«ЗАВЕЗІТЬ МЕНЕ
В РАБСТВО,
І Я ВАМ ЗА ЦЕ
ЗАПЛАЧУ»

Оля Полякова
зізналась,
що «відбила»
свого чоловіка
Популярна співачка, яка нещодавно
відсвяткувала 15-ту річницю
шлюбу зі своїм коханим Вадимом,
розповіла, що деякий час була
третьою в любовному «трикутнику»
с. 12
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l ЗНАЙ НАШИХ!

Маліно
з Ріо-де-Житомира
Запаморочлива історія успіху футболіста, який підкорює
все нові висоти
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

ез витонченої скрипки
народженого у сім’ї музикантів Руслана Маліновського (на фото) нині
складно уявити оркестр збірної України, що його хвацько
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l НЕБАЙДУЖІ СЕРЦЯ

Зайки, киці, єдинорожки
10-річної українки мандрують
світом і рятують людей
Фото з фейсбук-сторінки «Зайка змінить світ».

вибудовує Андрій Шевченко.
Хоча ні, яка там витончена
скрипка — потужна гармата!
Подейкують, що у голкіперів
команд-суперниць починають тремтіти колінця, ще тільки наш «Маліно» з’являється
в радіусі 35–40 метрів від їхніх
воріт! Бо ж як зарядить
зарядит своєю
лівою, то той воротар і сіпнутися не завжди встигає, а м’яч уже
тріпоче
тріпоч в сітці…
Парадоксально, але
по-справжпоньому
таньо
лант цього
футболіста
розфутболі
крився лише
тоді,
ли
коли він опинився
оп
у закордонному
закордонно клубі.

Закінчення на с. 15

Фото sport.ua.

Про Алісу Пономаренко з Балаклії, що на
Харківщині, яка шиє іграшки задля порятунку
онкохворого підлітка, ми писали у нашій «Цікавій
газеті на вихідні» у липні. Тоді ж редакція
замовила в юної майстрині іграшку
за 1 100 гривень, і ось нещодавно отримали
Захмарну Селестію, а з нею і Сертифікат добра
Мирослава КОЗЮПА

Р

«ЦЕ ЯКЕСЬ ДИВО — ПОТЯГ ДО ШИТТЯ ДОНЬЦІ
ПЕРЕДАВСЯ ВІД БАБУСІ, ЯКОЇ ВОНА…
НЕ ПАМ’ЯТАЄ»
Дівчинка з великим чуйним серцем — п’ятикласниця. З минулої зими захопилася важливою справою — допомогти Валері Кузнєцову, який навчається з нею в одній школі, боротися з важкою недугою. Для цього вона
зробила кілька спроб: торгувала цукерками на благодійному ярмарку, навіть хотіла продати власні іграшки,
та мама наголосила, що виносити з дому речі не потрібно, мають бути інші шляхи залучення коштів. Тоді Аліса
загорілася бажанням виготовляти іграшки. Машинку
батьки придбали у кредит, за гроші, які дівчинка збирала на телефон. Не маючи ні найменшого досвіду, Аліса
відразу ж узялася до справи.

Закінчення на с. 11

»

Фото ua.news.

Мрія про мопса, від якої Аліса відмовилася заради
порятунку онкохворого підлітка, втілилася завдяки
Інні Бовт з Італії.

Сьогодні «Цікава газета» розпочинає
ає
роздавати призи для передплатників-2019
2019
Кому дістався порохотяг — шукайтее на с. 11

Скільки
коштує
купити
потрібне...
судове
рішення
с. 5
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ
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Фото 1news.com.ua.

Наш Президент потрапив
у Книгу рекордів!
Фото rbc.ua.

Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Президент України провів
найдовшу у світі пресконференцію, яка тривала
14 годин — з 10.00 до 24.00

«Я не готовий опубліковувати свої розмови з Путіним… Я – Верховний
Головнокомандувач, а не телеведучий будь-якого каналу».

рафону. Наш Президент випередив
двох інших любителів довго спілкуватися з народом та пресою — лідерів Білорусі та Росії Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Перший
у 2017 році балакав із журналістами
7 годин 21 хвилину, а другий у 2013-му

Американці встромили ніж
у спину курдам

Фото ichef.bbci.co.uk.

Вони кинули напризволяще
своїх учорашніх союзників
Армія США та загони курдів
спільно воювали проти «Ісламської
держави» у Сирії. У боях із джихадистами курди втратили 11 тисяч
своїх бійців. Однак у жовтні турецькі війська перейшли кордон
і стали атакувати територію, яку
контролюють курди, а перед цим
два американські контингенти покинули своїх курдських союзників.
«Нас використали, а коли ми стали непотрібними, американці нам
встромили ніж у спину», — сказав
кореспонденту ВВС польовий командир курдських загонів народної оборони.
Зазначимо, що курди — це великий 40-мільйонний бездержавний народ, розкиданий, як колись
українці, у чотирьох країнах — Туреччині (там їх найбільше — понад
15 мільйонів), Іраку, Ірані та Сирії.
Фактично усюди вони зазнають
дискримінації.
Через підлу політику Трампа
щодо курдів у багатьох містах світу

в прямому ефірі відповідав на запитання народу 4 години 47 хвилин.
Чекаємо від пана Зеленського нових рекордів! Наприклад,
у зарплаті — дуже б хотілося «взути» хоча б тих же росіян із білорусами.

l ПРЯМА МОВА
Володимир
ВАСИЛЕНКО,
відомий український
дипломат, професор
міжнародного права,
про згоду Президента
Зеленського
на «формулу
Штайнмаєра»:

відбулись демонстрації. Акція пройшла і в Києві біля посольства Туреччини. Під час неї якісь невідомі,
ймовірно, із самого посольства,
побили одну з мітингувальниць.
«Коли Україна за право життя з катами боролась, жила
і вмирала, і ждала, хотіла лише
співчуття, Європа мовчала», —
писав колись Олександр Олесь.
Зараз такого співчуття та допомоги потребують курди.

Собор ієрархів Православної церкви Греції 12 жовтня
підтвердив канонічність автокефалії Православної
церкви України
подією українських православних привітав і Вселенський Патріарх Варфоломій.
Радості не приховував
і п’ятий Президент України
Петро Порошенко, без зусиль
якого Томос був би неможливий. «Вірю, що зрештою всі
православні Церкви визнають свою українську сестру й
увійдуть у повне спілкування
з нею. Москва не змогла зупинити і цей процес. Греки стали першими, і це гідний приклад для усіх інших. Армія.
Мова. Віра. Ось наша сила.
Слава Україні!» — натхненно
та емоційно зазначив Петро
Порошенко.
На жаль, чинний Президент Володимир Зеленський на час здачі номера
до друку ніяк не відреагував на цю непересічну подію.

«Перепрошую»: Рівненщиною
їздить «маршрутник»,
який ніколи не мав прав

« »

Усе почалося з того, що в Сарнах патрульні поліцейські
зупинили для перевірки рейсовий автобус із «лисими»
шинами

Якщо Президент Зеленський не
розуміє, що робить, то тоді
він не може бути Президентом.
А якщо він розуміє, що робить,
то тоді він чинить акт
державної зради.

У Сирії знову гаряче…

Елладська церква першою
після Константинополя
визнала ПЦУ!
Грецькі ієрархи витримали надзвичайний тиск
російської державної та релігійної дипломатії, яка вимагала не визнавати української
церкви, і сказали «так» спілкуванню мільйонів православних греків та вірних ПЦУ. «Це
друга визначна подія після
вручення Томоса Патріархом
Варфоломієм», — вважає митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський
ПЦУ Олександр (Драбинко).
Владика Епіфаній подякував
грецьким ієрархам і висловив сподівання, що незабаром зможе відвідати близькі
його серцю Афіни (він там навчався. — Ред.) та «особисто
передати наші почуття любові й поваги Блаженнійшому
архієпископу Ієроніму, братам ієрархам і всій повноті
Церкви Греції». Із визначною

Фото ua.news.

Під час цієї зустрічі, яку назвали
прес-марафоном, майже 300 журналістів поставили гаранту близько пів
тисячі запитань. Акулам пера було
легше, ніж главі держави, бо вони
по черзі невеликими групами сідали
з ним за один стіл задля спілкування.
А в інший час могли пити каву та жувати котлети по-київськи на території великого «ринку їжі» Kyiv Food
MarKet, де й відбувалося це дійство.
Годували журналістів за державний
кошт — витратили на це близько
130 000 тисяч гривень. Володимир
Зеленський, до речі, не знав, за чиї
гроші накрито стіл. Сам гарант щогодини хвилин на 10 усамітнювався
в окремій кімнаті, щоб набратися сил.
Представник Книги рекордів
України вручив главі держави сертифікат про рекорд просто посеред ма-

Отримання Томоса – подія, яка увійде в підручники історії.
Фото apostrophe.ua.

Зеленський заткнув за пояс Лукашенка
та Путіна

Йдеться про маршрутку «Познань–Рівне». Відстань між цими населеними пунктами становить 183 кілометри. Так-от, під час перевірки документів з’ясувалося, що техстан автобуса перед виїздом ніхто
не перевіряв, водій також не проходив медогляд, і — найголовніше — «маршрутник» взагалі ніколи не отримував прав на управління
мікроавтобусом! У голові не вкладається…
Зрозуміло, що поліцейські заборонили «водієві» їхати далі, але
12 пасажирів, які перебували в автобусі, спробували підняти «бунт»,
мовляв, хай… везе! Про те, що вони піддаються смертельній небезпеці, люди, схоже, навіть не задумувались. Тим часом власник
маршруту Володимир Бичка стверджує, що цей горе-водій своїм
автобусом самовільно «працював нелегалом». А після того, як його
вивели на чисту воду, надіслав власнику маршруту коротку есемеску: «Перепрошую».
Коли журналісти «Сегодня» зв’язались телефоном із самим
порушником, виявилось, що він не дуже й усвідомлює, на яку
небезпеку наражав людей. «Мене «заклали», — «поскаржився»
навіть представникам ЗМІ…
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l Я ТАК ДУМАЮ!
Фото nv.ua.

День імунітету
нації
Колонка, написана до свята 14 жовтня
Євген ДИКИЙ,
голова
Національного
арктичного
наукового
центру, учасник війни
на Сході, публіцист

ьогодні наш день. День
тих, для кого очевидно:
свобода та власна країна — не даність, а те, за що
необхідно боротись. Для кого
не виникає питання, що треба
робити, коли ворог приходить
на твою землю
День тих, хто покинув
свої домівки, роботи, родини,
і не для того, щоб із валізами
тікати вслід за сонцем, а навпаки — щоб піти стріч сонцю назустріч орді.
Хто взяв до рук зброю.

С
І в кого язик повертається назвати цих людей «проплаченими»?

«Українці ніколи не погодяться на здачу
української землі»
14 жовтня, на Покрову, в Києві відбулась багатотисячна акція
протесту «Ні капітуляції!»
ц
Василь РОГУЦЬКИЙ

ітингарі виступали
проти так званої «формули Штайнмаєра», яка
на практиці означатиме капітуляцію — повернення окупованих
районів ОРДЛО в Україну — при
тому, що там і далі заправлятиме
Росія.
«Українці ніколи не погодяться
на здачу української землі», — про
це, коментуючи акцію протесту,
написав лідер партії «Європейська
солідарність», експрезидент Петро
Порошенко. — Влада має дати гарантії народу, що червоні лінії, які
були встановлені за ці п’ять років,
не будуть перейдені», — вважає
він.
Фрази про «проплачений
Майдан», на думку лідера «ЄС»,

М

свідчать про повне нерозуміннеро
озуміння процесів, які відбуваються
відбуваю
ються
в країні.
«Добре, що у пана Ар
Арахамії
рахамії
(голова фракції «Слуга народу»
на
ароду»
в парламенті. — Ред.) ввистачило
истачило
вибачення
мужності попросити виб
бачення
перед учасниками акції (за
( звинувачення у «проплаченості»
«проплачено
ості» мітингу. — Ред.). Я так розумію,
роззумію, що
вистачило
цієї мужності не вистачи
ило у пана
Богдана (очільник Офісу Президента. — Ред.), — заявив Порошенко
П
і додав: — Ветерани своїм
своїїм житзахисті
тям, своєю участю в захи
исті
України заслуговують, щоб
щ
віїх чули і щоб на них не ві
ішали ярликів «проплаче«проплачеених майданів».
«Влада має дати гарантії народу, що червоні лінії, які були
встановлені за ці п’ять років, не будуть перейдені».

l ПРЯМА МОВА
Віталій ПОРТНИКОВ, журналіст та публіцист, вважає, що Зеленський не

здасть Україну, бо просто не зможе домовитися з Путіним про припинення війни
на прийнятних для України умовах:

«

Коли в XVII столітті юдейський проповідник Шабтай Цві, який вважав себе новим месією, потрапив до
османського султана, то східний правитель запропонував йому зробити досить просте чудо в ім’я
р не
віри: воскреснути після того, як відрубають голову. «Месія» відмовився і прийняв іслам: його віра
витримала випробування смертю.
Ось і віра Зеленського не витримає випробування реальністю, незалежно від
того, зустрінеться він із Путіним найближчим часом чи ні. Українському
Президенту належить переконатися в тому, що його країна приречена
на затяжний і важкий конфлікт із путінською Росією. Багато прихильників
Шабтая Цві відвернулися від нього після переходу свого кумира в іншу віру.
Прихильникам Зеленського ще належить вирішити, чи готові вони прийнятии
ого
реальність разом зі своїм обранцем, чи їм зручніше буде очікувати появи нового
им.
українського «месії», який уже напевно припинить війну і домовиться з Путіним.

»

“

завжди на порядки менше, ніж
жирових клітин, кісток чи м’язів.
Імунний дефіцит — це обрання
пацифістів та «мироносців»
посеред війни за виживання.
Це млява реакція на всякі «розведення», які, ще не почавшись,
одразу переходять у «розводняки». Все це — ознаки смертельно небезпечної хвороби. Так,
ми — залишки недобитого імунітету дуже змученого та хворого організму. Але ми ще є.
І ще здатні виконувати свою
роль — знову і знову мобілізовуватися, збиратись там, де організм стікає кров’ю та де його
атакує ворожий вірус, і раз у раз
давати відсіч — аж допоки організм набереться сил, щоб остаточно одужати.
І варто пам’ятати, що імунні

Ми — ті клітини, які при пораненні мчать
саме туди, де болить, де рана чи інфекція,
і собою закривають її.

