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l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Фото із сайту magnolia-tv.com.

Цікава

с. 65

ГА З Е ТА

на вих ідні

+

У цій запухлій від побоїв жінці важко впізнати красуню Анастасію.
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l ЗНАЙ НАШИХ!

Тендітна танцюристка Ілона
Карпачова на екскаваторі
розміновує Схід України

Журналістка, яку жорстоко
побив і ледь не зґвалтував
п’яний пасажир у поїзді,
відсудила 100 тисяч гривень
Анастасія Лугова, на яку ще влітку минулого року напав
незнайомий чоловік у потязі Київ — Маріуполь, отримає
моральну компенсацію від Укрзалізниці
с. 6

l НА ЧИСТОТУ!

Фото із сайту chernivtsi.oxford-med.com.ua.

Фото з особистого архіву Ілони КАРПАЧОВОЇ.

27-річна жителька
Краматорська
вже два роки
шукає небезпечні
боєприпаси
на ділянках,
де проходили
бойові дії. Справа
всього її життя —
хореографія —
відійшла на другий
план, коли вона
вперше сіла за кермо
здоровенної
машини та знайшла
вибухівку. Нині
демінерка не уявляє
свого життя без цієї
непростої роботи,
бо почувається
щасливою,
а головне —
корисною
Батьківщині

Знайти лікаря, ставлення якого не залежить від товщини гаманця,
щастить не всім.

Красуня на величезній машині підкорила серця багатьох чоловіків.

Закінчення на с. 11

l ЯК У КІНО

Фото із сайту УНІАН.

Зашив гроші
у стелю: чиновник
часів Януковича
заявив
про крадіжку
2 мільйонів доларів
с. 5

Чому жінки йдуть
до гінекологів,
як на «страту»
— Моя 30–літня дочка позаторік вийшла заміж і не могла
завагітніти. Лікарі призначали купу дуже дорогих ліків і
лякали безпліддям. Врешті–решт у Луцьку ми потрапили на
прийом до літнього акушера–гінеколога «старої закалки».
Він обстежив дочку й сказав: «На жаль, у нашій сфері є багато
заробітчан. Ці препарати вам зовсім не потрібні, просто
наберіться терпіння». І справді, нині ми чекаємо в родині
поповнення. Але як тепер вірити медикам? — поділилася
життєвою історією наша читачка зі Львівщини. Відповідь на
це та багато інших запитань стосовно болючої теми дає книга
відомої гінекологині Наталії Лелюх «Відверта розмова про
жіноче здоров`я», яку погортаємо разом
Закінчення на с. 7

НОМЕРИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ
Але суд сумнівається, чи були взагалі в Олександра Рибака ці гроші.

0967731037, 0668247160
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Фото із сайту livejournal.com.

Жителя Рівненщини на все життя посадили
в тюрму за те, що ґвалтував свою дитину
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Вітчиму-педофілу дали довічне
за розбещення падчерки
Фото із сайту eadaily.com

32-річний чоловік намагався
оскаржити суворий вирок,
та суддя лишився непохитним
ітчим неодноразово гвалтував
10-літню дитину. Як повідомляє
пресслужба Рівненської обласної
прокуратури, події мали місце на території Острозької територіальної
громади у період із січня по травень
2020 року. «Чоловік вчиняв розпусні
дії, сексуальне насильство та ґвалтував
малолітню доньку своєї співмешканки
і фільмував це на відео. Відеозаписи випадково побачила в телефоні чоловіка
мати дитини, про що одразу сповістила поліцію», — йдеться у повідомленні.
Здолбунівський районний суд призначив злочинцеві довічне ув’язнення.
Обвинувачений заявив, що покарання є занадто суворим і оскаржив його в апеляційному суді. Проте
11 жовтня Рівненський апеляційний

В

понський політолог, професор
університету «Цукуба» Іцуро
Накамура в ефірі місцевої передачі звернув увагу на поведінку
російської фігуристки Аліни Загітової, назвавши її можливою наступницею чинної коханки Путіна, теж
спортсменки, 38-річної Аліни Кабаєвої. Як один з прикладів «царської»
поведінки Загітової, японець навів
нещодавній випадок, коли журналіст
російського видання «Спорт-Експрес» Рустам Імамов сфотографував
її на одному з хокейних матчів. Коли
дівчина побачила фотокамеру, стала
у різкій формі вимагати від Імамова
негайно видалити знімки: «Я вас засуджу, у мене великі зв’язки», — заявила вона. Історію у соцмережі розповів
сам Рустам, проте пізніше поспішно
і без пояснень видалив усі матеріали,
пов’язані із цією ситуацією.
«Свого часу всі ЗМІ в Росії розповідали, що Аліна Кабаєва є коханкою
Путіна. Ви можете стати імператрицею. Державна таємниця, державна

Колеги закликають молитися за нього
юди з оточення артиста повідомили, що 67-річний
Олександр Сєров знаходиться в реанімації з 80-відсотковим ураженням легень. За словами продюсера
«Ласкового мая» Андрія Разіна, Сєров свідомо не зробив щеплення від коронавірусу, тому з ним трапилася біда. «Я молю
Бога, щоб Саша впорався з цією хворобою», — підкреслив
продюсер.
Олександр Сєров розлучений. Він 19 років (1991–2010)
прожив із спортсменкою Єленою Стебеньовою. У них є
донька Мішель, а минулого року народилась онучка Мія.

Л

У Європі зірвали у лотерею
найбільший за всю історію
джекпот
У Франції хтось виграв 220 мільйонів євро в лотереї
«Євромільйони»
е найбільша сума, яку будь-коли отримували в Європі.
У гривнях це майже 6 мільярдів або більше, ніж два річних бюджети такого міста, як Луцьк. У щасливця тепер
є 60 днів, щоб забрати свій виграш. Попередній рекордний
джекпот — 210 мільйонів євро — на початку року дістався
громадянину Швейцарії.
Тим часом рекордний за всю історію України джекпот
у лотерею був зірваний 7 березня 2021 року. Виграш щасливчика — 33 млн 32 тис. грн. На руки ж він отримав на п’яту частину менше — вирахували податки.

Ц
Збоченець, який не тільки знущався над дитиною, а й знімав це на відео,
отримав найсуворіше покарання.

суд скарги не задовольнив і залишив
ухвалу, встановлену судом першої

На «посаді» коханки 69-літнього
Путіна ексгімнастку Кабаєву може
замінити 19-річна фігуристка Загітова
Підстаркуватого
кремлівського маразматика
знову потягнуло
на молодшеньку?

Невакцинований співак
Сєров — у реанімації

Фото із сайту championat.com

інстанції, — гвалтівник до кінця життя відсидить за гратами.

У Норвегії чоловік
застрелив із лука
п’ятьох людей
Розправу у місті Конгсберзі
влаштував 37-річний Еспен
Андерсен Бротен

Я

ін просто йшов вулицею і стріляв,
у кого бачив. Убив чотирьох жінок
та одного чоловіка, усі — віком від
50 до 70 років. Ще двох поранив, в тому
числі поліцейського. Між першим убивством та затриманням минуло 35 хвилин,
тож у Норвегії обурені, що поліція так довго
не могла знешкодити нападника. Поліцейські, щоправда, фактично одразу ж спробували взяти Еспена, але він кілька разів вистрілив у їхній бік і утік. Тоді вчинив кілька
убивств і аж потім здався. Після цього випадку копам наказали видати зброю — зазвичай у спокійній Норвегії правоохоронці
ходять без вогнепальної зброї, вона зберігається у відділках і видається за потребою.
Можливо, в цьому причина такого тривалого затримання.
Мотиви звірячого вчинку нападника наразі не зрозумілі. Чоловік пройде
психіатричну експертизу. Єдине, що відомо, — незадовго до нападу він прийняв
іслам. Втім, в цьому випадку релігія, схоже, була лише прикриттям для охочого
до звірств чоловіка.

В
«Цар» та його нова ймовірна
фаворитка.

власність — все ваше. Кінцева мета
Загiтової — вийти заміж за Володимира Володимировича», — припустив політолог Накамура. Він нагадав, що дружиною прессекретаря
Путіна Пєскова є ексфігуристка Тетяна Навка, а та в свою чергу є продюсеркою Загiтової.
Зазначимо, що у 2008 році в російських ЗМІ з’явилась інформація
про імовірні таємні стосунки Путіна з гімнасткою Аліною Кабаєвою,
на той час глава Кремля ще був
одружений. Після його розлучення з дружиною Людмилою західні
медіа писали про те, що Кабаєва
народила Путіну доньку.

Китай провів таємні
випробування гіперзвукової
ракети, яка облетіла всю планету
Для розвідки США це виявилось справжнім сюрпризом
итайська гіперзвукова ракета, здатна нести ядерний
боєзаряд, у серпні облетіла всю планету перед тим,
як вразити ціль. Про це пише авторитетна газета
Financial Times. Вона відзначає, що Китай продемонстрував
«передовий космічний потенціал, змусивши розвідку Сполучених Штатів понервувати». Американці не думали, що Піднебесна на таке здатна. На думку експертів, у разі польоту гіперзвукового снаряду через Антарктиду Китай може завдати
удару по США. Запуск цієї ракети — це «одна з причин, чому
ми вважаємо Китай своїм викликом номер один», — заявив
речник оборонного відомства Вашингтона Джон Кірбі.
Америка та Росія також розробляють гіперзвукову
зброю. Ці ракети досягають швидкості у п’ять разів більшої, ніж швидкість звуку. Крім цього, вони не рухаються фіксованою параболічною траєкторією як балістичні
ракети, а маневрують, що ускладнює їхнє відстеження.

К

l ПРЯМА МОВА

«

Ольга АЙВАЗОВСЬКА, голова правління громадської
мережі «Опора», дякує головним людям в країні:
Ми маємо за радість та честь жити буденним і спокійним життям, у якому є багато рутини, банальних митей,
чудових днів. Це не тому, що так погода/природа/Бог вирішили. Це тому, що є чоловіки та жінки, які мають
професію охороняти і захищати…На фронті,
ких грув аналітичних центрах, волонтерських
пах, столичних кабінетах працюютьь люди
іддано і
доброї волі, які роблять свою справу віддано
ючи
з надривом. А ми можемо жити, дискутуючи
ні
про вакцини, парламентську кризу, чесні
вибори. Дякую вам, хлопці та дівчата,,
чоловіки та жінки.

»
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l ГУЧНА СПРАВА

Знищення Мотороли. Як унікальна
операція наших спецслужб ледь
не зірвалась через забутий телефон
Оприлюднено подробиці ліквідації одного з найвідоміших терористів
в окупованому Донбасі
Фото із сайту s0.rbk.ru.

Василь КІТ

жовтня 2016 року П’яте управління Департаменту контррозвідки
СБУ знищило у Донецьку російського бойовика Арсена Павлова, більш
відомого як Моторола. Цей громадянин
РФ був причетний до вбивств багатьох
українців, зокрема Героя України Ігоря
Брановицького. З часу успішної ліквідації терориста минуло п’ять років, тож уже
можна привідкрити деякі деталі. Це зробив військовий журналіст Юрій Бутусов.
За його словами, Служба безпеки
України вирішила ліквідувати бойовика у домі, де він проживав. «Складність
полягала в тому, що житловий будинок
у центрі Донецька, де мешкав терорист,
був під охороною, яка стежила і за двором, і за під’їздом. Крім того, не можна
було допустити, щоб постраждали мирні
жителі. СБУ вирішила, що підрив потрібно

16

Новими власниками призів від
«Цікавої газети на вихідні» та
«Газети Волинь» серед читачів, які
виписали наші видання на друге
півріччя та весь 2021 рік, стали:
Мультиварка
Шульган Надія Петрівна (смт. Любешів,
вул. Брестська, 19).

Годинник настінний

вірки, чи справно працює ліфт, — і забрав
телефон!
…16 жовтня 2016 року, коли терорист з охоронцем увійшли в підйомник,
це, завдяки датчику, почув український
агент. Він подзвонив на мобільний телефон Мотороли — і пролунав вибух. Терористові та його охоронцеві відірвало
голови.

ТИМ ЧАСОМ
Юрій Бутусов констатує, що за Президента Зеленського не було здійснено
жодної вдалої спецоперації СБУ проти
бойовиків.

l ПРЯМА МОВА
Андрій ОСАДЧУК, народний депутат від фракції «Голос», вважає, що
у владу Зеленський підбирає людей не за професійними якостями,
а за лояльністю:
Відданість і лояльність, готовність виконати наказ є питанням номер один.
Усе інше – другорядне. Другий рік (президентства Зеленського. – Ред.) ми є свідками негативного відбору управлінських кадрів на всіх рівнях державної машини,
і жодні публічні скандали чи прямі порушення закону цього ніяк не зупиняють.
Список нелояльних, з якими публічно «розправляються», росте ледь не щодня.
Команда Зеленського стає меншою, але все більш згуртованою й агресивною.
Такі загрозливі тенденції ведуть нас надзвичайно небезпечною дорогою. Державна машина буде раз по раз зупинятися в найнесподіваніших ситуаціях
у ц через
р те,,
що держслужбовці просто не знатимуть, що робити.
ти. Не
через загострення на фронті чи світову кризу, а черезз те,
що люди на посадах просто не будуть розуміти, як і чому
щось сталося, бо вони здебільшого просто випадкові
ві перехожі, що, прийнявши «клятву Зеленського», отримали
мали
унікальну можливість підзаробити… На жаль, навколо
вколо
першої особи в державі вже фактично не залишилося людей,
юдей,
які могли б пояснити йому, що вчорашні діджеї не здатні
ні
за визначенням відповідати за державне управління.

«

»

Плед
Михальова Катерина (смт. Іваничі, вул. Садова, 36), Кратік Ольга Іванівна (с. Тоболи, вул. Довга
Камінь-Каширського району), Курдельчук Лариса Михайлівна (смт. Колки, вул. Я. Мудрого, 12/5
Луцького району), Федончук Людмила (м. Нововолинськ, вул. Соборна, 6/16 ), Жовнірук Ганна
(с. Княгининок, вул. Тополева, 42 Луцького району),
Сопиць Анна Сергіївна (с. Заячиці Володимир-Волинського району).
Хто знайде своє прізвище у списку переможців,
обов’язково надішліть на адресу редакції копії паспорта та ідентифікаційного коду — і тоді ми вам доставимо виграш особисто або поштою. Якщо захочете
забрати подарунок у редакції, попередньо передзвоніть за номерами телефонів 0672829775, 0501354776.
* – Під подарунком мається на увазі придбання
товару за 0,01 гривні із ПДВ.

ніхто

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ
Д
Д
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ТАКне КОХАВ Читанка
volyn.com.ua

передплатні індекси:
86771, 60305, 60392,
86772
(для читачів Волинської області),
60779
(для читачів інших областей).

передплатні індекси:
30000, 60306, 60305, 86772
(для читачів
Волинської області),
97847
(для читачів
Рівненської області),
61136 (для читачів інших
областей).

Місячник

здійснювати в ліфті, — пише Бутусов. —
На це зголосилися два добровольці — кадровий співробітник зі спецпідготовкою
і позаштатний агент, «який, однак, володів
екстраординарними вольовими якостями і зіграв вирішальну роль в операції».
Спочатку агенти розвідали всі деталі
двору, під’їзду і самого ліфта. Наступним
етапом було тренування в київському будинку з аналогічним підйомником. За легендою, диверсанти повинні були діяти,
як бригада ліфтерів, яка проводила плановий огляд. «Вони мали відкрити шахту ліфта, встановити на його кабіні міну
і датчик, що передає інформацію про знаходження терориста в кабіні», — розкриває деталі журналіст. Бойове устаткування замаскували під ремонтний комплект
ліфтера. За кілька днів до підриву, коли
Моторола був у від’їзді, «ремонтники»
прийшли на спецоперацію. Охорона їх
перевірила, але ніяких підозр «ліфтери»

у них не викликали. Тож українські месники спокійно заклали вибухівку та датчики.
«Однак після того, як вони пішли,
трапився прокол. Наші диверсанти виявили, що забули на даху ліфта… один
зі своїх мобільних телефонів. Знаходження його до моменту проведення спецоперації могло призвести до її провалу.
А виявлення телефона навіть після успіху дало б змогу росіянам отримати деякі
контакти, які їм знати не варто», — Юрій
Бутусов.
Відтак один з учасників спецоперації
наважився на відчайдушний крок: він повернувся в будинок під приводом пере-

Тижневик

– СБУ вирішила, що підрив
потрібно здійснювати в
ліфті, – зазначає Бутусов.
– На це зголосилися
два добровольці –
кадровий співробітник
зі спецпідготовкою і
позаштатний агент,
«який, однак, володів
екстраординарними
вольовими якостями і
зіграв вирішальну роль в
операції».

