили дівчину, яка стояла між перехожими.

Один з акторів, Остап Оскар, потім
заявив, що вони просто знімали соціальний ролик.
Хоча це більше схоже на провокацію, адже реакцію перехожих, яких

12.30 Історія одного злочину (16+)
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.35 Футбол. Відбір до ЧС- 2022 Україна Боснія і Герцеговина
23.50 Т/с «Несолодка помста» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.35 Т/с «Комісар Рекс»
08.35 «МастерШеф» (12+)
12.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «СуперМама» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Колір помсти» (16+)
23.05 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
10.55, 13.15 Х/ф «ПОКЛИК ВОВКА»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Т/с «Розтин покаже-2» (16+)
14.55, 16.20 Т/с «Пес» (16+)
17.45, 21.30 Т/с «Дільничний з ДВРЗ-2»
(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
22.25 Т/с «Доброволець» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»

05:15,22:05«Слідствовели...з
ЛеонідомКаневським»
07:00,08:00,09:00,12:00,17:40
Новини
07:10,08:10«РанокзІнтером»
09:20РанокзІнтером
10:05,18:00,19:00,03:45Ток-шоу
«Стосуєтьсякожного»
12:25Х/ф«ВИНЕСЕНІЗМОРЯ»
(16+)
14:25Х/ф«АМАЗОНІЯ»
16:05«Ждименя.Україна»
20:00,02:20«Подробиці»
21:00«Речдок.Великасправа»
23:50Х/ф«ГАННІБАЛ»(18+)
02:50Т/с«Голосянгола»(12+)
04:30«Мультфільм»

УКРАЇНА

ні про що не попереджали, вони могли передбачити. Або гірше — заробити кулю від когось за викрадення
людини. А чого — багато хто зараз
ходить зі зброєю. Ото було б відео…

ВІВТОРОК, 12 ЖОВТНЯ
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, 21.30 Т/с «Моя улюблена Страшко»
22.30 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)

05.30«Життявідомихлюдей»
06.30,07.10,08.10,09.10«Сніданок
з1+1»
07.00,08.00,09.00,12.00,14.00,
16.45,19.30ТСН:
«Телевізійнаслужба
новин»
09.25,10.20«Життявідомихлюдей
2021»
11.15,12.20,14.15«Твійдень»
14.45«Одруженнянаосліп»
17.10Т/с«Величнестоліття.
Роксолана»
20.43«Проспорт»
20.45,21.30Т/с«Мояулюблена
Страшко»
22.30Х/ф«ЗООНАГЛЯДАЧ»

06.30,07.10,08.15Ранокз
Україною
07.00,08.00,15.00,19.00,23.00
Сьогодні
09.00Зірковийшлях
10.30Т/с«Виходьтебездзвінка
2»(12+)
12.30Історіяодногозлочину(16+)
14.30,15.30,17.00Т/с«Топтун»
(12+)
20.10Ток-шоу«ГоворитьУкраїна»
21.00Т/с«Таємнекохання.
Повернення»(16+)
23.10Т/с«Несолодкапомста»
(12+)

СТБ
05.15Т/с«Колимивдома»

06.00Т/с«КомісарРекс»
08.00«МастерШеф»(12+)
12.00,14.50Т/с«Сліпа»(12+)
14.30,17.30,22.00«Вiкна-Новини»
15.40,18.05Т/с«Слід»(16+)
19.05«СуперМама»(12+)
20.15,22.50Т/с«Колірпомсти»
(16+)
23.05Т/с«Майорімагія»(16+)

ICTV
05.00Еврика!
05.05Службарозшукудітей
05.10Громадянськаоборона
06.00Фактитижня
08.45Факти.Ранок
09.10,19.25Надзвичайніновини
10.10Скетч-шоу«Натрьох»(16+)
10.30Х/ф«ПАСАЖИР»(16+)
12.45,15.45,18.45Факти.День
13.15,16.10Т/с«Розтинпокаже-2»
(16+)
17.45,21.30Т/с«Дільничнийз
ДВРЗ-2»(16+)
20.20Приховананебезпека
21.10Факти.Вечір
22.25Свободаслова

НОВИЙКАНАЛ
06.00,07.15«Kidstime»
06.05М/с«ТоміДжеррі»
07.20«Орелірешка»
09.30Х/ф«БЕТХОВЕН3»
11.25Х/ф«БЕТХОВЕН4»
13.20Х/ф«БЕТХОВЕН5»
15.15Х/ф«БЕТХОВЕН»
17.00«Хтозверху?»(12+)
19.00«Пекельнакухня»
21.10Х/ф«ЛЮДИНА-МУРАХА»
(16+)
23.35Х/ф«ХЛОПЧАКИНАЛЬОТЧИКИ»(16+)

зДжереміВейдом23:35Крізь
простірічасзМорганомФріменом
02:30ВирішальнібитвиІІсвітової
03:20Україна:забутаісторія04:10
ДикаприродаЧилі05:05Містична
Україна

К-1
06.30«TOPSHOP»
08.00М/с«Юхутайогодрузі»
08.40«ОреліРешка.Шопінг»
09.35,18.00«ОреліРешка.
Перезавантаження»
10.25,20.00«ОреліРешка.Дива
світу2»
11.30Х/ф«ОДИНДЕНЬ»(16+)
13.30,21.00«Іншежиття»
14.30Т/с«Беверлі-Хілс,90210»
22.00Т/с«ДокторХаус»(16+)

2+2
06.00«Джедаі2019»
06.30Т/с«Карпатськийрейнджер»
(16+)
10.10Х/ф«ПЕРЛИНИДРАКОНА:
ЕВОЛЮЦІЯ»
11.55Х/ф«АВТОМОНСТРИ»
13.55,16.55«Загубленийсвіт»
17.55«Цілкомтаємно-2017»
18.15«Спецкор»
18.50«Джедаі»
19.25«СпортТайм»
19.30«Гроші2021»
20.25,21.25Т/с«Козирнемісце»
(16+)
22.35Т/с«CSI:Місцезлочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06:00,08:00Топ-матч06:10
Андорра-Англія.ВідбірдоЧС-2022
08:10Фінляндія-Україна.Відбірдо
ЧС-202210:00«Великийфутбол»
11:00Матч.Фінал.ЛігаНацій
МЕГА
УЄФА13:15Огляд2-гоігрового
06:00Судітьсамі07:00Страху
дня.ВідбірдоЧС-2022 15:00,
твоємудомі07:55Бандитська
Одеса10:05,01:30Речовийдоказ 19:00,22:30ФутболNEWS15:20
Німеччина-Румунія.Відбірдо
11:15Довідникдикоїприроди
ЧС-202217:10,04:00«FANTALK»
12:15ТеоріяЗмови13:10
Прихованареальність14:05Дива 19:20Волинь-Нива(Т).Чемпіонат
нашогожиття15:05Дикийіживий України.Першаліга21:00,23:40
«ВідбірдоЧС-2022.Матч-центр»
16:05,21:45Яквлаштований
21:35LIVE.Хорватія-Словаччина.
Всесвіт17:00Таємниціглибин
ВідбірдоЧС-202200:20Латвія
зДжереміВейдом17:55,00:30
-Туреччина.ВідбірдоЧС-2022
Гучнасправа18:55,22:40Віні
вона.Бійзажиття19:50Неймовірні Прем’єра02:10Кіпр-Мальта.
винаходи20:50Таємницяглибин ВідбірдоЧС-2022