Хто давав нам цю зброю,
з незрозуміло чого збирав
нам бронетехніку, правдами
і неправдами купував нам усе
до бою.
Хто відривав останнє з родинних бюджетів на броніки та целокси, тепловізори
та шкарпетки.
Хто возив нам на передок
продукти, а нас із передка —
до шпиталів.
Хто лікував нас спершу від
фізичних ран, а потім від контакту з тиловою реальністю.
Це день усіх нас, добровольців та мобілізованих, бійців та волонтерів, чоловіків
та жінок Української Визвольної війни. І тих, хто був у цій
ролі до нас, у нашій столітній
боротьбі за незалежність.
Ми — імунні клітини цієї
країни. Ми — реакція організму
нації на вторгнення ворожого й
токсичного. Ми — ті клітини, які
при пораненні мчать саме туди,
де болить, де рана чи інфекція,
і собою закривають її.
І так, ми — імунні клітини
дуже хворого організму. Наша
нація хвора на імунний дефіцит.
Нас гостро не вистачає, і тому
ослаблений організм може стати жертвою практично будьякої зарази. Імунний дефіцит
видно у всьому — передусім
у тому, скільки нас відносно
пасивного населення, «втомленого війною». Але це нормальна фізіологія — імунних клітин

клітини здатні перетравлювати не лише чужорідні частинки. В обов’язки імунної системи входить також знаходити
та знешкоджувати перероджені клітини, які були частиною
організму, але переродились
у злоякісні пухлини. Тож не дивуймось, що поки одні загони імунних клітин прямують
до Золотого та Покровського,
де ось-ось відкриються хірургічні рани, тим часом інші збираються в центрі Києва — туди,
де ракові пухлини пожирають
наш організм зсередини.
Так, боротись із пухлинами
всередині організму значно
складніше, аніж стримувати
зовнішні інфекції. Рак важко
розпізнати, він мімікрує під
звичайні здорові клітини та всіма способами волає: я не ворог,
я свій, це ж ви боретесь проти
свого ж організму! Його сила
саме в тому, що він дуже схожий на здорові тканини і тим
нейтралізує імунітет. Але нас
уже не обдуриш, ми вже навчені за шість років гібридної війни.
І готові лікувати онкологію так
само жорстко, як бацили іззовні.
Так що святкуємо наш
день, втомлені імуноцити
хворої та знесиленої нації. Ми
ще не здохли, а отже, і у всього організму ще є шанс — хай
навіть його жирові клітини
цього й не усвідомлюють.
Слава Україні!
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l ПРЯМА МОВА

l СЕРЦЕ, ВІДДАНЕ УКРАЇНІ

Андрій ШЕВЧЕНКО,

Володимира Свідзинського НКВДисти
спалили живцем, а його збірки віршів
відправили у спецсховища…

головний тренер збірної
України з футболу, після
перемоги своєї команди
над Португалією —
2:1, що гарантувала
«синьо-жовтим»
дострокове
потрапляння у фінальну
частину на Євро-2020:

«

Стадіон дав команді імпульс («Олімпійський» був заповнений ущерть. — Ред.),
особливо коли ми залишилися вдесятьох. Я пишаюся
гравцями, я побачив на полі
справжніх левів… Й останнє — я виконав свою обіцянку, яку дав після завершення
відбірного турніру Чемпіонату світу-2018,
ту-2018,
коли сказав, що вболівальникии можуть бронюонювати квитки
ки
на Євро.

Наша країна має «розстрільний календар». Його ще називають
книгою пам’яті жертв політичних репресій. Але «Календар»,
як на мене, — назва дуже влучна, при тім гірка і промовиста.
Бо розказує, якою страшно-буденною була смерть звичайних
і незвичайних українців при радянській владі, отих, про яких
справедливо кажуть «еліта нації». Записано у тому документі
й ім’я Володимира Свідзинського, дуже талановитого чоловіка,
у якого забрано життя, бо з початком війни він просто не хотів
покидати Харків без дочки…
Оксана КОВАЛЕНКО

зв’язку з обстановкою
воєнного часу Свідзінський В. Є. етапований
углиб країни і загинув при пожежі
18.10.1941 р.». Таке прочитала його
донька Мирослава, коли почала з’ясовувати, навіщо і куди зненацька
забрали її батька. Дуже довго після
війни представники радянської влади через своїх посіпак поширювали
міф про «загинув під час пожежі».
Навіть коли включили вірші Володимира Свідзинського до поетичної
антології, то зовсім не згадали його
у необхідній біографічній довідці.
Боялися ходити по трясовині брехні.
Після війни у Львові поетовому
братові Вадиму сусідка — дружина
високого чина служби безпеки —
сказала: «Якби ви знали, як загинув
ваш брат, ви здригнулись би!» Це дорівнювало б вибуху бомби, якби
1945-го раптом би з’явилися рядки
із сучасної Вікіпедії, у яких ідеться, що Свідзинського, видатного українського поета і перекладача, разом
з іншими харківськими арештантами
НКВДисти гнали під конвоєм на схід,
а коли нависла загроза оточення
німецько-фашистськими загонами,
загнали в покинуту господарську будівлю, яку облили бензином і підпалили. Ще й дали їм соломи (щоб тепліше
спалося). Ну так, він згорів у пожежі…
«Скрізь знищували політичних ув’язнених перед приходом німців. Отак,
як знищували запаси продовольства», — зазначає літературознавець
Елеонора Соловей.
А Володимиру Свідзинському,
певно, хтось із піднебесся якось
привідкрив його майбутнє, бо звідки ж він міг узяти такі рядки:
І як те вугілля в горні
В бурхливім горінні зникає,
Так розімчать, розметають
Сонячні вихори в пасма блискучі
Спалене тіло моє…
Кажуть, частина рукописів згорі-
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ла разом з ним у тому сільському хліві. А іншу ще раніше він якось сів і попідписував для своєї любої донечки,
на той час уже 20-літньої красуні, яка
взяла і закохалася на початку війни
у свого вчителя і, як годиться справжнім закоханим, навідріз відмовлялася кудись їхати. А тато ж її обожнював, ростив же її сам після смерті

“

Друзі йому співчували
і щиро радили писати
щось про сучасність.
А він нітився і
відповідав, що це
неможливо, бо вірші
пишуться самі собою,
він їх тільки записує,
вони «приходять».

мами, відмовляв собі у всьому, аби
тільки Мирославка мала необхідне.
А ще тато був істинним інтелігентом, дивовижно толерантним, бо ріс
у родині священників (народився
1885-го на Вінниччині), багато вчився і постійно працював над собою,
здобував другу вищу освіту на історико-філологічному факультеті
у Кам’янець-Подільському університеті. Такі не уміють кричати: «Бо я так
сказав!»…
Її тато видав у свої 37 років першу
збірку віршів. (Пізніше його «Ліричні
поезії» потрапили на полиці спецсховищ і врешті стали величезною рідкістю.) Потім Свідзинський оприлюднить ще одну — вислухає шквал
критики про несучасність і довго
писатиме в шухляду та для доньки.
Може, це і врятувало його у час передвоєнних репресій. Навіть Василь
Стус, який схилявся перед його хистом, писав, що за таке стріляли.
Доктор філологічних наук, літе-

»

l ОГОЛОШЕННЯ
Доньку Свідзинський обожнював, ростив же її сам після смерті мами.

ратурознавець Елеонора Соловей,
яка досліджувала його творчість,
розповідає, що приклад Володимира
Свідзинського унікальний — виявляється, можна було жити в Радянському Союзі, писати вірші, бути членом
Спілки письменників, мати членський
квиток за підписом самого Горького — і при цьому не бути письменником радянським. Але, звичайно, плата
за це була серйозна і сувора.
Після публікації передвоєнної
збірки поезій його звільнили з роботи.
Саме за оту нерадянськість. (Хоча навіть недоброзичлива до поета критика
мусила визнати «виняткове багатство
його мови та первозданність призабутих, рідковживаних та діалектних слів,
які так чарували читачів».)
Друзі Володимира — сестри Пилипинські — дуже йому співчували
і щиро радили писати щось про сучасність. А він, пише Елеонора Соловей, нітився і відповідав, що це неможливо, бо вірші пишуться самі
собою, він їх тільки записує, вони
«приходять».
Так сталося, що до українського читача ті вірші Свідзинського ще йдуть — видно, оті брудні
руки, що забрали життя поета, розкладали непогані вогнища і для його
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слова… То вже під силу нам, сучасникам, шукати, читати їх та й просто
знати ім’я ще одного нашого з розстрільного календаря.
За матеріалами archive.
chytomo.com, dt.ua.
P. S.

ЯК БІЛИЙ ДУХ, МЕТАВСЯ СНІГ
Володимир СВІДЗИНСЬКИЙ
Як білий дух, метався сніг,
І раптом склав блискучі крила,
І знемощів, і ничма ліг…
Невже звестись йому несила?
Здавалось, тільки на часинку
Лицем припав він до землі;
Здавалось, вітер оддалі
Його підніме, як хустинку.
Аж ні! Упавши на бур’ян,
Лежить холодною марою,
І ним побілений курган
Його здається головою.
Ну що ж? Плямуйте ніжне тіло,
Топчіть одеж його срібло,
І ріжте полозом, і сміло
Клейміть незаймане чоло, —
А він, коли настане час,
Вмить перекинеться потоком
І дзвінко посміється з вас,
Зливаючись з Дніпром широким.
13 грудня 1940 р.
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Чаруківської сільської
ради ПРО НАМІР
ПЕРЕДАТИ нерухоме
майно комунальної
власності В ОРЕНДУ
1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення першого поверху
загальною площею 15,3м2, яке розташоване за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, село Чаруків, вул.Поштова,36.
Орендодавець: Чаруківська сільська рада.
Розмір орендної плати буде визначений відповідно до Методики
розрахунку та порядку використання
плати за оренду комунального майна,
затвердженого рішенням Чаруківської
сільської ради № 7/3 від 13.07.2016 р.
Умови оренди об’єкта:
1. Цільове використання об’єкта
оренди: об’єкт передається для заняття
підприємницькою діяльністю «Стоматологічна практика»;
2. Строк оренди: 2 (два) роки, якщо
менший строк не запропоновано заявником.
Бажаючим отримати нежитлове
приміщення, яке займає частину першого поверху нежитлової будівлі, площею 15,3 м2 в орендне користування
для відкриття стоматологічного кабінету, необхідно звертатися із заявами про
оренду об’єкта до виконавчого комітету Чаруківської сільської ради протягом 10 робочих днів з дня, наступного
після розміщення цього оголошення
за адресою: Волинська обл., Луцький
р-н, село Чаруків, вул. Першотравнева,31.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
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Детективи НАБУ передали до суду 40 справ щодо професійних суддів
за корупційні злочини та у сфері службової діяльності.

Скільки коштує купити
потрібне… судове рішення

При новій владі підручний Януковича Андрій Портнов почуває себе доволі впевнено.

«Беркут» реабілітують,
а проти майданівців
порушать справу?!
Колишній голова Адміністрації експрезидента
Януковича Андрій Портнов закликав Генерального
прокурора Руслана Рябошапку розпочати розслідування
проти учасників Революції гідності за нібито організацію
масових убивств працівників правоохоронних органів
Фото korrespondent.net.

Василь КІТ

ро це одіозний Портнов повідомив у своєму Telegram–каналі. Він
закликав нового Генпрокурора публічно відповісти на питання: «Чому досі не звільнені
функціонери майданного підрозділу ГПУ та на якій підставі
триває суд над співробітниками Беркута». За його словами,

П

“

За заявами
Портнова Державне
бюро розслідувань
відкрило
13 проваджень
проти п’ятого
президента
України Петра
Порошенка.

необхідно оголосити амністію
та негайно відпустити співробітників «Беркута», яких звину-

Кримінальникам і зрадникам режиму Януковича не може бути
прощення.

вачують у вбивствах учасників
Революції гідності, або розпочати розслідування проти євромайданівців.
На ці істерики посіпаки
кривавого Януковича можна
було б не звертати уваги. Проте є кілька «але». По–перше,
Андрія Портнова пов’язують
з очільником Офісу Президента України Андрієм Богданом.
По–друге, за заявами Портнова Державне бюро розслідувань відкрило 13 проваджень

проти п’ятого Президента
України Петра Порошенка.
Водночас проти самого
Портнова ДБР під керівництвом Романа Труби відмовляється відкривати провадження, навіть незважаючи на те,
що зробити це ДБР уже тричі
зобов’язував суд!
Через це виникає логічне запитання: хто керує Державним бюро розслідувань
— Труба чи «кадр» Януковича Портнов?

На жаль, подібна практика в нашій країні нікуди не поділася. У своїй
колонці на сайті «Українська правда» Вадим Валько озвучив «прайс–лист»
орієнтовних «розцінок», проаналізувавши розслідування детективів
Національного антикорупційного бюро щодо фактів отримання суддями
неправомірної вигоди
Вадим ВАЛЬКО,
член Громадської ради доброчесності,
юрист–аналітик Секретаріату Ради
громадського контролю при НАБУ

айдорожче обійдеться винесення вироку в кримінальному
провадженні в інтересах підсудного — 150 тисяч доларів (понад
3,7 мільйона гривень). Саме таку суму
заплатила жінка, яку мали засудити за
статтями щодо незаконного придбання,
зберігання і збуту наркотичних речовин
із можливим терміном покарання до
12 років позбавлення волі. Натомість
суддя застосував статтю 69 Кримінального кодексу України, яка передбачає
призначення більш м’якого вироку, ніж
це передбачено законом, і засудив її до
5 років позбавлення волі без конфіскації майна та звільнив від відбування
покарання з іспитовим строком в один
рік і шість місяців.
Цікава ця справа також тим, що хабар суддя ховав у скляній трилітровій
банці, закопаній на його ж городі…
Ухвалення судового рішення на
користь підсудного може коштувати
30 тисяч «зелених». За таку суму суддя обіцяв вплинути на уповноважених
прокурорів, щоб ті змінили обвинувачення. Мета — винесення вироку зі
звільненням особи від відбування покарання з випробуванням. Або й поготів
ухвалення постанови про закриття кримінальної справи у зв’язку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.
За 15 тисяч доларів суддя може визнати особу потерпілою всупереч закону і винести вирок, не пов’язаний із позбавленням волі. Щоб когось не притягли до кримінальної відповідальності, за
10 тисяч американської національної
валюти суддя може вплинути на поліцейських. Найдешевше — 1,5 тисячі —
обійдеться винесення судом рішення,

Н

що не передбачає позбавлення волі і не
оскаржується в апеляційному суді.
У цивільних справах розцінки коливаються від 100 доларів до 19 тисяч.
Найдорожчі — у справі про стягнення
боргу. «Ціна питання» в суді у господарських справах — 4—27 тисяч «зелених». Наприклад, рішення суду в
інтересах компанії коштує 26,6 тисячі
доларів. Підприємець про потрібну
йому ухвалу із земельного питання
може домовитися за 4 тисячі.
За рішення адміністративних справ
беруть недорого: від 300 доларів до
10 тисяч. Максимальна ціна — за постанову суду на користь ТОВ у справі про
вилучення ліцензії.

“

Позбавлення прав
за керування у
нетверезому стані
можна уникнути
щонайменше за
тисячу «зелених».

Позбавлення прав за керування
у нетверезому стані можна уникнути
щонайменше за тисячу «зелених». Ще
менше, 200—750, коштує непритягнення за це до адміністративної відповідальності. Закрити адміністративну
справу за перевезення пасажирів без ліцензії можна менш ніж за 200 доларів.
Станом на 1 серпня цього року, за
інформацією Національного антикорупційного бюро України, детективи
передали до суду 40 справ щодо професійних суддів за корупційні злочини
та злочини у сфері службової діяльності. Ще 25 проваджень стосовно суддів
перебуває наразі на стадії досудового
розслідування.
Джерело: «Українська правда».
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«Завезіть мене в рабство,
І Я ВАМ ЗА ЦЕ ЗАПЛАЧУ»
— У мене стільки проблем! Я мушу їхати на заробітки! — каже молода жінка.
— А в мене одна проблема: мало грошей! Коли вони є, я вирішую всі свої питання! —
відповідає старша.
Цей діалог біля автобуса в різних варіантах чуєш не раз. Бо люди їдуть заробляти.
Або приїхали. Або планують… Центральне слово в цих діалогах — гроші. І щоб їх
роздобути, люди готові вкладатися і викладатися на всі сто! Пошук можливостей часто
пов’язаний із фірмами тимчасового працевлаштування або з перевізниками
Анастасія ПЕЦЕНЮК,
дослідниця європейського заробітчанства

їхала перший раз через фірму.
По телефону все чудово розказали: у Варшаві зустрічає працівник
фірми, довозить до місця роботи… Назвали
оплату за роботу і її місце.
У столиці нас справді зустрів молодий чоловік, узяв квитки, ми вcі дружно сіли в автобус і поїхали. Тільки дорогою він десь тихенько «загубився» — вийшов раніше, нічого нам
не сказавши. А ми добралися до названого
ним населеного пункту і почали дзвонити.
Трубку, звичайно, ніхто не бере. Стоїмо на вулиці, наближається вечір. …Ми таки знайшли
роботу завдяки власній винахідливості, але
скільки нервів витратили!
— А мені знайома розповідала історію
з таким же початком, тільки «представник
фірми» довіз людей до місця проживання
(відлюдне місце у якомусь лісочку), зібрав
гроші за помешкання і запевнив, що вранці
за ними приїде роботодавець. Чекали його
три дні. Кмітливіші подалися звідти в обідню
пору наступного дня, а оптимісти залиши-

—Я

лися. На третій день таки прийшли до них
два кремезні чоловіки і повідомили: завтра до 10-ї години «готель» треба звільнити, бо приїдуть нові люди. «А як же робота?
Де наші гроші?» — обізвалися двоє найсміливіших. «Хочете жити — поїдете, а ні — то ви
самі нарвалися», — пояснили силачі мішаниною польської і ще якоїсь незрозумілої мови.
— І що, після такої розмови хтось міг заснути? Я б очей не склепила всю ніч! — вжахнулася молода симпатична слухачка цих
історій. — Я завжди їжджу на роботу з перевізником: від дому забрав, до роботодавця
привіз — і чистий спокій!
— Ти, мабуть, свого перевізника добре
знаєш?
— Так, це мій сусід.
— Тобі пощастило! А мою знайому перевізник довіз до воріт підприємства у Польщі,
попросив охоронця покликати коменданта
готелю, забрав гроші і поїхав. А комендант
вийшов, сказав, що працівників зараз не треба і місця в готелі всі зайняті. Люди ледве
впросили його поселити на матрасах у вестибюлі і жили так тиждень.
Р
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Реклама завжди
яскрава. А реальна
робота?

