То в нардепа
Яременка був
цілий «гарем»?
с. 2

«Як пояснити, що виживає той, хто за всіма
канонами не повинен був вибратися, і вмирає
інший, кому медицина пророкувала життя?»
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У номері — схема
вишивки!

Цікава

с. 7
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l УРОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАРОБІТЧАНСТВА
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Ті, що стоять поруч
зі смертю…

ГА З Е ТА +

на вих ідні

«Я не маю вже душевних сил...»
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Сильна жінка:
досягнення чи драма?
Або Чому нема тепла в будинку,
який звела ВОНА?
— Я дала йому все! Спочатку полюбила його і народила
йому дітей, потім, у скрутні часи, поїхала в Італію
і заробила грошей, на які ми збудували сучасний дім з уcіма
зручностями. За мої кошти придбали меблі та все-все.
Я купила гарний одяг чоловікові, собі, дітям. І повернулася
додому. А він пішов до іншої. Будинок у мене є, а дому нема!
Я не маю з ким у ньому жити! Діти — добре, але я — жінка,
я так втомилася, дуже хотіла чоловікової ласки і тепла, а він
обігрівав іншу, доки я працювала, заробляла на сім’ю!
Анастасія ПЕЦЕНЮК,
дослідниця європейського
заробітчанства

«Більш не підеш ти з хлопцями...»

мене страшна депресія. Я приїхала з Німеччини
додому. Назовсім. Тепер я сплю
в будинку, зведеному на мої
гроші, лежу на ліжку, купленому
на мої гроші. Поруч зі мною —
чоловік, за якого я виходила
заміж і якому народжувала
дітей. Він змінився! Став мені
чужим! Я його таким не знала.
За 10 років нашого телефонного спілкування ми cтали якоюсь «механічною», віртуальною
сім’єю. Мені так холодно біля
нього, що я плачу вдень та вночі
і не знаю, чи зможу жити. Мешкати у збудованому за моїм проєктом гарному «холодильнику».
Я не маю душевних сил наповнити дім теплом!
— Я була на роботі в Польщі. Недовго, всього пів року.
У моєї подруги раптово помер
чоловік, і я сказала своєму: «Підтримай Гальку, їй зараз тяжко!»
Він і постарався! Приїжджаю додому, а село все за животи три-

—У
Коли свічки під час вінчання
горять спокійним полум’ям,
то життя молодих буде щасливим
Осінь — пора весіль, бо ж то вже в полі все прибрано,
запаси на зиму зроблено. Так було з давніхдавен, що саме восени найбільше молодих пар
одружувалося. Вертаються до нас, на щастя,
і старі добрі традиції. Про весільний обряд (яким
він був у минулому і яким дійшов до наших
днів) ми розмовляли з лучанкою Олександрою
Кондратович (на фото) — дослідницею звичаїв
наших предків
Катерина ЗУБЧУК

«ЩЕ Й ДОСІ МУЧУСЬ, ЩО НЕ ВСЕ
ЗАПИСАЛА У БАБИ КЛАДЬБИ»
— Олександро Павлівно, звідки цей інтерес до минувшини, зокрема, до поліського весільного
обряду?
— Звичайно, він пов’язаний

значною мірою з моєю професією
вчителя-філолога. Але почалося
не з фаху. Треба повернутись у моє
дитинство. Мені було, мабуть, років
десять, коли я зацікавилась фольклором, почала сама співати українські народні пісні, почуті в рідному
селі Кримне Камінь-Каширського
району, відчула красу різноголосся.
А головне — побачила весільне дій-

ство, яке запало в мою дитячу душу.
— Тобто дитяча цікавість перейшла згодом у серйозне заняття, про що свідчать і ваші книги
про весілля на Поліссі.
— У 1957 році я почала активно займатися збором фольклору,
того матеріалу, з якого вимальовувався весільний обряд. Працювала
я в школі села Качин Камінь-Каширського району, і жила тут баба
Кладьба (так кликали Клавдію Михайлівну Логвинську), яка знала безліч пісень. Я й досі караюсь, мучусь,
бо не встигла за різними домашніми
клопотами записати все, що вона
могла наспівати. А знала ця бабуня
пісень до всякого випадку — веселого і сумного.

Закінчення на с. 14

»

мається од сміху: вони живуть
разом! Так я втратила і подругу,
і чоловіка.
Таких розповідей — тисячі!
Історій, у яких слабкій статі сподобалося бути сильною і діяти,
як мужчина. Тільки-от сильній
жінці ніхто не сказав, що її коханому буде, м’яко кажучи, неприємно спати в одному ліжку з чоловіком, який зовні нагадує його
дружину. Хоч мимо сильної бага-

“

Мені так
холодно біля
нього, що я плачу
вдень та вночі
і не знаю, чи зможу
жити.

то разів пролітали слова про силу
жінки в її слабкості. Але колись
ображена, вона закривається
від слабкості, захищається всіма
доступними способами. Бо їй так
боляче від чоловічих ран!

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Закінчення на с. 13
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То в Яременка був цілий «гарем»?
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Народний депутат від фракції
«Слуга народу» Богдан
Яременко, який потрапив
у скандал через те, що прямо
на робочому місці у сесійній залі
парламенту замовляв собі повію
за допомогою гаджета, протягом
двох місяців спілкувався
і з іншими жінками
Видання «Букви», яке показало перше повідомлення, ще з вересня спостерігало за парламентарієм і зуміло зробити фото близько десяти бесід в його
телефоні. Так-от, у нього була Ельвіра,
яка п’є «під настрій — вино, віскі, шампанське», а також Аліна, яку цікавлять
«побачення та секс», але не стосунки.
Анна Степаницька надіслала йому своє
фото і хвалилась новим комбінезоном.
Тепло поспілкувався пан Яременко
і з жінкою на ім’я Галина, з якою в нього були гарні стосунки. Після ніжних
повідомлень вона попросила нардепа
допомогти купити квартиру — дати їй
10 тисяч доларів. «Це вище моїх можливостей», — відповів нардеп.
Нагадаємо, що Богдан Яременко — одружений, має двох дітей. У них,

Не склалось у пана Яременка із «обліко моралє»…

а також у Президента він попросив
вибачення. Крім цього, пообіцяв піти
з посади керівника комітету із закордонних справ.
Зате на журналістів у нього тепер
неабиякий зуб. Цей «слуга» пообіцяв
посадити їх на 7 років за оприлюднення приватного листування. Ну зовсім
закрутилась голова у ЗЕленого нахаби! Публічна людина (та ще й відповідальна за зовнішню політику(!))

Прочитав заклинання
і… перерізав дитині горло
У російському місті Нар’ян-Мар озброєний чоловік
Денис Поздєєв увірвався в дитсадок і вбив
6-річного Кирила Савенкова
Хлопчик помирав у няньок на руках. Після того,
як дитині перерізали горло, вона ще жила якийсь
час. У момент нападу нікого з дорослих у кімнаті, де спали малюки, не було. Вбивцю скрутили охоронці й тримали до приїзду штурмової групи.
ЗМІ опублікувало відео з дошкільного закладу. Так, на першому записі зображений момент, як Поздєєв потрапив у дитячий садок. У лівому рукаві куртки у нього захований ніж.
На другому записі вбивця пояснив, навіщо перерізав
горло шестирічному хлопчикові. За його словами, він
«прочитав заклинання у книжці про вічне життя». В голові не вкладається…
Фото i.uaportal.com.

Кров холоне
від такої
нечисті…

у робочий час перебуває на робочому місці, де вже кілька десятиріч
працюють фотокореспонденти, і вимагає, щоб його залишили у спокої…
То чого ж ти, чоловіче, у депутати тоді
поперся?!
До речі, керівник фракції «Слуга
народу» Давид Арахамія пожартував, що до такого життя Яременка
довів «турборежим» — робота парламенту у прискореному темпі…

l ПРЯМА МОВА
Віталій ПОРТНИКОВ,
прокоментував інформацію
впливового американського
видання «Вашингтон пост» про
те, що президент США із самого
початку «ненавидів Україну»:
Путін ненавидить Україну просто
за те, що вона є і ще не стала
частиною чи сателітом його
держави. Трамп ненавидить Україну
за те, що вона стала прикрою
перепоною для його можливої угоди
з Путіним і спільного протистояння
китайській економічній експансії.
Можна сказати, що обидва політики
живуть у світі
власних ілюзій,
але саме вони
приймають
рішення,
які зрештою
і визначать
наше найближче
майбутнє.

«

30-тисячний Переяслав називають містом музеїв, їх там 26.
Фото i.obozrevatel.com.

Як «турборежим» «слугу» до проституток
довів

Переяслав-Хмельницький
став просто Переяславом
Верховна Рада перейменувала це місто на Київщині,
прибравши другу частину назви на честь гетьмана
Богдана Хмельницького
За це рішення проголосували 267 депутатів — представники усіх фракцій, окрім «Опозиційної платформи». З проханням про перейменування до парламенту ще два роки тому
звернулась міська влада та Київська обласна рада. Переяславом-Хмельницьким місто стало 1943-го, до цього з часів
Руси-України воно було просто Переяславом.
Депутати погодилися з аргументацією місцевої влади, яка
попросила відновити історичну назву та прибрати звеличення
об’єднання з Росією у ХVII столітті. Втім, оскільки гетьман Богдан
Хмельницький є одним із загальновизнаних українських історичних національних героїв, багато експертів не зрозуміли, навіщо
прибирати з назви міста його ім’я.
Воно, звісно, так, але навіть Тарас Шевченко називав великого Хмеля «нерозумним сином». Чи не тому, що той знайшов на сході «союзничка» на свою і нашу голову, від якого
досі не можна відкараскатись?