СЕРЕДА, 13 ЖОВТНЯ
07.15 «Орел і решка»
09.25 Т/с «Надприродне» (16+)
13.45 «Кохання на виживання» (16+)
15.40 Х/ф «ВІДПОЧИНОК ЗА
ОБМІНОМ» (16+)
18.35 Х/ф «ОСВІДЧЕННЯ» (16+)
20.40 Х/ф «ЛЮДИНА-МУРАХА ТА
ОСА» (12+)
23.00 «Екси» (16+)

МЕГА
06:00 Судіть самі 07:00 Страх у твоєму
домі 07:50 Бандитський Київ 09:50,
01:30 Речовий доказ 11:00 Довідник
дикої природи 12:00 Гордість України
13:00 Прихована реальність 13:55
Дива нашого життя 14:55, 22:40 Дикий
і живий 15:55, 21:45 Як влаштований
Всесвіт 16:55 Таємниці глибин з Джеремі
Вейдом 17:55, 00:35 Гучна справа 18:55
Він і вона. Бій за життя 19:50 Неймовірні
винаходи 20:50 Таємниця глибин з
Джеремі Вейдом 23:35 Таємні космічні
катастрофи 02:30 Вирішальні битви ІІ
світової 03:20 Україна: забута історія
04:15 Дика природа Чилі 05:05 Містична
Україна

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
08.45 «Орел і Решка. Шопінг»
09.40 «Орел і Решка. На краю світу»
10.35, 18.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
12.30, 20.00 «Орел і Решка. Дива світу 2»
13.30, 21.00 «Інше життя»

14.30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.15 Х/ф «ВТОРГНЕННЯ: БИТВА ЗА
РАЙ» (16+)
08.15 Х/ф «ВІДСІЧ» (16+)
10.10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12.05 Т/с «Брати по крові-2» (16+)
14.05, 16.55 «Загублений світ»
17.55 «Цілком таємно-2017»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Джедаі 2021»
20.25, 21.30 Т/с «Козирне місце» (16+)
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10 Матч
за 3-є місце. Ліга Націй УЄФА 08:10
Півн. Македонія - Німеччина. Відбір до
ЧС- 2022 10:00, 15:00, 19:00 Футбол
NEWS 10:20 Фінляндія - Україна. Відбір
до ЧС- 2018 12:10 «Великий футбол»
13:10 Хорватія - Словаччина. Відбір до
ЧС- 2022 15:20, 17:45, 20:15 Yellow 15:30
Огляд 1-го ігрового дня. Відбір до ЧС2022 16:50 LIVE. Казахстан - Фінляндія.
Відбір до ЧС- 2022 19:20, 04:50 Відбір
до ЧС- 2022 Огляд туру 20:30, 22:30,
23:40 «Головна команда» 21:35 LIVE.
Україна - Боснія і Герцеговина. Відбір до
ЧС- 2022 00:30 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до ЧС- 2022 Прем’єра 03:00 U-21.
Україна - Фарерські острови. Відбір до
ЄВРО- 2023

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.30 Т/с «Моя улюблена Страшко»
22.30 Х/ф «ВПІЙМАЙ МЕНЕ, ЯКЩО
ЗМОЖЕШ»

ІНТЕР
05:05 «Телемагазин»
05:35, 22:05 «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, 11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ»
14:40, 15:40 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий випадок»
18:00, 19:00, 04:15 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00, 03:45 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Х/ф «ВИКРАДЕННЯ» (16+)
01:35 Х/ф «ДЕНЬ ПЕРШИЙ, ДЕНЬ
ОСТАННІЙ»
02:50 Т/с «Голос янгола» (12+)

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.30 Т/с «Виходьте без дзвінка 3» (12+)
12.30 Історія одного злочину (16+)
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Таємне кохання. Повернення»
(16+)
23.10 Т/с «Виховання почуттів» (12+)

СТБ
05.30 Т/с «Комісар Рекс»
08.30 «МастерШеф» (12+)
12.05, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «СуперМама» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Колір помсти» (16+)
23.05 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
10.40, 13.15 Х/ф «ПЕРШИЙ ЛИЦАР»
(12+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с «Розтин покаже-2» (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Пес» (16+)
17.45, 21.30 Т/с «Дільничний з ДВРЗ-2»
(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.30 Т/с «Доброволець» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.25 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.30 «Орел і решка»
09.35 Т/с «Надприродне» (16+)
13.10 «Кохання на виживання» (16+)
15.10 Х/ф «БЕТХОВЕН 2»
17.00 «Хто зверху?» (12+)
19.00 «Діти проти зірок»
20.40 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК»
(16+)
23.05 Х/ф «ЦАР СКОРПІОНІВ»

МЕГА
06:00 Судіть самі 07:00 Страх у
твоєму домі 08:00 Бандитська
Одеса 10:00, 01:30 Речовий доказ
11:10 Довідник дикої природи 12:10
Гордість України 13:05 Прихована
реальність 14:00, 04:20 Дика
природа Чилі 15:00, 22:40 Дикий і
живий 16:00, 21:45 Як влаштований
Всесвіт 16:55 Таємниці глибин з
Джеремі Вейдом 17:55 Секретні
території 18:55 Він і вона. Бій за життя
19:50 Неймовірні винаходи 20:50
Таємниця глибин з Джеремі Вейдом
23:35 Таємні космічні катастрофи
00:35 Гучна справа 02:30 Вирішальні
битви ІІ світової 03:20 Великі українці
05:10 Містична Україна

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Орел і Решка. Шопінг»
09.35 «Орел і Решка. На краю світу»
10.35, 18.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
12.30 «Орел і Решка. Дива світу 2»

13.30, 21.00 «Інше життя»
14.30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20.00 «Орел і Решка. Дива світу»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЄТТА»
08.20 Х/ф «ЗАХИСНИК» (16+)
10.10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12.05 Т/с «Брати по крові-2» (16+)
14.00, 16.55, 19.30 «Загублений світ»
17.55 «Цілком таємно-2017»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
20.25, 21.25 Т/с «Козирне місце»
(16+)
22.25 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10 Албанія
- Польща. Відбір до ЧС- 2022 08:10
Португалія - Люксембург. Відбір до
ЧС- 2022 10:00, 15:00, 19:00, 22:30
Футбол NEWS 10:20, 13:00 «Головна
команда» 11:10 Україна - Боснія
і Герцеговина. Відбір до ЧС- 2022
13:50, 22:50 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до ЧС- 2022 15:20 Металіст Кремінь. Чемпіонат України. Перша
ліга 17:10 Данія - Австрія. Відбір до
ЧС- 2022 Прем’єра 19:20 Відбір до
ЧС- 2022 Огляд туру. Прем’єра 20:15
Матч. Фінал. Ліга Націй УЄФА 00:55
Півн. Македонія - Німеччина. Відбір до
ЧС- 2022 02:45 Латвія - Туреччина.
Відбір до ЧС- 2022 04:35 Огляд 1-го
ігрового дня. Відбір до ЧС- 2022

П’ЯТНИЦЯ, 15 ЖОВТНЯ

ЧЕТВЕР, 14 ЖОВТНЯ
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, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09.35 «Світ навиворіт»
11.55 «Мандруй Україною з Дмитром
Комаровим»
20.36 «Проспорт»
20.38 «Чистоnews 2021»
20.45 Х/ф «ТИТАНІК»

ІНТЕР
05:05, 04:45 «Телемагазин»
05:35, 22:05 «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, 11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ 3: ВЗЯТТЯ
БАСТИЛІЇ» (12+)
14:40, 15:35 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий випадок»
18:00, 19:00, 03:45 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00, 01:45 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Х/ф «ЗВІРЯЧА ЛЮТЬ» (16+)
02:40 Т/с «Голос янгола» (12+)