— Ви такі жахи розказуєте, а я сім років
їжджу з перевізниками — і все слава Богу!
Тепер вже от сама їду до господарів, у яких
пропрацювала три сезони, — здивувалася
енергійна жіночка. Роботодавці чудові, моїм
дітям гостинці передають, і перевізник, коли
щось потрібно, прохання виконує.

“

А в Польщі неоднозначно
ставляться до працівників,
які рвуться до роботи, коли
в костелі йде служба.

— Так, перевізників треба перевірених, — долучається до розмови чоловік. —
Я одного разу їхав з якимось (номер тефону
в інтернеті знайшов), а як в’їхали в Польщу,
виявилося, що він тільки тепер людям роботу
шукає! Повний бус людей!
— Переїхавши кордон, ми дзвонимо
до роботодавців уже за фактом, хто є: хтось

ввечері подзвонив, що зранку їде, а зранку
вже «не виходить». Когось на кордоні висадили. А роботодавець має свої вимоги: всім
спритних подавай, молодих, хоч я маю кількох таких жіночок, що в 65 будь-яку дівчину
в роботі переженуть, — захищає своїх колег
Володимир. — Ті, що «кидають» людей, розуму не мають. Кого вони будуть возити через
2–3–5 років?
— А мене дивують наші люди: за три місяці заробітчанства хочуть зібрати на хату,
на дачу, на пенсію. І просто вимагають робочий день по 12 годин і без вихідних! А в Польщі неоднозначно ставляться до працівників,
які рвуться до роботи, коли в костелі йде
служба.
— Я приїхала у свою відпустку щось заробити — про які вихідні ви говорите?! — обурюється жінка водієві у самісіньке вухо.
— То ви ще і в ніч працюйте, щоб було
24 години на добу, з короткими перервами
по 15 хвилин, щоб оплачувалися, і без вихідних! А ще як їсти не будете, всі гроші додому
привезете! — іронізує перевізник і крутить
пальцем біля скроні.
— Ви про яке рабство говорите, люди?
Я відпочиваю на закордонних заробітках! —
сміється приємна повновида молодичка.
І цілком серйозно продовжує: — У мене вдома в селі чоловік, четверо дітей, лежача хвора
мама, корова, п’ятеро свиней, тридцять курей, п’ять гектарів поля, і я на роботі. Встаю
о четвертій ранку, лягаю після півночі. А тут
12 годин відпрацювала, помилася, повечеряла — і далі хоч спати лягай, хоч на гулянку
йди!
Від почутого — німа сцена. Й істерично-історичне запитання: навіщо була потрібна Жовтнева революція і купа страйків з боротьбою за 8-годинний робочий день?! Хто
кого надурив про скасування рабства?! А найголовніше — як і коли воно стало бажаним?!
— Ви все жалієтеся, що бідні, що грошей
мало, а як порахувати, скільки пива п’єте,
хліба їсте, які солодощі купуєте, — то ми так
себе не балуємо! — дивується пан Марек. —
І рабство ви самі собі влаштовуєте! Спробуйте
заспокоїти своїх земляків, коли три дні йде
дощ, в полі грузько — не ступити, а вони
через кожні пів години по черзі за сапками
бігають і роботи вимагають.
«Заробітчанський психоз» — майнув у голові щойно винайдений діагноз. І як його лікувати?
УРОКИ ВІД ПЕРЕВІЗНИКА. Оплачуйте
проїзд тільки тоді, коли привіталися зі своїм
роботодавцем і обговорили оплату, побачили
умови проживання. Під час роботи пам’ятайте, що ваш рядок вже пололи десятки разів
десятки людей і господар знає реальний час,
за який ви мали б його пройти.
ПРОФІЛАКТИКА ВІД РАБСТВА: повага
до себе і відпочинок.
Продовження теми – у наступній
«Цікавій газети на вихідні».
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l БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕ

Не біда, що лікаря нема під боком

Токсичні стосунки
з’їдають серце

Фото 1news.com.ua.

Не завжди є змога скористатися
допомогою медиків, а іноді й
потреби в цьому немає. Особливо,
коли вам відомі альтернативні
методи подолання загального
нездужання

Чому люди з важким внутрішнім
конфліктом хворіють і помирають?
Чи ми залежимо від наших рідних не
тільки емоційно, а й фізіологічно? На ці
запитання знайшов відповідь знаменитий
американський кардіолог, який винайшов
дефібрилятор, нобелівський лауреат
Бернард Лоун

Оксана КРАВЧЕНКО

ГОЛОВНИЙ БІЛЬ
Ляжте та прикладіть на 15 хвилин
холодний компрес до чола.
Змішайте 1 зубчик часнику з 1 столовою ложкою меду і повільно розсмоктуйте цю суміш. Таке поєднання інгредієнтів
реактивує сенсорну активність мозку — і
біль відступає.
Прикладіть до скроней шматочки
картоплі на 20 хвилин.
Чай із м’яти — потужний засіб для
заспокоєння, він, як і настій ромашки, допомагає позбутися дискомфорту.
Розслабтесь та помасажуйте ділянки, де болить, круговими рухами пальців.

ЗАКЛАДЕНІСТЬ НОСА
Приготуйте мікс із лаврового листя, евкаліпта, шавлії та кориці. Трави
покладіть у гарячу воду на 5–10 хвилин.
Подихайте над посудом із настоєм. Запах
його буде настільки сильним, що хвороба
відразу капітулює.
Змішайте склянку води, 2 столові
ложки яблучного оцту та 2 столові ложки
меду. Настоювати 3 хвилини перед вживанням.

МІГРЕНЬ
Вилийте трохи горілки на шкірку банана та прикладіть до лоба на 30 хвилин.
З’їдайте по 100 грамів мигдалю щодня — він сприяє виділенню ендорфінів,
що полегшить самопочуття під час нападу.
Кофеїн чудово розширює нервові
волокна судин. Чашка міцної чорної кави
без цукру — ліки від мігрені.
По черзі прикладайте холодні та гарячі компреси до чола на 10 хвилин. Це
допоможе м’язам голови розслабитися та
покращить циркуляцію крові.

ЗАКРЕП
Практикуйте щоранку таку процедуру: змащуйте невеликою кількістю нефільтрованої оливкової олії живіт та масажуйте його за напрямком годинникової
стрілки.

В
Цілющі властивості дарів природи відомі з давніх-давен.

Їжте печені яблука без шкірки — це
поліпшить травлення.
Чай із мальви, якщо його вживати
кожного дня до сніданку, нормалізує роботу тонкого кишківника.
Сік з апельсинів та ківі натщесерце
вранці допоможе запустити травлення та
подолати закреп.

“

Кофеїн чудово розширює
нервові волокна судин.
Чашка міцної чорної
кави без цукру — ліки
від мігрені.

КАШЕЛЬ, НЕЖИТЬ І ЗАСТУДА
Пийте апельсиновий сік на сніданок
щодня — це чудова профілактика гострих
респіраторних захворювань.
Евкаліпт славиться своїми дезінфікувальними, противірусними властивостями — він заспокоїть кашель і допоможе
подолати бронхіт.
Змішайте сік двох лимонів та 7 столових ложок меду. Вживайте по чайній
ложці що три години.
Випивайте по чашці теплого курячого бульйону щодня, якщо ви застудилися. Його знезаражувальні та протизапальні властивості допоможуть подолати

біль у горлі та полегшити симптоми хвороби.

ПРИЩІ
У півлітрову банку з водою (неповну)
покладіть жменьку подрібнених трояндових
пелюсток. Залиште на 36 годин у холодильнику. Додайте 100 г алкоголю, протирайте
шкіру після прийому ванни перед тим, як лягати спати. Зберігайте засіб у холодильнику.
Цедру одного апельсина покладіть у
склянку з водою і на 24 години поставте у
холодильник. Потім додайте 3 чайні ложки
вівсянки та 2 чайні ложки натурального
йогурту без наповнювачів. Нанесіть суміш
на чисте обличчя, тримайте 5 хвилин.
Мед та кориця. Щовечора робіть маску з цих двох інгредієнтів на проблемні
ділянки на 10 хвилин.
Яблучний оцет розведіть водою та
ватними дисками нанесіть на обличчя. Він
допоможе внормувати рH–баланс шкіри.

ПРОБЛЕМИ З ПЕЧІНКОЮ
ТА НИРКАМИ
Даоську ходьбу (на колінах) в китайській медицині застосовують як ефективний метод лікування всіх недуг. Для
цієї вправи вам знадобиться лише м’який
килимок, який треба постелити на підлозі. Ходіть на колінах, не спираючись на
руки, щонайменше по 15 разів на день. Не
нервуйте, уникайте стресів та переохолодження, дотримуйтеся дієти.

l ДЕЛІКАТНА ТЕМА

Які хвороби люблять секс?
При легкому нездужанні
відмовлятися від інтимних стосунків
не варто, адже це добра можливість
поліпшити самопочуття і настрій,
вважають медики. При яких
захворюваннях треба не лінуватися
в ліжку?
ри головному болю (мігрені).
Традиційна відмовка жінок, які
уникають близькості, не йде їм на
користь. Навпаки, секс може допомогти,
адже на піку статевого акту настає повне

П

ін поділився спогадами про те, як оглядав
одного пацієнта-«сердечника». Ставив запитання, на які хворий неохоче відповідав.
А його дружина постійно бігала курити.
Лікар зробив жінці зауваження: «Хіба можна
стільки палити, маючи чоловіка з кардіозахворюванням?» А вона розплакалася і закричала: «До
чого тут моє куріння! Не в цьому справа! Джон
вам бреше і не каже головного — він захворів,
тому що його мати постійно гризе, засмучує, докоряє… Телефонує і знущається з нього. А Джон
нічого не може зробити, бо це ж його мати!»
Ця розмова справила велике враження на
доктора Лоуна. Він почав спостерігати за пацієнтами. І сам собі не повірив: в одного дідуся зять
видурив майно, бізнес на себе переписав, а старенький уже боявся по кімнаті ходити — йому
дорікали, що тупотить ногами… І ця бідна літня
людина перетворилася на інваліда. Інший пацієнт
одужував після серйозної операції, а йому матуся
зателефонувала і прокляла через гроші. Хворий
помер. І таких випадків багато.
І Лоун сказав: «Усі мої пацієнти — жертви
емоційних конфліктів із близькою людиною». З
них неможливо знайти вихід: доводиться спілкуватися, піднімати слухавку, зав’язувати розмову,
разом жити, ходити в гості, пригнічувати свої природні емоції — бо треба бути добрим. Привітним
тестем, гарним сином, люблячою дружиною…
Так треба!
Знаменитий кардіохірург написав, що операції
та лікування — це правильно. Вони дають результат. Але причина хвороби або травми — саме в конфлікті, в стійкому недоброзичливому ставленні до
людини. І чим благороднішою і спокійнішою є сама
особа, тим важчі наслідки такого конфлікту. Адже із
зовнішнього він стає внутрішнім. І токсична людина оселяється у вашій підсвідомості. «Виселити» її
звідти дуже важко, всі сили організму йдуть на це
внутрішнє протистояння, в якому немає переможця — воюють частини однієї особистості!
Тому люди з важким внутрішнім конфліктом
хворіють і вмирають. Вони змушують себе «прощати», «розуміти», «не звертати уваги», бо так
прийнято. Але поки конфлікт не буде визнаним,
поки ворожість і токсичність іншої людини не будуть усвідомлені — хвороба посилюватиметься.
Лоун просто заборонив пацієнтам розмовляти телефоном — тоді стільникових не було. Відвідувати хворих дозволяв тільки тим родичам,
з якими у пацієнта були гарні стосунки. І люди
одужували, дякували лікарю.
За матеріалами інтернет-видань.

розслаблення організму. Знеболювальна
дія також пов’язана з викидом ендорфінів
— ендогенних опіатів, які викликають почуття задоволення, при цьому володіючи
ще й анестетичним ефектом.
При застуді. Дослідження показали,
що регулярне статеве життя на 30 відсотків підвищує рівень імуноглобуліну, тобто
сприяє зміцненню імунітету. Тому в сезон
холодів зігрівайтеся в обіймах, це захистить від гострих респіраторних захворювань або допоможе легше їх перенести.
При загрозах для серця. Якщо займа-

тися сексом не менше двох разів на тиждень, то ймовірність інфарктів знижується
вдвічі, відзначають учені. Це відмінне тренування для судин.
При депресії. Навіть якщо світ видається немилим, не відвертайтеся обличчям до стіни. У процесі інтимної близькості виділяється гормон кортизол, завдяки
чому секс є одним з найкращих природних
антидепресантів.
Для профілактики. Оргазм сприяє
запобіганню онкозахворювань грудей і
простати. Для жінок секс стає відмінною
профілактикою міоми і мастопатії. У чоловіків знижується ризик розвитку раку
передміхурової залози.

Фото garmonya.in.ua.

Вихлюпувати свої негативні емоції на близьких –
шкодити їхньому здоров’ю.

Велика сторінка для Пані

Газета НА ВИХІДНІ»

Розумна жінка уже самим мовчанням може викликати
паніку в чоловіка: вона ж НЕ ПРОСТО мовчить —
вона ПРО ЩОСЬ мовчить.

«… і просто осінь щоб була красива»
Полум’яно–червоний, яскраво–багряний, сонячно–жовтий,
іскристо–золотавий — усі барви нинішньої пори згодяться для
створення деревця з бісеру. Завдяки насиченості кольорів воно
стане стильним елементом декору в оселі і довго заряджатиме
вас світлим настроєм і романтикою осінніх днів

Для виготовлення
такої прикраси потрібні намистинки червоного, помаранчевого,
жовтого і золотистого
кольорів. Для отримання проміжних відтінків
можна змішати третину червоного з третиною помаранчево го
бісеру, а другу третину
помаранчевого з третиною жовтого — матимемо ще червоно–помаранчевий і жовто–оранжевий. Такі
ж поєднання створіть і з бісеру решти кольорів.
Приступаємо до
роботи. Нанижіть
трохи бісеру на дріт
завдовжки близько
метра. Відрахуйте
11 намистинок і зробіть петлю на ніжці 1
см, скручуючи дріт.
Це центральний листочок гілки. Решту
петель формуйте по
обидва боки від нього. При плетінні бічних листочків кількість
намистин така ж (з часом ви не рахуватимете їх, а братимете
«на око»). Ніжка біля бічної петлі мінімальна — 2–3 мм.