Екскомік Сивохо винним
у війні вважає не Путіна,
а українських патріотів?
Він заявив, що
більшість наших
співвітчизників хочуть
миру, але «воінствующєє
мєньшінство»,
продовжує «диктувати
стару обридлу політику»
Ми б не звертали уваги
на слова комедіанта, однак
нещодавно Володимир Зеленський призначив його радником секретаря Ради національної безпеки та оборони з питань реінтеграції і відновлення
окупованих територій Донбасу. Тож багатьох патріотів, які
чинили опір ворожій агресії,
така заява Сергія Сивохо зачепила за живе і збентежила: невже український посадовець
думає так, як вчить російська
пропаганда? Більше того, пан
Сивохо заявив, що на окупованих територіях є люди, які
готові… йти на вибори від
партії «Слуга народу»! Здуріти
можна. Які вибори в умовах
окупації???
Ветеран російськоукраїнської війни Гліб Бабич
(позивний Лєнтяй) оголосив
флешмоб, запропонувавши
викласти в інтернеті своє
фото із підписом «Я — Войов-

Фото novynarnia.com.

Що ж цей реінтегратор
нареінтегрує?

нича Меншість». «Покажемо
їм, скільки нас», — закликав
захисник України. А також
звернувся до самого Сивохо
і таких, як він: «Ви — жалюгідна клоунада, яка поспішає
знищити те, чого боїться
і не розуміє, — Україну і Націю. І поставити все з ніг на голову. Ви ті, хто розповідають
про «мир», а несуть хаос. Так,
можете називати нас «войовничою меншістю». Вам нас
не зрозуміти. Коли ми вмирали — ви тусувалися в телешоу і їздили в Росію. Воїнів —
завжди меншість. І поки вони
живі — жива їхня країна».
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Тарифи на комуналку

злетіли на 15—20 %
Тарифи на опалення по регіонах 2019—2020, гривні/Гкал:
Закарпатська

Львівська

Тернопільська

1154

1356

1426

1099

Вінницька

Запорізька

Миколаївська

Харківська

1412

1242

1394

1515

Волинська

Івано–Франківська

Одеська

Херсонська

1527

1385

1167

Дніпропетровська

Київська

Полтавська

Хмельницька

1379

1389

1346

Донецька

Кіровоградська

Рівненська

Черкаська

1197

1535

1641

Житомирська

Луганська

Сумська

1356

1437

1425

1688
1465

Холодна
вода

+15%
Опалення
гаряча вода

+15—20 %

1643

Чернівецька

993

Чернігівська

Газ

+20—25 %

1471
Гігакалорія тепла
подорожчала на

50—250 грн.
Відчуйте різницю по регіонах.

Ціни на газ зросли майже
на 20 %
Нинішнє збільшення стосується промислових споживачів,
однак уже скоро подорожчання зачепить і приватних
Мирослава СЛИВА

акий прогноз робить політолог і народний депутат
VI скликання Віктор Уколов.
«З 1 листопада вартість природного газу для промислових споживачів зросла на 18,4% — 19,6%, — зазначає він (тепер його ціна коливається від 5861 до 6463 гривень за
тисячу кубометрів). — Це означає,
що приблизно у грудні нам слід
очікувати подорожчання всього,
для чого використовують газ, і вже
для приватних споживачів. Інакше
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l Я ТАК ДУМАЮ!

l ПОКРАЩЕННЯ НАСТАЛО ВЖЕ?

Київ
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“

У мене питання:
Володимире
Олександровичу, а
можете повернути
ті ціни? Поки вас не
обрали, за послуги
ЖКГ платили менше.

ті, хто надає послуги, не зможуть
купувати його за новими цінами».

За словами Уколова, ще місяць
тому стало відомо, що в цілому
ряді регіонів підвищили плату за
послуги ЖКГ.
Політолог наводить таблицю
здорожчання по регіонах і дивується, чому «всі мовчать»: «Пригадую відео кандидата у президенти
Зеленського, який після зйомок
серіалу говорив про жахливі тарифи. У мене питання: Володимире
Олександровичу, а можете повернути ті ціни? Поки вас не обрали,
за послуги ЖКГ платили менше»,
— риторично запитує автор.

«Ганьба!» Зеленському
у Тернополі — як яйце
Януковичу у Франківську!
Запізно українці почали кричати «Ганьба!» Зеленському. Це треба
було робити багато років тому під час концертів «95 Кварталу»,
коли він висміював і знущався над українством, принижував
гідність держави та людей
Наталія БАЛЮК,
головний
редактор газети
«Високий замок»
(Львів)

ригадую, ще на початках
своїх виступів «кварталівці»
любили жартувати на тему
крадіжки російського газу. По суті
більшість їхніх політичних жартів базувалася на «методичках» російської
пропаганди. Так згодом дожартувалися до «України – порноакторки,
яка готова прийняти в будь–якій
кількості і з будь–якого боку».
Ще тоді, коли висміювали Україну за нібито крадіжку російського
газу, треба було на все горло кричати «Ганьба!», а не «ржати» і аплодувати! Тоді кидати в артистів гнилі
помідори, а не купувати квитки

П
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Усі попередні роки своїм
«гумором»
«95 Квартал» культивував
малоросійщину,
прищеплюючи українцям
меншовартісність.
Це було продовженням
багатовікової політики
Кремля.

за тисячі гривень і йти на черговий
сеанс мазохізму.
Усі попередні роки своїм «гумором» «95 Квартал» культивував малоросійщину, прищеплюючи українцям меншовартісність. Це було продовженням багатовікової політики
Кремля.
Проте, як кажуть у народі, краще пізно, ніж ніколи. «Коридор ганьби», який Зеленському влаштували

активісти у Тернополі, мав би його
нарешті повернути зі світу аплодисментів у світ реальності. Але, судячи з реакції (після цього скасував
усі заходи, що були заплановані під
час візиту у Тернопіль), до реалій він
виявився геть не готовим.
Пригадуєте, як Янукович зомлів
від кинутого у нього яйця? Як жалюгідно він тоді виглядав. Зеленський
виглядав так само мізерно. Мені
здалося, поки йшов цим «коридором
ганьби», то ставав ще меншим у зрості… Тернопільська «ганьба» стала
таким собі яйцем для Зеленського:
свідомість не втратив, але душевної
рівноваги точно позбувся.
Напередодні цього інциденту
глава Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв’ю «Українській правді»
пожалівся, що Зеленський дуже втомився від негативу у ЗМІ, що боляче
сприймає критику. Але негативу
ще по суті не було. Були «квіточки»,
які наразі лише застерігають Президента не заходити за «червоні
лінії». До деяких «червоних ліній»
він наблизився вже надто близько.
І не лише на лінії розмежування.
Порушення кримінальної справи проти народної депутатки Софії
Федини та волонтерки Марусі Звіробій за начебто «заклики до вбивства людини і повалення державної
влади» свідчить, що у «зеленої влади» є величезне бажання залякати
незгідних, закрити їм роти. Щоб надто вразливий Президент не втомлювався від критики.
Але створити в Україні «путінську атмосферу» не вдасться.
Бо такі справи незабаром доведеться відкривати «пачками».
І починати з усіх, хто кричав у Тернополі «Ганьба!». Вони ж також
завдали душевного болю Зеленському, а це у розумінні Зе–команди прирівнюється до злочину.
Джерело: wz.lviv.ua.

Передплатили – і виграли! *
Власниками призів від «Цікавої газети на вихідні» серед читачів,
які передплатили видання на друге півріччя та весь 2019 рік, стали:
Рушник — Клименко Ф. (с. Вербівка Городищенського району Черкаської обл.);
Годинник — Бородавка Ніна (с. Поляна Сарненського району Рівненської обл.);
Плед — Калачова Оксана Вікторівна (м. Кам’янець–Подільський Хмельницької обл.).
П
* — Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,01 грн із ПДВ..

І ВИ НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ – ВИПИСУЙТЕ ТА ВИГРАВАЙТЕ!
ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ «Цікавої газети на вихідні»: l для Волині – 60304, l для Рівненщини – 60312,
l для інших регіонів України – 60307.
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Як зупинити
«клоунократію»?
В Україні швидкими темпами будується авторитарна
система управління, і вся влада концентрується довкола
Президента та олігархів, які його привели на найвищу
державну посаду

Фото epa/vps.

Петро МАКАРУК

Пане Зеленський, скільки можна
мовчати? Близький до влади
Портнов відкрито залякує
журналістів!
Поплічник Януковича Андрій
Портнов оприлюднив у своєму
Telegram-каналі персональні
дані водія знімальної групи
програми «Схеми», яка проводить
розслідування впливу та зв’язків
Портнова з новою українською
владою
Дарія КЛИЧ

ан Портнов опублікував повні
паспортні дані водія та домашню адресу, номери авто, а також
дані, що свідчать про стеження за його
місцем проживання. Замість засудити
цей негідний вчинок представники нової
влади… підтримали одіозного діяча часів
Януковича.
Зокрема, допис Портнова поширив
у своєму Telegram-каналі народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр
Дубінський.
«Редакція розцінює оприлюднення
Андрієм Портновим персональних даних
водія програми, як прямий тиск на команду «Схем», — йдеться в заяві. На її публікацію Портнов відреагував новими
погрозами: «Приношу одіозному ЗМІ свої
вибачення за знімки їхнього автомобіля
та даних водія. Наступного разу ми зробимо його фото з відром на голові. Тисячі
вибачень за недопрацювання». Портнов
також пригрозив усій редакції публікацією «їхньої особистої і персональної інформації» та «аналізом приватного життя
й ненав’язливим супроводом у темний
час доби».