Місячник

Сподіваємось, що чорти у пеклі не жаліють для нього смоли.

Трофімук Олександр Вікторович (м. Ківерці,
вул. Лесі Українки, 13), Крук Петро Леонідович
(с. Степангород Вараського району Рівненської
області), Бугайчук Володимир Олексійович
(м. Любомль, пров. Парковий, 11), Ткачук Руслан (м. Рожище, вул. Сухарєва, 44/9), Цьось Валентина Василівна (с. Любохини Ковельського
району), Хамініч Лідія Макарівна (смт. Луків,
вул. Уласа Самчука, 4), Мегель Галина Олексіївна
(с. Острів’я, вул. Озерна Ковельського району), Кирилюк Валентина Миколаївна (с. Чорниж Луцького району), Видихай Леонід (с. Галинівка Володимир-Волинського району), Соловонюк В. М.
(с. Мишів Володимир-Волинського району).

Тижневик

“

Передплатіть наші
видання на
II півріччя 2021 року –
і отримайте
мультиварку
чи кухонний набір

ДЛЯ ВСІХ
ВС Х

передплатні індекси:
97847
(для читачів Волинської області),
60313
(для читачів Рівненської області),
60780
(для читачів інших областей).

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

передплатні індекси:
60304, 60306, 60392, 86772
(для читачів Волинської області),
60312 (для читачів Рівненської області),
60307 (для читачів інших областей).
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l ПОЛІТИКА

l ХОЧЕТЕ — ВІРТЕ, ХОЧЕТЕ — НІ

Земляки Бандери вигадали
оригінальну причину, щоб
не перейменовувати вулицю Чапаєва

«Добре, що список не був
розстрільний»

Місцеві начальники кажуть, що вона названа на честь
чоловіка… з прізвиськом Чапай, який нібито там жив

Володимир Зеленський спочатку ввів санкції проти кількох
сотень «злодіїв у законі» та «контрабандистів», а потім
викреслив з нього 108 осіб. Каже, що… помилився
Фотоколаж із сайту segodnya.ua.

Василь КІТ

рішеннях Ради національної безпеки та оборони
щодо контрабандис тів
і «злодіїв у законі» щодо 108 людей були допущені помилки. Їх
уже усунули, а відповідальних —
вісьмох працівників Міністерства
внутрішніх справ — звільнили
або понизили у посадах. Про
це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Як відомо, у квітні 2021-го
РНБО запровадила санкції проти
десяти так званих лідерів контрабанди в Україні та пов’язаних
із ними компаній, а 14 травня
цього ж року — проти 557 «злодіїв у законі» та 111 іноземців, які
є «кримінальними авторитетами»
в усьому світі.
Водночас згодом одразу кілька десятків народних депутатів
під час засідання Верховної Ради
виступили із заявою, у якій закликали РНБО зняти санкції з деяких добровольців, які воювали
на Донбасі, і потрапили у цей пакет санкцій.
Тим часом багато експертів
та політиків, навіть серед «слуг
народу», вважають таку практику РНБО, яка фактично повністю
залежить від волі Президента,
неправовим механізмом. Адже
санкції держава може накладати
тільки на тих, до кого не може
дістатись фізично. А якщо вона
в чомусь звинувачує своїх громадян, то для цього є органи
слідства та суд. В іншому випад-

www.volyn.com.ua

У

Секретар РНБО Олексій Данілов (зліва на фото) киває на колишнього
міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, мовляв, це його підлеглі
запропонували не тих осіб у санкційний список. Хлопці, а, може, все-таки
суд, хай який він є, визначатиме, хто тут злочинець, а хто ні?

ку це загрожує перерости на свавілля та розправи у стилі Сталіна,
коли під удар може потрапити хто

“

рацьовуються рішення Президента і наскільки легко на них
потім вплинути. Виходить, що

Санкції держава може накладати тільки на тих,
до кого не може дістатись фізично. А якщо вона
в чомусь звинувачує своїх громадян, то для
цього є органи слідства та суд. В іншому випадку
це загрожує перерости на свавілля та розправи
у стилі Сталіна.

завгодно. І цей випадок є яскравим цьому підтвердженням.

КОМЕНТАР
Юрій БУТУСОВ, журналіст:
«Ця історія показує, наскільки безвідповідально взагалі оп-

сам Зеленський не ставиться
до санкцій серйозно і ухвалює
їх в розрахунку, що все завжди
можна переробити. «Ліс рубають — тріски летять». Добре, що список не був розстрільний».

Микола ДЕНИСЮК

селі Іванівці Коломийського району, що в Івано-Франківській
області, місцева влада відмовилася перейменовувати вулицю
Чапаєва, бо, як стверджують у Коломийській ОТГ, вона отримала свою назву за чоловічим прізвиськом Чапай, який нібито там жив.
«Згідно з роз’ясненнями старости в Іванівецькому старостинському
окрузі, вулиця Чапаєва (родовий відмінок від прізвиська Чапай) названа
на честь Луцика Дмитра Степановича (псевдо — Чапай), який мешкав
на ній. Вулиця названа на честь Василя Чапаєва в селі Іванівці відсутня», — йдеться у документі за підписом першого заступника міського
голови Коломиї Олега Токарчука.
Варто зазначити, що легендарний український політичний діяч,
один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного
руху минулого століття Степан Бандера сам родом із тих країв. Борець
за незалежність України та ярий противник комуністичного режиму
народився у селі Старий Угринів Калуського району Франківщини.
Певно, в гробу зараз перевертається від того, на які хитрощі
ідуть земляки, щоб залишити за вулицею звичне їм ім’я більшовицького діяча, який допомагав встановлювати криваву червону
диктатуру.

У

l І ТАКЕ БУВАЄ

Хлопець повернув знайдені
50 000 доларів — і тепер
зустрінеться із президентом
Першу винагороду він уже отримав –1500 доларів
Наталка ЧОВНИК

Ліберії, що в Африці, 18-річний хлопець став національним героєм
після того, як знайшов 50 тисяч доларів і повернув їх законному
власнику. Через це його навіть запросив на зустріч президент країни. «Індепендент» повідомляє, що хлопця звати Еммануель Тулое. «Я
збираюся піти до президента, і коли я зустрінуся з ним, то розповім йому
про свою освіту. Я скажу, що хочу повернутися в школу», — зазначив
хлопець. Він кинув навчання в сьомому класі, щоб таксувати на своєму
мотоциклі і заробляти гроші для сім’ї. Їх Тулое знайшов якраз, коли їхав
на таксі по шосе. Помітив пачку з купюрами в пластиковому пакеті.
Того дня бізнес-леді Мусу Янсі виступила із заявою по радіо:
розповіла, що втратила велику суму і благала повернути кошти.
Хлопець відніс їй пакунок. Жінка на знак подяки дала йому 1 500 доларів.

У

l ПРЯМА МОВА

«

Ірина ГЕРАЩЕНКО, народний депутат від «Європейської Солідарності»:
Абсурд став державною політикою. Коли серйозна структура визнає, що може
же на
ться
всю країну назвати людину злочинцем випадково. Коли Банкова фактично зізнається
в «обілечуванні»: через гроші можна потрапити в список ганьби і за гроші бути з нього
ооховиключеним. Коли потішні засідання РНБО з їх списками підміняють собою правоохотно
ронні органи, слідство і суди... Весь цей абсурд відбувається на фоні безпрецедентно
щедрого фінансування силових структур і правоохоронних органів. Які могли б
давно перекрити контрабанду, а не кришувати її, закрити злодіїв, а не кошмарити ветеранів і опозицію, розслідувати корупцію на митницях, а не «обілечувати» учасників, передати справи до суду, а не підміняти суди рішеннями РНБО.

»

l ЦИФРА
34% повнолітніх жителів України курить. За словами очільника Міністерства охорони здоров’я Віктора Ляшка, це кожен другий чоловік і кожна шоста жінка.

l ПРЯМА МОВА
Петро ПОРОШЕНКО, п’ятий Президент України, лідер «Європейської Солідарності», розповів, про що він говорив під час
численних поїздок на фронт із бійцями:
Дуже важливо, що цей діалог мав бути чесний і довірливий. Там
не може бути ніякого пафосу, ніяких відосиків, ніяких постановок.
у
Там, на фронті, люди дуже швидко відчувають
фальш. Мета була, по-перше, оцінитии ризися і пеки і загрози. На власні очі переконатися
цтва
ревірити дані розвідки, дані керівництва
Збройних сил України. Друге – відчутии моральний дух… До речі, ніяких там різноли ми
солів, ніяких алкогольних напоїв, коли
приїжджали, – нічого цього не було. Цее була
изни.
щирість стосунків захисників Вітчизни.
кі
Цьому сприяли дуже багато речей, які
ми запроваджували в Збройних силах. В тому числі і 14 жовтня – День
захисника України.

«
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l ЯК У КІНО

Син колишнього Голови Верховної Ради, регіонала
Володимира Рибака, ексочільник Державної архітектурнобудівельної інспекції (ДАБІ) Олександр Рибак і його дружина
Ірина Фріденталь подали цивільні позови про повернення їм
55 мільйонів гривень в Обухівський суд Київської області
Фото із сайту УНІАН.

Світлана ВИНОГРАДОВА

ПОКЛАВ ДОЛАРИ У МІШКИ
ДЛЯ СМІТТЯ

КУДИ ПОДІЛАСЯ ВАЛЮТА?
Експерти встановили, що цілісність будинку дійсно порушувалася приблизно у 2014 році. Тоді
стелю хтось повністю розібрав,
а потім зібрав назад, викорис-

5

l НЕСПОДІВАНИЙ ПОВОРОТ

Зашив гроші у стелю: чиновник
часів Януковича заявив про
крадіжку 2 мільйонів доларів

Олександр Рибак намагається
переконати Феміду, що у 2014 році
через нестабільну ситуацію в Україні він зняв з особистого рахунку
в Укргазбанку 1,5 млн доларів,
отриманих після продажу нерухомості. Частину грошей витратив,
а решту — 900 тисяч доларів —
вирішив заховати у стелі будинку
між лазнею та кімнатою відпочинку. Для цього він запросив будівельників. Поки бригада обідала,
сховав у стелі 900 тисяч доларів
у сміттєвих пакетах. При цьому
його дружина — Ірина Фріденталь,
дочка впливового бізнесмена донецького походження Михайла
Фріденталя, — нібито додала туди
ще 1,1 мільйона доларів. Стелю зашили гіпсокартоном, а наступного
дня пофарбували.
З 1 по 10 липня 2014 року Рибак із сім’єю поїхав відпочивати
за межі Київської області. За господарством залишився наглядати
домоправитель, який мав ключі
від усіх будівель та кімнат. Однак
коли господар повернувся додому, цей чоловік перестав ходити
на роботу, мотивуючи тим, що часто вживає алкоголь і зараз у запої.
Як зазначається у справі, домоправителя звільнили, а згодом він вирушив на відпочинок
до Об’єднаних Арабських Еміратів, почав багато подорожувати
за кордоном, придбав новий автомобіль Volkswagen. При цьому
ніде офіційно не працював, а раніше скаржився на брак коштів.
Олександр Рибак не згадував
про свою схованку до середини
жовтня 2016 року. А все ж вирішив
дістати гроші та викликав бригаду
робітників. Стелю розшили, проте
доларів там нібито вже не було.

21 жовтня 2021 Четвер

Працівник Укрпошти
вимагає мільярд євро
компенсації за примусову
вакцинацію
Щоправда, тільки в тому випадку, якщо протягом року
матиме якісь побічні реакції
Леонід ОЛІЙНИК

ист із такою вимогою отримав гендиректор Укрпошти Ігор
Смілянський. Автор листа вважає, що «примусове щеплення є неприпустимим і заяви керівництва про відсторонення
від роботи і позбавлення заробітної плати, премій без щеплення — протизаконні». У зверненні йдеться про те, що Смілянський
таким чином змушує співробітників брати участь у «випробуваннях експериментальної вакцини». Працівник Укрпошти вимагає
гарантувати виплату компенсації в розмірі 1 млрд євро в разі побічних ефектів або ускладнень протягом року після вакцинації від
коронавірусу. Причому серед побічних ефектів автор листа назвав… «безперервний пронизливий крик і високу температуру».
У відповідь Смілянський написав з іронією, що зрозумів, чому
«політики так кричать на ток-шоу». «Це у них побічний ефект від
щеплення», — жартує керівник пошти.
Зазначимо, що в Міністерстві охорони здоров’я опублікували перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусної інфекції нового типу є обов’язковою. Цей список постійно
розширюється.

Л

l ДИВА ТЕХНІКИ

Створено машину, що
видобуває воду з повітря
Вона спокійно може працювати і в пустелі
Микола ПАШКО

Голова ДАБІ Олександр Рибак розказав, як ховав гроші, а потім заявив, що вони
зникли.

тавши іншу фарбу та профілі для
гіпсокартону. У листопаді 2018го слідство допитало охоронця
будинку. З’ясувалося, що з ним
змовився домоправитель, попросивши пустити в помешкання. Поки він начебто діставав
гроші, охоронець стежив у дво-

“

вини їм загрожує від 7 до 12 років за ґратами.

ЗВІДКИ ТАКІ СТАТКИ?
У жовтні 2014-го СБУ повідомляла про відкриття кримінального
провадження щодо виявленого
протиправного механізму реєстра-

Поки бригада обідала, Рибак сховав у стелі 900 тисяч
доларів у сміттєвих пакетах. При цьому його дружина
нібито додала туди ще 1,1 мільйона доларів.

рі, щоб ніхто цього не побачив.
За це отримав пів мільйона
доларів і залишився працювати в Рибака. На «винагороду»
охоронець купив собі квартиру в Обухові, земельну ділянку
в Грузії, автомобіль і подарунки
родичам. Ще 235 тисяч доларів
заховав у двох місцях, зокрема
в оглядовій ямі гаража і на горищі будинку своєї матері. Потім
віддав ці гроші слідчим.
Охоронцю і колишньому домоправителю повідомили про
підозру. У випадку доведення

ції дозвільних документів у сфері
будівництва через мережу бек-офісів, запровадженого у 2013 році
колишнім головою ДАБІ Олександром Рибаком та начальником інспекції в місті Києві Сергієм Кучером
з метою отримання протиправної
вигоди в сумі понад 50 мільйонів
доларів. Цього ж року журналісти
писали, що заснована тестем Рибака Михайлом Фріденталем компанія заробляла на експертизі проєктів будівництва, коли ДАБІ керував
Олександр Рибак.
Джерело: УНІАН.

ільше того, винахід уже забезпечує водою населення районів, що потерпають від посух. Змайстрував чудо-машину,
яка витягує воду з повітря, 82-річний іспанський інженер
Енріке Вега. За розробку чоловік узявся після того, як на початку
1990-х Іспанія 5 років поспіль потерпала від посухи. Принцип дії
машини такий, як і у кондиціонера. Пристрій використовує електрику для охолодження навколишнього повітря, а після цього
успішно конденсує водяну пару. Нещодавно Вега покращив можливості свого винаходу, забезпечивши його здатність працювати
за екстримально високих температур.
Компанія, заснована Енріке Вегою, вже постачає обладнання для сіл і малих міст у пустельних регіонах, що потерпають від браку води. Найменша модель машини може виробляти 50–70 л води на день, а найбільша — до 5 000 л. Також
вже встановлено пристрій продуктивністю 500 л на день
у таборі біженців недалеко від Тріполі в Лівані.
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Представництво польської агенції
оголошує набір працівників на склади
брендового одягу на околицях м. Лодзі
PОбов’язки: комплектація замовлення, упаковка,
сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
плата – від 20 000 грн+премії.
PЗаробітна
Безкоштовні
обіди, чай, кава.
PЖитло: 600 грн/міс,
хороші умови проживання.
P
Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи, надалі бажаючі можуть подаватися на карту
побиту.

Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.
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Фото із сайту npu.gov.ua.