Листочки
формуйте симетрично, залишаючи відстань між
рядами близько
1 см. На гілочці
достатньо 5–6
пар петель, кожній із яких вручну надавайте
потрібної форми. Аналогічно
підготуйте всі гілочки.
Фото liveinternet.ru.

Фантазуйте – і створюйте власні дерева

Коли матимете їх кілька пучечків, беріться складати більші гілки. За допомогою плоскогубців скрутіть ніжки трьох заготовок
між собою, обмотайте
флористичною стрічкою
і прикріпіть до товщого
дроту. У такий спосіб потрібно перетворити всі
заготовки на великі гілки.

А у вас грошове
дерево цвіте?

Каркасом для дерева може служити сталевий дріт, пластиковий чи
дерев’яний кілочок. До
нього кріпимо почергово всі гілки, починаючи з
вершечка. Поступово гілка за гілкою з’єднайте всі
заготовки зі стовбуром,
використовуючи флористичну стрічку. Ближче до
середини дерева надайте йому потовщення (наприклад, з
алюмінієвого дроту, додаткового прутика тощо) і продовжуйте примотувати бічні гілки. Коли всі вони закріплені, стовбур
можна вигнути, надавши бажаної форми.

1. Почніть із посадки. Вибирайте легкий, добре
дренований ґрунт з високими показниками вологопроникності.
2. Дерево необхідно обрізати. Квіти утворюються на гілках третього і більшого порядку. Коли
рослина зросте на 25—30 см у висоту, потрібно
відщипнути верхівку і бічні пагони. Прибирайте
не більше одного листка. Скористайтеся гострими
ножицями.
3. Регулярно поливайте. Товстянка може довго
обходитися без води, але це не означає, що її слід
утримувати в таких умовах постійно.

Класичне пальто в жіночому гардеробі
Це універсальне вбрання,
що підходить і для ділових
зустрічей, і для романтичних
побачень, і для прогулянок,
шопінгу тощо. Головне —
правильно вибрати фасон
і поєднати його з іншим
одягом та аксесуарами

Дріт каркаса трохи розведіть
у різні боки, щоб забезпечити
хорошу стійкість виробу. Поставте бісерне дерево в невеличкий
горщик або у форму, застелену
плівкою. Приготуйте густий алебастровий чи гіпсовий розчин,
залийте ним підставку і залиште
на кілька годин до повного висихання.

Коли бісерне дерево надійно
закріплене, обгорніть усі елементи
з бісеру фольгою, щоб не забруднити їх. Клей ПВА, навпіл розбавлений водою, змішайте з алебастром
і намажте тонким шаром гілки та
стовбур. Через кілька годин підготуйте такий же розчин, але додайте
до нього 30% шпаклівки — отримаєте пластичну суміш, не схильну до миттєвого висихання.
Нанесіть її на гілки і стовбур, а тоді тупим боком пензлика або
зубочисткою зробіть заглиблення — сформуйте кору. Через
добу злегка підшліфуйте наждачним папером, а вологою губкою приберіть залишки пилу.

Покрийте стовбур гуашшю. Коли
висохне, нанесіть ще один шар і, не
чекаючи його підсихання, на стовбурі місцями трохи зітріть його вологою губкою, щоб надати більшої природності. Після висихання покрийте
стовбур і гілки акриловим лаком. Він
має білий колір, але, висохнувши,
стає прозорим. Підставку дерева також слід пофарбувати і полакувати.
Для декору приклейте мох і камінці,
додайте кілька намистин.

еред різноманіття класичних моделей кожна жінка
зможе знайти фасон, який
їй до вподоби.
Англійське пальто
то має простий крій і невелику кількість
лькість деталей. Найбільш популярними
ярними його
моделями є кромбі (однобортне
однобортне
з прихованою застібкою),
ою), честерр
філд (з боковими кишенями,
шенями, прямого крою, може бути
и доповнене
доповне
н не
поясом) та редингот (приталеного
приталеного
силуету, із двобортною
ю застібкою
ю
і внутрішніми боковими
ими кишенями). Перевага англійського
ського стилю — його універсальність,
ьність, адже
такі пальта чудово виглядають
глядають на
будь–якій фігурі, пасують
уют
ю ь і струнким, і пишним. Їх можна
жна носити в
повсякденному житті, вони відмінно вписуються в офіційний
ійний стиль.
Одяг у стриманій англійській
йській манері зробить образ витонченим.
нченим.
Незмінною класикою
кою є пальто з англійським коміром,
оміром, що
візуально збільшує виріз. Такий
варіант доречний для жінок будь–
якого віку, але передбачає
бачає добір
відповідного одягу таа аксесуарів:
перевагу слід надавати
ти водолазкам, красивим хусткам
м і шалям.
Пальто з капюшоном
ном — надзвичайно практичне. На таку модель варто звернути
и увагу тим,
хто не любить носити
ти шапки. А
ще капюшон виручить,
ть, коли потрібно зберегти святкову
кову зачіску.

С

Хоча багато хто озеленює свій дім
товстянкою (а саме так правильно
називається ця рослина), далеко не всім
відомо про її здатність квітнути. Однак
аби побачити таке диво, треба знати деякі
секрети догляду

“
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Навіть дотримуючись
рекомендацій, цвітіння
доведеться чекати щонайменше
кілька сезонів.

4. Удобрюйте і пересаджуйте. Рослину пора
пересадити, коли її висота стає у два рази більша за
горщик, у якому вона росте. Значно збільшувати ємність не рекомендується. Візьміть горщик на кілька
сантиметрів ширший і глибший, ніж попередній. Закладіть хороший дренаж. Якщо у невеликого деревця в’яне і засихає листя, це вказує на нестачу поживних речовин — підгодуйте будь–якими добривами
для кімнатних рослин.
5. Купайте. Раз на місяць рясно обприскуйте рослину з пульверизатора, видаляючи пил і бруд.
6. Стежте за здоров’ям рослини. Павутину, комах,
грибкові ураження поверхні листя і субстрату необхідно обробляти відповідними засобами.
7. Товстянка любить свіже повітря. Тому влітку
бажано помістити рослину на балконі або у дворі
під деревами, в тіні.
Однак варто зауважити, що, навіть дотримуючись рекомендацій, цвітіння доведеться чекати
щонайменше кілька сезонів. Зазвичай квіти вперше
з’являються аж на п’ятому році, а то й пізніше.

Таке вбрання чудово поєднується
з різними стилями в одязі — від
спорту до класики. При виборі
пальта з капюшоном пам’ятайте:
крій у вигляді трапеції пасуватиме
повненьким; приталені краще вибирати тим, хто має струнку фігуру.
Щодо довжини, то модель до коліна рекомендується невеличким
на зріст, довгі ж варіанти підійдуть
високим.

Фото pinterest.com.

Зверніть увагу, що приталена
модель за рахунок плавних ліній
крою дає змогу скорегувати фігуру: надмірно худорлявим такий
фасон додасть жіночності, а при
пишних формах зробить візуально стрункішою. Приталене пальто
підходить і тим, хто не любить аксесуарів, адже воно саме по собі
витончене.
Пальто з поясом варто обиранемає чітко виражети тим, у кого не
пояс можна
ної талії. При цьому
ц
використовувати різної ширини.
використовуват
високі дівчата матиСтрункі вис
у коротких
муть гарний вигляд
ви
Підкреслити елегантмоделях. Підк
ність допоможе спідниця строгого стилю. Також доповнити образ
можна брюками прямого крою, які
мають закривати
закриват верхню частину
короткими моделями
взуття. З коро
безпрограшно виглядати
будуть безпрог
спідниці і сукні,
сукні що мають розкподіл. Підійде і довга
льошений поді
спідниця.
До моделей середньої довпасуватимуть плаття–футжини пасувати
вузькі джинляр, класичні брюки,
бр
си, костюм. Таке
Та пальто можна
комбінувати зі сспідницями довжиною до коліна або вище. Досить
цікавим варіантом
зухвалим, але ц
брюкає поєднання зі шкіряними
ш
ми. Недоречним буде поєднання
спідницею, бо нашаруз довгою спідн
вання одягу не додасть образу
елегантності.
довге пальто можна
Класичне до
видом вбранносити з будь–яким
будь–я
зіпсувати обня. Єдине,
Єд
дин
и е, чим можна
м
спідниця, що стирчить
раз, — це спідн
Прекрасними варіантами
знизу. Прекрас
будуть
бу
удуть спідниця короткої або седовжини, сукня, класичні
редньої довжин
джинси.
або
о за
ззавужені
вуже
жеені брюки,
бр

l ПОРАДИ ФАХІВЦІВ

Тональний крем у негоду: користь чи шкода?
Відомо, що вітри і дощі не додають краси
шкірі. Тож як захиститися від них?
ут допоможе простий, але незамінний атрибут
— тональний крем. Саме він вбереже шкіру від
перепаду температури, пилу. Крім того, правильно підібраний якісний тональний засіб робить
її однотонною, рівною, матовою. Але ж багато жінок
відмовляється від тоналки, оскільки вважають, що
вона сушить обличчя, не дає «дихати».
Тож чи потрібний тональний крем восени, якщо
на лиці немає помітних недоліків? Чи не досить пудри? Українська стилістка–візажистка Аліна Пришедько на ці запитання відповідає так: він не тільки
приховує недоліки шкіри (пігментацію, прищі), а й
вирівнює загальний тон обличчя, робить його свіжішим. Пудра працює інакше. Вона може підсушувати і стягувати шкіру. Тональний крем полегшує
нанесення макіяжу, допомагає уникнути плям при
розтушуванні рум’ян, коректора або хайлайтера. Сучасні тоналки не тільки зберігають вологу, а й містять
велику кількість компонентів для догляду за шкірою
(авокадо, жожоба, екстракт календули і т. д.). Важливо правильно підібрати засіб і нанести основу, щоб
обличчя не виглядало жирним.
Хибною є й думка, що тональний крем забиває

Т

Фото youtube.com.
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пори шкіри. Часи міняються. Косметична індустрія не
стоїть на місці. Сучасна тоналка не є причиною акне
(прищів), не забиває пори, вона непомітна. Головне
— правильно і грамотно вибрати для себе відповідний тон, враховуючи вік, тип, стан і відтінок шкіри.
До речі, восени важливо наситити її вітаміном С,
щоб вона мала здоровий вигляд і не втрачала еластичності. Тому слід щовечора наносити на обличчя
зволожувальні креми, а перед виходом на вулицю
— захисні засоби.
І пам’ятайте: косметика має бути якісною.
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Фото pinterest.com.

Криза трьох років
Ви знали, що кризи бувають не тільки економічні й політичні,
а й вікові? Якщо давати визначення отій життєвій кризі, не
зазираючи у підручники з психології, а описуючи поведінку своєї
дитини, то це дуже жахливі відчуття, коли тебе абсолютно не
задовольняє нинішній стан речей, але новий ти ще не опанував,
от і дратуєшся – і мучиш інших. Маю честь приймати кулі через
дві кризи – трьох років і початок підліткової. (Щиро радію,
що то тільки початок і до середини підліткової мине пік отої
меншенької)

За час життя у
кризах, звісно, досвіду
мені трохи додалося. Головне при
вікових – маємо час підготуватися,
коли діти ще малі і періоди незадоволення їхні – ще теж «невисокого зросту», хоча з нормальною
підзвучкою. «Я хочу компотууу!
Уууже хочу! Я хочууу, щоб мама
дала мені компоту! Ні, я хочу компоту тільки від мамиии!» – трирічного Ромашика вже й називати так
мило не хочеться, бо такі монологи властиві більш якомусь монстрикові. Він зазирає мені в очі,
щоб дізнатися, чи можна ще далі
бити по стіні маминої терплячості,
і не думайте, що зупиняється, якщо
бачить, що скоро вона трісне. Я
серджуся, забуваю «рахувати до
5» і сварю, а потім згадую чарівний термін «криза 3-х років» і що
вона десь навіть прирівнюється
до підліткової. «Ой, ну хай трохи
показиться», — заспокоюю себе,
але поволі, щоб перезавантажити
«нервове повітря», починаю розпитувати, що ж тобі, дитино, забаглося, чому тобі неприємно. Бо ж
знаю, що йому із таким собою теж
дуже-дуже некомфортно. Це як з
дорослого життя, коли бісить усе і
не знаєш, чого хочеш. І він таки не
знає… Нарешті допомагає гумор.
(Я взагалі зробила відкриття про
те, як гарно мала дитина реагує на
гумор, принаймні моя. Але то має
бути щирий добрий жарт-гра, тільки не іронія!) Тож кажу, що тепер
моя черга побути малою донечкою і зараз я буду у нього щось вимагати. Наприклад, щоби він спік
мені Колобка. «Ромо, спечииии,
ну, спечиии!» — прошу-вередую
і смикаю його за край рукава, тут
же бачу, як загоряються
іскринками очі і вуста розтягуються в
усмішці. Він уже побіг шукати, що може
бути Колобком, а я
думаю, що витратила
якихось 5 секунд на
перемикання його
уваги, а до того
хвилин 15 прислухалася, як назбирується роздратування від того, що
не можна віддатися повністю одній
справі… Дитячим
світом править гра,

ну і що поробиш – маминим іноді
теж. Тільки мамин світ складніший,
і його можна регулювати зусиллям
волі, якою у малят ще й не пахне.
Отож, як чуємо, що сердитість починає рости, наче дріжджове тісто, а призвідник лише підігріває
атмосферу, – мусимо щось робити
для себе й дитини, поки зопалу не
надавали лупнів і не пошкодували
про те. Умовляння, залякування
і загравання – варіанти безперспективні. Залишається гра, в якій
дитина отримує необхідну увагу,

“

Ми, дорослі, ще
маємо навчити
дітей розрізняти,
що їх мучить і як
називається емоція
такого стану.

а ми – перепочинок від незрозумілого реву і часинку для думок.
Бо ж три роки – то так мало, і те,
що дитина робить свої геніальні
висновки і ввертає в розмову дорослі слова, ще зовсім не означає,
що вона дасть собі раду, коли їй
стане сумно, тоскно чи дратівливо.
Розумні люди пишуть: ми, дорослі,
ще маємо навчити їх розрізняти,
що їх мучить і як називається емоція такого стану. Навчити маємо і
що з тим робити, щоб уміли радіти
життю, а журилися «без фанатизму».
Думаєте інакше –
з цікавістю послухаю. Поштова
адреса є в газеті, а електронні
— okovalenko74@gmail.com
або ж tsikava.gazeta@gmail.
com.

«Вона не впізнала у цьому чужому чоловікові хлопця, якого колись
кохала і який довго жив у потаєминах її душі».

Бідне кохання
Закінчення. Початок на с. 16
Ольга ЧОРНА

оли народився син, а потім
донька, місця спогадам про
Володю залишилося зовсім
мало. А Юрко… Не спав ночами,
коли діти хворіли. Колисав, носив
на руках. Навчився готувати каші,
чаї.
– Не чоловік, а золото, — хвалила Яринина мати зятя. — Тепер
таких мало. І в техніці тямить,
і в хатніх ремонтах. Діти ще малі,
а він їм уже на квартири заробляє.
…Ярина з Юрком віддали заміж доньку, одружили сина.
– Ось і настала друга молодість, — жартувала на роботі. —
Залишилися з Юрком самі.
– Насолоджуйтеся моментом,
Ярино Петрівно, — мовила санітарка Зоя, смачно позіхнувши. —

К

Мої доньки мало не кожного
вихідного внуків приводять. Та й
серед тижня часом буває. То в них
забави, то справи, то ще щось…
Ні одна, ні друга не хоче до свекрухи малих вести.