УКРАЇНА

14.20, 14.50 Х/ф «НЕПРИБОРКАНА
АНЖЕЛІКА»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
16.25, 18.05 Х/ф «АНЖЕЛІКА І
СУЛТАН»
19.05 «СуперМама» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Колір помсти» (16+)
23.05 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.05 Х/ф «НАШІ КОТИКИ» (12+)
11.35, 13.00 Х/ф «ДЖОН ВІК» (16+)
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф «ДЖОН ВІК-2» (16+)
16.05 Х/ф «ДЖОН ВІК-3» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Т/с «Брюс» (16+)
22.55 Х/ф «АТЛАНТИДА» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.15 «Орел і решка»
10.05 Х/ф «МУМІЯ: ГРОБНИЦЯ
ІМПЕРАТОРА ДРАКОНІВ»
(16+)
12.20 Х/ф «ЛЮДИНА-МУРАХА»
(16+)
14.40 Х/ф «ЛЮДИНА-МУРАХА ТА
ОСА» (12+)
17.00, 19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК:
ДРУГА ВІЙНА» (16+)
23.55 Х/ф «ЧЕСНИЙ ЗЛОДІЙ»
(16+)

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
День захисника
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
09.00 Т/с «Помилки молодості» (16+)
13.30, 15.20 Х/ф «ПОЗИВНИЙ
«БАНДЕРАС» (16+)
16.10 Х/ф «ЗАХАР БЕРКУТ» (12+)
МЕГА
20.00 Т/с «Таємне кохання. Повернення» 06:00 Судіть самі 07:00 Страх у
(16+)
твоєму домі 08:00 Бандитський Київ
09:00 Речовий доказ 10:10 Правда
СТБ
життя 11:10 Гордість України 12:10
07.20 Х/ф «АНЖЕЛІКА, МАКРИЗА Гучна справа 13:10 Вирішальні битви
ЯНГОЛІВ»
ІІ світової 17:10, 00:40 Дика природа
Чилі 18:10 Прихована реальність 19:05
09.50 Х/ф «ПРЕКРАСНА
Таємниці людського мозоку 20:05
АНЖЕЛІКА»
11.55 Х/ф «АНЖЕЛІКА І КОРОЛЬ» Таємниця глибин з Джеремі Вейдом

21:00 Таємнича ІІ світова війна 22:50
Справжня гра престолів 23:40 Секретні
території 01:40, 05:05 Містична Україна
02:35 Бандитська Одеса

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
08.45 «Орел і Решка. Шопінг»
09.45 «Орел і Решка. На краю світу»
10.40, 18.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
12.30, 20.00 «Орел і Решка. Дива світу»
13.30, 21.00 «Інше життя»
14.30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
16.10 Х/ф «ЛАРГО ВІНЧ: ПОЧАТОК»
(16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 «Загублений світ»
12.50 Х/ф «АВАТАР» (16+)
16.00 Х/ф «СВІТ ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ»
18.20 Х/ф «ЧЕРВОНА СПЕКА» (16+)
20.25, 21.25 Т/с «Козирне місце» (16+)
22.25 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10 Казахстан
- Фінляндія. Відбір до ЧС- 2022 08:10
Матч за 3-є місце. Ліга Націй УЄФА 10:00,
15:00, 19:00, 22:30 Футбол NEWS 10:20,
12:55 «Студія LIVE» 11:05 U-21. Україна Фарерські острови. Відбір до ЄВРО- 2023
13:25 Огляд 1-го ігрового дня. Відбір до
ЧС- 2022. 15:20, 18:10 «Головна команда»
16:20 Україна - Боснія і Герцеговина.
Відбір до ЧС- 2022 19:20 Yellow 19:30
Огляд матчу «Півн. Македонія - Німеччина».
Відбір до ЧС- 2022 19:40 Португалія Люксембург. Відбір до ЧС- 2022 21:35
Відбір до ЧС- 2022 Огляд туру 22:50 Англія
- Угорщина. Відбір до ЧС- 2022 00:35
Албанія - Польща. Відбір до ЧС- 2022
02:20 Данія - Австрія. Відбір до ЧС- 2022
04:05 Кіпр - Мальта. Відбір до ЧС- 2022

СУБОТА, 16 ЖОВТНЯ
1+1
05.25, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06.30, 07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
18.30 «Світ навиворіт - 12. Пакистан»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Маскарад»
22.00 «Жіночий квартал 2021»
23.40 «Світське життя. 2021»

16.40 «Хата на тата» (12+)
19.00 «МастерШеф» (12+)

ICTV

05.00 Еврика!
05.05 Факти
05.30 Не дай себе обдурити
06.25 Анти-зомбі
07.20 Громадянська оборона
08.20 Прихована небезпека
09.10, 13.00 Т/с «Дільничний з ДВРЗ2» (16+)
12.45 Факти. День
ІНТЕР
15.20 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ» (16+)
17.30, 19.10 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ-2»
05:10 «Орел і Решка.
(16+)
Перезавантаження»
18.45 Факти. Вечір
06:55 «Слово Предстоятеля»
21.00 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ
07:05 М/ф «Як приручити дракона 2»
НАЗАВЖДИ» (16+)
09:00 «Готуємо разом. Домашня кухня»
23.35 Х/ф «НАШІ КОТИКИ» (12+)
10:00 «Все для тебе»
11:00 «Позаочі»
НОВИЙ КАНАЛ
12:00 Х/ф «БУДЬТЕ МОЇМ
ЧОЛОВІКОМ»
06.00 «Хто проти блондинок?» (12+)
13:40 Х/ф «ЗДРАСТУЙ І
08.00, 10.00 «Kids time»
ПРОЩАВАЙ»
08.05 М/ф «Звірополюс»
15:30 Т/с «Прозріння» (12+)
10.05 «Орел і решка. Земляни»
20:00 «Подробиці»
11.00 «Орел і решка. Чудеса світу»
20:30 «Місце зустрічі»
12.10 «Хто зверху?» (12+)
22:10 Т/с «Кохання несподіване
14.10 М/ф «Суперсімейка 2»
нагряне» (16+)
16.40 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА»
02:00 Х/ф «ВСЕ МОЖЛИВО»
(16+)
03:50 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРІЖКИ»
19.10 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА
2» (16+)
УКРАЇНА
21.50 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
3» (16+)
07.30 Х/ф «ПОЗИВНИЙ
«БАНДЕРАС» (16+)
МЕГА
07.40 Х/ф «ЗАХАР БЕРКУТ» (12+)
06:00 Випадковий свідок 08:45
10.30 Т/с «Міраж» (12+)
Речовий доказ 09:55 Правда життя
14.40, 15.20 Т/с «Уроки життя і водіння» 10:55, 18:05 У пошуках істини 12:05,
(12+)
23:40 Секретні території 13:05
20.00 Головна тема
Вирішальні битви 2 світової 17:05
21.00 Співають всі! Фінал
Довідник дикої природи 19:00 Таємні
23.30 Що? Де? Коли?
космічні катастрофи 21:00 Таємнича
ІІ світова війна 22:50 Справжня гра
СТБ
престолів 00:40 Дика природа Чилі
01:40, 05:20 Містична Україна 02:25
05.25, 10.55 Т/с «Колір помсти» (16+)
07.50 «Неймовірна правда про зірок» Амосов. Сторіччя 03:30 Прокляття

1+1
06.00 «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,
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих людей
2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
15.30 Х/ф «ТИТАНІК»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Ліга сміху 2021»
22.35 «Маскарад»

ІНТЕР
05:15, 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, 11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ В
АМЕРИЦІ»
14:25, 15:25, 00:55 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ЄЛИЗАВЕТА:
ЗОЛОТОЙ ВІК» (16+)
03:45 Д/п «Війна всередині нас»
04:40 «Телемагазин»