Журналістка, яку жорстоко побив
і ледь не зґвалтував п’яний пасажир
у поїзді, відсудила 100 тисяч
гривень
Анастасія Лугова, на яку ще влітку минулого року напав
незнайомий чоловік у потязі Київ — Маріуполь, отримає
моральну компенсацію від Укрзалізниці
Фото із сайту magnolia-tv.com.

Після того, як правоохоронці з’ясували, де переховуються викрадачі,
скрутити їх виявилось справою техніки.

Оксана СКРИПАЛЬ

Бандити викрали доньку
власника меблевої фабрики
із Червонограда

ішенням суду жінка не задоволена. Вона просила компенсацію в розмірі 500 тисяч за двох: за себе та маленького
сина, який був свідком нападу.
«Ще досі я відвідую остеопата, бо в мене є порушення хрящів
шиї. Зміщення від удару сталося.
Досі проходжу лікування, бо є
ще ґулі на лобі. Крім того, треба
поставити брекети. Також працюю з психологами», — розповіла потерпіла.

Р

Вони зажадали викуп у 2 мільйони євро

ПЕКЕЛЬНА НІЧ У КУПЕ
У ніч на 1 серпня в поїзді
Київ —Маріуполь чоловік напав
на пасажирку, яка їхала зі своїм
7-річним сином, жорстоко побив
і хотів вчинити наругу.
Про жахливі події тієї ночі
розповіла Анастасія Лугова
у Facebook. «Невідомий пробрався до нашого купе, на ньому були
лише труси, заблокував двері
і почав бити. Притиснув до ліжка.
Тримав за горло й наносив удари
багато разів. Я кричала, проки-

“

Анастасія Лугова досі поправляє здоров’я після нападу.

нічого не бачив. Той погодився.
Там жінці вдалось вирватись,
вона побігла до провідниці. «Та
спала і не розуміла, що коїться. Чоловік, голий, по вагону біг
у нашому напрямку. Ми побігли
до іншого вагона, де я почала
кричати і стукати в усі двері. Най-

За словами Володимира Захаренкова, не
телефонувати у поліцію його дружину просив
не тільки злочинець, який їхав зайцем (він
зайшов самовільно на одній зі станцій), а й…
провідники, – вони навіть пропонували хабар за
те, «щоб справу не доводили до суду, тому що їх
звільнять з роботи».

нувся син. Став плакати і просити
«не бити мами», на що невідомий
розвернувся й хотів його вдарити.
Я стримала його, пообіцявши, що
зроблю все, що завгодно, аби
не бив сина», — написала вона.
За словами жінки, чоловік перестав агресувати, зняв труси й
став до неї чіплятись. «Я попросила, щоб трішки зачекав, адже син
іще не спить і це все бачить. Весь
час, допоки заспокоювала дитину, голий чоловік з ерекцією гладив мені ноги і цілував їх, на мої
пручання казав: «Будь розумницею, будь хорошою дівчинкою й
більше не постраждаєш», — розповіла Анастасія.
Вона запропонувала нападнику вийти у його купе, щоб син

гірше те, що ніхто не зреагував…
Ми знайшли захист у провідниці
цього вагона», — сказала жінка.

ПРОВІДНИКИ ПРОСИЛИ
НЕ ВИКЛИКАТИ
ПРАВООХОРОНЦІВ
У Києві на покидька вже чекав наряд поліції, який викликав
чоловік постраждалої Володимир Захаренков. За його словами, не телефонувати у поліцію
його дружину просив не тільки
злочинець, який їхав зайцем
(він зайшов самовільно на одній
зі станцій), а й… провідники, —
вони навіть пропонували хабар
за те, «щоб справу не доводили
до суду, тому що їх звільнять з роботи». Зрештою, так і сталось —

Укрзалізниця повідомила про
звільнення провідника вагона,
у якому стався інцидент, начальника поїзда, інструктора поїзних
бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників
та заступника начальника Маріупольського вагонного депо.
Укрзалізниця також попросила вибачення у постраждалої пасажирки і наголосила на необхідності супроводу поїздів поліцією
(транспортна поліція не супроводжує потяги з 2012 року, офіційно
її ліквідували 2015-го).

СТРАХ ПЕРЕД НАПАДНИКОМ
ПОМЕР РАЗОМ ІЗ НИМ
У 28-річної телеведучої була
зламана щелепа, струс мозку,
численні забої та великі гематоми на обличчі. Вона перенесла
складну операцію. Також у стані
шоку її син, він постійно згадує
події тієї ночі.
Нападником виявився тричі
судимий 45-літній житель Запоріжжя Віталій Рудзько. 13 квітня
2021 року він помер у сізо.
Анастасія Лугова тоді зазначила: «Не буду занадто емоційною, але хочу сказати: страх, що
буде, коли Рудзько вийде чи
знайде він мене, як далі жити, помер разом із ним! Але хочу підкреслити, що це не кінець моєї
справи. Мене це не зупинить! Ми
і далі будемо відстоювати в суді
мої права, тому що за те, що сталося, має нести відповідальність
не лише він».

На Покрову, 14 жовтня,
до поліції звернувся мешканець
Червонограда, який заявив, що
у Львові викрали його
19-річну доньку. Зловмисники
утримують її у невідомому місці
та вимагають викуп у 2 млн
євро. Викрадачі погрожували
батькові, що він більше ніколи
не побачить свою доньку,
якщо не передасть їм гроші.
За даними видання ZAXID.
NET, тато дівчини є власником
місцевої меблевої фабрики
у Червонограді
Василь КІТ

оловік одразу ж звернувся
у поліцію. Для пошуків дівчини
були залучені значні сили правоохоронців, зокрема поліції та СБУ. Їм
доволі швидко вдалось з’ясувати, що
жертву утримують в одній із квартир
на вулиці Городоцькій у Львові неподалік залізничного вокзалу. Звільнити
дівчину та затримати злочинців вдалось без ексцесів. Звільнена молода
людина неушкоджена, щоправда, їй до-

Ч

велось надати психологічну допомогу.
За даними Служби безпеки України, викрадачі знали, що їхня жертва
у вільний час підробляє фотографом
і під виглядом клієнтів запросили
її відзняти фотосесію у Львові на одній із квартир. «Викрадення відбулось
миттєво. Одразу, як тільки дівчина
переступила поріг «фотостудії», троє
невідомих чоловіків у балаклавах відібрали у неї телефон та погрожували зброєю. Після чого повідомили, що
збережуть її життя в разі отримання
викупу від батьків», — розповіли
у спецслужбі.
Усього учасниками цієї «схеми»
були четверо жителів Червонограда —
троє чоловіків і одна жінка, причому
двоє із них неповнолітні. Усіх їх затримали. За рішенням суду трьох чоловіків
утримують у сізо, а дівчині призначили
цілодобовий домашній арешт.
За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження
за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 1 89 (Вимагання) ККУ.
За вчинене чоловікам загрожує
до 10 років позбавлення волі.

l ЛЮБОВ ЗЛА

Підкинув у ліжко: судили чоловіка
за вбивство дружини… коброю
Причому перший раз жінку відкачали, але зловмисник наважився
на другу спробу
Лія ЛІС

Індії чоловік отримав подвійний довічний тюремний термін за вбивство за допомогою отруйної змії. Кобру він підкинув дружині у ліжко. Обвинувачення на суді назвало такий спосіб найбільш рідкісним.
Інцидент стався в травні 2020 року. Сурадж Кумар підкинув змію своїй
25-річній дружині поки та спала. Звівши зі світу жінку, він хотів отримати
її багатство. Як з’ясувалося, це була не перша спроба позбутися дружини,
але перший раз від укусу гадюки її вдалося врятувати. Поліція почала
розслідування за позовом рідних жінки, яким здалося дивним, що їхню
дочку вдруге за короткий проміжок часу вкусив плазун. Розслідування
з’ясувало, що це справді було не просто так.
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l БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕ

Чому жінки йдуть до гінекологів,
як на «страту»

Як завчасно
запідозрити інсульт

Фото із сайту tsn.ua.

Це небезпечне захворювання іноді нагадує
грім із ясного неба. Людина може померти
або стати інвалідом, якщо в перші години
не визначити діагноз і не розпочати
ефективне лікування, сподіваючись, що
незабаром полегшає. А потім виявиться,
що за допомогою звернулися пізно

Закінчення. Початок на с. 1
Оксана КРАВЧЕНКО

Марія КАЩУК

ЯК «РОЗВОДЯТЬ» ПАЦІЄНТОК
ДЕЯКІ ЛІКАРІ

аптове запаморочення, перекошене обличчя, зміщення вниз кутика рота чи ока,
порушення мовлення — привід викликати
екстрену медичну допомогу.
Однак є кілька ранніх симптомів, за якими
можна передбачати загрозу за кілька днів і навіть тижнів до того, як недуга розіб’є хворого.
Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Neurology, багато пацієнтів, які зіткнулися з
ішемічним інсультом, за сім днів до нього відчували ознаки міні–інсульту. Це оніміння обличчя,
руки або ноги (особливо з одного боку тіла);
труднощі з фокусуванням і вимовою; погіршення зору на одне або обидва ока.
Якщо ви помітили, що невпевнено стоїте на
ногах, не тримаєте рівноваги, особливо, якщо це
відбувається раптово, слід негайно звернутися до
лікаря.
Також за кілька днів до біди люди можуть відчувати сильний біль, оніміння або поколювання
в голові. Дослідження засвідчило, що до 65 відсотків осіб, у яких підтвердили небезпечний діагноз,
попередньо переживали міні–інсульт.

Р
Знайти лікаря, який підтримає і допоможе «не за всі гроші», вдається не завжди.

конференції, щоб розповісти про нього
світу, — це нісенітниця, а не методика. Та й
спеціаліст, відповідно, далекий від ідеалу».

«ЖІНОЧКО, ВИ ХОЧ БИ ПОГОЛИЛИСЯ,
НА ПРИЙОМ ЖЕ ЗБИРАЛИСЯ…»
«За таке — одразу ногою лікарю в
око! — жартома радить пацієнткам Наталія Лелюх. — Епіляцію придумали не так
давно, а ми, нещасні гінекологи, як раніше справлялися, так і зараз спроможні
оглядати пацієнток. А ось на що справді
потрібно звернути увагу, то це на період
менструального
циклу.
на
ру
ц
у Якщо
щ прийти
р

“

лікування в перший візит, до отримання
аналізів. Якщо ж з вами поводяться саме
так, шукайте іншого спеціаліста, наголошує Наталія Лелюх.
Найпоширеніша проблема багатьох
жінок — дивовижно вперта молочниця,
яку ніяк не можна вилікувати. Але біда у
тому, що діагноз ставлять «на око» і він —
помилковий. «Інколи вагінальний епітелій
пошкоджується (під дією сперміцидних
контрацептивів, розчинів для спринцювання, через нераціональне використовування тампонів, у другій фазі циклу, під час
вагітності),), що
до масивного
щ призводить
р
д
д

Не купуйте засіб, якщо він: не ліцензований в Україні;
не продається вільно (або за спеціальним рецептом) в
аптечній мережі; лікує відразу кілька абсолютно різних
хвороб; коли препарат можна придбати тільки в інтернеті,
особисто у лікаря, на складі за містом тощо.

профілактичний огляд в останній тиждень
перед критичними днями, то сумлінний лікар відправить вас додому, а несумлінний
візьме мазки, отримає «запальний тип»,
призначить ПЛР на всі наявні захворювання, що передаються статевим шляхом (мінус 2000—3000 грн з бюджету), нічого не
знайде чи, що гірше, знайде гарднерели,
уреаплазму і навіть — о боги! — папілома–вірус. Після чого ви надовго забудете,
що звернулися взагалі без скарг, просто
для профілактики».
Як захистити себе від обману у гінекологічному кабінеті? Як зрозуміти, що це не
ваш лікар? Він не повинен лякати на першому огляді без результатів лабораторних
досліджень, УЗД та інших способів обстеження такими фразами: «Якщо не будете
лікуватися, то у вас скоро буде рак!»; «Відправляйте чоловіка здавати аналізи, бо у
вас, швидше за все, венеричне!». Гінеколог не має права не пояснювати ваш стан,
зверхньо заявляючи: «Для того, щоб це
зрозуміти, потрібно сім років у медінституті вчитися», і він не повинен призначати

викиду глікогену. Шашлички, тортики теж
не минають без наслідків. Рівень молочної
кислоти в порожнині піхви починає зашкалювати, що й робить середовище дуже
кислим. Звичайно, патогенна флора туди
не наважиться лізти, а епітелій під дією
кислоти почне руйнуватися ще більше і
вас турбуватимуть печіння, свербіж, біль
і білуваті виділення. Тому свічки у цьому
випадку не допомагають», — пояснює гінекологиня.
«У мене ерозія, — буває, панікують пацієнтки. Це слово в перекладі з латини означає «подряпина», коли дивишся на шийку матки — вона ніби пошкоджена. Такий
стан може бути фізіологічним, залежно від
віку жінки. Він не потребує лікування, це
просто процес заміни одного епітелію іншим, — наголошує Наталія Лелюх. — Але
є інша патологія шийки матки, яка називається дисплазія, і це дійсно сходинка
до онкологічного процесу. Існує й багато
інших підступних захворювань. Тому раз
на рік жінці необхідно ходити до лікаря,
але такого, який заслуговує вашої довіри».

l ЦІКАВО!
Торік українці заплатили майже 14 мільярдів гривень за сумнівні препарати, які не передбачені сучасними стандартами
лікування. Деякі з них позиціонувалися як протидія коронавірусу. На засоби без доведеної ефективності люди віддали більше чверті
коштів, витрачених на ліки загалом. Такі препарати закуповувала і держава: із бюджету на них було виділено 130,5 млн гривень.
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Фото із сайту 8pol.city.kharkov.ua.

Наталія Лелюх однією з перших не
побоялася сказати вголос про колег «по
цеху», які прагнуть заробити на довірливих жінках, безпідставно призначаючи
дорогі препарати й одержуючи обіцяні
відсотки від фірм, що ними торгують. Дохідливо і просто гінекологиня радить у
своїй книзі, на що звернути увагу, аби вас
не «розвели» на гроші, пропонуючи «чудодійні новітні розробки».
«Я розпишу схему лікування!» І вам
до рук потрапляє папірчик із блокнотика
фармацевтичної компанії з нерозбірливо
написаними словами. Виявляється, юридичну силу такий «документ» може мати
тільки за наявності у ньому:
прізвища, імені та по батькові пацієнта; діагнозу, написаного розбірливо й
чітко;
дати початку терапії; назви препаратів із дозуванням, кратністю прийому й
зазначенням способів застосування; дати
наступного візиту (за необхідності);
і головне — прізвища, імені та по
батькові лікаря, його підпису й печатки.
«…Якщо крім препаратів, які безпосередньо впливають на ваше захворювання (а їх в амбулаторній схемі має бути не
більш ніж 2—3), призначають так звані
ліки «для печінки», «для підтримки кишківника» і ще жахливіше — «для імунітету», все ж спробуйте з’ясувати: чим саме
буде угроблено вашу печінку? Ви ж іще й
загазованим повітрям дихаєте дорогою на
роботу і нездорову їжу різну, в тому числі
з «Макдональдсу», споживаєте. Поцікавтеся, чому має постраждати кишківник. І
найважливіше: а що такого непоправного
трапиться з вашим імунітетом, що його доведеться рятувати?»
Часто пацієнтам намагаються нав’язати не ліки, або не тільки ліки: харчові
добавки, інтегратори, модулятори… Мовляв, це інноваційна розробка. Не купуйте
засіб, якщо він: не ліцензований в Україні;
не продається вільно (або за спеціальним рецептом) в аптечній мережі; лікує
відразу кілька абсолютно різних хвороб
(на прикладі китайських диво–тампонів
— кіста яєчника, нетримання сечі, жіноче
безпліддя і так далі); коли препарат можна придбати тільки в інтернеті, особисто
у лікаря (медсестри), на складі за містом
тощо. «Має насторожити заява, що це нова
методика (лікування або діагностики), яка
не застосовується повсюдно. Бо які б ми,
лікарі, не були негідники, ми все ж прагнемо ділитися успішними результатами з
колегами. Якщо автор винаходу сидить у
підвальчику й заробляє гроші, а не їде на

Однією з ранніх ознак інсульту є сильний
головний біль.

l ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО

Сивина — не завжди
ознака старіння
Причиною зміни кольору волосся може бути
не тільки вік, але й деякі захворювання
Марія КАЩУК

едики кажуть, що порушення нервової
системи, стреси, занепокоєння, моральні
травми призводять до вироблення кортизолу. Цей гормон стає причиною передчасного
посивіння через вплив на стовбурові клітини, відповідальні за вироблення пігменту волосся. Трихологи також зазначають, що трапляються випадки відновлення природного кольору шевелюри.
Однак головною причиною появи сивини є не
стрес, а генетика. Якщо в батьків рано сріблилася
голова, то цього можуть очікувати і їхні діти.
Фахівці перелічили ряд проблем, про які може
свідчити побіліле волосся: дефіцит вітаміну B12;
нейрофіброматоз; туберозний склероз; захворювання щитоподібної залози; вітиліго; гніздова
алопеція.