“

Не люблю троянд.
Колючі…

Юрко захворів раптово
і швидко згас. На сорок сьомому
році Ярина овдовіла…
…У двері кабінету постукали.
– Можна? — розгублено запитав чоловік із букетом квітів.
– Марії Іванівни немає. Вона
прийом пацієнтів сьогодні вже
закінчила, — сказала Ярина, прийнявши незнайомця за відвідувача поліклініки.
– Я шукаю не лікаря, а Ярину…
Петрівну. Медсестру.

l ФАНТАСТИКА!

Кенієць Кіпчоге — перша людина,
яка пробігла марафон менш ніж за дві години
Спортсмен подолав дистанцію у 42 км 195 м за 1 годину
59 хвилин 40 секунд
Фото sport.ua.

Василь КІТ

е сталося 12 жовтня
у Відні. Легендарний
кенійський бігун Еліуд Кіпчоге (на фото) побив
власний
рекорд, скоротивши
вл
час
ча на 20 секунд. Однак цей
результат
не буде зарахований
ре
як офіційний, адже спортсмену
допомагали
велосипедисти, які
до
на ходу передавали йому напої
та їжу, а також інші бігуни, котрі
змінювали
один одного і таким
зм
чином підтримували темп Кіпчи
чоге на дистанції. Цей марафон
чо
був задуманий саме задля
бу
рекорду. І він вдався на всі
ре
100
10 відсотків! Це — історичне
досягнення
людини, навіть
до
попри
те, що й неофіційне.
по

Ц
Фото kazka.pl.ua.

Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

– Це я.
– Не впізнаєш… те?..
– Ні.
– Я — Володимир. Денисенко.
Хотів би поговорити.
Вона не знала, що відповісти.
Він нарешті здогадався віддати
букет.
– Може, в кафе підемо? Тут
якось…
– Яка в тебе справа?
– Чув, ти стала вдовою. Я також удівець. Вже більше року. Син
із невісткою далеко. Жити самому
не дуже… І кого-небудь в хату
не хочеться приводити. Маю
господарку, бізнес. Деяким жінкам
тільки цього й треба. А ти… Ми ж
колись… Ми могли б… Ну, ти розумієш… Сама доля нас вирішила
звести знову.
Володимир багато говорив.
Ярина слухала неуважно. Їй хотілося, аби він замовк і швидше
пішов. Вона не впізнала у цьому
чужому чоловікові хлопця, якого
колись кохала і який довго жив
у потаєминах її душі.
– Що ти думаєш? — запитав.
Пригадала слова старої циганки.
– Пізно ти прийшов, Володю.
– Досі ображаєшся? Коли
це все було?! Я ще загляну котрогось дня…
Букет лежав на столі. Ярині
подобались білі троянди. Але ці,
подаровані гостем із минулого,
виглядали сумними і холодними.
Заглянула санітарка Зоя.
– Ви ще на роботі, Ярино Петрівно? Мені б прибрати.
– Уже йду. І… тут квіти забули.
Візьміть їх собі.
– Які гарні! Багато. Можемо
поділитися.
– Не люблю троянд. Колючі…
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l НЕБАЙДУЖІ СЕРЦЯ

Зайки, киці, єдинорожки 10-річної українки
мандрують світом і рятують людей
Мирослава КОЗЮПА

е якесь диво. У нашій родині
хіба що бабуся шила, але вона
померла, коли внучці було пів
року, тож передати вміння не могла. Але
коли Аліса сідає за роботу, то навіть язик
прикушує, як її бабуся, — дивується мама
Юлія Пономаренко і називає цей феномен
генетичною пам’яттю. Усю роботу дівчинка
виконує самостійно, в тому числі малює викрійки і придумує дизайн своїх іграшок.
— На пошиття однієї іграшки йде близько трьох годин. Але ж кожного персонажа
ще й потрібно одягнути. Мені пощастило,
бо котикам не потрібно придумувати взуття,
а от із зайчиками вже складніше — їх треба
взути, — розповідає Аліса.
Завдяки хобі дівчинка зібрала від небайдужих близько 17 000 гривень та передала батькам Валерія Кузнєцова. Наприкінці
червня мама хлопця повідомила, що кошти
зібрані. Після кількох хіміотерапій його вже
виписали з лікарні, хоч він іще перебуватиме
під наглядом спеціалістів.
Та на цьому дівчинка не зупинилася і вирішила допомогти Дімі Лиманському. У хлопчика ДЦП, і він потребував 13 тисяч гривень
на курс реабілітації, яку проводять на Львівщині. Днями Аліса перерахувала близько
15 тисяч гривень для цієї родини, тож цього
вистачить навіть на дорогу.
А ще п’ятикласниця шиє єдинорожків,
рідше крокодилів, бо на них потрібно багато витрат, особливо наповнювача. Майже
всі виручені кошти маленька благодійниця
віддає своїм підопічним. Іноді залишає гроші
собі на матеріали для нових іграшок. Багато
людей, дізнавшись про добру справу дівчинки, надсилають їй тканину та інші матеріали
для рукоділля.

—Ц

«НАВІЩО ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО?»
– За свої майже 11 років, які їй виповняться днями, Аліса вже побачила в своєму
житті багато хорошого і багато поганого, —
зізнається мама. Журиться, що її доньку
не розуміють у рідній школі: — Якщо з інших
навчальних закладів і садочків телефонують

і просять іграшки для себе, то адміністрація
нашого згадує про неї тільки коли необхідно
продемонструвати учнівські таланти.
«Навіщо вам це потрібно?» — запитують
нас найчастіше. Нам цього не треба, насправді, і собі таких питань не ставимо. Ми щасливі,
у нас гарна сім’я, ми здорові, і насолоджуємося життям. Я просто пишаюся своєю донькою, — зізнається Юля Пономаренко.
За словами жінки, добру справу розпочали не для того, щоб збирати гроші для когось.
— Це був приклад, щоб люди подивилися
і зрозуміли: можна творити добро і без великих витрат. Якщо в нас немає грошей, щоб

“

Фото з фейсбук-сторінки «Зайка змінить світ».

Закінчення. Початок на с.1

Ця іграшка –
тепер редакційний
талісман.

Підтверджено
документально — зусиллями
Аліси зібрано на лікування
дітей понад 30 тисяч гривень.

дати цьому хлопчику, то треба щось робити,
аби їх дали інші. І багато людей відгукується.
Дитина світ не врятує, ми можемо врятувати.
Ви про Алісу написали. Це класно, хтось просто дізнався, а хтось допоміг. Це така круговерть добра. Якщо її не переривати, то всім
буде набагато легше і гарніше жити, — зазначає Юля. — Ось чоловік, не назвавшись,
передав через сусідку 5000 гривень, повністю закривши збір для Діми. Він має гроші,
бачить, що дитина шиє, переживає за інших,
тож подбав, щоб Аліса відпочила.
Сама ж дівчинка теж переконалася, що
добро породжує добро. Ексголова Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський подарував їй на останній дзвоник
телефон, а дві жінки з Лондона, почувши про
добре серце десятирічної українки, передали для Аліси і її сестрички подарунки: ляльки,
сукні, іграшки. Інна Бовт з Італії — мопса.
— Зовсім незнайома жінка перерахувала
на притулок для тварин у Харкові гроші, і нам
привезли цуценя. Попередньо нам зателефонували, повідомили, що є світлий хлопчик
і гарненька темненька дівчинка. Аліса хотіла
чорного мопса, так у нас з’явилася Пудра. Ця
собака — найбільше щастя, — розповідає
мама.

Зі своєю машинкою-помічницею Аліса на
«ти» з першої секунди.

«ЩОБ ЛЮДИ БУЛИ ДОБРІШИМИ!»
Наразі Аліса бере замовлення лише
на довготривалу перспективу. Відмінниця
у навчанні ще має багато інших занять: успішно відвідує музичну школу, виграє співочі
конкурси, певний час займалася боротьбою і танцями, які хоче відновити. Вона шиє
брелочки, які роздарює тим, хто її розуміє
та підтримує. Декілька її робіт експонують
у Балаклійському районному краєзнавчому
музеї, де відвідувачам також розповідають
про вже відому маленьку землячку. А вона
не припиняє благодійності.
— У місцевому парку встановили
«Скриньку добра»: поставили бокси, де можна залишити книги, іграшки, а прочитавши чи погравшись, повернути на місце. Аліса
регулярно купує туди іграшки, книжки, набиває ту шафу, а потім засмучується, що їх безповоротно забирають. Вона дуже вразлива,

«Скринька добра» не повинна бути
порожньою!

переживає, їй хочеться справедливості, щоб
люди були добрішими, — розповідає Юля
Пономаренко.
Скільки іграшок вийшло з-під голки
Аліси — не рахували. Разом із мамою стримано зазначають: багато десятків. А от що
підтверджено документально — зусиллями
10-річної дівчинки зібрано на лікування дітей понад 30 тисяч гривень. По можливості
рукотворні вироби вирішили передавати
на аукціони в групи, де збирають кошти для
лікування дітей і дорослих. А зайки і киці
Аліси Пономаренко подорожують Україною
і світом — Норвегією, Англією та іншими країнами, продовжуючи безперерервний ланцюжок добра.

Передплатили – і виграли! *
Першимии власниками пр
призів від «Цікавої газети на вихідні» серед читачів, які передплатили видання на друге півріччя та весь
стали:
2019 рік, ста
али:
l головногоо призу – пилососа
пилосо – Грох Борис Костянтинович (с. Малинечі Хмельницького району Хмельницької обл.);
грнн – Комар Ната
Наталія Максимівна (с. Корост Сарненського району Рівненської обл.);
l 250 гр
Юхимівна (м. Тростянець Сумської області).
l ковдрии – Сахно Раїса Ю
Продовж
ження списку пер
Продовження
переможців – у наступному номері.
- Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,01 грн із ПДВ.

І ВИ НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ – ВИПИСУЙТЕ ТА ВИГРАВАЙТЕ!
Фото tech24.com.ua.

ПЕРЕДПЛАТНІ
П
Д
ІНДЕКСИ «Цікавої газети на вихідні»: l для Волині – 60304, l для Рівненщини – 60312,
l для інших регіонів України – 60307.

ПОНЕДІЛОК, 21 ЖОВТНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

21 — 27 жовтня

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

l ЗІРКА

Оля Полякова зізналася,
що «відбила» свого чоловіка

Фото viva.ua.

Лія ЛІС

ро це Оля розказала в програмі «Зірковий шлях».
«Так, я була коханкою свого чоловіка. Недовго, бо
він дуже рішучий — не став мучити ні одну, ні другу.
Він це коло розірвав, і все», — пояснила Полякова. «Але я
пережила цю історію і знаю, що це таке, я розумію ту жінку,
її горе. «Трикутник» — це неприємно. Не просто неприємно, це трагічна ситуація, і я раджу не терпіти, а перервати
його в якийсь бік, — або в один, або в другий», – закликала
співачка.

П

“

Зараз, через 15 років шлюбу, Оля не може нахвалитися своєю другою половинкою: «Він завжди на моєму боці,
завжди мене підтримує. Всі погані, а я — прекрасна, навіть,
якщо я неправа, а неправа буваю дуже часто. Ніколи мене
не критикує, і це щастя, що ми зустрілися, це правда», —
запевнила артистка.
Зі слів Полякової, її обранець пізно став батьком, тож
для дочок Маші та Аліси він зараз «мама–тато». «Він дуже

УКРАЇНА

Її обранець пізно став батьком, тож для дочок
Маші та Аліси він зараз «мама-тато».

багато працював у своєму житті, сьогодні працює значно
менше, — займається дітьми, сім’єю… Ми помінялися
місцями трохи, але якби це склалося по-іншому, це було б
неможливим, в мене вже не було б сім’ї, розумієте? Лише в
такому вигляді це можливо», — поділилася вона.

ВІВТОРОК, 22 ЖОВТНЯ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:15 «Сімейні мелодрами»
14:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «Великі Вуйки»
22:45 «Міняю жінку - 14»

ІНТЕР

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Свекруха або невістка
12:20, 15:30 Агенти
справедливості 12+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «На твоєму боці»
23:20 Контролер

СТБ
06:15 Т/с «Коли ми вдома»
08:20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
10:20 «МастерШеф.
Професіонали» 12+
14:40 «Хата на тата» 12+
17:25, 17:30, 22:55, 23:00 «ВікнаНовини»
18:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
18:55 «Наречена для тата» 12+
20:55 Т/с «Швабра»
23:45 «Один за всіх» 16+

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 «Корисна
програма» 11.10, 12.25 Т/с
«Надія на порятунок» 13.15
Ток-шоу «Роман з Ольгою» 14.25,
ICTV
15.20 «Речдок» 16.20 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00, 19.00 05:35, 20:15 Громадянська
Ток-шоу «Стосується кожного»
оборона
20.00, 03.00 «Подробиці» 21.00
06:30 Ранок у великому місті
«Речдок. Особливий випадок. Луна 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
війни» 23.50 Т/с «Розвідники»
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
УКРАЇНА
10:10 Більше ніж правда
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
11:05 Антизомбі. Дайджест
Україною
12:25, 13:20, 16:20, 21:25 Т/с

06.05, 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,
18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11.15,
12.25 Х/ф «АВАНТЮРИСТИ»
13.50 Х/ф «ВЕСЕЛИЙ
ВЕЛИКДЕНЬ» 15.50 «Чекай
мене. Україна» 20.00, 03.10
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
війни» 23.50 Т/с «Розвідники»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Свекруха або невістка
12:20, 15:30 Агенти
справедливості 12+
16:00, 23:30 Історія одного
злочину 16+
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму боці»

Так, я була коханкою свого чоловіка.

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
09:05 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»

06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
11:25 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:15 Х/ф «ЩОДЕННИК
КАР’ЄРИСТКИ»
15:00, 23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
16:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
20:00 Т/с «Доктор Хто»
22:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»

ICTV

ІНТЕР

Популярна співачка, яка нещодавно відсвяткувала
15-ту річницю шлюбу зі своїм коханим Вадимом,
розповіла, що деякий час була третьою в любовному
«трикутнику»

К-1

11:05 «МастерШеф.
Професіонали» 12+
14:40, 19:00, 23:45 «Хата на
тата» 12+
17:25, 17:30, 22:55, 23:00
«Вікна-Новини»
18:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:55 Т/с «Швабра»

06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:15 «Сімейні мелодрами»
14:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали
2019»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «Великі Вуйки»
22:45 «Гроші 2019»

05:00 Т/с «Відділ 44»
05:45 Громадянська
оборона
06:40, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Не дай себе обдурити
11:05 Секретний фронт.
Дайджест
13:20, 21:25 Т/с «Пес-5»
15:35, 16:15 Х/ф «ЛЮДИНА
ЗІ СТАЛІ»
20:15 Більше ніж правда
22:30 Свобода слова
23:55 Т/с «Розтин покаже»

2+2

НОВИЙ КАНАЛ
05:25, 06:25 Kids Time
05:30 М/с «Том і Джеррі шоу»
06:30 Х/ф «ДЕНІСБЕШКЕТНИК 2»
07:50 Х/ф «УГОДА З
ДИЯВОЛОМ»
09:50 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
СУПЕРМЕНА»
13:00 Х/ф «ТОР 2. ЦАРСТВО
ТЕМРЯВИ»
15:10 Х/ф «ТОР 3.
РАГНАРОК»
17:50 Таємний агент
19:00 Ревізор
22:00 Страсті за Ревізором

06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50 Т/с «Ментівські
війни. Харків-2»
14:30 Х/ф «ГЕРОЙ»
16:10 Х/ф «ЛІГА
ВИДАТНИХ
ДЖЕНТЛЬМЕНІВ»
19:25, 20:30 Т/с «Брати по
крові»
21:35 Т/с «Касл-8»
23:10 Х/ф «ШІСТЬ КУЛЬ»