Огнєвіч» (12+)
10.55, 23.50 «Як вийти заміж» (16+)
11.50, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.00, 20.10 Дизель-шоу (12+)
10.10 Х/ф «ТАКСІ-5» (16+)
12.25, 13.00 Х/ф «ТАКСІ» (16+)
12.45 Факти. День
14.35 Х/ф «ТАКСІ-2» (16+)
16.05 Х/ф «ТАКСІ-3»
17.55, 19.10 Х/ф «ТАКСІ-4»
18.45 Факти. Вечір
23.00 Скетч-шоу «На трьох» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.15 «Орел і решка»
10.20 «Пекельна кухня»
12.25 «Діти проти зірок»
13.55 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК»
(16+)
16.25 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК:
ДРУГА ВІЙНА» (16+)
19.10 Х/ф «МАКС СТІЛ» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК:
ПРОТИСТОЯННЯ» (12+)

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
08.45 «Орел і Решка. На краю світу»
09.45 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
11.40, 20.00 «Орел і Решка. Дива
світу»
12.40, 21.00 «Інше життя»
13.35 Х/ф «ЛАРГО ВІНЧ: ПОЧАТОК»
(16+)
15.35 Х/ф «ЛАРГО ВІНЧ 2: ЗМОВА
В БІРМІ» (16+)
17.50 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 Х/ф «СПОГАД» (16+)
07.50 «Загублений світ»
15.00 Т/с «Операція Дезертир» (16+)
19.30 Х/ф «КРАСУНЧИК ДЖОННІ»
(16+)
21.10 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
23.20 Х/ф «НАПАД НА УОЛЛСТРІТ» (18+)

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Румунія - Вірменія. Відбір до ЧС2022. 08:10 «FAN TALK» 10:00,
15:00, 20:15, 22:30 Футбол NEWS
МЕГА
10:20, 12:40 «Відбір до ЧС-2022
06:00 Судіть самі 07:00 Страх у
Матч-центр» 10:55 Хорватія УКРАЇНА
твоєму домі 08:00 Бандитська Одеса Словаччина. Відбір до ЧС- 2022
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною 08:50 Речовий доказ 10:10 Правда 13:15 Півн. Македонія - Німеччина.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
життя 11:10 Гордість України 12:10 Відбір до ЧС- 2022 15:20 Матч.
09.00 Зірковий шлях
Гучна справа 13:10 Вирішальні битви Фінал. Ліга Націй УЄФА 17:30, 22:00
10.30 Т/с «Виходьте без дзвінка
ІІ світової 17:10, 00:40 Дика природа Огляд 2-го ігрового дня. Відбір до
3» (12+)
Чилі 18:10 Прихована реальність
ЧС-2022 18:00 «УПЛ. Розклад туру»
12.30 Історія одного злочину (16+)
19:05 Таємниці людського мозоку
19:00, 21:25 «УПЛ ONLINE» 19:25
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун» (12+) 20:05 Таємниця глибин з Джеремі
LIVE. Шахтар - Зоря. Чемпіонат
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
Вейдом 21:00 Таємнича ІІ світова
України 22:50 Металіст - Кремінь.
21.00 Свобода слова Савіка Шустера війна 22:50 Справжня гра престолів Чемпіонат України. Перша ліга
23:40 Секретні території 01:40, 05:00 00:35 Португалія - Люксембург.
СТБ
Містична Україна 02:35 Академік
Відбір до ЧС-2022 02:20 Казахстан
Корольов 03:20 Полювання на НЛО - Фінляндія. Відбір до ЧС-2022 04:05
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
Англія - Угорщина. Відбір до ЧС-2022
05.50, 19.00, 22.50 «Холостячка Злата 04:05 Актори-фронтовики

НЕДІЛЯ, 17 ЖОВТНЯ
відьом 04:30 Потойбіччя. Сни

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.30 «Ух ти show»
09.10 «Орел і Решка. Шопінг»
10.00 Х/ф «ЛАРГО ВІНЧ 2: ЗМОВА В
БІРМІ» (16+)
12.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
14.30 «Орел і Решка. Навколо світу»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2020»
08.05 «Джедаі 2021»
09.15 «Віпи і топи»
11.10 «Загублений світ»
13.10 Х/ф «ДЖЕК-СТРИБУНЕЦЬ»
15.15 Х/ф «ДІЛОВА ЖІНКА»
17.45 Х/ф «ГРОМОБІЙ» (16+)
19.55 Х/ф «ОЗБРОЄНІ І
НЕБЕЗПЕЧНІ» (16+)
22.10 Х/ф «РИТМ-СЕКЦІЯ» (18+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 23:55, 02:00 Топ-матч
06:10 Півн. Македонія - Німеччина.
Відбір до ЧС- 2022 г. 08:10, 19:45
Україна - Боснія і Герцеговина. Відбір до
ЧС- 2022 г. 10:00, 14:45, 19:25, 22:45
Футбол NEWS 10:20 «УПЛ. Розклад
туру» 11:20, 13:35 «УПЛ ONLINE»
11:45 Шахтар - Зоря. Чемпіонат
України 14:05 Відбір до ЧС- 2022
Огляд туру 15:05, 18:15, 21:45 Yellow
15:15 Нива (Т) - ВПК-Агро. Чемпіонат
України. Перша ліга 17:05 Огляд 2-го
ігрового дня. Відбір до ЧС- 2022 17:25
LIVE. Феєнорд - Валвейк. Чемпіонат
Нідерландів 21:30 Огляд матчу
«Португалія - Люксембург». Відбір до
ЧС- 2022 21:55 LIVE. ПСВ - Зволле.
Чемпіонат Нідерландів 00:10 Львів
- Динамо. Чемпіонат України 02:10
Істанбул Башакшехір - Бешикташ.
Чемпіонат Туреччини 04:00 Маріуполь Металіст 1925 Чемпіонат України