П

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

Нагадаємо, що Андрій Портнов повернувся в Україну після перемоги Володимира Зеленського на виборах. Він
написав 13 заяв у Державне бюро розслідувань проти п’ятого Президента України Петра Порошенка. У цих провадженнях Порошенко проходить як свідок.
Цікаво, що про хід розслідування Портнов повідомляв швидше, ніж саме бюро.
Це дало підстави підозрювати ДБР, яким
керує Роман Труба, у «зливі» інформації.

“

Приношу одіозному ЗМІ
свої вибачення за знімки
їхнього автомобіля
та даних водія. Наступного
разу ми зробимо його
фото з відром на голові.
Тисячі вибачень
за недопрацювання.

Причому проти самого Андрія Портнова
Держбюро розслідувань довго відмовлялось порушувати провадження навіть
попри те, що до цього слідчих тричі зобов’язував суд! Деякі експерти вважають, що Портнов виконує замовлення
Росії.
Зазначимо, що колишня членкиня
Партії регіонів Інна Богословська звинувачувала Андрія Портнова в тому, що він
був натхненником «диктаторських законів 16 січня», а також особисто їй обіцяв
«розправитись» із Майданом.

Засновник: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Газета «Волинь»
Головний редактор і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович
Зареєстрована 6 жовтня 2017 року.
Набрана і зверстана в комп’ютерному центрі
газети «Волинь-нова»
Публікації під рубриками «Офіційно», «Політика», «Точка
зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а також із позначкою –*– друкуються
на правах реклами.

ро це у статті «Клоунократії потрібна альтернатива» на сайті
«LB.uа» пише народний
депутат України з фракції
«Європейська солідарність» Микола
Княжицький
(на фото).
«Парламент і уряд стають
«кишеньковими», Президент
намагається підпорядкувати
всі силові структури, знищити незалежність Верховного
Суду, зупинити недоведену
до кінця попередньою вла-

П
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Глобальний
тренд популізму
в Україні
отримав власний
різновид —
клоунократію.

дою судову реформу, керувати прокуратурою і спеціалізованими антикорупційними органами», — пише
Княжицький.
Він зазначає, що глобальний тренд популізму в Україні отримав власний різновид — клоунократію.
«Привид популізму блукає світом», знищуючи світовий порядок, усталені норми міжнародної політики,
військові та політичні союзи.
Знову керують сила та забаганки великих держав, до зон
впливу яких належать середні і менші країни. А цими
великими державами керують світові лідери, що переформатовують міжнародні
відносини згідно з власними
уявленнями та інтересами.

Фото wz.lviv.ua.

При новій владі одіозний Андрій Портнов не просто добре почувається, а ще й знаходить
«однодумців» в її лавах.

Концентрація влади: стільки можливостей, як у Зеленського,
не мав навіть Янукович. На що він їх витратить?

Україна зараз у головному
тренді політичних та суспільних процесів, характерних
для багатьох демократичних
країн. Наша демократія молода, але про силу її ми дізнаємося, якщо впораємося
з викликом популізму. Адже
зараз відбувається спроба

“

На що
розраховує
Росія? На чому
грунтується
оптимізм
клоунократії
Зеленського?
На довічній
проблемі
українців: «де
два українці, там
три партії».

знищити суспільні і державні
інтереси. Завдання політиків
і громадянського суспільства — побудувати для цього
популізму сильну альтернативу», — наголошує Микола
Княжицький.
На його думку, такою аль-

Адреса редакції і видавця:
43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13
E-mail: tsikava.gazeta@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com
Телефонуйте: у приймальню – (0332) 72-38-94,
з питань реклами – (0332)77-07-70,
приватних оголошень – (0332)72-39-32,
розповсюдження – (0332)72-38-94.
ТзОВ «Газета «Волинь» п/р UA203034400000026008055520122

тернативою має стати потужна демократична опозиція.
«Нам потрібна демократична
опозиція зі спільним ціннісним фундаментом, продуманою програмою і чітким
планом дій. Парламентські
та позапарламентські демократичні сили повинні об’єднатися. На що розраховує
Росія? На чому грунтується
оптимізм клоунократії Зеленського? На довічній проблемі
українців: «де два українці,
там три партії».
Інституціям, які знищує
влада, потрібен захист. Людям, яких влада переслідує
з політичних мотивів, потрібна наша солідарність і допомога. Парламентська опозиція і громадські організації
повинні підтримати позицію
західних послів і стати на захист незалежності Верховного Суду і судової системи.
Слова, терміни і сенси
мають зараз вирішальне
значення. У відповідь на регіт
«клоунократів» з усього, що
нам святе, ми маємо самі собі
відповісти, що таке національна гідність. Не у пафосних промовах, а в щоденній
практиці суспільного та політичного життя», — переконаний Княжицький.
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Троцький в лікарні
Меркадер
Знаряддя вбивства

Лев Давидович став небезпечний для Сталіна,
коли замахнувся на вплив на світовий лівий рух.

Довгий час поліція не знала справжньої особи вбивці відомого революціонера.

Троцького на вокзал несли троє чекістів,
Норвегія здала його за оселедці, а вбив
син іспанської комуністки
У першій половині 1920-х років внутріпартійна боротьба в СРСР
нагадувала павуків у банці: хто програв, того зжеруть. Але в той
період ще було можливим, коли привселюдно висловлювали різні
думки. Лев Троцький, як один із головних ідеологів перевороту,
який комуністи величали великою жовтневою соціалістичною
революцією, брав у борні активну участь
Андрій БОРКОВСЬКИЙ

ВІД РЕВОЛЮЦІОНЕРА
ДО ОПОЗИЦІОНЕРА
Але програв. Сталін та його
тимчасові союзники — Камєнєв
і Зінов’єв критикували Лева Давидовича за спробу підмінити «ленінізм» «троцькізмом». Тож опонента позбавили усіх посад та навіть
службової квартири. Сталін вирішив вислати Троцького в Алма-Ату
(нині Алмати, Казахстан). Чому
не розстріляв? Бо ще жило чимало
учасників перевороту, які добре
пам’ятали роль Троцького, одного
з творців Червоної армії, ідеолога Комінтерну, члена політбюро
ЦК ВКП (б), члена Реввійськради,
наркома у військових та морських
справах.
18 січня 1928 року до колишнього посадовця завітали співробітники Державного політичного
управління (попередники НКВС,
МДБ, КДБ). Троцький із сім’єю забарикадувався у кімнаті, тож довелося виламати двері. Тоді полум’яний революціонер відмовився йти.
Довелося трьом чекістам нести
його на руках. При цьому старший
син Лев біг поруч і кричав: «Товариші залізничники, подивіться,
як несуть товариша Троцького!»
Та це не дало результату: неугодного заперли в казахське місто.
Тоді багатьох його прибічників
відправили у віддалені краї. Хоча
більшість з них прилюдно покаялися і… були пізніше розстріляні.

Заслання на диво (ще не настали лихі 1937–1938 роки) було
м’яким: Троцькому дозволяли
листуватися, збирати власний
архів. Полум’яний революціонер
весь час скаржився в ЦК ВКП (б):
то на відсутність житла, то на втра-

“
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Учасником операції
зі знищення
головного
ворога Сталіна
призначили
товариша Пабло,
він же товариш
Котов,
він же генерал
Леонов,
він же чекіст Наум
Ейтінгон.

ту валіз у дорозі, то на чекістів, які
не пускають його на полювання.
З Алма-Ати Троцький зумів навіть
організувати друк власних листівок!
Така ситуація врешті надокучила Сталіну. ДПУ зупинила переписку (сотні листів щомісяця!)
і висунула Троцькому ультиматум:
припинити бурхливу діяльність.
Той не погоджується і скаржиться
в ЦК та Комінтерн.
18 січня 1929-го (рівно через

рік після заслання) Особлива нарада при ДПУ вирішує вислати
Троцького за кордон. На копії врученої йому постанови Лев Давидович напише: «От пройдохи!» Сталін
ще не наважувався розстрілювати
політичного суперника, хоча пізніше визнав, що вислання за кордон
було помилкою.

ПОНЕВІРЯННЯ ПО СВІТУ
І ПОПУЛЯРНІСТЬ
Прийняти політичного невдаху
погодилася Туреччина. Але революціонер серйозно побоювався
замахів від білоемігратів, якими
на берегах Босфору аж кишіло.
Сталіна ж наразі цікавив не сам
Лев, а його архів (Троцький, як недурний чоловік, робив копії усіх документів, які проходили через його
руки, а їх було чимало, у тому числі
секретні, і зумів вивезти архів у Туреччину). Але у 1932 році будинок
Троцького згорів, а разом із ним
і частина паперів.
Тож невдовзі опонент Сталіна
переїхав у Францію, а затим —
у Норвегію. Там він пережив наліт
на будинок, а потім норвезький
уряд під тиском СРСР (совєти погрожували припинити закупівлі
оселедця) примусово поселив
Троцького з родиною у невеличкому селі, де той був відрізаний від
світу. Прийняти відомого революціонера у 1936 році погоджується
Мексика, де незадовго перед тим
переміг соціаліст Ласаро Карденас.
Треба сказати, що Троцький
анітрохи не припиняв боротьби
за кордоном. Він гуртував своїх
прихильників, кількість яких постійно зростала. Досить сказати, що троцькістська партія виникла навіть у Шрі-Ланці! Лев Давидович став просувати ідею нового
центру міжнародного комуністич-

ного руху Четвертого інтернаціоналу — на противагу просталінському Третьому інтернаціоналу (Комінтерну). Отож він став небезпечним
для Сталіна.
Наприкінці 1930-х його становище погіршилося: США відмовляли у візі, архів він частково передав Амстердамському інституту
сучасної історії, а основну частину
продав Гарварду. Троцький жив
на пожертви своїх прихильників (насамперед американських)
та за гонорари.
Від кількох перебіжчиків з Іноземного відділу НКВС він дізнався
про підготовку замахів на себе.
Кільком агентам не вдалося виконати таємне завдання, але сталінська спецслужба не зупинялася. У 1937–1938 роках загинули
два секретарі Троцького — Ервін
Вольф та Рудольф Клемент. 16 лютого 1938-го за дивних обставин
у клініці, яка належала російським
емігрантам, помер старший син революціонера Лев Сєдов. Троцький
звинувачував НКВС і багато хто,
знаючи методи сталінських агентів,
поділяв його думку.