ФУТБОЛ-1

10:00 «Великий футбол»
11:45 «AUTO ГОЛ!»
12:00 Мілан - Лечче.
Чемпіонат Італії
13:45 Ніцца - ПСЖ. Чемпіонат
Франції
15:30, 19:40, 21:30 Yellow
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:05 Мальорка - Реал.
Чемпіонат Іспанії
17:50 Чемпіонат Іспанії. Огляд
МЕГА
туру. Прем’єра
06.00 Бандитська Одеса
18:45 Боруссія (Д) - Боруссія
08.15, 14.05 Правда
(М). Чемпіонат
життя 09.15, 15.15, 23.40
Німеччини
Суперзаводи 10.10, 17.05
Сучасні дива 11.00 Прихована 20:40 Журнал Ліги Європи.
реальність 11.55 Код доступу
Прем’єра
12.55, 00.35 Речовий доказ
21:40 LIVE. Брешія 16.10, 21.45 НЛО з минулого
Фіорентина. Чемпіонат
17.55 Земля 2050 18.55,
Італії
20.45 Секретні території
23:40 Чемпіонат Італії. Огляд
19.55, 01.45 Містична Україна
туру. Прем’єра
22.40 Очима пінгвінів

СЕРЕДА, 23 ЖОВТНЯ
«Пес-5»
16:40 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА»
22:45 Т/с «Менталіст»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:20 Т/с «Бібліотекарі»
08:10 Т/с «Цілком таємно»
13:10 Х/ф «АНАКОНДА»
15:00, 22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
16:00, 21:00 Вар’яти 12+
17:00, 19:00, 23:10 Хто проти
блондинок? 12+

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.05,
14.05 Правда життя 09.10, 17.55
Земля 2050 р. 10.10, 17.05
Сучасні дива 11.00 Прихована
реальність 11.55 Код доступу
12.55, 00.35 Речовий доказ
15.15, 23.35 Суперзаводи 16.10,
21.45 НЛО з минулого 18.55,
20.45 Секретні території 19.55,
01.40 Містична Україна 22.35
Очима пінгвінів 02.30 Скептик

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
11:15, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:10, 20:00 Т/с «Доктор Хто»

15:00, 23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
16:00, 22:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
17:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Моссад-2»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений
світ»
13:05 «Помста природи»
13:15 Х/ф «ШВИДКИЙ І
ЖОРСТОКИЙ»
15:00 Х/ф «НА ГРАНІ»
19:25, 20:30 Т/с «Брати по крові»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-8»

ФУТБОЛ-1
10:00, 15:40, 20:40 Футбол NEWS
10:25 Yellow. Прем’єра
10:35 Олімпік - Ворскла.
Чемпіонат України
12:15 «Великий футбол»
13:55 Лаціо - Аталанта. Чемпіонат
Італії
16:05 «AUTO ГОЛ!»
16:20 Ейбар - Барселона.
Чемпіонат Іспанії
18:05 Yellow
18:45, 21:50 «Ніч Ліги чемпіонів»
19:50 LIVE. Шахтар - Динамо (З).
Ліга чемпіонів УЄФА
22:55 LIVE. «Ліга чемпіонів.
ONLINE»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:15 «Сімейні мелодрами»
14:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «Великі Вуйки»
22:45, 23:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»

ІНТЕР

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Свекруха або невістка
12:20, 15:30 Агенти
справедливості 12+
16:00 Історія одного злочину
16+
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «На твоєму боці»
23:20 Гучна справа

СТБ
06:10 Т/с «Коли ми вдома»
08:10 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
10:10 «МастерШеф.
Професіонали» 12+
14:25 «Хата на тата» 12+
17:25, 17:30, 22:55, 23:00 «ВікнаНовини»
18:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
19:00 «Битва екстрасенсів» 16+
20:55 Т/с «Швабра»
23:45 «Зважені та щасливі» 12+

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 «Корисна
програма» 11.10, 12.25 Т/с
«Надія на порятунок» 13.15
Ток-шоу «Роман з Ольгою» 14.25,
15.20 «Речдок» 16.20 «Речдок.
ICTV
Особливий випадок» 18.00, 19.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
05:35, 10:00 Громадянська
20.00, 03.05 «Подробиці» 21.00
оборона
«Речдок. Особливий випадок. Луна 06:30 Ранок у великому місті
війни» 23.50 Т/с «Розвідники»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
УКРАЇНА
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
10:55, 13:20 Х/ф «МІСІЯ

НЕЗДІЙСНЕННА»
13:35, 21:25 Т/с «Пес-5»
16:25 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-2»
20:20 Секретний фронт
22:40 Т/с «Менталіст»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:20 Т/с «Бібліотекарі»
08:10 Т/с «Цілком таємно»
13:00 Х/ф «АНАКОНДА 2:
ПОЛЮВАННЯ НА
КРИВАВУ ОРХІДЕЮ»
15:00, 22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
16:10, 21:00 Improv Live Show 12+
17:10, 19:00 Діти проти зірок
23:40 Т/с «Сирена»

08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
11:15, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:10, 20:00 Т/с «Доктор Хто»
15:00, 23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
16:00, 22:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
17:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Моссад-2»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:20 «Загублений світ»
13:55 Х/ф «ОРДЕН ДРАКОНА»
15:45 Х/ф «В’ЯЗЕНЬ»
19:25, 20:30 Т/с «Брати по крові»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-8»

МЕГА

ФУТБОЛ-1

06.00 Бандитська Одеса 08.20,
14.15, 02.35 Правда життя 09.25
Земля: код знищення 10.25, 17.05
Сучасні дива 11.15 Прихована
реальність 12.05 Код доступу
13.05, 00.35 Речовий доказ
15.20, 23.35 Суперзаводи 16.15,
21.45 НЛО з минулого 17.55
Земля 2050 18.55, 20.45 Секретні
території 19.55, 01.45 Містична
Україна 22.35 Очима пінгвінів

10:25 Брюгге - ПСЖ. Ліга
чемпіонів УЄФА
12:10 Боруссія (Д) - Боруссія (М).
Чемпіонат Німеччини
13:55 Олімпік - Ворскла.
Чемпіонат України
16:05, 18:55 «Ніч Ліги чемпіонів»
17:10 Шахтар - Динамо (З). Ліга
чемпіонів УЄФА
19:45 LIVE. Аякс - Челсі. Ліга
чемпіонів УЄФА
21:50 LIVE. Інтер - Боруссія (Д).
Ліга чемпіонів УЄФА
23:55 Генк - Ліверпуль. Ліга
чемпіонів УЄФА. Прем’єра

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»

П’ЯТНИЦЯ, 25 ЖОВТНЯ

ЧЕТВЕР, 24 ЖОВТНЯ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:15 «Сімейні мелодрами»
14:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:40 Т/с «Свати»
21:40 Т/с «Великі Вуйки»
22:30 «Право на владу 2019»

ІНТЕР
05.25, 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 «Корисна
програма» 11.05, 12.25 Т/с
«Надія на порятунок» 13.15
Ток-шоу «Роман з Ольгою» 14.25,
15.20 «Речдок» 16.20 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00, 19.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.55 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок. Луна
війни» 23.55 Т/с «Розвідники»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Свекруха або невістка
12:20, 15:30 Агенти
справедливості 12+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «На твоєму боці»
23:20 Слідами таємниць
Чорнобиля. Частина друга

СТБ
06:30 Т/с «Коли ми вдома»
08:35 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:30 «МастерШеф.
Професіонали» 12+
15:30 «Хата на тата» 12+
17:25, 17:30, 22:55, 23:00 «ВікнаНовини»
18:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
18:50 «Зважені та щасливі» 12+
20:55 Т/с «Швабра»
23:45 «Я соромлюсь свого тіла»
16+

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:00 Секретний фронт
10:45, 13:20 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-2»
13:35, 21:25 Т/с «Пес-5»
16:20 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-3»
20:20 Антизомбі. Дайджест
22:40 Т/с «Менталіст»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:00 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:05 Т/с «Бібліотекарі»
08:00 Т/с «Цілком таємно»
09:50 Ревізор
12:50 Страсті за Ревізором
14:50, 22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
16:00, 21:00 Шалена зірка 12+
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
23:50 Т/с «Сирена»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.20,
14.15 Правда життя 09.25, 17.55
Земля 2050 р. 10.25, 17.05 Сучасні
дива 11.15 Прихована реальність

12.05 Код доступу 13.05, 00.25
Речовий доказ 15.20, 23.30 Ідеї,
що перевернули світ 16.15, 21.45
НЛО з минулого 18.55, 20.45
Секретні території 19.55, 01.35
Містична Україна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:30 «Орел і Решка.
Шопінг»
11:15, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:10, 20:00 Т/с «Доктор Хто»
15:00, 23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
16:10, 22:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
17:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:45 «Помста природи»
14:00 Х/ф «НАУТІЛУС:
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОКЕАНУ»
15:30 Х/ф «ОСТАННІЙ БІЙ»
19:25, 20:30 Т/с «Брати по крові»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-8»

ФУТБОЛ-1
10:25 Журнал Ліги Європи
11:20 Інтер - Боруссія (Д). Ліга
чемпіонів УЄФА
13:20 «Ліга чемпіонів. ONLINE»
16:05 Генк - Ліверпуль. Ліга
чемпіонів УЄФА
17:55 «Шлях до Ель Класіко».
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра
18:45 Огляд середи. Ліга чемпіонів
УЄФА. Прем’єра
19:40 LIVE. Гент - Вольфсбург. Ліга
Європи УЄФА
21:50 LIVE. Селтік - Лаціо. Ліга
Європи УЄФА

СУБОТА, 26 ЖОВТНЯ
1+1
06:20 Мультфільм
06:45 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 10:35 «Їмо за 100 2019»
11:15 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
12:10 Т/с «Великі Вуйки»
16:35, 21:30 Прем’єра. «Вечірній
квартал 2019»
18:30 Прем’єра. «Розсміши коміка
2019»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Українські сенсації 2019»
23:25 «Світське життя. 2019»

ІНТЕР
06.10 «Слово Предстоятеля»
06.20 Х/ф «КЛЮЧІ ВІД НЕБА»
08.00 «Шість соток» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 Ток-шоу
«Роман з Ольгою» 11.10 Х/ф «ЩЕ
ДО ВІЙНИ» 13.50 Х/ф «ПОКЛИЧ
МЕНЕ В СВІТЛУ ДАЛИНУ»
15.50 Т/с «Таїсія» 20.00, 02.30
«Подробиці» 20.30 «Крутіше за
всіх. Новий сезон» 22.25 Т/с «Я охоронець. Помилка в програмі»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:50, 15:20 Т/с «На твоєму боці»
17:00, 21:00 Т/с «Я тебе знайду»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Єдиний мій гріх»

СТБ
05:15 «Хата на тата» 12+
06:55 «Прокинься з Ектором!»
07:55 «Зважені та щасливі» 12+
10:05 «Ток-шоу «Зважся!» 12+
11:00 Т/с «Швабра»
19:00 «Х-Фактор»
22:00 «МастерШеф» 12+

ICTV
05:00 Скарб нації

05:10 Еврика!
05:15, 12:45, 18:45 Факти
05:45 Особливості національної
роботи
07:40 Я зняв!
09:25 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
13:00 Дизель шоу 12+
14:20 Т/с «Пес-5»
19:10 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-6»
21:55 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-5»

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:05 Kids Time
05:50 М/с «Лунтик»
06:20 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:10 Таємний агент
08:20 Таємний агент. Пост-шоу
10:20 Діти проти зірок
12:20 Хто проти блондинок? 12+
14:20 Хто зверху? 12+
16:20 М/ф «Ілля Муромець та
Соловей Розбійник»
18:00 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТТЯ ЧОРНОЇ
ПЕРЛИНИ»
21:00 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
СКРИНЯ МЕРЦЯ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 06.50,
00.20 Містична Україна 07.40,
18.10 Там, де нас нема 09.40
Речовий доказ 10.50, 21.00 Ідеї,
що перевернули світ 13.25, 23.30
Сучасні дива 14.20 Земля 2050
р. 15.15 За межами Землі 16.15
Очима пінгвінів 17.15 Народжені
мусонами 01.10 Підроблена
історія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:25 «Ух ти show»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
11:20, 12:20 «Одруження наосліп»
13:15 «Сімейні мелодрами»
14:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали
2019»
20:25, 22:25 «Ліга сміху 2019»

ІНТЕР
05.25, 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 «Корисна
програма» 11.05, 12.25 Т/с «Надія
на порятунок» 13.15 Ток-шоу
«Роман з Ольгою» 14.25, 15.25,
23.50 «Речдок» 16.20 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00, 02.25
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:50, 15:30 Т/с «Здраствуй,
сестра»
17:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
08:50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

11:45 «МастерШеф.
Професіонали» 12+
15:30 «Хата на тата» 12+
17:25, 17:25, 21:55, 22:00 «ВікнаНовини»
18:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
19:00, 22:45 «МастерШеф» 12+
23:10 «Х-Фактор»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі. Дайджест
11:05 Скетч-шоу «На трьох» 16+
13:25, 22:50 Т/с «Вижити за будьяку ціну»
15:35, 16:15 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-4»
20:10 Дизель шоу 12+

НОВИЙ КАНАЛ
05:15, 06:00 Kids Time
05:20 М/с «Том і Джеррі шоу»
06:05 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРА ДЕТЕКТИВ РОЗШУКУ
ДОМАШНІХ ТВАРИН»
07:50 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРА.
ПОКЛИК ПРИРОДИ»
09:40 Т/с «Будиночок на щастя»
14:10, 21:40 Екси 16+
16:20, 19:00 Топ-модель
по-українськи 16+

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
11:15 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:10 Т/с «Доктор Хто»
15:00 «Орел і Решка. Мегаполіси»
16:00, 23:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
17:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:00 Х/ф «БАНДИТИ»
20:30 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЕКС»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:20 «Загублений світ»
12:55 «Помста природи»
13:40 Х/ф «ЛІГА ВИДАТНИХ
ДЖЕНТЛЬМЕНІВ»
15:45 Х/ф «40 ДНІВ ТА НОЧЕЙ»
19:25 Т/с «Перевізник-2»
23:15 Х/ф «ІМПЕРІЯ АКУЛ»

ФУТБОЛ-1

10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:25 Селтік - Лаціо. Ліга Європи
УЄФА
12:10 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
13:05 Рома - Боруссія (М). Ліга
Європи УЄФА
МЕГА
14:50 Огляд середи. Ліга чемпіонів
06.00 Бандитська Одеса 08.40,
УЄФА
14.25 Правда життя 09.30 Земля
16:05, 20:25 «Шлях до Гданська»
2050 р. 10.30, 17.10 Сучасні дива
11.20 Прихована реальність 12.15 16:55 Сент-Етьєн - Олександрія.
Ліга Європи УЄФА
Код доступу 13.15, 00.25 Речовий
21:15 Чемпіонат Італії. Передмова
доказ 15.25, 23.30 Ідеї, що
до туру. Прем’єра
перевернули світ 16.20, 21.45 НЛО
з минулого 18.00 За межами Землі 21:40 LIVE. Нант - Монако.
Чемпіонат Франції
19.00, 20.45 Секретні території
19.55, 01.35 Містична Україна
23:50 Огляд матчів. Ліга Європи
22.35 Народжені мусонами
УЄФА

НЕДІЛЯ, 27 ЖОВТНЯ
09:30 М/ф «Альфа і Омега: Зубата
братва»
11:00 Х/ф «КОРОЛЬ ПОВІТРЯ»
13:00 Х/ф «БАНДИТИ»
15:15 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:00 «Загублений світ»
14:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ЗАБУТА
ЧАСОМ»
15:45 Х/ф «ЕРА ДИНОЗАВРІВ»
17:20 Х/ф «ЛЮТА ПЛАНЕТА»
19:10 Х/ф «САБОТАЖ»
21:10 Х/ф «КУЛЕНЕПРОБИВНИЙ
ЧЕРНЕЦЬ»
23:10 Х/ф «НІНДЗЯ»