1+1

07.00 Антизомбі
Шопінг»
08.00 Секретний фронт
10.20 Х/ф «ЗА П’ЯТЬ
09.00 Громадянська оборона
КРОКІВ ДО
10.00, 13.00 Т/с «Пес» (16+)
КОХАННЯ» (12+)
12.45 Факти. День
12.35 Х/ф «ПРОСТАЧКА»
14.55 Т/с «Брюс» (16+)
(16+)
18.45 Факти тижня
14.30 «Орел і Решка.
21.15 Х/ф «ХЕНКОК» (16+)
Навколо світу»
23.05 Х/ф «Я - РОБОТ»
2+2
(16+)
ІНТЕР
06.00 «Шалені перегони
НОВИЙ КАНАЛ
2018»
05:15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
05.50, 23.40 «Вар’яти» (12+) 07.05 «Джедаі 2020»
06:50 Х/ф «БІНГО БОНГО»
06.10, 08.30 «Kids time»
08.10 «Загублений світ»
09:00 «Готуємо разом»
06.15 М/ф «Суперсімейка»
13.15 Х/ф «СОНЦЕ, ЩО
10:00, 11:00, 12:00 «Інше
08.35 М/ф «Суперсімейка 2»
СХОДИТЬ» (16+)
життя»
10.50 Х/ф «ЗАЛІЗНА
16.00 Х/ф «ГРА НА
12:55 «Речдок. Велика
ЛЮДИНА» (16+)
ВИЖИВАННЯ» (16+)
справа»
13.25 Х/ф «ЗАЛІЗНА
17.50 Х/ф «ГРА ПАМ-ЯТІ»
17:30 Х/ф «ВБИВСТВО У
ЛЮДИНА 2» (16+)
19.30 Х/ф «ТЕРМІНАТОР-2»
СХІДНОМУ ЕКСПРЕСІ» (16+)
20:00 «Подробиці тижня»
16.00 Х/ф «ЗАЛІЗНА
(16+)
22:00 Х/ф «У ЗОНІ
ЛЮДИНА 3» (16+)
22.20 Х/ф «ЧАС» (16+)
ОСОБЛИВОЇ УВАГИ»
18.45 Х/ф «ДОКТОР
ФУТБОЛ-1
00:00 Х/ф «ХІД У
СТРЕНДЖ» (12+)
ВІДПОВІДЬ»
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР: 06:00, 08:00, 12:40, 01:20,
01:35 «Речдок»
МІЖ ДВОХ СВІТІВ»
03:25, 05:30 Топ-матч
(16+)
06:10 Шахтар - Зоря.
УКРАЇНА
Чемпіонат України 08:10
МЕГА
05.50 Сьогодні
ПСВ - Зволле. Чемпіонат
Нідерландів 10:00, 13:15,
06.50 Реальна містика
06:00 Випадковий свідок
09.15 Т/с «Чужий гріх» (16+) 08:45 Речовий доказ 09:55, 14:45, 17:45, 20:15, 23:00
Футбол NEWS 10:20 Львів 13.00 Т/с «Дім, який...» (12+) 02:30 Правда життя 10:55,
Динамо. Чемпіонат України
17.00, 21.00 Т/с «Кейс» (12+) 17:50 У пошуках істини
12:10, 13:00, 13:30, 15:55,
19.00 Сьогодні. Підсумки з
11:50, 23:40 Секретні
18:55 «УПЛ ONLINE» 12:50,
території 12:50 Вирішальні
Олегом Панютою
23:20 Yellow 13:55 LIVE.
битви ІІ світової 16:50
23.00 Т/с «Міраж» (12+)
Минай - Десна. Чемпіонат
Довідник дикої природи
України 16:55 LIVE. Інгулець
СТБ
19:00 Таємні космічні
катастрофи 21:00 Таємнича - Рух. Чемпіонат України
05.20 «МастерШеф» (12+)
19:25 LIVE. Олександрія ІІ світова війна 22:50
13.45 «СуперМама» (12+)
Ворскла. Чемпіонат України
Справжня гра престолів
18.40 «Битва екстрасенсів»
21:20 «Великий футбол»
00:40 Левиний рик 01:40,
(16+)
23:30 АЗ Алкмаар - Утрехт.
05:05 Містична Україна
21.00 «Один за всіх» (16+)
Чемпіонат Нідерландів
22.10 «Таємниці ДНК» (16+)
01:35 Галатасарай К-1
Коньяспор. Чемпіонат
06.30 «TOP SHOP»
ICTV
Туреччини 03:40 Феєнорд
08.00
М/с
«Кротик
і
Панда»
05.20 Не дай себе обдурити
- Валвейк. Чемпіонат
06.00 Прихована небезпека 08.30 «Ух ти show»
Нідерландів
09.25 «Орел і Решка.
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
11.00 «Світ навиворіт»
18.30 «Світське життя. 2021»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танці з зірками 2021»

Що віщують зорі
Гороскоп на 11 — 17 жовтня
ОВЕН. У неформальній обстановці можна буде вирішити досить значні проблеми.
Перед вами відкриються нові можливості,
але не варто афішувати свої плани, дійте таємно, і удача буде на вашій стороні. У вихідні
постарайтесь не критикувати своїх близьких. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
ТЕЛЕЦЬ. На вас очікують зміни. Цілком
можливо, що ви впораєтеся з усіма своїми
проблеми. Якщо вас щось тривожить у взаєминах із колегами або рідними, краще коректно все з’ясувати. Обсяг майбутньої роботи
може злегка налякати, але ваші зусилля окупляться.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий —
четвер.
БЛИЗНЮКИ. Покладайтеся на свою інтуїцію — саме так ви доб’єтеся того, що вам
потрібно й у роботі, і в особистому житті. Вам
вдасться відстояти власні інтереси. До того ж
переконаєтеся, що кохаєте і кохані. Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
РАК. Тиждень вдалий в плані роботи й
фінансів. Постарайтеся максимально використовувати свої таланти — і начальство
оцінить ваші зусилля. До речі, поради друзів
допоможуть у вирішенні важливої проблеми.
Сприятливий день — четвер, несприятливий —
вівторок.
ЛЕВ. Доля може подарувати нове знайомство, але не варто думати, що це ваше
найбільше кохання. Поставтеся серйозно
до ділової пропозиції, вона може відкрити
хороші перспективи. У вихідні звільніться від
зайвих речей. Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
ДІВА. Ви будете займатися чим завгодно, але тільки не домашніми обов’язками.
Однак неможливо нескінченно ухилятися
від рішення важливих питань. У вихідні варто пробачити своїм близьким їхні невеликі
слабкості — не всі мають вашу наполегливість й
уміння досягати мети. Сприятливий день — понеділок,
несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Вибравши правильну стратегію
й доклавши зусиль, ви доберетеся-таки до
лаврового вінка. Не звертайте уваги на шепіт
за спиною й заздрощі: сконцентруйтеся — і
вперед до мети. У вихідні можна влаштувати
пікнік на природі. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — четвер.
СКОРПІОН. Ви будете успішно справлятися зі своїми й чужими проблемами. Проявляйте ініціативу — і ви досягнете багато чого
у справах і в коханні. У вихідні вам точно буде
що відсвяткувати. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Неминучі зміни. Будьте
скромнішими, вмійте задовольнятися малим. Очікуйте похвали від начальства і премії, вашу працю оцінять. Відкриється другий
подих, і ви зможете гори звернути. Але у вихідні краще відпочивати, а не працювати. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
КОЗЕРІГ. Женіть геть осінню депресію. Реально оцінюйте обсяг роботи, не відмовляйтеся від допомоги колег. Можлива не зовсім
приємна розмова з начальством, яка закінчиться конкретним рішенням. Позбудьтеся тривожних думок, зірки не залишать вас без заступництва.
Сприятливий день — середа, несприятливий — субота.
ВОДОЛІЙ. Ваша професійна активність
досягне високого рівня, з’являться пропозиції з приводу зміни роботи, і це дасть змогу
вийти на новий фінансовий рівень. Однак
важливо не задирати носа і не забувати про
близьких людей. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
РИБИ. Закінчується період труднощів і
стресів. Є шанс одержати бажане й зробити
великий крок уперед. Зайнятість відволіче
від безуспішного з’ясування стосунків. У вихідні приділить увагу рідним. Їм потрібна ваша
підтримка. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — понеділок.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Круті перці
А вам смакує болгарський перчик із начинкою? Це
страва, що ідеально підходить і для святкового застілля,
і для сімейної вечері. Багато хто звик фарширувати
цей овоч лише м’ясом і рисом – дуже смачно і
поживно. Проте начиняти солодкий перець можна
найрізноманітнішими сумішами: м’ясними, овочевими,
сирними, змішаними з крупами. Спробуємо?
...ПО-ТУРЕЦЬКИ
Сподобається прихильникам ситної,
ароматної, смачної їжі