М
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Велика сторінка для Пані
l ВАРТО ЗНАТИ

“

Більшість людей, які вживають цей напій, вважають, що існує лише два сорти кави —
арабіка і робуста. Але їх стільки, що кількість складно назвати. І в кожного свій смак.
Тож вибирайте улюблену
езперечним лідером завдяки винятковим смаковим властивостям є арабіка.
У ній відчувається легка кислинка. На
другому місці канефора — напій із кавового
дерева Канефора Робуста. У ній високий вміст

Б

кофеїну. Має різкий смак і не такий аромат, як
арабіка, зате дає неперевершений підбадьорливий ефект.
Лідером за якістю кавового зерна вважається Бразилія. Однак чимало гурманів

l НА ЗАМІТКУ

Фото із сайту blog.comfy.ua.

Як врятувати
підпалену
праскою річ

Мелена кава
у супермаркетах часто
представлена у вигляді
суміші різних сортів,
у яких уже збалансовані
міцність і смак.

стверджують, що найсмачніші зерна із Гватемали. Якісну продукцію постачають також
Кенія, Колумбія, Ємен, Куба.
Купуючи каву в зернах, пам’ятайте: чим
вище рівня моря розташована країна, де
вона росте, тим м’якшим і багатшим будуть
смак і аромат напою. До речі, йдеться тільки
про арабіку, бо робусту вирощують на рівнинах. Дуже важливим фактором є тривалість обсмажування зерен. Середнє обсмажування робить боби гіркішими і підсилює
аромат. Тривале називають італійським чи
французьким. Йому надають перевагу любителі особливо гіркого і міцного напою і
сильного аромату. На упаковці продукту на
ступінь обсмаження зерен вказують цифри
від 1 (найслабший) до 5 (найсильніший).
Якщо купуєте тільки мелену каву і готуєте в кавоварці, то вибирайте продукт середнього помелу. Він вважається універсальним, бо встигає добре проваритися. Мелена
кава у супермаркетах часто представлена
у вигляді суміші різних сортів, у яких уже
збалансовані міцність і смак. Зрештою, яку
б каву не обрали, зверніть увагу на упаковку.
Вона має бути щільною і герметичною, аби
не вивітрювався аромат продукту.

Бувають випадки, коли
залишаються «плями».
Не засмучуйтесь! Якщо
вони жовті, то можна
буде дати раду. Отож:
1. Підпалене місце
змочіть лимонним соком,
зверху присипте цукровою
пудрою і через деякий час
сполосніть у холодній воді.
2. Або ж: змочіть пляму
холодною водою, посипте її
дрібною сіллю, а через декілька хвилин сполосніть у
холодній воді.
3. Можна й так: підпалене
місце на речі із шовку треба
намастити кашкою з питної
соди і води. Почекати доки
висохне. Потім залишки соди
акуратно почистити щіткою.

Шкіряний диван
«полюбляє» яєчний білок
Не секрет, що дбайливе поводження з меблями подовжує
термін їх служби. Але за меблями з різних матеріалів
потрібен відповідний догляд
лями, що залишилися
на столі від гарячої праски чи чайника, можна
видалити за допомогою звичайної кухонної солі. Ватний
тампон змочіть олією, додайте
трохи солі і круговими рухами
протирайте доти, доки зникне.
Старі можна покрити сумішшю
з солі і олії, а через 2–3 години
струсити і протерти вовняною
ганчіркою.
Пляму від води на лакованій
поверхні посипте борошном,
а потім тампоном, змоченим

П

олією, протріть до зникнення.
Металеві деталі меблів можна очистити сумішшю нашатирного спирту, крейди чи зубного
порошку і води.
Дермантинові або шкіряні
меблі протирають вологою ганчіркою, після чого наносять на
поверхню злегка збитий яєчний
білок.
Плюшеву чи оксамитову
оббивку не можна пилососити.
Тканину краще протирати за
ворсом м’якою ганчіркою, змоченою теплою водою.

ля роботи вам знадобляться сучасна
швабра з плоскою
насадкою, тепла вода
і рідке мило. Найзручніше
мити стелю телескопічною шваброю
з насадкою з мікрофібри.
Не намагайтеся чистити
стелю з допомогою пульверизатора. Нічого з того не
вийде. Тільки «скупаєтесь»
самі. А ось швабра таки виручить. Вмочіть її у мильну
воду, проведіть нею по стелі, тоді промийте насадку,
поміняйте воду і ще раз
пройдіться по стелі. Після
цього протріть ганчіркою
з мікрофібри площу, яку
почистили.
У жодному разі не мийте
натяжну стелю пральним
порошком чи звичайним
господарським милом або
ж гарячою водою. Робіть
це лише рідким милом чи
спеціальним засобом для
миття натяжних стель, який
знайти нині в продажу
нескладно.

Д
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Експерти радять робити це не рідше, ніж чотири рази на
рік на кухні, у вітальні і два–три — у коридорі і спальні

l ЦЕ ЦІКАВО

Пересаджуємо орхідею правильно

Любов змінює
го
голос

Субстрат для цієї квітки залишається придатним
амінити
два–три роки, а потім його потрібно замінити

Під час розмови з людиною,
до якої ми відчуваємо симпатію,
у нас змінюється тональність
голосу. Такий висновок зробили
американські психологи

ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТОГО,
ЩО РОСЛИНУ ЧАС «ПЕРЕСЕЛЯТИ»
 Якщо в горщику з’явилося багато вільноьного місця і грунт майже повністю осів.
Відчутний запах цвілі, вогкості та гнилолого листя.
Коріння потемніло й стало коричневим.
евим.
Здорові корінці мають бути темно–зеленими.
ми. У
випадку їх гниття рослину потрібно терміново
ово
пересадити.
 Орхідея виглядає зів’ялою.

ЯК ЦЕ СЛІД РОБИТИ
Акуратно витягніть квітку разом із субстратом
ратом (якщо не виходить,
розріжте горщик, аби не пошкодити рослини)
ини) та помістіть в ємність із
теплою водою. Через деякий час обережно
но змийте субстрат, видаліть відмерлі та ушкоджені корінці і покладіть квітку
вітку на паперовий рушник, щоб
вона висохла.
За цей час викладіть шар із керамзиту висотою п’ять сантиметрів на дно горщика, аби вода не застоювалася,
лася, а вільно проходила.
Насипте ще п’ять сантиметрів субстрату і в ньому розмістіть рослину.
Після цього горщик поставте на кілька хвилин
лин у воду, а потім дайте їй стекти.
Якщо показалося коріння, досипте ще субстрату.
страту.
Оптимальний субстрат для орхідеї — суміш деревного вугілля, кореня
папороті, кори, пінопласту, мохів, торфу. Його краще купувати вже готовим у
спеціалізованих магазинах.

ахівці з коледжу Олбрайт
(Пенсільванія) провели експеримент із 24 добровольцями.
Дослідники
фіксували всі їхні телеДо
фонні
розмови, в тому числі, коли ті
фо
спілкувалися
зі своїми коханими (роспі
мантичні
стосунки були на ранньому
ман
етапі).
Аналізували варіації голосів,
ета
сексуальність
голосу, романтичний
сек
настрій
партнерів. Виявилося, що у жінас
нок при спілкуванні з коханою людиною починають проскакувати більш
низькі
низ нотки. Зате чоловічі голоси переходять
на вищі тони.
рех
На думку авторів дослідження,
таким
так способом чоловіки і жінки намагаються
«налаштуватися» на вима
соту
сот звуку, характерну симпатичній
їм людині.
Експеримент показав, що
л
спілкування
з друзями і знайомими не
спіл
впливає
на тональність голосів.
впл
Джерело: istoriya.sumy.ua.

Ф

Фото із сайту ikea.com.

Як вимити натяжну стелю

l КЛУМБА НА ПІДВІКОННІ
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l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!

Вашим рукам потрібна турбота
Фото із сайту zerkalo.media.

Щоправда, рукавички не тільки
їх зігрівають. У холодну пору це
важливий елемент жіночого
гардеробу, який може чудово
доповнити образ або ж… зіпсувати
його
оловне — щоб вони були теплими,
але якщо ще й модні, то це приносить неабияке задоволення. Тож, готуючись до зими, зверніть увагу на:

Г

“

У тренді високі шкіряні
рукавички, які розширені
доверху: вони не мають
щільно обтягувати руку
— навпаки, ви можете
в них заховати рукави
пальта чи куртки.
В’ЯЗАНІ МІТЕНКИ

ДОВГІ РУКАВИЧКИ
У моду повернулися рукавички, які
у багатьох досі асоціюються з королівськими балами і панянками в розкішних
пишних сукнях. Тож орієнтуйтеся на високі моделі — шкіряні, в’язані або комбіновані. Крім того, у тренді високі шкіряні
рукавички, які розширені доверху: вони
не мають щільно обтягувати руку — навпаки, ви можете в них заховати рукави
пальта чи куртки.

Це щось середнє між рукавичками і
рукавицями, але пальці відкриті. Якщо
ви не боїтеся експериментувати, можете
підібрати собі мітенки з… оригінальними
візерунками, зокрема тварин.

ПИСК СЕЗОНУ — ХУТРЯНІ РУКАВИЦІ
Усі жінки, які обожнюють шубки — не
тільки натуральні, а й штучні, — будуть
приємно здивовані — у моді хутряні рукавиці. Вони візуально здаються велики-

Р

Фото із сайту vkazivka.com.

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ
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Доброта — це не слабкість! Якщо жінка добра,
це не означає, що вона дурна чи наївна.
Вона бачить те ж саме, що й інші...
Просто часто мовчить...

l КОРИСНІ ПОРАДИ

Фото із сайту tviysvit.com.ua.

Є кава, буде забава
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ми, а всередині напрочуд теплі — саме те,
що треба для холодної зими. Це можуть
бути класичні хутряні рукавички або довгі рукавички з хутром — ідеальний варіант для пуховика або пальта без рукавів.
Цього сезону орієнтуйтеся на моделі яскравих забарвлень з прикрасами.
Також актуальна класика (рукавиці з візерунками й об’ємною вишивкою), рукавички–манжети, замшеві та ковбойські
рукавички.
Джерело: glavred.info.
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l СІМ «Я»

l НА ПОВОРОТАХ ДОЛІ

«Телефонне право»

Ніхто не знає, як свої гріхи
спокутуватиме

– Мамо, так хочу ще «в
Тома» пограти. Хай я
якось заслужу?!
– Ми не можемо
порушувати правило про
пів години. Ти ж знаєш
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

нас із 4-літнім
сином розмова про можливість довше пограти на
мобілці відбувається по кілька
разів на день сім разів на тиждень. Йому так кортить, що аж
іноді хочеться здатися. Тримаюся незворушно, бо знаю, як
тільки піддамся раз, то далі правило «пів години на гру» з котиком Томом розвалиться за лічені
дні. Я дуже рада з того, що зуміла
вчасно його запровадити. Адже
вірусність віртуальних ігор та й
взагалі гаджетів така, що нинішніх дітей, які на те підсіли, доводиться вмовляти погратися машинками чи конструктором! І це,
як на мене, неймовірно страшно. Принаймні, мій син вихідний
зазвичай починає з мультика,
а коли повідомляю йому, що
відведений час вичерпався, то
хвилин десять намагається вициганити додаткову порцію. А
потім зазвичай запитує, чим же
йому зайнятися. За хвилю-другу
ще разів з десять повідомить, що
йому нудно. Певно, таким чином
хоче насолити мамі за те, що
позбавляє його насолоди інертно вбирати відео з телефону.
Описую свої з ним «мобільні»
перипетії вкотре тому, що знову
мала нагоду спостерігати за взаємодією знайомих дорослих і дітей на тему «телефонне право».
На рік молодша за мого сина дівчинка з телефоном проводить
майже увесь час, вдивляючись
в екран більш чи менш пильно.
В україномовній сім’ї вона стала

У

розмовляти російською, бо такою спілкуються герої більшості
сучасних мультиків. Виглядає
це круто, бо почуті фрази, іноді
дуже відмінні від українських,
малеча дуже вправно вставляє
у розмови з родиною. Та якщо
хтось із батьків намагається хоч
трохи обмежити її час із мобілкою, починається скандал: дитя
відстоює завойоване раніше, і то
дуже успішно. Тож, спостерігаючи за тим збоку, я розумію, що
ліпше обмежувати дитину одразу – потім просто не матимеш
снаги, не нервуючи, витримати
те все. З іншого боку, важливо
мати чітку позицію щодо впливу гаджетів на розвиток твого
чада – це допоможе не здаватися, якщо почуєш хизування
на кшталт: «А от моя вже оперує
смартфоном, як з кубиками». Як
на мене, тут точно нема чому заздрити! Вивчити дитині цей апарат і принципи його роботи – раз
плюнути, а от вигадати з кубиків
нову гру, фантазувати і розмовляти в ролях вимагає набагато
більших старань. Оскільки чимало молодих батьків уже втямили,
як комфортно жити, коли дитя
зайняте цілком «безпечною» мобілкою, перестає докучати тобі
своїми дослідженнями світу, нічого не розкидає та ще й може
щось вивчити, — наступні покоління дійсно будуть іншими. Тож
тримаймося, скільки зможемо,
бо невтомні малі «чомучки», які
не тямлять, що насправді їх обмежує, потребують справжньої
уваги й любові.
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».

l ОТАК І ЖИВЕМО

До п’ятого уроку язик заплітався:
педагогиня пиячила у школі
У Дніпрі батьки звинуватили одну із вчительок молодших
класів у систематичному вживанні алкоголю на роботі