ДЛЯ ЗАМАХУ ГОТУВАЛИ
ДВІ ГРУПИ
Учасником операції зі знищення головного ворога Сталіна призначили товариша Пабло, він же товариш Котов, він же генерал Леонов, він же чекіст Наум Ейтінгон.
Досвідчений диверсант сформував
дві групи, які не знали про існування одна одної.
Першу групу «Кінь» очолив відомий мексиканський художник,
комуніст Хосе Сікейрос. Він сам
підбирав собі спільників. Звісно,
жоден із них не був пов’язаний
із НКВС. 24 травня 1940 року вони
увірвалися у внутрішній двір бу-

динку Троцького в місті Койоакані.
20 бандитів були одягнені у форму
поліцейських та військових. Допомагав їм завербований охоронець
Троцького. Кільканадцять хвилин
вони розстрілювали спальню революціонера, а тоді поклали під двері
бомбу. Але та не спрацювала. Леву
Давидовичу та його дружині Наталії
вдалося врятуватися. Вони закотилися під ліжко. Тільки 14-літнього
внука поранило в ногу.
Після нальоту будинок суттєво
укріпили: стіни обклали мішками
з піском та додатковою цегляною
кладкою, а на вікна встановили залізні віконниці. Біля обійстя стали
чергувати поліцейські.
Сталін наказав задіяти другу групу «Мати». Ще під час війни
в Іспанії товариш Котов зблизився з іспанкою Марією Меркадер
та її сином Рамоном. Саме останньому судилося зіграти ключову
роль — стати вбивцею Троцького.
Отож, Рамона завербували і почали
впроваджувати в оточення совєтського емігранта. Для цього він
змінив ім’я та одружився на сестрі
співробітниці секретаріату Троцького. Поступово став з’являтися
у нього вдома. Уже напередодні
Лев Давидович запідозрив його.
Щось у поведінці молодого чоловіка йому не сподобалося.
Надвечір 20 серпня 1940 року
Рамон прийшов до Троцького і попросив вичитати статтю про троцькістський рух, яку нібито написав.
Революціонер запросив гостя
в кабінет. Попри спеку візитер був
одягнений у плащ, під яким ховав
кинджал та альпеншток (льодоруб,
палиця з металевим наконечником
для альпінізму). Вичекавши момент,
убивця вдарив льодорубом жертву
у потилицю. Попри глибоку рану
(до 7 сантиметрів) Троцький помер
не одразу. Він обернувся, схопився за альпеншток і закричав. Крик
увів убивцю в ступор. Увірвалися
охоронці. Іспанець почав кричати французькою (за легендою він
був бельгійцем), що його змусили це зробити, бо тримають матір
у в’язниці.
За деякими даними, біля будинку в автомобілі Рамона чекала
мати та той же товариш Котов. Але
операція пішла не за планом. З’явилися поліцейські. Марія та товариш
Котов одразу вилетіли з країни.
Наступного дня Троцький
помер. Його вбивцю засудили
до найвищого терміну покарання — 20 років ув’язнення. Рамон
продовжував твердити, що він
бельгійський підданий. Дізнатися
його справжнє ім’я змогли тільки
тоді, коли на Захід втік іспанський
комуніст, який особисто знав Меркадера.
Убивця відсидів увесь термін. 6 травня 1960 року він вийшов на волю. Його переправили
на Кубу, а звідти — в СРСР. А вже
8 червня 1960-го Рамон Меркадер
був нагороджений Зіркою Героя
Радянського Союзу. Його влаштували на роботу в Центральний партійний архів, дали чотирикімнатну
квартиру та дачу…
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«Інспектувати»
відведення
українських військ
приїхав… депутат
російської Держдуми!
Візит лідера шовіністичної партії «Родина»
Олексія Журавльова у Золоте є провокацією
і потребує жорсткої реакції Служби безпеки
України, Міністерства закордонних справ
та моніторингової місії ОБСЄ
Василь РОГУЦЬКИЙ

П

Долучайтесь! Влада повинна розуміти, що народ стежить за кожним її кроком.

«Збираємо віче»: озвучено
плани протестів проти
капітуляції в Україні
«Рух опору капітуляції» (РОК),
який організовував масштабні
акції протесту проти «формули
Штайнмаєра», розгортає штаби
по всіх областях країни
Петро МАКАРУК

листопада його учасники представили Доктрину миру і забезпечення безпеки, а 21 листопада збираються провести
всеукраїнське віче.
За словами співкоординатора Руху Мирослава Гая,
до подальших планів РОКу
входять не тільки акції протесту.

4

«Акції — не наш головний інструмент. Процес капітуляції набагато ширший
і більший, аніж відведення
військ. Він зачіпає й енергетичну сферу, і дипломатичну, і юридичну», — наголосив волонтер.
Тому в РОК зібрали стратегічну раду, куди увійшли
відомі особистості та дипломати: Володимир Василенко — заслужений юрист,

представник України в ООН
і суддя за мандатом ООН
в Югославії під час конфлікту, Володимир Огризко — колишній міністр закордонних справ, Данило
Лубківський — відомий
дипломат, Йосип Зісельс —
учасник організації «Перше
грудня» і один з лідерів єврейської спільноти Украї-

“

ро це заявляє народний депутат України, співголова фракції «Європейська солідарність»
Ірина Геращенко. «Це шокуюче. Після так
званого розведення то в Станицю Луганську вільно
заходять ватажки бойовиків і кошмарять на камери
представників місцевої влади, то тепер в Золоте, порушуючи український кордон, незаконно, не через визначені прикордонні пункти перетину, а через окупо-

ни, Сергій Квіт — професор
Національного університету «Києво-Могилянська
академія».
Власне, ці авторитетні
люди й розробили Доктрину миру, яка має 5 частин
і стосується не тільки ситуації на Донбасі, а й інших викликів, котрі стоять перед
Україною.
«Ми точно не праворадикали. Ми зараз презентуємо доктрину, після цього
проведемо форум гідності,
а 21 листопада о 19.00 буде
всеукраїнське віче, де вийде інтелектуальна еліта
нашого суспільства і скаже
владі все, що вона думає
про її дії», — запевнив Гай.

Ми точно не праворадикали. Ми зараз
презентуємо доктрину, після цього
проведемо форум гідності, а 21 листопада
о 19.00 буде всеукраїнське віче, де вийде
інтелектуальна еліта нашого суспільства
і скаже владі все, що вона думає про її дії.

“

Що це таке відбувається, що російські
політики, які голосували за анексію
Криму, розгулюють вчорашніми
позиціями нашої армії?

вані РФ території, приїжджає «ревізор» із Держдуми.
Він ще не повісив триколор в Золотому? Бо на мосту
в Станиці якісь ганчірки теліпаються…» — написала
Ірина Геращенко у фейсбуці.
Вона повідомила, що готує відповідний запит
у СБУ. «Що це таке відбувається, що російські політики, які голосували за анексію Криму, розгулюють
вчорашніми позиціями нашої армії? Де СММ ОБСЄ?
Де реакція МЗС на цю відверту провокацію (згодом
Міністерство закордонних справ України висловило
«рішучий протест». — Ред.)? Ми для того розводили
війська, щоб там тепер, не ховаючись, лазили росіяни?» — наголосила народний депутат.
«Ми, українські політики, саме політики, а не нові
обличчя без імен і прізвищ — всі в санкційному списку
Москви. В цей час мордорці, які голосували за анексію
Криму і введення військ на Донбас, уже вільно розгулюють Україною. Там, де наші голуби миру планують
проводити «чесні вибори за українськими законами», — зазначила Ірина Геращенко.

l НАШІ ГРОШІ

Поки Коломойський не віддасть вкрадене, нових траншів МВФ не буде
Міжнародний валютний фонд відклав фінансову допомогу нашій
країні, бо не впевнений, що Президент Володимир Зеленський
зможе повернути мільярди доларів, виведених з українських
банків, в тому числі з ПриватБанку
Дарія КЛИЧ

ро це пише авторитетне
американське видання
«Уолл-стріт джорнел» із посиланням на джерела, близькі
до переговорів між МВФ і Україною.
«Серед викликів, з якими зіткнувся Київ в одержанні підтримки

П

МВФ, — Ігор Коломойський, магнат
і прихильник Зеленського, який
перебуває під слідством у США».
За даними видання, МВФ затримає
наступні транші, поки не переконається, що команда Зеленського
докладає зусиль, аби повернути
близько 15 мільярдів доларів, ви-

ведених з понад 100 банків, включаючи ПриватБанк, за останнє десятиліття.
«Коломойський, один із найбагатших людей України, активно
підтримував Зеленського під час
його президентської кампанії. Повернувся з еміграції в травні, після
того, як Володимир Зеленський
виграв боротьбу за президентську
посаду, і з того часу публічно зустрічався з главою держави. За словами людей, ознайомлених із результатами переговорів Фонду з Украї-

ною, МВФ пильно стежить за їхніми
стосунками», — пише видання.

“

Коломойський, один
із найбагатших
людей України,
активно підтримував
Зеленського під час
його президентської
кампанії.