...ФАРШИРОВАНИЙ МОРКВОЮ

Такий перець може стати легкою
вечерею, а також відмінним гарніром до
м’ясних страв
Інгредієнти: 4 перчини, 2 морквини, 2 ст. л.
олії, 1 велика цибулина, 1 ст. л. томатної пасти, 4
помідори, 2 зубчики часнику, 50 г твердого сиру,
щіпка цукру, зелень, сіль, мелені чорний перець,
паприка солодка і коріандр – за смаком.
Фото із сайту recept.ua.
Приготування. Моркву почистити і натерти на крупній тертці. У сотейнику розігріти 1 ст. л. олії, викласти моркву і злегка
обсмажити на середньому вогні протягом декількох хвилин, помішуючи, посолити,
додати перець, паприку, коріандр і дрібно нарізаний зубчик часнику, перемішати
і потушкувати під кришкою ще 2–3 хвилини на маленькому вогні. Паралельно готувати основу для соусу, в якому тушкуватимуться перці: дрібно нарізати цибулю,
зубчик часнику і помідори, попередньо знявши з них шкірку. Сковороду поставити
на середній вогонь, розігріти в ній 1 ст. л. олії, викласти нарізану цибулю, обсмажити
до напівпрозорості і легкого рум’янцю, постійно помішуючи. Додати часник, помідори, томатну пасту, знову перемішати, зменшити вогонь і готувати 5–10 хвилин
під кришкою, посоливши і поперчивши до смаку, за потреби додайте дрібку цукру.
Перець порозрізати навпіл уздовж, щоб вийшли «човники», видалити насіння, трохи
посолити кожну половинку і заповнити їх морквяною начинкою, злегка ущільнюючи її. Викласти нафаршировані перці в киплячий на слабкому вогні томатний соус,
накрити кришкою і тушкувати пів години. Потому зняти кришку, полити перці томатним соусом зі сковороди, захоплюючи і шматочки помідорів, присипати свіжою
зеленню і тертим сиром. Знову накрити пательню і готувати перці ще кілька хвилин,
поки сир не розплавиться. Подавати гарячим, викладаючи на порційні тарілки разом із томатним соусом і присипавши свіжою зеленню.

Фото із сайту salat.com.ua.

...ПО-МОЛДАВСЬКИ
Ця страва підійде і для святкового частування,
і для сімейної вечері
Інгредієнти:
8 перців, 400 г
свинячого фаршу, 100 г круглого рису, 100 г
помідорів, 1 морквина, 1 цибулина, 50 г томатної
пасти, 0,5 л води,
1 ст. л. олії, сіль,
перець – до смаФото із сайту youtube.com.
ку.
Приготування. Промийте рис, всипте в киплячу
підсолену воду і варіть до готовності, потім промийте і перекладіть у глибоку миску. Покрайте кубиками
цибулю, моркву натріть на тертці, помідори наріжте кубиками, всипте овочі в миску з рисом. Додайте
фарш. Перемішайте начинку, посоліть і поперчіть за
смаком. Перці очистіть від насіння, зрізавши хвостики. Нафаршируйте їх м’ясною начинкою з овочами і
рисом. Налийте на дно каструлі трохи олії, викладіть
фаршировані перці і залийте томатним соусом - томатною пастою, змішаною з водою. Соус злегка підсолити.
Поставте перці на сильний вогонь, нехай закиплять. Потім зробіть мінімальний вогонь, прикрийте каструлю
кришкою і тушкуйте страву 35-40 хвилин. Готову страву
в гарячому вигляді подавайте до столу. Фарширований
перець по-молдавському можете доповнити картопляним пюре або подавати як самостійне блюдо.

...З МОЦАРЕЛОЮ
Таку страву можна подати і на святковий стіл
як закуску
Інгредієнти:
5 червоних солодких перчин,
300 г кульок моцарели, 30–40
оливок без кісточок, листя свіжого базиліку, оливкова олія.
Фото із сайту kulinarissimo.com.
Приготування. Перець розріжте навпіл, очистіть від серцевини.
Форму для запікання збризніть оливковою олією та
викладіть у неї половинки перцю. У кожну половинку
перцю покладіть 3–4 кульки моцарели, мінімум 3 оливки (можна більше) і свіжий базилік (або іншу зелень,
якщо немає базиліку). Моцарелу та оливки можна подрібнити, а можна залишити цілими — як вам більше
подобається. Поставте перець у гарячу духовку на
20–25 хвилин. Перед подачею на стіл злегка охолодіть.

...ВЕГЕТАРІАНСЬКИЙ
Фото із сайту iamcook.ru.

Інгредієнти: 10 солодких перчин, 400 г яловичого фаршу, 2 цибулини, 80 г рису, 2 помідори, пів лимона, пів головки часнику, 50 г зелені
(кріп, петрушка, кінза, зелена цибуля), 2 ст. л.
томатної пасти, 2–3 ст. л. оливкової олії, 2 ст. л.
приправи з пекучим перцем і пряними травами,
сіль до смаку, 400 мл води.
Фото із сайту iamcook.ru.
Приготування. Зріжте з перців верхівки з
хвостиками, витрусіть насіння, але не викидайте (згодяться в начинку як приправа). До
фаршу всипте сирий промитий рис, подрібнені цибулю і часник, томатну пасту, оливкову олію, посічену зелень, приправу, сіль, зернятка солодкого перцю – все ретельно
вимішайте і залиште в холодильнику на пів години, щоб промаринувалося. Начиніть
перці цією сумішшю і викладіть їх в один шар у широку каструлю. Верхівки можна вкинути на дно або прикрити ними перці. Зверху положіть скибочки помідорів і лимона,
залийте гарячою водою з розведеною в ній томатною пастою і сіллю (достатньо, щоб
соус доходив до середини перців). Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і тушкуйте
під кришкою впродовж години. Наприкінці посипте свіжою зеленню. До столу фаршировані перці по-турецьки подавайте з натуральним йогуртом або сметаною.
До речі
- Для приготування доцільно використовувати готові суміші спецій близькосхідної
кухні, в яких багато пекучих і пряних натуральних ароматизаторів. Також важлива
кислинка, якої нададуть стиглі томати і цитрусові.
- Особливий підсилювач смаку у фаршированих перцях і загалом в овочах по-турецьки – насінини солодких перців, які господині зазвичай викидають.
- Рис можна замінити булгуром, але теж сирим. Крупинки встигають за годину
пропаритися в рідкому соусі.

Рецепт стане у пригоді і під час
посту
Інгредієнти: 9 перчин, 4 помідори, 3
морквини, 1 пастернак, 2 цибулини, 100 г
рису, олія для смаження, сіль, перець мелений – до смаку, кілька гілочок базиліку.
Приготування. Промити кілька разів рис, залити його холодною водою і
відварити майже до готовності, посоливши до смаку. Тим часом підготувати
овочі. Цибулю нарізати кубиками, моркву і пастернак – дрібною соломкою.
Розігріти сковороду з олією і спасерувати цибулю до прозорості, додати до
неї моркву з пастернаком і смажити все
разом на середньому вогні, помішуючи
лопаткою, щоб не підгоріло, поки овочі
набудуть золотистого відтінку. Перці помити, видалити плодоніжки з насінням,
пробланшувати близько 3 хвилин, а тоді
остудити – після такої обробки вони стануть м’якшими і швидше приготуються
разом із начинкою. Натерти м’якоть помідорів на крупній тертці, шкірку викинути.
Розігріти 2 ложки олії в сковороді, влити
томатну масу і тушкувати її до загустіння хвилин 7–10, потому додати 2 столові
ложки раніше приготовленої овочевої
суміші, посолити й поперчити, вимішати
і протушкувати все разом ще кілька хвилин. Якщо помідори кислуваті, то можна додати трохи цукру. Томатну підливу
для перців зняти з вогню (вона повинна
вийти середньої густоти, якщо дуже густа
– влийте трохи води). Тушковані овочі вимішати з рисом, начинити кожну перчину цією сумішшю, скласти їх у каструлю,
залити томатною підливою і поставити
на плиту. Як закипить, зменшити вогонь
і тушкувати перці 30–35 хвилин. Наприкінці, за 2–3 хвилини до вимкнення, додати дрібно посічений базилік. Зняти каструлю з плити і дати перцю настоятися
пів години. Подавати страву можна як в
теплому, так і в холодному вигляді.