Фото із сайту semeynoepravo.kiev.ua

Закінчення. Початок на с. 16
Ольга ЧОРНА

ось тепер старша сестра знову,
як колись, узялася допомагати молодшій. Бо Мирослав…
А Мирослав став зневажати дружину через хворобу. Те, що Даниїла
готувала, викидав у сміття. Гидував.
І доньці наказував навіть не доторкатися до приготованої матір’ю їжі.
— Навіщо ти це робиш? — зі сльозами запитувала Даниїла.
Мирослав злостився. Нарікав
на весь світ. Покрикував на хвору дружину. Не хотів із Даниїлою навіть бути
в одній кімнаті.
Якось Даниїла почула, як чоловік
телефонував до якогось «сонечка» й
призначав побачення.
— У тебе є інша жінка? — запита- «В інших людей діти співчуття мають. До лікарні приходять. А наша…»
ла.
Мирослав розповів про свій діа— Ми стали чужими з Оксаною, —
— А що, не можна? Я — молодий,
здоровий. І, до речі, я досі в своїх бать- скаржилася Даниїла старшій сестрі. — гноз дружині. Думав, вона пригадає
ків прописаний. Якщо ти… ну, сло- Через Мирослава. Накоськав її тоді йому все… Але Даниїла мовила:
— Тобі потрібно лікуватися. Будевом… Житло має залишитися мені. І, проти мене. А він… у мене відчуття,
звісно, Оксані. Якось будемо викручу- наче стороння людина поруч живе. мо сподіватися на краще.
Тепер чоловік повторював її шлях:
Ні кохання, ні поваги.
ватися з донькою.
— Ніхто не знає, як свої гріхи буде з дому — до лікарні, з лікарні — додоВ цю мить Даниїлі шалено захотіспокутувати. Так колись казала наша му і знову до лікарні… Даниїла завжди
лося жити.
була поруч. Відпрошувалася з роботи.
— Не хорони мене передчасно, — мама…
твердо мовила.
Мирослав гримнув дверима. Певно, пішов до «сонечка»…
…Вона таки поборола хворобу. Повернулася
Лариса возила сестру в столицю
на роботу. А рідні все одно сприймали її холодно.
до тамтешніх спеціалістів. Даниїла
Мирослав спав у іншій кімнаті. Й далі бігав
виконувала всі рекомендації лікарів.
Хвороба не задавнена. Отже, є шанс.
до якогось «сонечка».
Вона вірила…
…Мирослав спохмурнів. Піс- Її розуміли, йшли назустріч.
Це були важкі дні, тижні, місяці…
Оксана ж розписалася з Антоном
І очікування, що недуга мине. Що ля роботи ніде довго не пропадав.
все буде, як раніше. Хоча ні. Не буде. До «сонечок» не телефонував. Пори- і поспішно перебралася в його помешСтосунки з Мирославом будуть інші. вався поговорити з дружиною, але кання. До батьків заходила на декілька
хвилин. Мирослав плакав:
Точніше, ніякі. І донька… Чому Оксана поки не наважувався.
— В інших людей діти співчуття
Про те, що занедужав, першою
наслідує батька? Якось Даниїла скламають. До лікарні приходять. А наша…
дала Оксанині речі. А та, побачивши, дізналася донька.
Даниїла змовчала. Не хотіла на— Оксано, мені потрібна буде
гидливо скривилася, згребла їх, кинугадувати чоловікові, що в цьому його
ла в пральну машинку і вимила руки. твоя поміч…
У Мирослава виявили… онколо- велика «заслуга».
Даниїла нічого не сказала доньці.
Мирославові ставало гірше.
гію. Справи були кепські.
Хоча було дуже прикро…
— Тату, ти знаєш, що я збираюся Операція не допомогла. Став зовсім
…Вона таки поборола хворобу.
Повернулася на роботу. А рідні все заміж. Але весілля вже, очевидно, немічний. Злостився на Даниїлу, що
одно сприймали її холодно. Мирос- не буде. І, до речі, житимемо не тут, вона виздоровіла. Ненавидів за це.
лав спав у іншій кімнаті. Й далі бігав а в квартирі Антона. Його батьки Навіть її турботу, хоча розумів: він
до якогось «сонечка». Щоправда, на заробітках. Нам ніхто не заважа- тепер більше нікому не потрібний…
Урешті наважився попросити
тепер наминав страви, які готувала тиме.
в дружини пробачення за колишнє.
— Оксано, але я…
Даниїла.
— Що?! Може, мама буде опікува- Була ніч. Кликав Даниїлу. Але вона
Оксана стала студенткою. Після
занять тусувалася з друзями. Зазви- тись тобою. Хоча, ти їй не допомагав. не чула. А може лише здалося, що
чай приходила додому пізно. Пере- Я знала, що ти лямури на стороні кру- кликав. Можливо, то було марення.
Над ранок Мирослава не стало…
кидалася з матір’ю кількома словами. тив.

І

“

Леонід ОЛІЙНИК

нцидент стався у ЗОШ № 29. Батьки другокласників повідомили, що класна керівничка їхніх дітей зазирає у чарчину і навіть
випиває, перебуваючи в школі, а вже до 5-го уроку в неї просто
заплітається язик. Дорослі поскаржилися адміністрації навчального
закладу. Там оперативно відреагували і вчительку звільнили. У департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради інформацію
про звільнення педагогині і про інцидент із її пияцтвом підтвердили.
«Вчителька була звільнена. З адміністрацією закладу проведена бесіда. Зараз вакансія відкрита», — розповіли в департаменті.

І

l ФАКТ
З 1 січня цього року станом на 17 жовтня 2021-го загинуло 55 військовослужбовців Збройних сил України, 217 — отримали поранення. Від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021-го на території
Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали
поранення 10 368 наших захисників.
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l ЗНАЙ НАШИХ!

Фото з особистого архіву Ілони КАРПАЧОВОЇ.

21 жовтня 2021 Четвер

11

l ЖАХ!

«Потрійне» самогубство:
дівчина відкрила газ, перерізала
собі горло і стрибнула з вікна
Медики намагалися врятувати її, але вона померла у кареті
«швидкої»
Лія ЛІС

ещастя трапилося вночі в Одесі. Жителька багатоповерхівки
на вулиці Проїзна, 12 вирішила гарантовано піти з життя, тож
намагалася вкоротити собі віку кількома способами. Вона відкрила газ у квартирі, перерізала собі горло і вени, а потім вистрибнула
з третього поверху. Одеситку на землі виявили перехожі очевидці і
викликали «швидку».
За словами сусідів, загибла раніше лікувалася у психоневрологічному закладі і вже неодноразово заявляла, що хоче піти з
життя…

Н

l БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ!

Дівчина каже, що фотографується з машинами чи не щодня.

Фото tsn.ua.

Демінерка робить стійкий макіяж,
щоб бути красивою весь день.

Тендітна танцюристка
Ілона Карпачова на екскаваторі
розміновує Схід України
Закінчення. Початок на с. 1
Ірина КРАВЧУК

лона Карпачова — єдина у своїй команді жінка, яка водить
спецмашини. Каже, обов’язки
непрості: аби все йшло як треба,
доводиться і побігати, і поскакати.
— Маю робити все швидко й
уважно. До того ж буває фізично
важко. Часто усуваю дрібні несправності й навіть міняю колеса,
які важать більше за мене, — розповідає Ілона.
Робочий день розміновувачки
стартує десь о п’ятій ранку, залежно від пори року. Спочатку вона
оглядає екскаватор на справність,
а потім вирушає на завдання. От
тільки прокидатися їй доводиться
значно раніше, бо, каже, без красивого макіяжу та зачіски за кермо
не сяде.
— Хлопці збираються швидко,
їм простіше — губи ж фарбувати не
треба… А я наводжу будильник на
четверту ранку, бо на полі маю бути
гарна! — усміхається дівчина.
Донеччанка обожнює свою роботу. Зізнається: сама не очікувала,
що водитиме важку техніку, до якої
колись боялася навіть підходити.
— Я люблю свій екскаватор.
Часто думаю: «Боже, як я буду без
нього?!» Хоча колись взагалі не

І

могла пройти повз будь–яку велику
машину, яка ще й так голосно гуде,
— каже відважна панянка.
Розмінування увірвалося у життя дівчини два роки тому, коли вона
потрапила на виставку міжнародної організації HALO Trust (організація, яка проводить гуманітарне
розмінування).

“

Прокидатися їй

доводиться значно
раніше, бо, каже, без
красивого макіяжу
та зачіски за кермо
не сяде.

— Поки слухала про демінерів,
уявляла їх справжніми героями.
Тоді й вирішила спробувати, але
батьки були категорично проти.
Вони думали, що мене кинуть посеред поля, я підірвуся — й таким
чином один шматок землі буде розмінований. Але згодом вдалося їм
пояснити: коли дотримуватися всіх
правил безпеки, то загрози життю
немає, — розповідає Ілона.
Їй було складно навчитися правильно відгортати землю, щоб нічого не пропустити, й запам’ятати
види мін. Каже, досі не може забути
момент, коли знайшла перший боєприпас.

— Це було Сватове, де у
2015-му вибухнули склади. Тоді я
тільки вчилася працювати. Сигналів
було багато, бо металу в землі вистачало, але раптом на мене вивалився величезний снаряд. Це було
незабутньо, — поділилася враженнями донеччанка.
Втім, окрім роботи, жінка має
багато різних захоплень. Займається вітражними розписами посуду,
вишиває, кроїть та шиє одяг. У майбутньому навіть планує відкрити
своє ательє.
У хореографію повертатися не
збирається, хоча й була успішною
танцюристкою: ще 17–річною отримала ліцензію тренера, згодом офіційно стала членом «Всесвітньої унії
культури і мистецтв», працювала на
Кіпрі та в Туреччині й навіть керувала у Краматорську власною студією.
— Коли відкривала її, мала тільки 400 гривень. А приміщення, яке
хотіла орендувати, було затоплене
каналізацією. Вночі заробляла із
шоу–балетом, а вдень з батьками
ремонтувала зал на 180 квадратних метрів. І це поки не зайшло
сонце, бо там не було ні вікон, ні
проведеного світла. Все вдалося,
душу туди вклала… Було важко
покинути свою справу, але зовсім
не шкодую, бо в мене тепер дуже
яскраве життя. Чого тільки один
екскаватор вартий! — підсумувала
Ілона Карпачова.

«Частіше перевіряйтеся. Від онкопатології ніхто не застрахований», —
наголошує популярна співачка.

Надя Дорофєєва розповіла
про свою пухлину та вперше
показала шрам на грудях
Чотири роки тому артистці зробили онкологічну операцію
Лія ЛІС

країнська співачка Надя Дорофєєва зізналася, що у неї колись була
пухлина. 13 жовтня, у Всесвітній день без бюстгальтера, артистка
вирішила поділитися своєю історією. За словами Наді, свого часу
у неї діагностували фіброаденому молочної залози (найбільш поширене
доброякісне утворення в грудях) і зробили операцію з видалення пухлини. Про цю неприємну ситуацію Дорофєєвій нагадує шрам, який вона
довгий час приховувала і лише зараз наважилася показати.
«Я ніколи не говорила вам про те, що на моїх грудях є шрам. Весь цей
час замазувала його тональним кремом, ховала під одягом, маскувала усіма можливими способами… і тільки недавно прийняла і полюбила. Цей
шрам нагадує мені про те, що чотири роки тому в моєму житті трапилася
фіброаденома й операція з її видалення», — розповіла Надя.
Вона нагадала своїм шанувальницям про важливість вчасного звернення до лікаря і перевірок. Днями співачка теж побувала на огляді у свого мамолога, який вона проходить щороку, і закликала фанаток, щоб вони
не забували відвідувати спеціаліста.

У
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Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

25 — 31 жовтня

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

l ТЕЛЕЗОНА

На що переможець «Співають всі»
витратить пів мільйона гривень
На телеканалі «Україна»
показали фінал музичного шоу.
Після напруженої боротьби судді
віддали перемогу 16-річному
Муаяду Абдельрахіму з Одеси

Фото із сайту cdn.segodnya.ua.

Лія ЛІС
лопець розповів журналістам
«Обозревателя», що потрапив
на телешоу завдяки мамі: «Ми
з батьками дивилися футбол, як раптом почалася реклама про кастинг.
У мене дуже бойова мама, яка відразу ж запропонувала подати заявку. Так
ми і зробили. Буквально через кілька
днів прийшла відповідь, якій я дуже
зрадів».

Х

«Чи вірив у перемогу? Чесно скажу,
я спілкувався з усіма і жартома казав: «Ось
зараз виграю 500 тисяч і поїду додому».
Але якщо серйозно — не очікував такого
повороту! Розумієте, поруч зі мною виступали люди, які стоять на сцені далеко
не вперше — вони досвідченіші, ніж я», —
продовжує переможець.
На що ж співак витратить головний
приз шоу «Співають всі!» — пів мільйона гривень? «Половину грошей віддам
батькам, адже вони мене постійно підтримують і витрачаються, — зізнався
хлопець. — А решту залишу собі, можли-

Наталія Могилевська,
яка очолила журі суперфіналу,
високо оцінила талант 16-річного
Муаяда і побажала йому успіхів у
подальшому розвитку кар’єри.

“

– Половину грошей
віддам батькам,
адже вони мене
постійно підтримують
і витрачаються, –
зізнався хлопець. – А
решту залишу собі,
можливо, буду збирати
на машину.

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 Т/с «Моя улюблена Страшко»
21.30, 22.35, 23.55 Т/с «Свати»
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подій дня»

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин»
05:30, 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 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
14:40, 15:40 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий випадок»
18:00, 19:00, 03:30 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00, 03:00 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Т/с «Хороша дружина»
01:30 Х/ф «САМОТНЯ ЖІНКА БАЖАЄ
ПОЗНАЙОМИТИСЯ»
04:20 «Мультфільм»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Реальна містика
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.30 Я везу тобі красу
11.30 Т/с «Виходьте без дзвінка
3» (12+)
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Місце під сонцем»
23.10 Правдива історія. Арсеній
Яценюк. 2 ч.

ІНТЕР
05:15, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з Інтером»
09:20 Ранок з Інтером
10:05, 18:00, 19:00, 03:25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
12:25 Х/ф «ВЕСІЛЬНА ВЕЧІРКА»
14:25 Х/ф «НЕ ГАЛЬМУЙ» (12+)
16:10 «Чекай на мене. Україна»
20:00, 02:55 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Т/с «Хороша дружина»
01:35 Х/ф «ОБВИНУВАЧУЄТЬСЯ
ВЕСІЛЛЯ»
04:10 Мультфільм

УКРАЇНА

во, буду збирати на машину — два роки
залишилося до 18-річчя, чом би й ні. Але
це не точно, я ще подумаю».
Муаяд впевнений, що перемога
на шоу — це «великий крок вперед і величезний поштовх», який допоможе
в його подальшому становленні. «Зі свого
боку можу точно сказати: я працюватиму ще більше, буду старатися і ні в якому
разі не залишу цю справу», — не збирається спочивати на лаврах переможець.
Він хоче творити музику, якої «ще не було
на нашій сцені». А для початку зареєструється у ТікТок — спочатку спробує зацікавити людей на цій платформі.
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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 Т/с «Моя улюблена Страшко»
21.30, 22.35, 23.55 Т/с «Свати»
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подій
дня»

06.30, 07.10, 08.15 Реальна
містика
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.30 Я везу тобі красу
11.30 Т/с «Виходьте без дзвінка
3» (12+)
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун»
(12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Місце під сонцем»
23.10 Правдива історія. Арсеній
Яценюк. 1 ч.

СТБ
05.20 Т/с «Коли мі вдома»

23:40 Таємні космічні катастрофи
02:40 Вирішальні битви ІІ світової
03:40 Мерилін Монро 04:35
Прокляття скіфських курганів
05:30 Містична Україна

05.50 Т/с «Комісар Рекс»
07.50 «МастерШеф
Професіонали» (12+)
12.05, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «СуперМама» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Некероване
кохання» (12+)
23.05 Т/с «Кріпосна» (16+)

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Орел і Решка. Шопінг»
09.30 «Орел і Решка. Навколо
світу»
10.30, 18.10 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
11.30 Х/ф «НЕЙМОВІРНА
ПОДОРОЖ МІСТЕРА
СПІВЕТА»
13.30, 21.00 «Інше життя»
14.30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20.10 «Мам, я роблю бізнес!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

ICTV
05.00 Еврика!
05.05 Служба розшуку дітей
05.10 Громадянська оборона
05.55 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.25 Надзвичайні новини
10.10 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
11.20, 13.15 Х/ф «ЦАР
СКОРПІОНІВ-2:
СХОДЖЕННЯ ВОЇНА»
(16+)
12.45, 15.45, 18.45 Факти. День
14.10, 16.15 Т/с «Брюс» (16+)
20.25 Прихована небезпека
21.10 Факти. Вечір
21.30 Т/с «Пес-6» (16+)
22.30 Свобода слова