Зазначимо, що детективна
агенція Kroll за підсумками аудиту
ПриватБанку заявила, що з фінустанови було виведено 5,5 мільярда
доларів. Щоб банк не завалився
і не поховав під собою фінансову
систему України, при президентові
Порошенку держава його націоналізувала, вливши понад 150 мільярдів гривень. Зараз справа про відмивання коштів колишніми власниками ПриватБанку розглядається
в суді Лондона.
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Ті, що стоять поруч зі смертю…

Зарадити біді допоможе…
сільничка

«Як пояснити, що виживає той, хто за всіма канонами
не повинен був вибратися, і вмирає інший, кому медицина
пророкувала життя?»
Фото youtube.com.

Це — уривок із розповіді
лікаря Володимира
Лаішевцева, на жаль,
уже покійного. І хоча
пройшло чимало часу,
як текст вперше було
опубліковано, «сповідь»
і сьогодні вражає і
хвилює, її поширюють
у соціальних мережах,
обговорюють. Адже
подібні проблеми,
на жаль, є типовими,
спільними для всіх
представників цієї
професії

ажу ть, американці підрахували, що
середня тривалість
життя реаніматолога 46 років.
У США цій спеціальності лікарі
присвячують не більше 10 літ,
вважаючи її найбільш шкідливим виробництвом. Занадто
багато факторів стресу. З нашого відділення ми втратили вже
двох. Їм було 46 і 48. Здорові чоловіки, про таких кажуть «кров
із молоком», а серце не витримало…
Як тут витримаєш, коли на
твоїх очах смерть забирає чиєсь
життя. Пів року стояв перед очима молодий хлопець, що стікав
кров’ю, поранений шашличним
шампуром у підключичну артерію. Все повторював: «Спасите
меня! Спасите меня!». Він був при
свідомості і «пішов» прямо у нас
на очах.
Ніколи не забуду інший випадок. Чоловік оговтувався після
інфаркту, вже готували до переведення у профільне відділення.
Лежить, розмовляє зі мною, і
раптом зіниці затуманилися, судоми і миттєва смерть. Просто на
очах. Мене зрозуміє той, хто таке
випробував хоч раз. Це почуття
важко передати: жалість, відчай,
образа і злість.
Скільки нам, реаніматологам,
доводилося спостерігати клінічну смерть і повертати людей до
життя? Вже з того світу. Ви думаєте, ми віримо в паралельні світи і
потойбічний світ? Нічого подібного. Зате ми віримо в долю. Інакше,
як пояснити, що виживає той, хто
за всіма канонами не повинен був
вибратися, і вмирає інший, кому
медицина пророкувала життя?
Був випадок, хлопчика кінь
ударив копитом, пробив череп
наскрізь. За всіма прогнозами
не повинен був жити. Вижив. Одного хлопця тричі (!) привозили
з пораненням у серце і тричі він

Про ефективність лікування сольовими пов’язками різних
захворювань написано багато статей. Цей метод допоміг врятувати
чимало поранених солдатів під час Другої світової війни: рани
очищалися, проходило запалення, зменшувалися набряки,
знижувалася загроза гангрени. Широко застосовує такий спосіб
зцілення і народна медицина
Оксана КРАВЧЕНКО

НЕ ТІЛЬКИ НА ФРОНТІ…

Інна АКИМОВА

«К

«Чи все зробив, щоб ниточка життя не обірвалась?..»

вибирався. Ось і не вірте в долю.
Інший видавив прищ на обличчі
(було і таке!), сепсис — і летальний кінець.
Є такий чорний жарт у медиків: чим більш досвідчений лікар,
тим більше за його спиною кладовище. Але за одну смерть, якій не
вдалося запобігти, ми реабілітуємось перед власним сумлінням і
перед Богом десятками врятова-

“

Ми перестали
боятися смерті,
надто часто стоїмо
з нею поруч —
в реанімації
помирає кожен
десятий.

них життів. За кожного боремося
до останнього. Ніколи не забуду,
як рятували від смерті молоду
жінку з кровотечею. Їй перелили
25 літрів крові і три відра плазми!
Ми перестали боятися смерті,
надто часто стоїмо з нею поруч —
в реанімації помирає кожен десятий. Лякає тільки тривала, болісна
хвороба. Не дай Бог стати комусь
тягарем. Таких хворих ми бачили
сотні. Я знаю, що таке зламати
хребет, коли працює тільки мозок, а все інше нерухоме.
Боїмося, коли привозять дітей. Опіки, травми, отруєння…
Два роки дитині було. Пляшечка
бабусиного «клофеліну» — і не
врятували. Найстрашніше — глухий материнський стогін біля ліжка хворої дитини. І повні надії та
відчаю очі: допоможіть! За кожну

таку сцену ми отримуємо ще по
одному рубцю на серці.
В останні роки все частіше поступають хворі із психозами. Від
життя такого, чи що? Елементарна пневмонія протікає з важкими
психічними відхиленнями. Пацієнти зіскакують з ліжок, катетери
витягують, з вікна намагаються
викинутися… Один такий п’яний
штовхнув у живіт вагітну медсестру. Скажіть, що наша робота не
пов’язана з ризиком для життя?
Про нас говорять — терапія
на бігу. Народ не дає нам розслабитися взагалі. Молодь падає з
висоти, веселяться на балконі,
відкривають вікна… За останні
три місяці у нас у відділенні таких
побувало кілька. Сімнадцятирічна дівчинка впала з восьмого поверху, добре, що на піддашок біля
під’їзду. Залишилася живою.
Приходиш додому, сідаєш в
улюблене крісло і тупо дивишся
телевізор. В умовах хронічної напруги ні розслабитися, ні заснути. У вухах стоїть гул від апаратів
штучного дихання, зараз працюють всі п’ять, коли таке було?
Приходиш на роботу, як у цех,
поговорити ні з ким: цілий день
тільки механічні вдихи та видихи.
Навіть після зміни в голові
безперервно прокручуються
події минулої доби — а чи все я
зробив правильно? Ні, без пляшки не заснеш. А грошей не вистачає катастрофічно. Отримаєш ці
«сльози» і думаєш: навіщо мені це
все треба? Жив би спокійно. У нас
лікарі, втім, як і вся інтелігенція, в
загоні. Одне втішає, що ти комусь
потрібен. Урятував від смерті
людину — і відродився разом із
нею…»
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До нетрадиційного лікування військових хірургів змушувала вдаватися
нестача медикаментів у фронтових
умовах. Як відомо, сіль здатна адсорбувати з ран інфіковану рідину, омертвілі
клітини з хвороботворними мікроорганізмами. В очищеній зоні активізуються процеси дегідратації і регенерації, проходить дозрівання здорової
грануляційної тканини і відновлення
капілярів.
Але народна медицина рекомендує застосовувати сольовий розчин і
при багатьох інших недугах: наривах
і фурункулах, ангінах, ревматизмі, запаленні легенів, коліті тощо. Звичайно,
як допоміжний засіб, адже без кваліфікованої медичної допомоги такі хворі
обійтися не можуть. Тому, порадившись із медиками, можна доповнити
призначене лікування пов’язками або
іншими процедурами з використанням солі.
Спочатку треба правильно приготувати розчин. Для цього беруть
дистильовану або кип’ячену воду —
1 л. Нагрівають до 50°C і всипають три
столові ложки кухонної солі. Ретельно
розмішують до повного розчинення
кристалів. Концентрація солі в розчині
хлориду натрію повинна бути в межах
7,5–10%. Перевищення неприпустиме.
Після цього марлю, складену в 7–8 шарів, змочують у розчині й накладають
на хвору ділянку. Пов’язку не можна
вкутувати целофаном, рушником.
Це — не компрес. Можна по краях
зафіксувати марлю лейкопластиром.
Рекомендована тривалість процедури
становить 8 годин.

ЯКІ НЕДУГИ ВАРТО «ПІДСОЛИТИ»?

льовими пов’язками при болю в горлі,
кашлі, бронхіті, трахеїті, ларингіті, нежиті. Змочену в розчині хлориду натрію (кухонної солі) і складену у 8 шарів
марлю накладають на горло, гайморові
пазухи носа і чоло перед сном. Можна
поєднувати таке лікування з полосканням горла і промиванням носових ходів підсоленою водою. Зазвичай хвороба і всі її симптоми повністю зникають
протягом чотирьох днів.
При пневмонії, коклюші пов’язки
з теплим 7,5–9% гіпертонічним розчином солі роблять на ділянку спини
і грудей. Тримають таку аплікацію не
більше 5 годин. Курс лікування —
5 днів. Попередньо проконсультуйтеся
з лікарем!
Захворювання шкіри, синці,
гематоми. Пов’язки з розчином хлориду натрію лікують гнійні ранки, вдарені місця. Вони допомагають зняти
запалення, набряки та біль. Їх успішно
застосовують при атопічному дерматиті. Сольові процедури полегшують
свербіж, нормалізують біохімічні процеси на клітинному рівні, сприяють
очищенню шкіри від мертвого шару і
дезінфікують її. В розчин рекомендують додавати 2–3 краплі олії чайного
дерева. Також корисно розчиняти сіль
не у воді, а у відварах трав. Для цього
можна взяти корінь кульбаби, лопуха
або пирію. Лікувальні процедури роблять щодня протягом двох тижнів.
Біль у ногах. Сольові процедури
сприяють поліпшенню кровообігу в
нижніх кінцівках, тонізують венозні
судини, попереджають їх подальше
розширення.
Морську або звичайну сіль розчиняють у гарячій воді або відварі
трав (багна, деревію, звіробою або
родовика). На літр рідини її беруть не
більше 100–120 грамів. Змочують тканину в розчині й накладають на ноги на
8–10 годин.