www.volyn.com.ua

1. Замовник: Луківська селищна
рада Ковельського району Волинської
області.
2. Вид та основні цілі документа
державного планування та його зв’язок з іншими документами державного планування
«Схема планування частини території
Ковельського району в межах Луківської
селищної ради» розробляється відповідно до розпорядження голови Ковельської районної державної адміністрації
Волинської області № 150 від 16 липня
2021 року «Про розроблення схеми планування частини території Ковельського району в межах Луківської селищної
ради»
Схема планування території є планувальною документацією, що розробляється на регіональному рівні у розвиток
Генеральної схеми планування території
України та визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови,
використання територій адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин. Після затвердження схема
планування стане основним інструментом регулювання, планування, забудови
території громади.
Мета роботи — створення територіально-планувальних передумов для
забезпечення сталого розвитку території громади з урахуванням суспільних,
державних, громадських та приватних
інтересів.
«Схема планування частини території
Ковельського району в межах Луківської
селищної ради» пов’язана з іншими документами державного планування:
Стратегія сталого розвитку «Україна-2030»,
Основні засади (стратегія) державної
екологічної політики України на період
до 2030 року;
Державна стратегія регіонального
розвитку на 2021–2027 роки;
Стратегія регіонального розвитку Волинської області на період до 2027 року;
Схема планування території Волинської області.
3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови
для реалізації видів діяльності або
об’єктів, щодо яких законодавством
передбачено здійснення процедури
оцінки впливу на довкілля (у тому
числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)
Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля», здійснення оцінки впливу
на довкілля є обов’язковим у процесі
прийняття рішень про провадження
планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої.
Така планована діяльність підлягає оцінці
впливу на довкілля до прийняття рішення
про провадження планованої діяльності.
4. Ймовірні наслідки
а) для довкілля, у тому числі для
здоров’я населення. Виконання стратегічної екологічної оцінки проєкту держав-
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ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ОЦІНКИ ПРОЄКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
«Схема планування частини території Ковельського району
в межах Луківської селищної ради»
ного планування — «Схема планування
частини території Ковельського району
в межах Луківської селищної ради» та реалізація проєктних рішень може мати
ймовірні наслідки для таких складових
навколишнього природного середовища, як ґрунт, ландшафт, повітря, поверхневі води:
– забруднення атмосферного повітря
викидами від основних та допоміжних
технологічних процесів;
– забруднення атмосфери викидами
від транспортних засобів;
– утворення та відведення стічних
вод;
– утворення промислових та побутових відходів;
– акустичний вплив (шумове забруднення під час будівельних робіт);
– видобування артезіанської води;
– вилучення площ земель під виробничі об’єкти;
– вплив при виконанні підготовчих
та будівельних робіт;
– вплив на водні об’єкти при проведенні робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення,
зміни і стабілізації стану русел річок.
б) для територій з природоохоронним статусом:
В рамках проведення стратегічної
екологічної оцінки проєкту державного
планування — «Схема планування частини території Ковельського району
в межах Луківської селищної ради» буде
виконано оцінку відповідності встановлених містобудівних регламентів територіальних зон вимогам чинного законодавства стосовно забезпечення дотримання
режиму господарського використання
природоохоронних територій.
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь-які ймовірні транскордонні
наслідки для довкілля, у тому числі для
здоров’я населення від реалізації документа державного планування — «Схема
планування частини території Ковельського району в межах Луківської селищної ради» — відсутні.
5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо
документ державного планування
не буде затверджено
Схемою планування передбачається
удосконалення планувальної структури
громади. Основними цілями територіального планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого
розвитку громади, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, збереження
природної і культурної спадщини.
Альтернативним варіантом є відмова
від запланованої діяльності, так званий
«нульовий варіант» без впровадження
проєктних рішень.

При цьому розглядається вплив
на довкілля та прогноз його змін (наскільки вони можуть бути оцінені на базі наявної екологічної інформації та сучасного
рівня наукових знань) без реалізації документа державного планування.
Незатвердження документа державного планування унеможливлює ефективне регулювання землекористуванням на території громади та здійснення
містобудівної діяльності. Виправданими
альтернативами, які необхідно розглянути в такому випадку, є прийняття рішення про розроблення генеральних планів
кожного населеного пункту Луківської
громади.
6. Дослідження, які необхідно
провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки
Основною метою прогнозу є оцінка
можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення
завдань раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища
При виконанні СЕО заплановано
провести такі дослідження:
– визначення цілей охорони довкілля, в тому числі здоров’я населення,
з урахуванням існуючої екологічної ситуації в регіоні;
– розгляд стратегічних цілей та проблем в інших актах законодавства;
– аналіз природних умови території, яка межує з ділянкою розміщення
планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем,
ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти,
рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів
природного середовища;
– прогноз можливих змін у природних екосистемах при реалізації запланованої діяльності та пропозиції щодо перспективного моніторингу стану довкілля
після реалізації рішень проєкту державного планування.
Під час стратегічної екологічної оцінки використовуватимуться такі методи
та критерії:
– метод цільового аналізу дасть
змогу встановити відповідність рішень
проєкту містобудівної документації екологічним цілям, визначеним містобудівною документацією, та забезпечення
безпечного для здоров’я населення середовища існування;
– застосування альтернативних сценаріїв допоможе оцінити альтернативні
шляхи просторового розвитку селища
та їх екологічні і соціальні наслідки;
– аналіз на відповідність містобудівної документації вимогам ДБН, санітарним нормам і правилам України, законо-
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давству у сфері охорони навколишнього
природного середовища;
– врахування зауважень та пропозицій до проєкту містобудівної документації.
7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення
та пом’якшення негативних наслідків
виконання документа державного
планування
Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення
та пом’якшення негативних наслідків
на довкілля, визначені законодавством
та нормативно-правовими актами.
Заходи спрямовані на запобігання,
відвернення, уникнення, зменшення,
усунення значного негативного впливу
на здоров’я населення при здійсненні
планованої діяльності у відповідності
до вимог статті 24 Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу
на здоров’я населення шуму, неіонізуючих
випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:
– відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо запобігання утворенню та зниження шуму
до рівнів, установлених санітарними
нормами;
– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи
встановлені нормами, іншими актами
законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.
У ході виконання стратегічної екологічної оцінки для запобігання, зменшення
та пом’якшення можливих негативних
наслідків реалізації проєктних рішень
документа державного планування передбачається провести аналіз містобудівних регламентів стосовно обмеження
використання земельних ділянок у зонах
з особливими умовами використання територій, які встановлюються на підставі
схеми планувальних обмежень, що розповсюджуються на територію громади,
схеми інженерної підготовки та зон охорони пам’яток культурної спадщини.
8. Пропозиції щодо структури
та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну
оцінку» і складається з таких розділів:
1) Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
2) Характеристика поточного стану
довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо
документ державного планування не буде
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затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
3) Характеристика стану довкілля,
умов життєдіяльності населення та стану
його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією
та результатами досліджень);
4) Екологічні проблеми, у тому числі
ризики впливу на здоров’я населення, які
стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією
та результатами досліджень);
5) Зобов’язання у сфері охорони
довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я
населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких
зобов’язань під час підготовки документа
державного планування;
6) Опис наслідків для довкілля, у тому
числі для здоров’я населення, зокрема
вторинних, кумулятивних, синергічних,
коротко-, середньо- та довгострокових,
постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
7) Заходи, що передбачається вжити
для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання
документа державного планування;
8) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис
способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які
ускладнення (недостатність інформації
та технічних засобів під час здійснення
такої оцінки);
9) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
документа державного планування для
довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
10) Опис ймовірних транскордонних
наслідків для довкілля, у тому числі для
здоров’я населення (за наявності);
11) Резюме нетехнічного характеру
інформації, розраховане на широку аудиторію.
9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції
Зауваження і пропозиції до Заяви про
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту «Схема планування
частини території Ковельського району
в межах Луківської селищної ради» подаються до:
Луківська селищна рада Ковельського району Волинської області за адресою:
44810, Волинська обл., Ковельський р-н,
смт Луків, вул. Незалежності, буд. 7 відповідальна особа — селищний голова
А. Я. Климук
Строки подання
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення
цієї заяви до 25 жовтня 2021 року (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про
стратегічну екологічну оцінку»).
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l ЗНАЙ НАШИХ!

l СПОРТ

Перейшов на мову
Кузьми Скрябіна —
і виграв 300 000 гривень,
бо став найкращим
учителем країни!