2+2

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 «Джедаі 2020»
06.20 Т/с «Карпатський
рейнджер» (16+)
10.15 Х/ф «КНИГА ІЛАЯ» (16+)
12.40 Х/ф «ЗГАДАТИ ВСЕ» (16+)
14.55, 16.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Гроші»
20.25, 21.25 Т/с «Козирне місце»
(16+)
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.15 «Орел і решка»
09.25 Т/с «Надприродне» (16+)
11.55 Х/ф «СКЕЛЯ»
14.45 Х/ф «ПОВІТРЯНА
В’ЯЗНИЦЯ» (16+)
ФУТБОЛ-1
17.00 «Хто зверху?» (12+)
06:00, 08:00, 19:20 Топ-матч 06:10
19.00 «Пекельна кухня»
Гезтепе - Трабзонспор. Чемпіонат
21.10 Х/ф «СУДДЯ ДРЕДД»
23.05 Х/ф «СУДДЯ ДРЕДД» (18+) Туреччини 08:10 Рух - Минай.
Чемпіонат України 10:00 «Великий
МЕГА
футбол» 11:40, 22:50 Аякс - ПСВ.
06:30 Страх у твоєму домі 07:30 Чемпіонат Нідерландів 13:20
Остін - Х’юстон Динамо. MLS 15:00,
Бандитська Одеса 09:40, 01:40
19:00, 22:30 Футбол NEWS 15:20
Речовий доказ 10:50 Довідник
Чорноморець - Львів. Чемпіонат
дикої природи 11:50 Скарб.UA
України 17:10 Металіст - Поділля.
12:50 Там, де нас нема 13:50
Чемпіонат України. Перша ліга
Природа сьогодення 14:50
19:30 Ворскла - Шахтар. Чемпіонат
Повітряні воїни 15:50, 21:45 Як
України 21:20 «EXTRA TIME» 22:15
влаштований Всесвіт 16:50,
20:50 Магiя океанiв 17:50, 00:40 Yellow 00:35 Верес - Маріуполь.
Чемпіонат України 02:20 Бешикташ
Секретні території 18:50 Дике
- Галатасарай. Чемпіонат Туреччини
виживання 19:50 Неймовірні
04:05 Десна - Олександрія.
винаходи 22:40 Орел і решка
Чемпіонат України
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23.50 Х/ф «ПРИЗНАЧЕННЯ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.40 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.45 «Орел і решка»
09.50 Т/с «Надприродне» (16+)
12.30 «Кохання на виживання» (16+)
14.20 Х/ф «ТОР 3. РАГНАРОК» (12+)
17.00 «Хто зверху?» (12+)
СТБ
19.00 «Екси» (16+)
05.25 Т/с «Комісар Рекс»
21.00 Х/ф «БЕЗ ОБЛИЧЧЯ» (16+)
08.30 «МастерШеф Професіонали» (12+) 23.55 Х/ф «МОРЕ СПОКУСИ» (16+)
12.05, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
МЕГА
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
06:30 Страх у твоєму домі 07:30 Бандитський
19.05 «СуперМама» (12+)
Київ 09:45, 01:30 Речовий доказ 10:55
20.15, 22.50 Т/с «Некероване кохання»
Довідник дикої природи 11:55 Скарб.UA 12:55
(12+)
Там, де нас нема 13:55 Природа сьогодення
14:55 Повітряні воїни 15:55, 21:45 Як
23.05 Т/с «Кріпосна» (16+)
влаштований Всесвіт 16:50, 20:50 Магiя океанiв
ICTV
17:50, 00:35 Секретні території 18:50 Дике
виживання 19:50 Неймовірні винаходи 22:40
05.00 Еврика!
Орел і решка 23:40 Апокаліпсис: Нескінченна
05.05 Факти
війна 02:40 Вирішальні битви ІІ світової 03:40
05.35, 20.25 Громадянська оборона
Леонід Биков. Зустрічна смуга 04:35 Місто, яке
06.30 Ранок у великому місті
зрадили 05:30 Містична Україна
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
К-1
10.10 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
11.00, 13.30 Х/ф «ЦАР СКОРПІОНІВ-3: 06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
КНИГА МЕРТВИХ» (16+)
08.40 «Ух ти show»
12.45, 15.45 Факти. День
08.50 «Мам, я роблю бізнес!»
13.50 Т/с «Розтин покаже-2» (16+)
09.45, 18.00 «Орел і Решка.
14.50, 16.20 Т/с «Пес» (16+)
Навколосвітня подорож»
17.45 Т/с «Дільничний з ДВРЗ-2» (16+)
11.40 Т/с «Дикий ангел»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
13.30, 21.00 «Інше життя»
21.30 Т/с «Пес-6» (16+)
14.30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
22.35 Т/с «Юрчишини-2» (16+)

20.00 «Орел і Решка. Перезавантаження»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2020»
08.15 Т/с «Мисливці за реліквіями»
10.10 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ» (16+)
13.00 Т/с «Брати по крові-2» (16+)
15.55, 16.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
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, 13:50, 15:20, 15:45, 22:50
Топ-матч 06:10 Чорноморець - Львів.
Чемпіонат України 08:10 Аякс - ПСВ.
Чемпіонат Нідерландів 10:00, 15:00,
20:15, 22:30 Футбол NEWS 10:20
Ворскла - Шахтар. Чемпіонат України
12:10 «Великий футбол» 14:05 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру 15:35, 20:30, 23:00
Yellow 16:00, 18:55, 01:10, 03:25 «Студія
LIVE» 16:50 LIVE. Україна (ж) - Іспанія
(ж). Відбір до ЧС- 2023 19:30 Чемпіонат
Туреччини. Огляд туру 20:40 Бешикташ
- Галатасарай. Чемпіонат Туреччини
23:10 LIVE. Спортінг - Фамалікан. Кубок
португальської ліги 01:35 Металіст 1925
- Олександрія. Кубок України 03:55 Рух Минай. Чемпіонат України

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 Т/с «Моя улюблена Страшко»
21.30, 22.35, 23.55 Т/с «Свати»
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подій дня»

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин»
05:30, 22:00 «Слідство вели... з Леонідом
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
10:00, 11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «ДІАНА: ІСТОРІЯ КОХАННЯ»
(16+)
14:40, 15:40 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий випадок»
18:00, 19:00, 03:30 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00, 03:00 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:45 Т/с «Хороша дружина»
01:25 Х/ф «БУДНІ КАРНОГО РОЗШУКУ»
04:15 «Мультфільм»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Реальна містика

07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.30 Я везу тобі красу
11.30 Т/с «Виходьте без дзвінка
3» (12+)
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Місце під сонцем»
23.10 Т/с «Кришталева мрія» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли мі вдома»
06.05 Т/с «Комісар Рекс»
08.00 «МастерШеф Професіонали»
(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 «Некероване
кохання» (12+)
23.05 Т/с «Кріпосна» (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, 13.30 Х/ф «ЦАР СКОРПІОНІВ-4:
У ПОШУКАХ ВЛАДИ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Т/с «Розтин покаже-2» (16+)
14.45, 16.30 Т/с «Пес» (16+)
17.45 Т/с «Дільничний з ДВРЗ-2» (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Секретний фронт
21.30 Т/с «Пес-6» (16+)

22.35 Т/с «Юрчишини-2» (16+)
23.50 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.15 «Орел і решка»
09.20 Т/с «Надприродне» (16+)
12.40 «Кохання на виживання» (16+)
14.45 Х/ф «НЕЙМОВІРНИЙ ХАЛК»
(16+)
17.00 «Хто зверху?» (12+)
19.00 «Діти проти зірок»
20.35 Х/ф «ВОРОГ ДЕРЖАВИ» (16+)
23.05 Х/ф «КОНВОЇРИ» (16+)

МЕГА
06:30 Страх у твоєму домі 07:30
Бандитська Одеса 09:45, 01:40 Речовий
доказ 10:55 Дикі Філіппіни Найджела
Марвіна 11:55 Скарб.UA 12:55 Там, де
нас нема 13:55 Природа сьогодення
14:55 Повітряні воїни 15:55, 21:45
Як влаштований Всесвіт 16:50, 20:50
Магiя океанiв 17:50, 00:40 Секретні
території 18:50 Дике виживання 19:50
Найекстремальніший 22:40 Орел і решка
23:40 Апокаліпсис: Нескінченна війна
02:40 Вирішальні битви ІІ світової 03:40
Органи на експорт 04:35 Ліліпути 05:35
Містична Україна

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Ух ти show»
08.50, 20.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

09.45, 18.00 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
11.40 Т/с «Дикий ангел»
13.30, 21.00 «Інше життя»
14.30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2020»
08.50 Т/с «Мисливці за реліквіями»
10.45 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ:
ВІДРОДЖЕННЯ» (16+)
13.00 Т/с «Брати по крові-2» (16+)
15.55, 16.55, 19.30 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
20.20 Т/с «Козирне місце» (16+)
22.25 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 19:05 Топ-матч 06:10,
02:30 Спортінг - Фамалікан. Кубок
португальської ліги 08:10 Ворскла
- Шахтар. Чемпіонат України 10:00,
14:45, 20:15, 22:15 Футбол NEWS 10:20,
00:15 Україна (ж) - Іспанія (ж). Відбір до
ЧС- 2023 12:10, 13:00, 15:55, 23:25,
02:00 «Студія LIVE» 12:45, 18:55 Yellow
13:55 LIVE. Верес - Ворскла. Кубок
України 16:25 MLS. Огляд туру 16:55
«FAN TALK» 19:25 «EXTRA TIME» 20:30
Чемпіонат Нідерландів. Огляд туру
21:25 LIVE. Гімарайнш - Бенфіка. Кубок
португальської ліги 04:15 Бешикташ Галатасарай. Чемпіонат Туреччини

П’ЯТНИЦЯ, 29 ЖОВТНЯ

ЧЕТВЕР, 28 ЖОВТНЯ
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»
20.31 «Проспорт»
20.33 «Чистоnews 2021»
20.40 Т/с «Свати»
21.45 «Право на владу 2021»

ІНТЕР
05:00, 04:50 «Телемагазин»
05:30, 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 «РОМІ» (12+)
14:40, 15:40 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий випадок»
18:00, 19:00, 03:55 Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00, 03:00 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:45 Т/с «Хороша дружина»
01:30 Х/ф «БЕРЕМО ВСЕ НА СЕБЕ»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Реальна містика
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.30 Я везу тобі красу
11.30 Т/с «Виходьте без дзвінка 3» (12+)
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Місце під сонцем»
23.10 Слідами українського металобрухту
23.50 Т/с «Кришталева мрія» (12+)

СТБ
05.20 Т/с «Комісар Рекс»
08.20 «МастерШеф Професіонали» (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 «Некероване кохання» (12+)
23.05 Т/с «Кріпосна» (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+)
11.00, 13.30 Х/ф «ЦАР СКОРПІОНІВ-5: КНИГА
ДУШ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с «Розтин покаже-2» (16+)
14.45, 16.30 Т/с «Пес» (16+)
17.45 Т/с «Дільничний з ДВРЗ-2» (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Анти-зомбі
21.30 Т/с «Пес-6» (16+)
22.35 Т/с «Юрчишини-2» (16+)
23.50 Х/ф «АНАКОНДА-2: ПОЛЮВАННЯ НА
ПРОКЛЯТУ ОРХІДЕЮ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20 «Орел і решка»
09.25 Т/с «Надприродне» (16+)
12.55 «Кохання на виживання» (16+)
14.55 Х/ф «НОРБЫТ» (16+)
17.00, 19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.10 Х/ф «БЛЕЙД» (16+)
23.45 Х/ф «КОРАБЕЛЬ-ПРИВИД» (18+)

МЕГА
06:30 Страх у твоєму домі 07:30
Бандитський Київ 09:55, 01:35 Речовий
доказ 11:05 Дикі Філіппіни Найджела
Марвіна 12:00 Скарб.UA 13:00
Місця сили. Хотин 13:55 Природа
сьогодення 14:55 Повітряні воїни
15:55, 21:45 Як влаштований Всесвіт
16:50 Океани 17:50, 00:40 Секретні
території 18:50 Дике виживання 19:50
Найекстремальніший 20:50 Магiя океанiв
22:40 Орел і решка 23:40 Адольф Гітлер.
Шлях 02:45 Вирішальні битви ІІ світової
03:45 Єврорабині 04:40 Професія альфонс 05:35 Містична Україна

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Ух ти show»
08.50, 20.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
09.45, 18.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
11.40 Т/с «Дикий ангел»
13.30, 21.00 «Інше життя»
14.30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2020»
08.15 Т/с «Мисливці за реліквіями»
10.10 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ»
(16+)
13.05 Т/с «Брати по крові-2» (16+)
15.55, 16.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Секретні матеріали 2021»
(дайджест)
20.20 Т/с «Козирне місце» (16+)
22.25 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10, 22:50
Чорноморець - Шахтар. Кубок України
08:10 «FAN TALK» 10:00, 14:45, 19:45,
22:30 Футбол NEWS 10:20 Оболонь Агробізнес. Чемпіонат України. Перша
ліга 12:10 «EXTRA TIME» 13:00, 15:55,
20:55 «Студія LIVE» 13:55 LIVE. Альянс
- Львів. Кубок України 16:25 Гімарайнш
- Бенфіка. Кубок португальської ліги
18:15 Yellow 18:25 MLS. Огляд туру
18:55 LIVE. Рух - Зоря. Кубок України
21:25 Чемпіонат Нідерландів. Огляд
туру 00:35 Спортінг КС - Лос-Анджелес
Гелаксі. MLS 02:20 Металіст - Колос.
Кубок України 04:05 Фламенгу Атлетіку Паранаенсі. 1/2 фіналу. Кубок
Бразилії

СУБОТА, 30 ЖОВТНЯ
1+1
05.30, 06.00, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
18.30 «Світ навиворіт - 13. Еквадор»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба новин»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Маскарад»
22.00 «Жіночий квартал 2021»
23.40 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05:10 «Телемагазин»
05:40 «Орел і решка.
Перезавантаження»
06:35 «Мультфільм»
07:00 Х/ф «ЖАНДАРМ ІЗ СЕНТРОПЕ»
09:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10:00 «Все для тебе»
11:00 «Позаочі»
12:00 Х/ф «ЛЮДИНА-АМФІБІЯ»
14:00 Т/с «Ні кроку назад!» (12+)
20:00, 03:45 «Подробиці»
20:30 «Місце зустрічі»
22:05 Т/с «Побачити океан» (12+)
01:55 Х/ф «КАЗКА ПРО ЖІНКУ ТА
ЧОЛОВІКА»
03:15 Х/ф «ІДЕАЛЬНИЙ ЧОЛОВІК»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.30 Реальна містика
10.30 Т/с «Щоб побачити веселку» (16+)
14.10, 16.00 Т/с «Мій милий знайда» (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Шоу Маска - 2
23.30 Що? Де? Коли?

СТБ
05.25, 10.55 Т/с «Некероване
кохання» (12+)
07.50 «Неймовірна правда про
зірок»
16.40 «Хата на тата» (12+)

19.00 «Україна має талант»
22.00 «МастерШеф» (12+)

ICTV
05.35 Скарб нації
05.45 Еврика!
05.50 Факти
06.20 Анти-зомбі
07.15 Громадянська оборона
08.15 Прихована небезпека
09.15, 13.00 Т/с «Дільничний з ДВРЗ-2» (16+)
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф «СТРІЛЕЦЬ» (16+)
16.55 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ПОДОРОЖ-2: ТАЄМНИЧИЙ
ОСТРІВ» (12+)
21.00 Х/ф «РОЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
23.25 Х/ф «ШВИДШЕ КУЛІ» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 «Хто проти блондинок?»
(12+)
08.05, 10.00 «Kids time»
08.10 Х/ф «ПІВНІЧНИЙ ПОЛЮС»
10.05 «Орел і решка. Земляни»
11.00 «Орел і решка. Чудеса світу»
13.15 «Хто зверху?» (12+)
15.40 М/ф «Альоша Попович і
Тугарин Змій» (16+)
17.05 М/ф «Добриня Микитич і
Змій Горинич» (16+)
18.35 Х/ф «КАПІТАН МАРВЕЛ»
(12+)
21.00 Х/ф «ЧОРНА ПАНТЕРА»
(12+)
23.50 Х/ф «КЛІК: З ПУЛЬТОМ ПО
ЖИТТЮ» (16+)

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, 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»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Ліга сміху 2021»
22.40 «Маскарад»

ІНТЕР
05:20, 23:50 «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 «ЄЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТИЙ
ВІК» (16+)
14:40, 15:40, 01:35 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «007: КАЗИНО РОЯЛЬ»
(16+)
04:00 «Орел і решка.
Перезавантаження»

УКРАЇНА
06.30 Реальна містика
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.40 Т/с «Не говори мені про любов»
(12+)
14.40, 15.30 Т/с «Сім’я і трохи
справедливості» (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Свобода слова Савіка Шустера

СТБ
07.00, 19.00, 22.50 «Холостячка
Злата Огнєвіч» (12+)
11.30 «Як вийти заміж» (16+)
12.20, 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
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10, 20.10 Дизель-шоу (12+)
11.45, 13.15, 23.00 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с «Розтин покаже-2» (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Пес» (16+)
16.50 Т/с «Дільничний з ДВРЗ-2» (16+)
18.45 Факти. Вечір

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «Вар’яти» (12+)
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.15 «Орел і решка»
09.25 «Пекельна кухня»
11.40 «Екси» (16+)
13.50 «Діти проти зірок»
15.10 Х/ф «СУДДЯ ДРЕДД»
17.00 Х/ф «БЛЕЙД» (16+)
19.40 Х/ф «БЛЕЙД 2» (16+)
22.00 Х/ф «БЛЕЙД: ТРІЙЦЯ» (16+)