ФУТБОЛ-1
06:00 Ман Сіті - Аталанта. Ліга
чемпіонів УЄФА
07:45, 13:20 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
08:15 Динамо (К) - Копенгаген.
Ліга Європи УЄФА
10:00, 15:55, 22:55 Футбол NEWS
10:25 Yellow. Прем’єра
10:35 Шахтар - Динамо (З). Ліга
чемпіонів УЄФА
12:25 «Шлях до Ель Класіко».
Чемпіонат Іспанії
13:50 LIVE. Барселона - Реал.
Чемпіонат Іспанії
14:45, 19:45 Yellow
16:20 Топ-матч
16:25 LIVE. Шальке - Боруссія (Д).
Чемпіонат Німеччини
17:15, 21:45 Футбол Tables
18:25 Чемпіонат Італії. Передмова
до туру
18:55 LIVE. Інтер - Парма.
Чемпіонат Німеччини
19:55 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА
20:55 LIVE. Монпельє - Анже.
Чемпіонат Франції
23:15 Лечче - Ювентус. Чемпіонат
Італії. Прем’єра

1+1
06:20 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Громада на мільйон.
Спеціалісти»
11:00, 12:00 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
15:05 Т/с «Свати»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками 2019»
23:50 «Ліга сміху 2019»

ІНТЕР
05.40 Х/ф «СКУПИЙ» 08.00
«Удалий проєкт» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Орел
і Решка. Дива світу» 11.00
«Орел і Решка. Івлєєва vs.
Бєдняков» 12.00 «Крутіше за
всіх. Новий сезон» 14.00 Х/ф
«СІССІ» 16.00 Х/ф «СІССІ МОЛОДА ІМПЕРАТРИЦЯ»
18.00 Х/ф «СІССІ: ВАЖКІ
РОКИ ІМПЕРАТРИЦІ» 20.00
«Подробиці» 20.30 Х/ф
«ЗАГНАНІ» 22.50 Х/ф «22 КУЛІ:
БЕЗСМЕРТНИЙ»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00 Т/с «Я тебе знайду»
13:00 Т/с «На краю кохання»
17:00, 21:00 Т/с «Компаньйонка»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Єдиний мій гріх»

СТБ
06:00, 15:00 «Хата на тата» 12+
09:00 «Прокинься з Ектором!»
09:55 «МастерШеф» 12+
13:00 «Наречена для тата» 12+
16:55 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
18:00 «Битва екстрасенсів»
16+

20:00 «Один за всіх» 16+
21:00 «Я соромлюсь свого
тіла» 16+

ICTV
05:00, 12:45, 18:45 Факти
05:25 Громадянська оборона
06:10 Антизомбі. Дайджест
07:10 Т/с «Відділ 44»
10:50, 13:00 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-4»
13:30 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-5»
15:55 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-6»
20:35 Х/ф «ДЖОН ВІК-2»
22:55 Х/ф «ІНОЗЕМЕЦЬ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:45 Kids Time
05:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:50 М/ф «Мінлива хмарність,
часом фрикадельки 2»
09:30 М/ф «Ілля Муромець та
Соловей Розбійник»
11:00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛІВ»
13:00 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТТЯ ЧОРНОЇ
ПЕРЛИНИ»
16:00 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
СКРИНЯ МЕРЦЯ»
19:00 Х/ф «ПІСЛЯ ЗАХОДУ
СОНЦЯ»
21:00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРНІВ»
23:20 Х/ф «МОРЕ СПОКУСИ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.05,
00.20 Містична Україна 07.55,
18.10 Там, де нас нема 09.55
Речовий доказ 11.05, 21.00 Ідеї,
що перевернули світ 13.35, 23.30
Сучасні дива 14.25 Земля 2050 р.
15.25 Народжені мусонами 01.10
Прокляття відьом 02.05 Органи
на експорт 02.55 Секти. Контроль
свідомості 03.35 Дракула та інші

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:25 «Ух ти show»
09:30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
01.00 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЕКС»
(16+)

2+2
06:00 Мультфільми
07:55 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
08:55 «ДжеДАІ 2019»
09:50 Т/с «Дзвонар»
12:50 Х/ф «НА ГРАНІ»
15:05 Х/ф «ЗАГНАНИЙ»
16:55 12 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Карпати»
19:00 Х/ф «ВТЕЧА»
21:15 Х/ф «ІКАР»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

ФУТБОЛ-1
06:10 Атлетіко - Атлетік. Чемпіонат
Іспанії
08:00, 17:45, 23:55 Yellow
08:10 Шальке - Боруссія (Д).
Чемпіонат Німеччини
10:00, 15:55, 20:55 Футбол NEWS
10:25 «AUTO ГОЛ!». Прем’єра
10:40 Барселона - Реал.
Чемпіонат Іспанії
12:30 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
13:25 Журнал Ліги чемпіонів
13:55 LIVE. Львів - Десна.
Чемпіонат України
14:45 Футбол Tables
16:30, 18:55 «Тур ONLINE»
16:55 LIVE. Шахтар - Олександрія.
Чемпіонат України
17:55 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА
19:20 LIVE. Сент-Трюйден - Гент.
Чемпіонат Бельгії
21:20 «Великий футбол»
23:00 LIVE. ПСЖ - Марсель.
Чемпіонат Франції. 2-й
тайм

Що віщують зорі
Гороскоп на 21 – 27 жовтня
ОВЕН. Доля випробовуватиме вас
на міцність. Не варто боятися змін,
постарайтеся відмовитися від старих
уявлень і консервативних поглядів. Поставши перед відповідальним вибором,
поводьтеся стримано та коректно. Сприятливий
день — середа, несприятливий — субота.
ТЕЛЕЦЬ. Вдало пройдуть ділові зустрічі й переговори, зможете почати
реалізовувати нові проєкти. Постарайтеся не розкидатися грішми. Спілкування з друзями надихне на нові ідеї, відкриє
перспективи. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
БЛИЗНЮКИ. Дотримуйтеся золотої
середини. Не сумуйте та не квапте події — все складеться якнайкраще. Зараз не варто рватися на перший план,
залишайтесь у тіні, але не затягуйте з вирішенням проблем. Сприятливий день — середа,
несприятливий — п’ятниця.
РАК. Доведеться розбиратися з нагромадженням невідкладних справ. Не
плануйте важливих ділових зустрічей.
Поради друзів можуть збити вас з толку.
Вихідні присвятіть спілкуванню з близькими. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
ЛЕВ. Страх за своє майбутнє може
підштовхнути вас до підступних задумів. Не варто піддаватися цьому руйнівному бажанню — є більш раціональні
й чесні способи вирішення проблем. У
вихідні як слід відпочиньте. Сприятливий день —
п’ятниця, несприятливий — субота.
ДІВА. Слушна мить для ділових
знайомств. Постарайтеся сумлінно
виконувати свої обіцянки, щоб уникнути неприємностей у взаєминах з
начальством. Знайдіть у собі сили дипломатичним шляхом вирішити спірні питання.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий
— четвер.
ТЕРЕЗИ. Ваша комунікабельність
допоможе змінити ситуацію на краще,
тільки не базікайте зайвого. Цей період
підходить для енергійних дій і стрімких
рішень. Вихідні присвятіть родині, спільній поїздці за місто. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
СКОРПІОН. Знайдете блискучий вихід із будь–якої ситуації. Вдалий момент
для підвищення кваліфікації. Можлива
пропозиція вигідної роботи, успішної
реалізації задуманого. Ваші доходи зростуть. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Знизьте темпи й обсяг
роботи, вам явно потрібен відпочинок,
хоча б короткочасний. Почерпнете багато цікавого й корисного. Намагайтеся
уникати непотрібних контактів. У вихідні
залиште час для себе. Сприятливий день — четвер, несприятливий — субота.
КОЗЕРІГ. Удача на вашому боці, гарний період для розкриття потенціалу,
але перевіряйте інформацію, будьте
обережні при спілкуванні. У вихідні особливу увагу приділить сім’ї, це зараз важливо. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
ВОДОЛІЙ. Доведеться приймати
відповідальні рішення, тож спочатку
думайте, потім дійте. У вихідні можна
спробувати змінити те, що вас не влаштовує, але уникайте підкреслено різких
змін і відкритої конфронтації. Сприятливий день
— середа, несприятливий — п’ятниця.
РИБИ. Не втратьте шансів, які подарує вам доля. Усе вдаватиметься легко,
саме собою. Задоволення принесе навіть рутинна частина роботи. Зосередьтеся на власних планах. У вихідні не вірте
лестощам і обіцянкам вічного кохання. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

«Калина міряє коралі…»
Ці червоні ягоди, які зазвичай збирають після перших приморозків,
нині асоціюються з Україною, є одним із її оберегів. З давніх-давен наші
предки сприймали калину як дерево роду, зв’язку поколінь, цінували
як символ добра, злагоди та благополуччя. Тому й росла вона чи не біля
кожної хати. Дівчата вплітали її яскраві грона в коси і вінки, соком ягід
фарбували губи і підрум’янювали щічки. А що й казати про цілющі
властивості цієї рослини! Калина — багатюща скарбниця вітамінів,
вона захистить організм від хвороб і передчасного старіння, допоможе
впоратися із застудою, налагодити сон, здолати набряки і проблеми
зі шкірою… І ви ще думаєте, чи варто робити на зиму заготовки із цієї
диво-ягоди? Відкиньте сумніви — дійте!
СУШЕНА

ЗАМОРОЖЕНА
Це один
із найпростіших
способів зберігання
ягід, при якому
вони не втрачають
своїх корисних
властивостей

Таким способом
заготівлі калини
користувалися ще наші
бабусі. Нині ж завдяки
використанню побутової
техніки сушеними ягодами
на зиму вдасться запастися
значно швидше

Фото avito.com.

Приготування. Грона калини промийте, добре
обсушіть. Складіть їх у пластикові пакети або контейнери, герметично закрийте тару і поставте в морозильну камеру. Для економії місця ягоди можна
обірвати і засипати пластами у контейнери або скласти порційно в поліетиленові торбинки.
До речі
l Розморожуйте ягоди не при кімнатній температурі, а на полиці холодильника — так вони краще
збережуть колір і форму.
l Для приготування компотів узимку ягоди
не обов’язково розморожувати — сипте їх безпосередньо в киплячу воду.

Фото heaclub.ru.

КОМПОТ

Фото agronomu.com.

Приготування. Відберіть спілі ягоди без видимих пошкоджень, видаліть плодоніжки. Добре промийте, дайте обтекти
на друшляку, а тоді розкладіть на рушнику (можна на паперовому), щоб підсохли. Застеліть деко папером для випічки,
тонким шаром насипте калину і поставте в розігріту до температури 60 °C (не вище) духовку, дверцята залиште злегка прочиненими. Щойно ягоди зморщаться, можна діставати. Коли
охолонуть, перекладіть у скляну або пластикову тару, що щільно закривається. Перед використанням замочіть ягоди в гарячій воді, для компоту можна використовувати сушку.

СОУС «ПІКАНТНА НОТКА»
Любите кисло-солодкі
соуси до риби, м’яса,
курятини чи овочевих страв —
варто спробувати калиновий

СИРОП
Калиновий
сироп часто
використовують
в якості соусу
до різних десертів,
наприклад
до млинців, оладок,
морозива

Фото radka.in.ua.

Інгредієнти: 2 кг калини, 1 кг цукру.
Приготування. Свіжі ягоди очистіть від плодоніжок, помийте й дайте обтекти на друшляку.
За допомогою блендера перебийте на пюре або
пропустіть кілька разів через м’ясорубку з дрібною
решіткою. Отриману масу процідіть через сито,
влийте в каструлю, поставте на вогонь, додайте цукор і доведіть до кипіння (але не кип’ятіть). Готовий
сироп розлийте в чисту скляну тару і зберігайте
у темному прохолодному місці.

Інгредієнти: 500 г калини, 5 ст. л.
цукру, 1 ст. л. олії, 1/3 ч. л. меленого
Фото mskprodukt.ru.
чорного перцю, дрібка солі.
Приготування. Калину перебрати, вимити, відокремити від гілочок, залити крутим окропом
і залишити на 5–7 хвилин — ягоди стануть м’якшими. Потому
зцідити воду, а калину протерти через сито. Отримане пюре влити в сотейник, додати сіль, цукор, спеції і варити з моменту закипання на повільному вогні 7–10 хвилин. Не зайве скуштувати
соус і підкоригувати спеції за власним смаком. Гарячим розлити
в чисті слоїки. Для тривалого зберігання заготовку краще стерилізувати 5–7 хвилин.
До речі
l Щоб позбутися притаманної калині гіркоти, можна покласти
ягоди в морозильну камеру на годину-півтори, а потім приготувати з них соус.

ПОВИДЛО
Його можна намазувати на свіжий
хліб, тости або цільнозернові хлібці,
використовувати як начинку для
пирогів і булочок
Інгредієнти: 3 кг калини, 1,5 кг цукру,
600 мл води.
Приготування. Відокремте ягоди від
гілочок, добре вимийте, перекладіть у каструлю з нержавійки або сотейник. Залийте водою і поставте на вогонь. Проваріть калину до м’якості. Коли трохи

схолоне, перетріть через друшляк або відіжміть через марлю. Влийте цей сік із м’якоттю в каструлю, проваріть 10 хвилин з моменту
закипання і зніміть з вогню. Остудіть, а потім
повторіть процедуру. Після третього кип’ятіння розкладіть у стерильні банки і герметично
закатайте.
До речі
Фото liza.ua.
l Слоїки краще брати невеликого об’єму,
не більше 0,7 л — так повидло краще загусне.
l Зберігайте заготовку в холодильнику або в підвалі.

Смачний калиновий
напій можна
споживати теплим
або охолодженим. Він
чудово смакуватиме
із солодкою випічкою
Фото etnoxata.com.ua.
Інгредієнти: 1 кг калини, 2 л води, 2–3 ст. л. меду.
Приготування. Ягоди промийте, очистіть від плодоніжок. Закип’ятіть воду, всипте калину. Щоб узвар мав
більш насичений смак і колір, можна розім’яти ягоди товкачиком або виделкою. Доведіть до кипіння. Додайте
мед за смаком. Готовий напій процідіть, розлийте у скляний посуд. Подавайте охолодженим або теплим.
До речі
l Для приготування підійдуть не тільки свіжі, а й морожені або сушені ягоди.
l Мед можна замінити цукром, додавши його на свій
смак.

ПАСТИЛА
Такий десерт нечасто
готують у домашніх
умовах, хоча зробити
його не становить
великої складності
Інгредієнти: 300 г калиФото pomidorchik.com
ни, 250 г цукру, 2 г лимонної
кислоти.
Приготування. Ягоди очистіть від сміття та плодоніжок, промийте й обсушіть. Пропустіть калину через соковижималку, перелийте сік в каструлю, поставте на вогонь
і варіть до консистенції густого пюре. Тоді додайте цукор,
лимонну кислоту і кип’ятіть при постійному помішуванні
на повільному вогні приблизно 12–17 хвилин, поки маса
стане ще густішою. Лоток сушки застеліть пергаментним
папером і розрівняйте калинове пюре силіконовою лопаткою по всій площині тонким шаром. Вмикайте сушку — і приблизно через пів години пастила буде готова.
За бажанням її можна згорнути рулетом. Якщо у вас немає
спеціальної сушки для фруктів та овочів, можна зробити
пастилу в духовці. Для цього на деко з пергаментом розкладіть калинову масу і поставте в духовку на 15–20 хвилин при мінімальній температурі.
До речі
l З тонкого шару пастили можна сформувати оригінальні порційні десерти, які стануть справжньою
окрасою святкового столу.
l Для приготування можна використовувати як свіжі,
так і заморожені ягоди.
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l ЗНАЙ НАШИХ!

А всередині яйця
була… курочка

Маліно з Ріо-де-Житомира
Закінчення. Початок на с. 1
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

І не проста,
а золота.
Бо ж і яйце
було не просте,
а позолочене!