Нариви і фурункули. Марлю,
складену в кілька шарів, змочують у
розчині солі і накладають на хворе
КОМУ ТАКЕ ЛІКУВАННЯ МОЖЕ
місце на 2–3 години. Потім пов’язку зніЗАШКОДИТИ?
мають і обережно протирають шкіру
Сольові пов’язки слід обережно
стерильним бинтом. Часто після такої
процедури абсцеси розкриваються. У застосовувати людям із захворюванрц
нями серцево–судинної
системи, при
цьому випадку ураженуу дділянкуу р
реи анпоруш
порушенні функцій нирок
комендують обробити
м.
і ссечового міхура, при
тисептичним засобом.
найменших побічних
Захворювання
реакціях або індивіопорно–рухового
дуальній чутливості
апарату. При арорганізму.
триті, артрозі, пода-орий
Цей метод лікувангрі, ревматизмі хворий
ня не підходить особам, які
суглоб обв’язують змостра
страждають
мігренню та
ченим у сольовому розом.
іше
ішемічною
хворобою серчині широким бинтом.
асця Протипоказані сольоця.
Фіксують лейкопласв пов’язки при деяких
ві
тиром і залишають на
ть
ін
інфекційних
захворюван8 годин. Тривалість
н шкіри (оперізувальнях
курсу процедур —
н
ному
лишаї, демодекозі,
15 днів.
уже
ст
стрептодермії),
а також
Застуда і ГРВІ. Дуже
при атеросклерозі судин.
ефективне лікуванняя соФото miry.com.ua.
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86 країн ДОЗВОЛЯЮТЬ мати
подвійне громадянство

В Україні діє принцип
єдиного громадянства
(Конституція України та Закон України
«Про громадянство України, ст. 2 і 19).

Газета НА ВИХІДНІ»

29 країн ДОПУСКАЮТЬ мати подвійне
громадянство за певних умов

www.volyn.com.ua

країна ЗАБОРОНЯЄ мати
подвійне громадянство

Інфографіку створено за даними
відкритих джерел інформації станом
на 25.10.2019 року

Підставою для припинення громадянства України є добровільне набуття
громадянином України громадянства іншої держави (ч. 1 ст. 19 Закону).

Україна визнає факт
другого чи подвійного громадянства.

Це не трактується як заборона на подвійне громадянство, адже українець
втрачає громадянство лише після підписання Президентом України
відповідного Указу.

Покарання за друге громадянство
не закріплено на законодавчому рівні.

Заборона на подвійне громадянство запроваджена в Україні тільки для
держслужбовців та суддів.

Офіційно подвійним громадянством можна вважати тоді, коли обидві держави визнають декілька громадянств однієї особи
Інфографіка slovoidilo.ua.

l ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ

Подвійне громадянство: 86 країн світу
дозволяють, у 51 — заборонено
Що вибере Україна?
У новому Кабінеті Міністрів ведуть мову про необхідність дозволити
в нашій країні подвійне громадянство: віцепрем’єр-міністр з питань
європейської інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що таку можливість
потрібно надати українцям із діаспори. Крім того, за його словами,
в Міністерстві закордонних справ вже працюють над відповідним
законопроєктом
ідзначимо, що зараз в Україні відповідно до Конституції
і закону діє принцип єдиного
громадянства, але наявність другого не карається на законодавчому
рівні. Є ще таке поняття як «подвійне громадянство», коли обидві
держави офіційно визнають кілька

В

громадянств однієї особи.
Подвійне громадянство заборонено у 51 країні світу, в тому числі
в Україні. Крім нас, принцип єдиного
громадянства сповідують, зокрема,
Китай, Азербайджан, Японія, Словаччина, ОАЕ, Монако, Узбекистан,
Таїланд, Непал, Куба, Катар, Індія,

Казахстан, Білорусь, Північна Корея
та інші країни.
Ще 29 — допускають наявність
подвійного громадянства, але
за певних умов. Наприклад, у Грузії
це може дозволити президент, якщо
це має значення для національних
інтересів країни (схожі умови в Австрії та Південній Кореї).
У Ліхтенштейні, Намібії, Сальвадорі, Естонії, Нігерії та Словенії
право на подвійне громадянство
мають ті, хто отримав паспорт країни за народженням. В Афганістані
право на подвійне громадянство
є у подружжя іноземних громадян
або афганців, які втекли з країни

через війну або політичну нестабільність.

“

ності іншого паспорта.
У Єгипті про намір отримати друге громадянство потрібно повідомляти владі, в разі його отримання заборонено проходити військову службу,
обиратися в парламент і навчатися
в поліцейських академіях. Повідомляти владі про намір отримати другий паспорт потрібно також у Росії,
Туреччині, Південній Африці, Лівії.
У Бангладеш можуть позбавити
«основного» громадянства в разі
вчинення злочину протягом п’яти років після отримання другого.
А в Новій Зеландії — в разі здійснення діяльності, спрямованої проти інтересів країни.

У Вірменії всі чоловіки
повинні служити
в армії незалежно
від наявності іншого
Продовження теми —
паспорта.
на сайті volyn.com.ua —

Дозволяють мати подвійне громадянства 86 держав, щоправда,
в деяких теж є свої нюанси. Наприклад, у Вірменії всі чоловіки повинні
служити в армії незалежно від наяв-

у статті «Ініціювати питання
про подвійне громадянство —
недалекоглядно для державного відповідального політика. Для шпани — так».
«Слово і ДІЛО», slovoidilo.ua
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l А НАМ І НЕ СНИЛОСЬ!
Фото zp.depo.ua.

Фото ukrinform.ua.

Рейтинг
100 найбагатших
українців:
Коломойський — піднявся,
Порошенко — на місці
Беззмінним лідером рейтингу,
що його складає журнал
«Новое время», залишається
олігарх Рінат Ахметов
Віолетта ГРИВНА

Чорнявий красень Кардинал.

Марина й Аліса дуже сподіваються, що знайдуться
небайдужі до долі «чотириногих переселенців».

Ці тварини для великих змагань —
можуть брати участь у перегонах.

Коні, врятовані від обстрілів:
як мати і донька зберегли табун із Авдіївки
Двоє запорізьких жінок взялися вивозити тварин із зони бойових дій. Вони власноруч
збудували стайню і доставили їх в одне із сіл Вільнянського району
Власта КРИМСЬКА

апоріжанки дізналися, що
на території сусідньої
Донецької області мешкає фермер, у якого є десятки
чистокровних верхових коней.
Чоловік вимушений жити з тваринами у стайні, сіна не лишилось. Ще торік їх у табуні було
40, цього року — лише 23. Деякі
тварини загинули, потрапивши під БТР, декотрих довелося
продати, аби не померли з голоду.

З

ДОНБАСЬКА ФЕРМА
ІСНУВАЛА В УМОВАХ
ПОСТІЙНИХ БОЙОВИХ ДІЙ
— Ми познайомилися з цим чоловіком 4 роки тому. Купили в нього кобилу Пателу. Наступного дня
він мені зателефонував і сказав, що
вночі у стайню, саме в те місце, де
стояла тварина, влучив снаряд, —
згадує Марина.
Коли з табуна із 40 коней залишилась ледве половина, Марина з
Алісою зрозуміли: їх треба рятувати.
— Господар ферми дуже любить своїх вихованців, зробив усе
можливе, аби їх зберегти, — розповідає Марина. — Цей чоловік
— справжній герой, жив разом з
ними у стайні, щодня косив їм вручну траву. Це важка фізична праця,
адже коням треба до 100 тонн сіна
на рік! Ми постійно підтримували
контакт, розмовляли з ним. Важко
було повірити, що чоловік у цих
умовах примудряється доглядати
за гривастими. Туди навіть ветеринар не міг приїхати, хоча б щеплення зробити.
Більш як через рік Аліса та
Марина зрозуміли: нічого не зміниться. Коні гинули від хвороб, не-

обережних водіїв — Донбас і далі
палав. Схоже, відчайдушні жінки вирішили рятувати тварин самотужки. Вони шукали допомогу: писали
у різні інстанції, кінні клуби. «Ви що,
божевільні? Я туди не поїду, у мене
родина», — такі відповіді отримували звідусіль.
За словами Марини й Аліси,
фермер, який майже все життя
присвятив коням, має документи
на кожну тварину.
— Ця порода — найкраща у світі! Ці тварини для великих змагань
— можуть брати участь у перегонах. Вони могли б стати гордістю
країни, проте інші фермери чомусь
проігнорували проблему, не допомогли колезі, що опинився в біді,
— каже Марина. Чоловік досить
довго не міг наважитись на те, щоб
вивезти коней, але дуже боявся за
їхнє життя.

ІЗ ФРОНТОВОГО МІСТЕЧКА
ПЕРЕЇХАВ ОСТАННІЙ
23-Й КРАСЕНЬ
— Коли ти не знаєш, що тебе
чекає і не розумієш, що буде завтра, неможливо нічого планувати.
Неможливо займатись кіньми, коли
повністю зруйнована інфраструктура, коли ніхто не хоче їхати на
ферму, аби привезти корм тваринам. Боялись приїхати і потенційні
покупці, — зазначає жінка.
Запоріжанки запевнили, що
збережуть табун. Обіцяли зробити все, аби гривасті брали участь
у змаганнях. Фермер повірив, але
вивезти тварин з Авдіївки було
складно. Так звані коневози відмовлялись брати замовлення, як тільки
дізнавались, куди треба їхати. Зголосився один, ціну замовив у півтора раза вищу середньоринкової.
Табун перевезли за три ходки.
— Ми дізнались, що у селі Геор-

гіївське продається ділянка з побутовими прибудовами (там колись
була тракторна бригада), — розповідає Марина. — Купили. Майже рік оформлювали документи,
потім займались облаштуваннями

“

Догляд за кіньми,
особливо у такій
кількості, — нелегка
справа. Перше
годування у стайні —
о шостій годині ранку,
останнє — о десятій
вечора.