«Мене два тижні обливали
брудом»

Фото із сайту osvitoria.media.

Закінчення. Початок на с. 1
Наталка ЧОВНИК

рія ж самого педагога — побудувати культурний міст між людьми із Заходу та Сходу України
за допомогою подорожей.
Артур Пройдаков вірить, що
завдяки стиранню бар’єрів між
українцями буде легше протидіяти інформаційній війні.
«Незалежну позицію доводилося відстоювати ще в дитинстві: я ріс на Луганщині
в російськомовному середовищі, а захоплювався українською культурою. Розпочалося все із… хлопчачої любові
до футболу — я хотів копіювати україномовних спортивних
коментаторів Дмитра Джулая
і Дениса Босянка. Далі сподобалося про будь-які події розповідати рідною мовою, переказувати нею друзям детективні та пригодницькі книжки,
слухати «Океан Ельзи» та «Бумбокс», дивитися іноземні фільми з українським дубляжем.
Не дивно, що і за фах обрав
українську філологію», — розповів Артур сайту «Освіторія».
«А найбільш свідоме
та правильне рішення прийняв у 2014 році: тоді місто,
де я жив і викладав у педагогічному коледжі, стало частиною тимчасово окупованої території. Я запитав: «На кого ми
працюємо?» У відповідь чув:
«Мовчи, твоя справа — вчити».
Але я переконаний: учитель
повинен мати свою позицію
стосовно подій у країні, інакше
не може розраховувати на повагу учнів. Коли побачив, що
з нашого закладу освіти зняли
жовто-блакитні прапори, вирішив переїхати».

М

«ВИВЧАЮЧИ «КАЙДАШЕВУ
СІМ’Ю», ОБГОВОРЮЄМО
З УЧНЯМИ ХВОРУ ПЕЧІНКУ
ОМЕЛЬКА І ШКІДЛИВІСТЬ
АЛКОГОЛЮ»
Розповів педагог № 1 країни і про секрети своєї роботи:
«Пропоную дітям по-новому поглянути на літературу
через таке собі бешкетництво
і гру — створювати меми
за мотивами вивчених творів.
Підставляємо фрази персонажів до конструкторів, і маємо

«Переконаний: учитель повинен
мати свою позицію стосовно
подій у країні, інакше не може
розраховувати на повагу учнів».

картинку, скажімо, про хвору
печінку Омелька з «Кайдашевої сім’ї» та шкідливість алкоголю. Коли є така колективна
творчість, пам’ять про твір
значно яскравіша.

“

Пропоную дітям поновому поглянути
на літературу
через таке собі
бешкетництво
і гру — створювати
меми за мотивами
вивчених творів.

Вірю, що навчати можна
і треба під час дозвілля. Ми
з учнями відвідуємо кіноперегляди, концерти, виставки, музеї, зустрічаємося з митцями
української культури, дискутуємо про літературні новинки,
популярні гурти. Ба, більше,
саме заняття можна перетворити на дозвілля. Літературні
тропи вивчати на прикладі
віршів Сергія Жадана, аналізувати діалоги за кадрами фільму «Мої думки тихі», шукати
помилки в текстах популярних співаків… Можемо фоном
увімкнути музику: chil-music,
синтвейв, ретровейв», — говорить Артур Пройдаков.
За перемогу в конкурсі
«Вчитель року» він отримає
300 тисяч гривень, поїздку
на найбільшу освітню подію
Global Education and Skills
Forum, а також професійний
розвиток та підтримку реалізації освітніх проєктів від організатора премії — громадської
спілки «Освіторія».

Фото із сайту bykvu.com.

Так заявив головний
тренер національної
збірної України
Олександр Петраков
під час спілкування з
пресою напередодні
матчу відбору
до Чемпіонату
світу-2022 проти
збірної Фінляндії
Петро ПАС
«Фінляндія – хороша команда, але ми сильніші за них».

ся країна не може спати,
весь час тільки Маліновський. Який покидьок
Петраков, він повинен зателефонувати і вибачитися перед ним,
на коліна встати і так далі… Всю
правду щодо Маліновського я вже
сказав. Але вона в нашій країні нікому не потрібна… Замість того,
щоб підтримати, мене два тижні
обливали лайном і брудом. Ви всі
цих журналістів знаєте. Хочу їм сказати: «Спасибі вам велике. Ви тільки
зробили мене сильнішим».
А щодо матчу зі збірною Фінляндії? Я разів 5 переглянув їхній матч
із Францією, все про них знаю. Хоро-

-У

ша команда, але ми сильніші за них.
Фінляндію влаштує нічия, а ми свої
нічиї вже зіграли, тому нам потрібна
тільки перемога, і ми будемо до неї
прагнути, — заявив Олександр
Петраков.
№
1
2
3
4
5

Найближчі матчі збірної України у відборі до Чемпіонату світу-2022:
9 жовтня: Фінляндія — Україна
12 жовтня: Україна — Боснія
і Герцеговина.

Турнірне становище групи «D»:
Країна
І В
Франція
6 3
УКРАЇНА
5 0
Фінляндія
4 1
Боснія і Герцеговина
4 0
Казахстан
5 0

Н
3
5
2
3
3

П
0
0
1
1
2

З:П
8-3
6-6
4-5
5-6
5-8

О
12
5
5
3
3

l ОСТАННІЙ ПОВОРОТ

Автор карикатур на пророка Мухаммеда
загинув в автокатастрофі

Фото із сайту obozrevatel.com.

За голову художника Ларса
Вілкса «Аль-Каїда» давала
100 000 доларів
Петро МАКАРУК

ілкс їхав в автомобілі в супроводі поліції в момент
зіткнення з вантажівкою
неподалік від міста Маркарюд
на півдні Швеції. В аварії також
загинули двоє поліцейських,
а водій вантажівки отримав поранення. У заяві поліції мовиться, що досі неясно, як сталася
автокатастрофа, але попереднє
розслідування не виявило нічого, що вказувало б на сторонню
участь.
75-літній Ларс Вілкс жив
під захистом поліції після того,
як йому погрож ува ли розправою через намальовану

В

Саме через цю карикатуру Ларсу Вілксу довелося роками жити під
охороною поліції. Але і це не допомогло…

у 2007 році для газети Nerikes
Allehanda карикатуру на пророка Мухаммеда. Вона обурила мусульман, які вважають
візуальне зображення пророка
блюзнірським. «Аль-Каїда» тоді
оголосила винагороду в розмірі
$100 тисяч за вбивство Вілкса.

У 2015 році карикатурист
був присутній на дебатах про
свободу слова в Копенгагені, під
час яких стався напад із застосуванням вогнепальної зброї.
Вілкс заявив, що, ймовірно, метою інциденту було його вбивство.