МЕГА
06:30 Страх у твоєму домі 07:30
Бандитська Одеса 10:00, 01:40
Речовий доказ 11:10 Дикі Філіппіни
Найджела Марвіна 12:05 Скарб.UA
13:05 Місця сили. Ніжин 13:55 Природа
сьогодення 14:55 Повітряні воїни
15:55, 21:45 Як влаштований Всесвіт
16:50 Океани 17:50, 00:40 Секретні
території 18:50 Дике виживання 19:50
Найекстремальніший 20:50 Магiя
океанiв 22:40 Орел і решка 23:40
Адольф Гітлер. Шлях 02:50 Вирішальні
битви ІІ світової 03:50 Прокляття Че
Гевари 04:40 Правда життя 05:50
Містична Україна

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»
08.50, 20.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
09.45 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
11.40 Т/с «Дикий ангел»
13.30, 21.10 «Інше життя»
14.30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
18.00 Х/ф «ВЕЧЕРЯ З ПРИДУРКАМИ»
(16+)
22.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2020»
09.25 Т/с «Мисливці за реліквіями»
10.25 Х/ф «ЛЕДІ ЯСТРУБ»
13.00 Т/с «Брати по крові-2» (16+)
15.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА ЧЕТВІРКА»
(16+)
21.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА ЧЕТВІРКА-2»
(16+)
23.15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Верес - Ворскла. Кубок України
08:10 Гімарайнш - Бенфіка. Кубок
португальської ліги 10:00, 15:00,
19:00, 22:30 Футбол NEWS 10:20,
13:00, 15:20, 17:30 «Студія LIVE»
11:15 Альянс - Львів. Кубок України
13:30 Спортінг КС - Лос-Анджелес
Гелаксі. MLS 15:45 Металіст - Колос.
Кубок України 18:00 «УПЛ. Розклад
туру» 19:20 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру 19:55 LIVE. Трабзонспор
- Різеспор. Чемпіонат Туреччини
20:45, 21:55 Yellow 22:05 MLS. Огляд
туру 22:50 Рух - Зоря. Кубок України
00:35 Фламенгу - Атлетіку Паранаенсі.
1/2 фіналу. Кубок Бразилії 02:20
Чорноморець - Шахтар. Кубок України
04:05 «FAN TALK»

НЕДІЛЯ, 31 ЖОВТНЯ
Океани 21:00 Людина і Всесвіт:
протистояння 01:05 Левиний рик
02:05, 05:55 Містична Україна 03:10
Таємниці кримінального світу

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
09.40 Х/ф «ОСТІН ПАУЕРС:
МІЖНАРОДНА ЛЮДИНАЗАГАДКА»
11.15 Х/ф «ВЕЧЕРЯ З
ПРИДУРКАМИ» (16+)
13.30 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2020»
09.00 «Віпи і топи»
10.50 «Загублений світ»
12.50 Х/ф «У ПОШУКАХ СКАРБІВ
НІБЕЛУНГІВ» (16+)
15.15 Х/ф «СПИС ДОЛІ» (16+)
17.50 Х/ф «У ПОШУКАХ
БУРШТИНОВОЇ КІМНАТИ»
(16+)
20.05 Х/ф «СКЕЛЕЛАЗ» (16+)
22.15 Х/ф «МІНЬЙОН» (18+)

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 00:55 Топ-матч
06:10 Санта-Клара - Порту. Кубок
португальської ліги 08:10 Альянс Львів. Кубок України 10:00, 15:00,
17:45, 22:30 Футбол NEWS 10:20
«УПЛ. Розклад туру» 11:20, 03:00
Трабзонспор - Різеспор. Чемпіонат
Туреччини 13:10 Металіст - Колос.
МЕГА
Кубок України 15:20 Чемпіонат
06:30 Випадковий свідок 09:10
Туреччини. Огляд туру 16:00 Yellow
Речовий доказ 10:20 Правда життя
11:20, 18:05 У пошуках істини 12:20, 16:15, 18:55 «УПЛ ONLINE» 16:55
LIVE. Шахтар - Десна. Чемпіонат
00:00 Секретні території 13:20
України 19:30 Чемпіонат Нідерландів.
Вирішальні битви ІІ світової 14:20
Огляд туру 20:25 LIVE. Інтер Маямі Таємниці Бермудського трикутника
Нью-Йорк Сіті. MLS 01:10 Маріуполь
17:05 Природа сьогодення 19:00
- Динамо. Чемпіонат України 03:50
Довідник дикої природи 20:00
Інгулець - Верес. Чемпіонат України

1+1
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт - 13.
Еквадор»
11.00 «Світ навиворіт»
18.30 «Світське життя. 2021»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танці з зірками 2021»

ІНТЕР
05:05 Х/ф «ЯКЩО ЙДЕШ,
ТО ЙДИ»
06:55 Х/ф «ЖАНДАРМ У НЬЮЙОРКУ»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 12:00 «Інше життя»
12:50 «Речдок. Велика справа»
17:15 Х/ф «007: КАЗИНО
РОЯЛЬ»
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Т/с «Ні кроку назад!» (12+)

УКРАЇНА
05.50 Сьогодні
06.50 Реальна містика
09.10 Т/с «Місце під сонцем»
17.00, 21.00 Т/с «Мить,
вкрадена у щастя» (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00 Т/с «Щоб побачити
веселку» (16+)

СТБ
09.10 «МастерШеф» (12+)
13.45 «СуперМама» (12+)
18.40 «Битва екстрасенсів»
(16+)
21.00 «Один за всіх» (16+)
22.10 «Таємниці ДНК» (16+)
23.20 «Україна має талант»

ICTV
05.45 Прихована небезпека
06.40 Антизомбі
07.40 Секретний фронт
08.40 Громадянська оборона

09.40 Х/ф «АТОМНА
БЛОНДИНКА» (16+)
11.55, 13.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.45 Факти. День
14.05 Т/с «Пес» (16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «РЯТУВАЛЬНИКИ
МАЛІБУ» (16+)
23.45 Х/ф «ВОДІЙ ДЛЯ КОПА»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05.45, 23.25 «Вар’яти» (12+)
06.45, 08.15 «Kids time»
06.50 М/ф «Том і Джеррі:
Загублений дракон»
08.20 М/ф «Альоша Попович і
Тугарин Змій» (16+)
10.00 М/ф «Добриня Микитич і
Змій Горинич» (16+)
11.25 Х/ф «КЛІК: З ПУЛЬТОМ
ПО ЖИТТЮ» (16+)
13.40 Х/ф «КАПІТАН МАРВЕЛ»
(12+)
16.05 Х/ф «ЧОРНА ПАНТЕРА»
(12+)
18.55 Х/ф «УЧЕНЬ ЧАРОДІЯ»
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСІЇ:
ПІСКИ ЧАСУ» (16+)

Що віщують зорі

2+2

08.35 «Ух ти show»
09.40 «Орел і Решка. Шопінг»
10.35 Х/ф «ПАСТКА ДЛЯ
ПРИВИДА»
12.20 Х/ф «ОСТІН ПАУЕРС:
МІЖНАРОДНА
ЛЮДИНА-ЗАГАДКА»
14.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.05 «Джедаі 2020»
08.10 «Загублений світ»
12.20 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ» (16+)
14.20 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-2» (16+)
16.20 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-3» (16+)
18.10 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-4» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНИЙ» (16+)
22.05 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО В КАПКАН»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 12:40, 01:20, 03:20
МЕГА
Топ-матч 06:10 АЗ Алкмаар 06:50 Випадковий свідок 09:25 Зволле. Чемпіонат Нідерландів
08:10 «FAN TALK» 10:00,
Речовий доказ 10:35 Правда
13:00, 14:45, 17:45, 20:15, 23:00
життя 11:35, 18:30 У пошуках
Футбол NEWS 10:20 Шахтар
істини 12:30, 00:15 Секретні
- Десна. Чемпіонат України
території 13:30 Вирішальні
12:10, 13:15, 15:55, 16:25, 18:55
битви ІІ світової 14:30 Людина
«УПЛ ONLINE» 12:50, 23:20
і Всесвіт: протистояння 17:30
Yellow 13:55 LIVE. Колос - Львів.
Природа сьогодення 19:30
Чемпіонат України 16:55 LIVE.
Океани 21:30 Таємниці
Бермудського трикутника 01:15 Рух - Олександрія. Чемпіонат
України 19:25 LIVE. Металіст
Левиний рик 02:15 Містична
1925 - Зоря. Чемпіонат України
Україна 03:10 Прихована
21:20 «Великий футбол» 23:30
реальність
Спарта - Феєнорд. Чемпіонат
К-1
Нідерландів 01:30 Галатасарай
- Газіантеп. Чемпіонат Туреччини
06.30 «TOP SHOP»
03:40 Орландо - Нешвілл. MLS
08.00 М/с «Кротик і Панда»

Гороскоп на 25 - 31 жовтня
ОВЕН. Не забувайте про хліб насущний і побутові справи. Начальство може
підтримати ваші нові ідеї. Головне – знайти
можливість їх викласти. Можна освоїти нову
професію, знайти високооплачувану роботу,
зайнятися тим, до чого лежить душа. Сприятливий
день – понеділок, несприятливий – середа.
ТЕЛЕЦЬ. Роботи багато, як ніколи, але
вас це не лякає. За вашу працьовитість
одержите солідну винагороду. Бажано триматись подалі від усяких авантюр, пов’язаних з легким збагаченням. Не чекайте виграшу в лотерею або вдалого заміжжя, ваша доля – у ваших
руках. Сприятливий день – п’ятниця, несприятливий
– середа.
БЛИЗНЮКИ. У вас буде багато цікавих
і вигідних проектів, контактів і справ. Якщо
будете активні й креативні, то досягнете
чудових результатів. В особистому житті все
також іде саме туди, куди вам потрібно. Очікуються приємні зміни в родині. Сприятливий день –
четвер, несприятливий – понеділок.
РАК. Ваші справи налагоджуватимуться. Просто насолоджуйтеся моментом. За
бажання можна буде реалізувати найсміливіші задуми. На роботі у вас буде складатися
творча й радісна атмосфера. Все вдаватиметься з мінімальними витратами сил і засобів. Завдяки гарному настрою ви дуже багатьом зможете допомогти,
підтримавши у важку хвилину. Сприятливий день –
понеділок, несприятливий – середа.
ЛЕВ. Плани й задуми можуть реалізуватися, але не обов’язково принесуть радість.
І кар’єрний зліт може коштувати вам нервів
і здоров’я. В особистому житті не варто бути
відкритою книгою, постарайтеся заінтригувати партнера, ви від цього тільки виграєте. Сприятливий день – вівторок, несприятливий – четвер.
ДІВА. Якщо щось піде не так, не варто панікувати. Може, воно й на краще. Вчіться знаходити нове у звичайних речах. Тиждень повинен принести гарний настрій, поступовий
інтелектуальний підйом і удачу в кар’єрі. Сприятливий день – середа, несприятливий – понеділок.
ТЕРЕЗИ. У вашому житті досить імовірні
позитивні зміни, але вони прийдуть несподівано. Проте, зробити ви встигнете багато
чого, якщо, звичайно, з ентузіазмом візьметеся за діло. Сприятливий день – п’ятниця,
несприятливий – середа.
СКОРПІОН. Ви відчуєте легкість, піде в
минуле багато чого з того, що вас дратувало й не давало йти вперед. Початок тижня
сприятливий для спілкування в неформальному ключі. Зайва строгість може відштовхнути кого завгодно, постарайтеся бути вільнішим. Сприятливий день – понеділок, несприятливий – п’ятниця.
СТРІЛЕЦЬ. Цей період буде сповнений
випадковостей. Ви зможете завести корисні знайомства, цьому буде сприяти ваш
дар красномовства й вміння переконувати
навколишніх. Можуть посипатися всілякі
привабливі пропозиції. Сприятливий день – п’ятниця,
несприятливий – середа.
КОЗЕРІГ. Вас можуть очікувати серйозні
життєві зміни. Можливо, ви довідаєтеся про
зраду коханої людини або нечесності ділового партнера. Від вас буде потрібно терпіння, поставлених завдань буде багато, виберіть
найважливіші й постарайтеся виконати їх. Сприятливий день – четвер, несприятливий – вівторок.
ВОДОЛІЙ. Сприятлива робота індивідуального плану. Постарайтеся не допускати
прояву егоїзму стосовно колег і близьких
людей, не будьте дріб’язковим. Вас багато
чого буде дратувати, але постарайтеся не зривати негатив на близьких. Сприятливий день – понеділок, несприятливий – четвер.
РИБИ. У найближчі дні вас буде супроводжувати успіх у будь-якому починанні.
Хоча й доведеться займатися малоцікавими справами й терпляче розгрібати завали
дрібних проблем. Сприятливий день – середа, несприятливий – п’ятниця.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Осіннє меню — особливе
Справді, коли погода не тішить теплом, організм витрачає більше калорій, аби зігрітися. Тож
час не лише діставати з дальніх полиць пальта й шапки, а й у раціон харчування вносити
корективи. Науковці стверджують, що деякі продукти посилюють термогенез — виділення
тепла в процесі спалювання калорій, отриманих із їжі. Зокрема ті, що містять протеїни
тваринного походження, багаті білком, приміром м’ясо, птиця, риба, печінка, яйця, сир. На
гарнір холодної пори краще готувати бобові: горох, квасолю, сочевицю, боби, шпарагівку,
нут — вони повільно засвоюються і надовго забезпечують відчуття ситості. Варто включити
в меню й цільнозернові каші, а також сезонні овочі — тушковані або запечені
Фото із сайту tvoemisto.tv.

ЦИБУЛЕВИЙ СУП
У ГОРЩИКАХ
Інгредієнти: 6–8 середніх цибулин,
2 ст. л. вершкового масла, 2 ст. л. оливкової олії, 3 ст. л. борошна, мускатний
горіх, сіль, мелений перець, дрібка солі,
100 мл білого сухого вина, 5 скл. бульйону (м’ясного чи овочевого), 100–120 г
твердого сиру, грінки.
Приготування. Цибулю нарізати
кубиками або півкільцями й смажити на
олії або вершковому маслі на великому
вогні доти, поки не виділиться багато
соку. Тоді зробити мінімальний вогонь
і пасерувати якнайдовше (приблизно
півгодини), періодично помішуючи.
Тоді всипати сіль, перець та цукор, перемішати й пасерувати ще 10 хвилин,
після чого додати борошно, обсмажити декілька хвилин. Якщо хочете, щоб
шматочки цибулі зовсім не відчувалися,
а суп мав ніжну консистенцію, то збийте
суміш блендером. Влити до пюре вино,

КВАСОЛЯ, ТУШКОВАНА
В ТОМАТІ

Фото із сайту eda-doma.com.

ретельно перемішати, присмачити мускатним горіхом, залити бульйоном і
варити на повільному вогні протягом
20 хвилин, далі розлити у глиняні горщики. На сухій сковорідці обсмажити
шматочки батона або французького
багета. Сир натерти на тертці. У кожен
горщик із супом покласти по столовій
ложці сиру. На нього — грінку й знову
столову ложку тертого сиру. Запікати
в духовці у горщиках до розплавлення
сиру.

РУЛЕТ ІЗ КУРЯЧОГО ФІЛЕ
З БЕКОНОМ ТА СИРОМ
Інгредієнти: 0,5 кг курячої грудинки, 200 г бекону, 200 г плавленого сиру,
1 ст. л. олії, чорний мелений перець та
сіль — за смаком.
Приготування. Філе відбити, посолити й поперчити. На кожен шматочок
курятини покласти по тонкій скибочці
бекону та плавленого сиру. Згорнути
рулетиком і скріпити зубочисткою, щоб
при запіканні вони не розпалися (можна також скористатися ниткою, обмотавши нею рулетик). Викласти на змащену сковорідку й обсмажити зусібіч
до золотистої скоринки. Коли трохи

Фото із сайту youtube.com.

схолонуть, зняти з рулетиків шпажки (чи
нитки), викласти у форму, залити вершками або сметаною і запекти у розігрітій
до 200°С духовці протягом 20 хвилин.
Подавати з картопляним пюре.

КАРТОПЛЯНА
«ГАРМОШКА»
Інгредієнти: картопля, часник, зелень (кріп, петрушка), перець червоний
стручковий, сіль, олія.
Приготування. Велику картоплю
добре помити, якщо шкірочка тонка, то
можна не чистити. В кожній картоплині зробити паралельні надрізи через
0,5–0,8 см, не доходячи до кінця. Почищені часник і перець дрібно нарізати.
Зелень помити, обсушити й посікти.
Змішати часник, зелень, перець, посолити, полити олією, добре розім’яти
ложкою. Викласти бараболю на деко
або у форму для запікання, начинити
приготовленою сумішшю, полити олією

Фото із сайту youtube.com.