стайні, прилеглої території, закуповували сіно. Потроху на покинутій
ділянці з’явились паркан та левада
(місце, де живуть та гуляють коні).
У цьому допомагали кілька десятків небайдужих запоріжців: хтось у
вихідні приїжджав на прибирання,
дехто допомагав знайти матеріали
подешевше. Доброзичливо до нас
поставилися місцеві селяни.
Зараз у стайні вже «обживаються» понад десяток коней з Авдіївки.
Сюди ж Марина з Алісою переселили й власних. Усі вони нині мають цілком задовільний вигляд. До
Георгіївського переїхав останній,
23–й. Ось цей чорнявий красень
на ім’я Кардинал, коли вперше вийшов на прогулянку на новому місці,
то поводив себе трохи сполохано,
але швидко заспокоївся.

А ТЕПЕР МРІЮТЬ
ПІДГОТУВАТИ ТАБУН
ДО ЗМАГАНЬ
Догляд за кіньми, особливо у
такій кількості, — нелегка спра-

ва. Перше годування — о шостій
годині ранку, останнє — о десятій
вечора. Крім цього, треба прибирати територію, носити тваринам
по кілька десятків відер води на
день, а вона — на сусідній ділянці.
Утім, попри складнощі, шалений
ритм, в якому тепер живуть Марина та Аліса, жінки не панікують
та не шкодують про справу, яку
розпочали. На стайні живуть два
собаки–охоронці і кошеня — його
теж забрали з ферми на Донбасі.
Рятувальниці коней дуже сподіваються на фінансову і фізичну
допомогу. Зібрати вдалось лише
20 тисяч гривень, а витрачено на
стайню уже майже 200. Ці гроші
— особисті накопичення родини
й кредит, який взяла Аліса. Тож тут
чекають на волонтерів та благодійників. Зв’язатись з Алісою можна за телефоном (097) 707-51-40.
Разом із жінками працює й
Юлія із сусіднього села. Про ферму дізналась через інтернет, вирішила просто прийти і подивитись.
Дівчата не знають, чи переїде
вслід за кіньми і їхній власник,
бояться говорити вголос про свої
плани. Кажуть, що першочергове
завдання — створити гідні умови для тварин і забезпечити їх
добрим кормом. Не приховують:
власних грошей не лишилось та й
фізично виснажені. Проте вірять,
що є небайдужі до долі «чотириногих переселенців» з Авдіївки,
які допоможуть їм виконувати
зовсім «нежіночу» роботу: носити 40 відер води на день, солому, обладнати левади, а потім — і
підготувати табун до змагань, аби
авдіївськими кіньми пишалась уся
країна.
За матеріалами
https://zp.depo.ua,
https://www.ukrinform.ua.

ін володіє більш ніж четвертою частиною всіх статків
100 найбагатших українців.
Капітал Ахметова в 189 разів більший, ніж у бізнесмена Олександра
Табалова, який знаходиться на сотому місці.
Перші шість учасників рейтингу
— мільярдери. Їхні загальні статки
— $17,8 млрд. Топ-5 найзаможніших українців, які в сумі володіють
$16,6 млрд, в цьому році втратили
$3,8 млрд. Більша частина цих грошей, на яку збідніла сотня за рік, це
доходи Ріната Ахметова. За рік його
статки зменшилися на $2,6 млрд.
Найбільше примножив їх в абсолютному значенні Дмитро Фірташ —
на $300 млн.
Перші п’ять місць у рейтингу
займають ті ж бізнесмени, що і в
минулому році. Єдина зміна — Коломойський обігнав Боголюбова (у
2018–му статки обох оцінювалися
в $1,6 млрд). Експрезидент України
Петро Порошенко залишився на
шостому місці.

В

ПЕРША ДЕСЯТКА РЕЙТИНГУ:
1.Рінат Ахметов — $9,629 млрд (-21%);
2.Віктор Пінчук — $2,310 млрд (-14%);
3. Вадим Новинський — $1,767 млрд (-22%);
4. Ігор Коломойський — 1,480 млрд (-8%);
5. Геннадій Боголюбов — $1,376 млрд (-16%);
6. Петро Порошенко — $1,253 млрд (+12%);
7. Олександр і Галина Гереги — $930 млн (+10%);
8. Дмитро Фірташ — $792 млн (+62%);
9. Костянтин Жеваго — $744 млн (+30%);
10. Микола Злочевський — $686 млн (+8%).
Вартість активів 100 найбагатших українців еквівалентна
23% ВВП України. Ця пропорція
нижча, ніж рік тому — 28%, і зовсім
далека від показника 2013 року —
40%.
І це хороший знак, бо означає, що і в економіці, і в політиці
більше місця займають дрібні та
середні бізнесмени.
Фото dt.ua.
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«ЦІКАВА

Велика сторінка для Пані

Газета НА ВИХІДНІ»

У щасливій сім’ї дружина думає, що гроші беруться
з тумбочки, чоловік – що їжа береться з холодильника,
а діти – що їх знайшли в капусті.

l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

l КОРИСНІ ПОРАДИ

«На гіллячках, на тоненьких, поки день ще не погас,
Сироїжки та опеньки білка сушить про запас…»

Ой,
як тхне!
Кілька засобів, які позбавлять
ваше взуття від неприємного
запаху
Найчастіше його причиною є те, що
внутрішня поверхня туфель або черевиків інтенсивно поглинає піт і затримує
його. Але ви, певно, вже помітили, що
одна пара може «пахнути» особливо
сильно, а в іншої неприємний запах ледве відчутний. Отже, вся справа в устілках. Одні всмоктують більше поту, який
сприяє розмноженню бактерій. Тож намагайтеся частіше замінювати їх. Допоможуть позбутися запаху і квіти, шкірка
цитрусових, тальк, сода, а також деякі
хімічні речовини.
Харчова сода. Про її корисні властивості, певне, знають всі. До того ж
вона є чудовим адсорбентом, поглинає
запахи і вологість. Сода стане вашим помічником, допоможе врятувати взуття
від затхлості. Для цього потрібно лише
додати столову ложку її в кожен чере-

Ліна КОСТЕНКО.

“

Ніколи не викидайте
шкірку від цитрусових.
Покладіть її на ніч
у черевики. Шкірка
дійсно «працює»,
запах зникне.

7 листопада 2019 Четвер

Правильний догляд — запорука
довговічності
Хороші, якісні кухонні ножі
коштують недешево, тож
кожній господині хочеться,
щоб вони слугували
якомога довше. Досягти
цього нескладно, якщо
дотримуватися певних вимог

вик і залишити їх на ніч. До ранку від неприємного запаху не залишиться і сліду.
Тальк. Діє так само. Він вбирає вологу і таким чином пригнічує неприємні
запахи. Тож можна насипати його в черевик і залишити на ніч, а вранці витрусити. Або посипати ним ступні. Запобігають сильному потовиділенню шавлія
та лаванда. Кілька листочків цих рослин
і гілок покладіть у взуття, виставте його
на балкон, щоб провітрилось. Це допоможе знищити бактерії.
Цитрусові. Ніколи не викидайте
шкірку від лимонів, апельсинів, грейпфрутів, адже вона ефективно впорається з неприємним запахом. Покладіть
її на ніч у черевики. Шкірка дійсно «працює», запах зникне.
мож
Ефірна олія чайного дерева. Її можна купити в аптеках або парфумерних
відділах. Потрібно капнути
кілька краплинок на устілки взуття двічі на тиждень. Це не тільки видалить неприємний запах,
а й усуне причину його
появи — бактерії.

Не слід тримати ножі разом
із ложками й виделками. У такій
«компанії» вони швидко затупляються. Хорошим варіантом зберігання ріжучого інструменту може
стати магнітна дошка на стіні або
спеціальна підставка.
Мити ножі потрібно відразу
після використання, а не кидати
їх у раковину з іншим посудом.
Це допоможе запобігти корозії
і затупленню. Особливу увагу варто приділити ділянці біля основи
лез
леза — на ній можуть залишитися
час
частинки їжі, що спричинятиме

розмноження бактерій. Чистий ніж
краще відразуу витерти насухо.
Не варто перевіряти ножем
арячих страв. Від
готовність гарячих
репаду температур
сильного перепаду
клинок може стати крихким і потьмяніти.
Краще не користуватися обшками з мармуру,
робними дошками
кераміки та скла. Таке кухонне
начиння дуже тупить ножі. Прабирати для нарівильніше — обирати
тів дошки з бамзання продуктів
бука, твердих порід дерева
або пластику.
Не забувайте
айте перістрюваодично підгострювана відти ножі. Можна
точку
дати їх на заточку
в спеціальну майростерню або зрома
бити це вдома
самотужки.

“

Чистий
ніж
краще
відразу
витерти
насухо.
Фото navro.org

l СПРОБУЙТЕ І ВИ

Шкідливу «хімію» можна знешкодити
Сучасні засоби для миття посуду не найтоксичніші. Однак
та обставина, що кухонне начиння миємо по кілька разів на день,
має спонукати серйозно замислитися, які речовини містяться
в білосніжній піні. Варто знати і про можливі побічні ефекти від
контакту з побутовою хімією
ЯК ВОНА ВПЛИВАЄ
НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Продавці в магазині охоче радя які засоби для миття посуду,
дять,
к
кухонної
плити ефективніші, але
р
рідко
хто може фахово розповісти про їх вплив на здоров’я.
Т
Тож
нагадаємо, що вони под
дразнюють
шкіру рук. Наслідм їхнього застосування є алергічком
р
ні реакції
і дерматити. Але від них
мож захиститися за допомогою
можна
гум
гумових
рукавичок.
Проблему може спровокувати
і вдихання випарів мийного запаху.
Загрожує нашому здоров’ю і те, що
ми «з’їдаємо» хімію разом із їжею.
Саме це найсерйозніша небезпека.
Осідання мийного засобу на по-

l ВАРТО ЗНАТИ

Як «реанімувати» розбиті тіні
Варто їм упасти — і пиши пропало. Кришаться і стають непридатними
до використання. Але врятувати їх можна
Це зробити нескладно. Щоб
дати їм друге життя, вам потрібно
мати папір, щіточку для макіяжу,
серветку, шприц і спирт. Зберіть
розбиті тіні у палетку, де вони
були, папером, не торкаючись
руками, аби не розкришити
ще більше. Залишки підмітіть кісточкою, але не дуже старайтеся.
Порох вам не потрібний. Додайте в тіні з допомогою шприца
трохи спирту. Розмішайте, щоб
вийшла щільна густа кашка. Розподіліть її по периметру палетки,
зверху приплюсніть ложкою, аби
спресувати маску. Поставте тіні
в холодильник, прикрийте серветкою. Тепер засобом можна
знову користуватися.
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l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

Фото theoleo.com.ua.