Відповіді на сканворд
за 10 жовтня

Сьогодні ми заховали фото
майстра, який прославився своїм незвичним перетворенням
«будівель». Хоча зводив їх не він.
Цей майстер брався за оселі переважно білого кольору,
де кімната посередині була пофарбована під сонце. Іноді траплялося і по дві, три такі жовтувато-багряні кімнати… Але
слава прийшла до нього, коли
поселив у цей будинок того, хто
його створив. Усі ахнули: «Витончено і оригінально!»
Чиє фото ми заховали
у гарбузі?
І я теж знову ахнув: «Витончено і оригінально!», коли читав
лист переможниці конкурсу історій, як шукали правильну відповідь — Ірини Малиновської
з Ковеля. Вдруге поспіль вона
тріумфує! І знову заслужено!
«Слово «яйце» на ум прийшло одразу після того, як прочитала всю загадку. Гарною
зачіпкою послужили слова про
одну-дві-три кімнати кольору
сонця посередині білого «будиночка». У яйці ж буває по кілька жовтків! — написала нам
пані Ірина. — Далі подумала, що то має бути якийсь відомий майстер-писанкар. Так
я дізналась про знаменитого
Тараса Городецького з Червонограда, Богдана Шевченка з Києва… І півників вони на писанках
малювали, але останні речення
із завдання якось не підходили
під біографії цих майстрів.
Тоді почала пригадувати,
хто б міг півня чи курку поселити в яйце всередину?.. ЗнаС
Е
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Гадаю, ті, хто чекав відповідь на запитання 37-го туру,
вже про все здогадались. Хто
ще ні — уважно читаймо ще раз
це завдання.

І сьогодні ця робота Карла Фаберже викликає захоплення!

“

За імператорським замовленням фірмою
Карла Фаберже було створено 54 пасхальні
яйця. До нашого часу збереглося 45.

менитий українець Микола
Сядристий у своїх мініатюрах
не використовував…
Яйця Фаберже? Так і є! Перше знамените із колекції ювеліра Карла Фаберже називалось
«Курочка»! Воно було замовлене російським імператором
Олександром ІІІ як подарунок
до Великодня для дружини —
імператриці Марії Федорівни.
Виготовлене із золота і вкрите білою матовою емаллю, яка
імітує шкаралупу.
В яйці є «жовток» із золота.
А всередині жовтка схована фігурка курочки…
Загалом за імператорським
замовленням фірмою Карла
Фаберже було створено 54 пасхальні яйця. До нашого часу збереглося 45».
Що ж, пані Ірина заслужено
стає володаркою 150 гривень
призових. А по 100 гривень
за правильне слово-відповідь
«Фаберже», завдяки жеребкуванню, яке провела чарівна і загадкова Ші Мур з-поміж 5 наших
учасників, котрі відгадали завдання туру, дістануться Надії Скібінській із села Затурці Локачинського району Волинської
області і переселенцю з Луганщини Олександру Бєлих.
Перед тим, як оголосити запитання нового туру, прошу пе-
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реможців надіслати на адресу
редакції копії першої та другої
сторінок паспорта, а також ідентифікаційного коду.

«ГАРБУЗ
ІЗ СЕКРЕТОМ» —
42 (2019)
«Статуї Острова Пасхи.
Стали колом. Схилили голови.
Колишуть кам’яну дитинку».
Так коротко, захоплююче
і майстерно описала одну «подію» відома донька знаменитої
мами. Її можна охарактеризувати одним словом. До речі,
цю лексему у свій час особливо
прославили Овідій, Шекспір,
Пушкін, Андерсен, Шевченко,
Миколайчук, Кашпіровський…
Що за слово ми заховали
у гарбузі?
Слово-відповідь треба
надіслати до 30 жовтня тільки у вигляді sms-повідомлення на номери: 0501354776
і 0672829775 (наприклад:
«М’яч», «Три ведмеді», «Світлана Костюк»).
Увага: з одного номера
можна відправляти лише одне
sms! Цей номер і братиме участь
у жеребкуванні при розіграші
призових 200 гривень, якщо
правильних відповідей буде
більше двох. А ще спеціальний
приз — 150 гривень — отримає
той, хто в листі на поштову адресу (43 025, Луцьк, просп. Волі,
13) чи електронну(tsikava.
gazeta@gmail.com) найяскравіше опише, як шукав чи шукали
правильну відповідь.
До зустрічі!
Шукайте на сайті
volyn.com.ua попередні завдання
ння
конкурсу під гештегом

#Гарбуз із секретом.

Фото sport.ua.
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Грицько ГАРБУЗ

«ГАРБУЗ
ІЗ СЕКРЕТОМ» —
37 (2019)

оча один із грандів
українського футболу — «Шахтар» —
звернув увагу на Руслана,
коли той ще був юнаком.
Звісно, хлопець погодився
поміняти рідний, але у ті часи
доволі скромний за футбольними мірками, Житомир
на тоді цілком, як здавалося,
благополучний Донецьк.
Проте, проте, проте…
Звісно, Маліновський,
швидше за все, ніколи не скаже цього вголос, але підстави
трішечки ображатися на «Шахтар» у нього таки є. Адже в цьому клубі йому не дали шансу
провести за головну команду
бодай один матч.
А невдовзі взагалі відправили в оренду в «Севастополь», який після анексії
Криму клятим ворогом був
розформований.
Тож Руслан Маліновський їде в оренду тепер уже
до «Зорі». І ось влітку 2015го в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи команда тоді ще Юрія Вернидуба
одержує в суперники бельгійський «Шарлеруа».
У першому — виїзному —
поєдинку аж до 70-ї хвилини
на табло тримаються нулі.
Проте потім на той момент
22-річний Руслан Маліновський стріляє дублем, і «Зоря»
везе додому комфортну перемогу з рахунком 2:0! У матчі-відповіді луганчани були
ще переконливішими — 3:0,
а кінцеву крапку в поєдинку
своїм голом поставив знову
Маліно!
Вочевидь, саме тоді селекційна агентура бельгійського
«Генка» прицмокнула язиком,
а керівництво цього клубу
зробило все можливе, аби
вже взимку орендувати нашого Руслана.
У Лізі Жупіле українець починає творити такі
дива, що «Генк» в травні 2017-

Руслан Маліновський: «Роналду — крутий. Але і ми
не в тім’я биті».

“

Лишилося голосно заявити про себе
в «Аталанті» — і хай усілякі «Реали»
з «Баваріями» та ПСЖ з «Ювентусами»
вишиковуються в чергу!

го викуповує контракт гравця.
Маліновський прогресує
від матчу до матчу, багато забиває, та що там казати, стає
не лише лідером «Генка» —
зіркою всього бельгійського
чемпіонату!
Коли цього літа футболістом зацікавилася італійська
«Аталанта» (чинний «бронзовий» призер Серії А і володар
прямої путівки в Лігу чемпіонів!), бельгійці ну ніяк не хотіли відпускати нашого козака,
проте зрештою таки мусили
змиритися.
Неабиякий прогрес молодого футболіста не лишився
поза увагою й тренерського
штабу Національної збірної
України.
У «тризубій» футболці
Маліновський дебютував
ще за часів Михайла Фоменка — 31 березня 2015го Руслан вийшов на заміну
на 85-й хвилині поєдинку
зі збірною Латвії. Щоправда,
впродовж трьох з половиною
років «гармата» Руслана в матчах збірної прикро мовчала…
Проте як вона бабахнула
10 жовтня 2018-го, коли Маліновський розписався у воротах збірної Італії! Звісно, лівою,

з розвороту, у самісінький
кут — Джанлуїджі Доннаруммі лишалося тільки вийняти
м’яч із сітки, а працівницям
стадіону в Генуї скрушно зітхати й заправляти нитку в голку — бо ту сітку після таких
пострілів треба штопати!
Менш ніж за тиждень Руслан забиває вдруге — цього
разу переможний м’яч в офіційному поєдинку з Чехією!
Ну а в Литві Руслана Маліновського тепер бояться
і поважають мало не більше
за самого Кріштіану Роналду!
Адже португалець у Вільнюсі
«поклав» їм чотири — проте
й наш Руслан у двох матчах
«відвантажив» три!
П’ять голів за Національну збірну фактично протягом
року! Тепер це один із лідерів
команди Андрія Шевченка,
гравець із залізобетонним
місцем у стартовому складі,
улюбленець уболівальників
тощо…
Лишилося голосно заявити про себе в «Аталанті» —
і хай усілякі «Реали» з «Баваріями» та ПСЖ з «Ювентусами» вишиковуються в чергу!
Бо нашому Маліно лише 26 —
і у нього ще все попереду!

Шарль Перро, Ганс Крістіан Андерсен та брати
Грімм відпочивають — приголомшливу футбольну
казку написала збірна України!
Україна — Литва — 2:0 (1:0 — Руслан
Маліновський, 29 хв.; 2:0 — Руслан
Маліновський, 58 хв.)
Матч відбору до Чемпіонату Європи
з футболу 2020 року. Група В. 7 тур. 11 жовтня 2019 року. Харків. Стадіон ОСК «Металіст».
Головний суддя Гаральд Лехнер (Австрія).
Україна — Португалія — 2:1 (1:0 — Роман Яремчук, 6 хв.; 2:0 — Андрій Ярмоленко,
27 хв.; 2:1 — Кріштіану Роналду, 72 хв. (з пенальті).

Матч відбору до Чемпіонату Європи
з футболу 2020 року. Група В. 8 тур. 14 жовтня 2019 року. Київ. Стадіон НСК «Олімпійський». Головний суддя Ентоні Тейлор (Англія).

Турнірна таблиця
М
1.
2.
3.
4.
5.

Збірна
Україна
Португалія
Сербія
Люксембург
Литва

І
7
6
6
6
7

В
6
3
3
1
0

Н
1
2
1
1
1

П
0
1
2
4
6

М
15–2
14–6
12–13
5–11
5–19

О
19
11
10
4
1
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Бідне кохання
— Колись він повернеться до тебе, — сказала стара циганка
заплаканій Ярині в той день, коли на Володиному подвір’ї грали
весільні музики. Дівчина лише махнула рукою. Не вірила…
Ольга ЧОРНА

… — Розпитала в людей про
твоє кохання. Бідне воно. А значить, тобі не потрібне, — злостилася Денисенчиха.
— Мамо, не вам з Яринкою
жити. Я кохаю її, — захищався Володя.
— Яринка… Кохаю… Дурниці!
І освіти в неї немає.
— Поки що Яринка працює санітаркою в лікарні. Пізніше до інституту буде вступати.
— Їй до інституту, як… І взагалі не для того ми з батьком добра
настаралися, аби ти привів бідну
невістку.
— Я не збираюся жити в селі.
— А де? У місті в гуртожитку
зі своєю Яриною? Якщо зв’яжеш
із нею життя, ні нашого благословення, ні весілля, ні допомоги — нічого не отримаєш! А ні… то, може,
й про хату в місті подумаємо.
Володя гадав: з батьком порозумітися буде легше. Але той навіть
слухати не хотів…
Шкода було з Яринкою розлучатися. Добра, вродлива, розумна.
Не її вина, що батько помер, коли

зовсім малою була. Мамі, простій
колгоспниці, важко раду давати.
Тому й пішла Ярина після школи
на роботу.
…Дівчина щосуботи приїжджала з обласного центру додому.
А Володя — до неї. Цього вечора
коханого не дочекалася. І наступної суботи — також. Уже й місяць
минув, і другий…
…У неділю вранці зібралася
до району, хресну з днем народження привітати. На розі вулиці,
де жила хресна, було фотоательє.
Ярина любила зупинятися біля
вітрини, де викладали найкращі
світлини. Зупинилась і тепер. Глянула — й стерпла. На кольоровому
фото — Володя з незнайомою дівчиною. До хресної прийшла із заплаканими очима.
— Не побивайся, Яринко, —
втішала та. — Ще зустрінеш свого
судженого. До речі, зі мною працює
жінка, родом із села, де той хлопчисько живе. Поцікавлюся, що там.
Коли поверталась назад, знову
зупинилася біля вітрини. Здавалося, незнайомка насміхається з неї:
мовляв, скільки не стій біля чужого
щастя, все одно твоїм не буде.

…Хресна, як і обіцяла, розпитала у співробітниці про Володю.
Та знала його родину дуже добре.
Жили по сусідству — через три
хати.
Денисенчиха раділа: син узявся за розум і залишив своє бідне
кохання. Його наречена Галя —
донька агронома. Майбутні свати

“

Якщо зв’яжеш
із нею життя,
ні нашого
благословення,
ні весілля,
ні допомоги —
нічого
не отримаєш!

…Навесні Володя з Галею відгуляли весілля.

за дружньою чаркою дійшли згоди: збудують у складчину молодим
хату в райцентрі. Тим паче Галя там
працює в школі. І Володя знайшов
роботу — водієм керівника одного
з підприємств.
— Син тепер біля началь-

Мексиканський

ства, — хвалилася Денисенчиха.
…Навесні Володя з Галею відгуляли весілля. А влітку взялися
за будову. Хата виросла швидко.
Її обгородили височенним мурованим парканом. Щоразу Ярина
проїжджала автобусом мимо помешкання колишнього коханого.
Свати купили старе обійстя біля
центральної дороги, аби звести дітям будинок у престижному місці.
…В інститут Ярина не вступила.
Закінчила медичне училище. Вла-

Польськ.
письменникфантаст

помідор

Фантазія,
думка,
образ

Чорна
...
(у піратів)

:)) :)) :))
Зараз така погода… Одягнеш шапку — як дурна в шапці. Не вдягнеш — як дурна без шапки.
Починаю думати, що річ не в шапці…

Актор

Довга
мотузка
з петлею

Співачка
Лара ...
Баранячий горох

На неї
вішають
намисто

Страва
із яєць
та
молока

Народ
Справжна
нє ім'я території
Джамали Лаосу

Річка,
на якій
стоїть
Львів

:)) :)) :))
— Мила, а чому це котлети різного розміру?
— Ти ж сам вчора говорив про різноманітність у їжі!

Актор,
ведучий
Олександр ...

Шведський футбольний
клуб

Коротка
застільна
промова

Склав пан Андрій.

«... тебе
і в ложці
втопить»

Виробне
каміння

Кормова
бобова
рослина
Роман
Панаса
Мирного

Змієподібна
риба

Олексій ...

:)) :)) :))
Біля входу до крамниці стоять і розмовляють з десяток чоловіків. Один із них каже:
— Хлопці, а у кого в сім’ї жінка керує, зробіть крок вперед!
Всі зробили крок, а один лишився на місці.
Його обступили:
— Слухай, розкажи, як тобі це вдається?
— Мені дружина сказала: «Стій тут, нікуди
не йди!»

Англійс.
астроном, математик
Умовне
позначення
чогось

Знак
Зодіаку

Американський
«зубр»

Удав
із
«Мауглі»

Річка
в
Китаї

»

:)) :)) :))
Коли я вчилася в школі, у мене з репетиторів був лише ремінь.

Фейхоа

...
карти
Дерево
саван
Африки

Закінчення на с. 10

Усміхніться!

Самодержець
Підрозділ
зв'язку

штувалася медсестрою в поліклініку.
Вийшла заміж за Юрка — не красеня, зате з квартирою і майстром
на всі руки. Юрко був неговірким.
І не надавався до романтики. Кохав
дружину душею. Кликав Яринкою.
І не знав, що цим ятрить її спогади.
Так називав її Володя. Цей зрадливий
хлопчисько не йшов ні з серця, ні з голови. Немов поселився в якомусь таємному закапелку Ярининої душі.

:)) :)) :))
— Доню, ну чому ж ти не хочеш заміж
за Петра?
— Мамо, та він же рудий!!!
— Знайшла причину, — втручається в розмову батько. — Рік життя з тобою — і він стане сивим!