і запікати при температурі 200 градусів
50–60 хвилин.
До речі. Маєте кусень сала або грудинки — наріжте тонкими скибочками,
повставляйте в надрізи і запікайте разом із бульбою.

Інгредієнти: 3 скл. квасолі, 2–3 цибулини,
2–3 морквини, 0,5 скл. томатного соусу (або
2 ст. л. томатної пасти), 2 ст. л. борошна, сіль,
перець та зелень — за смаком.
Приготування. Квасолю замочити на кілька годин у холодній воді, далі зварити майже
до готовності. Цибулю нарізати півкільцями
й обсмажити на олії, всипати натерту моркву
і потушкувати разом декілька хвилин. У каструлю до квасолі додати зажарку, якщо мало
рідини, то долити і довести до кипіння. На сухій сковороді підсмажити до ледь жовтуватого
кольору борошно, розвести його водою або

Фото із сайту patelnya.com.

овочевим бульйоном, добре розтерти, щоб не
було грудочок, і влити до квасолі. Посолити,
поперчити, додати томатний соус або пасту і
тушкувати до готовності. При подачі притрусити дрібно посіченою зеленню.

КАРТОПЛЯНА ЗАПІКАНКА
ІЗ ФРИКАДЕЛЬКАМИ
Інгредієнти: 500 г м’ясного фаршу, 1 кг картоплі, 200–300 г помідорів чері, 2 яйця, 1 велика цибулина, 1 морквина, 3 зубчики часнику,
3 ст. л. манки, 5 ст. л. майонезу, 1 ч. л. куркуми,
2 ч. л. гірчиці, сіль, перець — за смаком, невеликий пучок кропу, олія.
Приготування. Пасеруємо в олії нарізану
маленькими кубиками цибулину, подрібнений
часник і натерту на середній тертці моркву,
приправляємо куркумою, охолоджуємо. Сиру
картоплю чистимо і тремо на тертці, змішуємо її з майонезом, гірчицею, яйцями, манкою,
сіллю, перцем, посіченою зеленню. Додаємо в
картопляну масу смажанину з моркви, цибулі
й часнику. Все ретельно перемішуємо, викладаємо у змащену олією форму і розрівнюємо.

Фото із сайту vserecepty.net.

Фарш солимо, перчимо, вимішуємо і змоченими у воді руками формуємо фрикадельки. Рівномірно розподіляємо по поверхні картопляної маси, злегка втискаючи в неї, помідори чері
і м’ясні кульки. Ставимо форму в попередньо
прогріту до 180°С духовку і запікаємо до готовності.

ТЕРТИЙ ПИРІГ ІЗ СИРОМ
«ХВИЛИНКА»
Інгредієнти: для тіста — 3 склянки борошна, 250 г маргарину або вершкового масла,
0,5 склянки цукру, 1 яйце, 0,5 ч. л. соди,
1 ч. л. оцту; для начинки — 500 г сиру, 0,5 склянки сметани, цукор, цедра лимона, родзинки —
за смаком, 1/3 ч. л. соди, 2 ч. л. крохмалю.
Приготування. Почнемо з начинки. Для
цього сир зі сметаною перетерти з допомогою
блендера або крізь сито, додати цукор, крохмаль і соду. Ізюм залити на кілька хвилин гарячою водою, промити і просушити, цедру лимона
натерти і всипати їх у сметанно–сирну масу.
Тепер приготуємо тісто. Борошно попередньо просіяти і висипати в миску. Додати
вершкове масло або маргарин, соду (погасити
оцтом), цукор (збитий з яйцем) і все разом руками перетерти на крихту. Духовку увімкнути,
щоб розігрівалася, а тим часом у форму, змащену маслом, висипати 2/3 частини крихти,
розрівняти і злегка утрамбувати ложкою. Поверх неї викласти сирно–сметанну начинку,

Фото із сайту sushi-box.su.

розподіливши її рівномірно, і знову посипати
крихтою, що залишилася. Випікати в розігрітій
до 180 градусів духовці протягом 30–35 хвилин.
Пиріг краще спочатку остудити і лише потім виймати з форми і нарізати, щоб вийшли
акуратні шматочки.
До речі. Щоб підготувати цедру для випічки, досить злегка потерти верхню частину шкірки лимона на тертку (без білої частини).
Цедру і родзинки не обов'язково використовувати, це справа смаку. У сирну начинку
можна додати ванільний цукор.

www.volyn.com.ua
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«Нічого не бачу, нічого не чую, нічого
не скажу»... про «операцію» Ван Гога
Фото із сайту mariaboruh.blogspot.com.

«Автопортрет із відрізаним вухом та люлькою». Вінсент Ван Гог (1889).

“

У композиції, яка називається «Самбікі-Сару»,
неприйняття зла втілено в мавпах не просто так.
Ці тварини в синтоїзмі, традиційній релігії Японії,
священні. Вони вважаються талісманом, який
охороняє від наклепів.

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 –
У фігурках цих мавпочок на ім’я Кікадзару, Івадзару, Мідзару закладена
ідея уникати поганих вчинків і дотримуватися мудрої обережності.

Глянувши на ці два
зображення – мавпочок із
японського містечка Нікко
(привітик теорії біологічної
еволюції людини від
британського пана Чарлза
Дарвіна) й автопортрета
голландського маляра Ван
Гога, бувалі у бувальцях
наші гравці одразу побачать
відповідь на запитання, над
яким вони мудрували аж із
23 вересня

няшників, і навіть героїв Дарвіна…
Яке пропущене слово – орган
тіла людини – ми заховали?
А тепер, щоб довго не розтікатися мислію по древу, одразу оголосимо відповідь – це ВУХА. Про
таке «намисто» написав лауреат
Шевченківської премії-2004, волинський письменник Василь Слапчук у книзі «Поміж світів і сяяння
світил» (видавництво «Український
пріоритет», 2016).

У своїй книзі «Південна студія:
Ван Гог у Провансі» британський
мистецтвознавець Мартін Бейлі
пише, що художник відрізав своє
вухо, коли дізнався, що його брат
Тео, з яким був дуже близьким,
заручився.

балу і 100 гривень призових.
Переможців назвали – час шукати нових!
Чиє зображення знаходиться
у гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати до 6 листопада тільки у вигляді
телефонного sms-повідомлення на

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.
І в вас, і в нас хай буде гаразд!
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Фото із сайту mixsport.pro.
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Грицько ГАРБУЗ
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роте, за нашими правилами,
насамперед маємо нагадати
запитання, відповідь на яке
почали оголошувати.
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«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» –
38 (2021)
«… Вона вперто вважала мене
бабником.
Часом я пробував віджартовуватися. Проте клинило мене на
чорному гуморі.
– Та були в мене жінки, були…
Може, 421, а може, 736, точно не
пам’ятаю, треба буде … (три крапки замінили пропущене слово. –
Г.Г.) порахувати».
(Потім наш герой уточнює, що
цей орган людського тіла – пропущене слово – любили колекціонувати спецназівці, на що героїня відповідає напрочуд холоднокровно:
«Якщо я коли-небудь знайду це намисто, то нітрохи не здивуюся»). А
я додав би до його характеристики
й індіанського колориту, й особливості любові, й чарівної музики, і со-

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

Тижневик
«Цікава газета на вихідні»
www.volyn.com.ua

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» – 42 (2021)
Дивлячись на це фото, ви одразу згадаєте відомий у світі крилатий
вислів. Його автора ми і заховали.
І лише двоє учасників змогли
дати правильну відповідь на запитання – це Віта Бобко із села Затурці Володимир-Волинського
району Волині і Наталія Белая із
міста Винники Львівської області, які й отримають по 1 заліковому

номери: 0501354776 і 0672829775
(наприклад: «Дерево», «Три ведмеді», «Світлана Орловська»), але
обов’язково вказати після слова–
відповіді у дужках ще й своє ім’я і
прізвище (наприклад: «М’яч» (Максим Мохнюк)».

Засновник: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Газета «Волинь».
Головний редактор і відповідальний за випуск —
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович.
Зареєстрована 6 листопада 2017 року.
Набрана і зверстана в комп’ютерному центрі
ТзОВ «Газета «Волинь».
Адреса редакції і видавця:
43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Безліса ділянка Українських Карпат. 6. Урочисте відкриття художньої виставки для запрошених гостей. 7. Повітряна оболонка Землі. 12. У США пастух-вершник, що пасе табуни коней у степах. 13. Те саме, що й алфавіт. 14. Символ віри, основи
світогляду, переконань. 16. Молодий спортсмен. 17. Місто з найдовшим будинком у світі.
18. Сильний вихор. 19. Квант світла. 21. Квадратна плита, що становить верхню частину
капітелі колони. 25. Поема Т. Шевченка. 27. Морська тварина з прозорим драглистим тілом.
28. Прилад, інша назва якого висотомір. 29. Столиця Ісландії. 30. Потужне судно, що ламає
кригу та прокладає шлях іншим суднам.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Електронний пристрій для відображення інформації. 2. Холодолюбна
риба родини тріскових. 3. Стрімке урвище. 4. Кінний візок з кулеметом. 8. Морський рак.
9. Ресурси, запаси, нагромадження. 10. Реєстрова бібліотечна картка читача. 11. Один з
найвидатніших французьких акторів. 14. Високий стрімкий берег. 15. Варена олія, що йде
на виготовлення і розведення олійних фарб, лаків. 20. Учасник у будь-якій справі. 22. Деталь
для з’єднання. 23. Предмет торгівлі; товар. 24. Місто на Хмельниччині. 26. Поминальна
страва. 27. Інструмент для нарізання внутрішньої різьби.
Склав Микола ДЕНИCЮК.
ВІДПОВІДЬ НА ЧАЙНВОРД «ЖОВТНЕВИЙ»
1-2. Музика. 2-3. Автомобілізм. 3-4. Маркетолог. 4-5. Грибник. 5-6.
Козак. 6-7. Кухар. 7-8. Ріелтор. 8-9. Реклама. 9-10. Анімація. 10-11. Ярлик.
11-12. Контакт. 12-13. Торт. 13-14. Тренер. 14-15. Рап. 15-16. Покрова. 1617. Азурит. 17-18. Телефон. 18-19. Неофіт. 19-20. Туш. 20-21. Шлях. 21-22.
Художник. 22-23. Кріп. 23-24. Пошта.

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

Корона конкурсу «Міс Україна —
Всесвіт-2021» дісталася дівчині,
яка майже не фарбується
«Я вважаю, що найкращий зовнішній вигляд — це чисте волосся,
здорова шкіра, усмішка і кохання», — говорить королева краси Анна
Неплях (на фото)
Фото із сайту tsn.ua.

Василь КІТ

-річна учасниця телешоу
«Холостяк» Анна Неплях перемогла у фіналі українського відбору «Міс Україна — Всесвіт2021», що пройшов у «Fairmont Grand
Hotel» у Києві. Найчарівнішу дівчину
обрали з-поміж 15 конкурсанток
із різних міст України. Зазвичай конкурс краси проходить у США, але цього року він відбудеться в Ізраїлі.
Анна Неплях родом із Дніпра, наразі займається живописом й успішно
експонує свої роботи за кордоном.
У своєму блозі переможниця відбору
пише про спорт, їжу, ділиться враженнями від поїздок і викладає світлини
зі зйомок для модних глянців. Свою
участь у телешоу «Холостяк-10» красуня пояснила журналістам пошуком
харизматичного й мужнього чоловіка,
інтелектуального та емоційно стабільного. Цікаво, що у щоденному житті
вона майже не фарбується, а в дитинстві її часто цькували за зовнішність.

Ніхто не знає, як свої
гріхи спокутуватиме

27

Їй висловлювали співчуття, слова підтримки. Даниїла
кивала у відповідь. Але нічого не відчувала. В душі
порожнеча. Сліз не було. Лише зачепили перешіптування
родини покійного чоловіка:
— Це ж треба, вона жива, а Мирослава не стало. — Як же
їй вдалося викарабкатись?
— Наче свою болячку йому передала, — мовила
Мирославова рідна тітка, яка славилась скандальною
натурою. Свояки перешіптувалися так, щоб Даниїла чула.
Вони звинувачували її. Але в чому?!
Ольга ЧОРНА
І красива, і розумна, і незаміжня...
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Найчарівнішу дівчину обрали з-поміж 15 конкурсанток
із різних міст України.

«Батько наш Бандера»: школярі потролили
проросійську вчительку
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Діти співали повстанську пісню,
яка вже «рве» усі тренди у TikTok
Микола ДЕНИСЮК
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Повстанські пісні у виконанні київських дітей доводять нашого північносхідного сусіда до сказу.

співають про Бандеру перед багатьма
вчителями. Хто саме з них та «жертва»
флешмобу, сказати важко.

«БАТЬКО НАШ БАНДЕРА».
ЩО ВІДОМО ПРО ПІСНЮ
Це повстанський твір, в якому
йдеться про українця, котрий боровся
з «москалями» та загинув під час геро-

аниїла після похорону чоловіка вперше довго спала.
Прокинулася під обід. Навстіж відчинила вікна. Вітер
ніс у місто з полів запах диму. За вікном на березі
рябіли жовті листочки.
— Осінь, — мовила жінка сама до себе. — Моя сорок
восьма осінь…
…До цього дня вона була щасливою. А, може, їй просто
здавалося. Може, щастя несправжнє. Можливо, це була
її вигадка, тому що кохала Мирослава, чоловіка свого.
Раділа, що росте красуня донечка. Що живуть не гірше
за інших. І раптом…
— У вас онкологія, — прибив страшним повідомленням лікар.
Даниїла не йняла віри почутому.
— Помилка… це помилка, — заперечувала. — Потрібне додаткове обстеження.
— На жаль, це правда. Треба лікуватися. І вірити: шанс
завжди є.
Вона вірила. Ще й як вірила… Бо не може залишити
доньку напівсиротою. А Мирослав… Він навіть не знає,
де ложки лежать, не те що якусь страву приготувати.
Хіба що яєчню…
Даниїла мовчала про недугу день, другий… І врешті
зважилася розповісти рідним. Чоловік не мовив жодного
слова співчуття. Лише кинув спересердя:
— Це ж грошей скільки на лікування треба!
— Плакав мій новий комп’ютер, — зітхнула донька.
Даниїла такого не очікувала. Почала виправдовуватися.
Мирослав не дослухав — пішов на балкон курити. Донька
подалась у свою кімнату. Даниїла безпорадно стояла посеред кухні. В цю мить їй справді хотілося померти…
…Почалося лікування. Воно тягнуло гроші та нерви.
З дому — до лікарні. З лікарні — додому. Якби не сестра,
Даниїла не знає, що й робила б. У старшої сестри із чоловіком бізнес. Хліб, різну здобу випікали. Мали непогані
прибутки. Лариса завжди допомагала. Коли Даниїлі йшов
сімнадцятий рік, не стало батьків. В аварії загинули. Відтоді Лариса опікувалася молодшою сестрою. Раділа, що
та вступила в інститут. Заміж видала. Залишила Даниїлі
батьківську квартиру. Лариса з чоловіком власне житло
у передмісті звели.
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українському сегменті китайської програми TikTok декілька
днів набирає популярності новий тренд — підлітки співають на камеру пісню про Степана Бандеру та викладають відео у мережу. У Києві вони
пішли ще далі — вирішили використати її не тільки для соціальних мереж,
а потролили вчительку-«ватницю».
Школярі співають про Бандеру під час
уроків, на перервах, у класах та роздягальнях, у туалетах і коридорах.
Щоправда, про яку саме вчительку йдеться, невідомо. Є лише інформація, що наразі викладачка, яка має проросійські погляди, відмовляється виходити на роботу. На відео, які активно
«вірусяться» у TikTok та інших соціальних мережах, можна побачити, що діти

«Раділа, що росте красуня донечка. Що живуть не гірше
за інших. І раптом…»

їчної битви. Головний герой лежав під
дубом «без лівої і правої ноги», коли
до нього підійшла його мати. Згодом
жінка поховала сина і на його могилі
слова написала: «Слава Україні! Всім
героям слава!». Патріотична пісня
популярна уже багато літ, а восени
2021 року стала трендовою у соціальній мережі TikTok.
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