Фото i.ytimg.com.
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верхні посуду уникнути практично
неможливо. Навіть вимивши його,
відчуваємо, що засіб не змився

“

Вивчаючи склад
мийного засобу, який
збираєтеся придбати,
переконайтеся, що
він не містить
аніонних поверхневоактивних речовин,
оскільки вони
найагресивніші.

повністю. Те ж саме можна помітити і при митті у посудомийній машині. Отож інформація виробника
на упаковці мийних засобів про
те, що для їхнього змивання достатньо лише сполоснути тарілку,
є обманом. Залишки хімії можуть
бути і зовсім мізерними, але оскільки використовуємо посуд щодня,
небезпечні речовини хоч і малими
дозами, але регулярно потрапляють в організм. А вони здатні накопичуватися і провокувати розвиток
різних захворювань.

ЯК ВІД НЕЇ ЗАХИСТИТИСЯ
Вивчаючи склад мийного засобу, який збираєтеся придбати,
переконайтеся, що він не містить
аніонних поверхнево-активних
речовин (ПАР), оскільки вони
найагресивніші. Засоби, в яких є
ці речовини, зазвичай можна розпізнати за найнижчою ціною. ПАР
ідеально справляються з розчепленням жиру під час миття посуду, але подразнюють шкіру. Найбезпечніші неіногенні ПАР. Добре,
коли у складі мийного засобу є
гліцерин, який сприяє збереженню вологи в шарах шкіри і захищає
її від хімії.
l Використовуйте під час миття посуду якомога менше мийного
засобу. Найкраще розчинити його
попередньо у воді, а не вичавлювати його на губку.
l Ретельно промивайте посуд
під проточною водою, але вже без
губки, оскільки на ній навіть після
полоскання залишається чимала
кількість хімії.
l Якщо не хочете використовувати гумові рукавички, змастіть шкіру рук живильним чи зволожувальним кремом до і після миття посуду.
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l CІМ«Я»

«Який поганий стіл!
Давай-но його
наб’ємо!»
Мій найменшенький уже переріс походеньки під стіл, але
доріс до дверних ручок. Вряди-годи він «зустрічається» з ними
ими
головою, і ми всією сім’єю йому щиро співчуваємо. «Ох ці ручки,
учки,
ці столи…» — зітхаю я вголос і тут же згадую, що якось вирішила
рішила
не скидати вину на «невинних». Цьому є пояснення…

дорослому світі дуже
виділяються ті, хто звик бачити причину своїх бід та невдач
у зовнішніх обставинах. Будь-які
проблеми в них завжди пояснені
погодою, у школі — нездалими
вчителями і недобрими однокласниками, згодом — необов’язковістю інших, несприятливими
обставинами, «понеділком» або
«столом». Звідки отаке береться?
У психології є поділ людей,
за яким одні схильні звинувачу-

У

“

У психології є поділ
людей, за яким одні
схильні звинувачувати
у всьому себе, другі —
обставини, треті —
інших.

«Купила букет білих
их хризантем і ведмедика
ведмедика».
»

Де тебе шукати?
Закінчення. Початок на с. 20
Ольга ЧОРНА

овим клієнтам Софію порекомендувала її колишня
замовниця. Будинок щойно зведений. Із великими вікнами, просторими кімнатами.
— Батьки подарували синові
з невісткою квартиру. Молоді хочуть переселитися у власне житло.
Поміркуйте, як все облаштувати.
Ви це вмієте, Софіє.
«Знайомив» Софію з помешканням молодий господар. Леонід.
Пояснив: дружина з дитиною. Крім
того, вона довіряє чоловіковим
смакам. Леонід займається комп’ютерним дизайном. У батька бізнесові справи. А матір ремонти-дизайни не цікавлять. Вона оцінюватиме
тоді, коли все буде зроблено.
— У вас хлопчик чи дівчинка? — запитала Софія.
— Дівчинка. Третій рік пішов.
І наш дідусь хотів би, щоб у неї

…Н

Тільки не кажіть: «Це я в усьому винна!»

була дуже гарна й затишна кімната. Ви не уявляєте, як він любить
внучку.
Софіїні дизайнерські рішення
сподобалися замовнику:
— Усе продумано чудово.
А кімната для доньки виглядатиме
казково. Рекомендуватиму вас своїм знайомим, якщо комусь знадобиться хороший фахівець.

“

А він розглядав
її. Збентежився.
Перед ним стояла
майже копія його
першої дружини.

«Приймати» роботу спершу
прийшла чоловіча половина з маленькою дівчинкою. Дідусь на руках вніс свою принцесу до її кімнати. Дівчатко кинулося до симпатичної ляльки, яка очікувала свою
господиньку.
Софія глянула на чоловіка й завмерла: родимка на правій щоці.

l ОТАКОЇ!
Фото youtube.com.

вати у всьому себе, другі — обставини, треті — інших. Є змішані
типи, а є такі, що патологічно йдуть
одним шляхом. Якщо спостерігати
за малечею, добре видно, до чого
вона схилятиметься у старшому віці. Тож докидати дровець
у непотрібне вогнище своїми висловами не варто. З іншого боку,
не слід і демонізувати оте звичне
«давай-но наб’ємо стола» і викидати його геть з лексики. Але стежити за фразами з подвійним дном
(і у своїх поясненнях) таки треба,
бо ж відомо: диявол ховається
в дрібницях… Один із моїх хлопців якимось чином уже із садочка

зрозумів, як то зручно не відповідати за свої вчинки — бо ж навкоає йому
ло стільки усього, що заважає
и слова.
вчити уроки, дотримувати
Із ним було дуже довго важко
і «сварливо», й аж після школи
якось крига маловідповідальності
стала скресати.
У питанні «дитина і відповідальність» є й інша дошкульна колючка:
коли мале часто чує про мамину
вину, то робить логічний висновок, що ненька винна майже завжди. Підхопило дитя ГРЗ — і мама
вже бідкається вголос, що не вдягнула, не догледіла, не спрогнозувала, промовляючи: «Це я в усьому винна». Може, винен повітряно-крапельний шлях інфікування,
а може — мама, тільки без знання
таких висновків малому житиметься «веселіше». У моєму «дитячому
щоденнику» серед записів 20-річної давнини є щось подібне: коли
захворів первісточок — почув від
мами: «Це моя вина, краще б я вже
замість тебе занедужала»; минуло
десь з пів року, як знову підхопив
якусь інфекцію — і озвучив свою
істину: «Краще б ти, мамо, замість
мене так кашляла». Отой бумеранг
дуже мені прислужився.
Що ж до стола і дверних ручок — дитину, якій боляче, пригортаю, співчуваю, питаю, де вдарилася, і разом розглядаємо, як то треба ходити-бігати наступного разу.
Психотерапевтка Світлана
Ройз теж радить підштовхувати
маля до міркувань про обачність і не шкодувати, а співчувати (тобто «не мій біднесенький»,
а «я розумію, що тобі болить»).
Думаєте інакше — діліться: поштова адреса в газеті, а електронні — okovalenko74@gmail.com
або ж tsikava.gazeta@gmail.com.

Фото pinterest.com.

Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

І сх
схожість із фотографією її батька.
А ввін розглядав її. Збентежився. Перед ним стояла майже копія його
пер
першої
дружини.
«Ось я і знайшла тебе, тату», —
мов
мовила
подумки.
Дівчатко сміялося, бігало
по кімнатах.
— До речі, це гарний подарунок для Алінки. У неї скоро день
нар
народження.
Нам виповниться три
роч — сказав Леонід.
рочки,
«Мені також було три, коли
ти п
пішов від нас», — мовила очима
до Григорія. Він зрозумів.
Коли виходили з квартири, Григор тихо сказав:
горій
— Я хотів би поговорити
ва
з вами…
е-е-е… з тобою… Софіє.
Я…
— Ви носили мене на руках? —
запитала вона в батька.
— Що?
Не чекаючи відповіді, побігла
сходами. Ні про що не запитуватиме. Бо нічого не повернеш. А Леонід… Скільки йому років? Майже
Софіїн ровесник. А може, й справді одноліток. Отже, батько вже мав
сина. Чому він пішов до іншої жінки? З великого кохання? З обов’язку? Хто вона? Чи є в них ще діти?
Раніше Софія гадала: коли
зустріне батька, їй стане легше.
Не стало.
Купила букет білих хризантем
і ведмедика. Сіла в автобус, який
їхав до кладовища. Вона часто
приходить на могилку братика.
І вірить: коли вона тут, його душа
прилітає також.
Батько не знає, де похований його ненароджений син. Про
це якось сказала мама. Він і не запитував. А цвинтар — таке місце,
куди не змушують та не запрошують приходити. Сюди має вести
серце і пам’ять.
…Пробіг вітер. Розвіяв Софіїне волосся. А може, це…
— Ти пустунчик, Тарасику-Івасику, — мовила. — Я знайшла нашого тата. Нині бачила
його. Прийшла тобі розповісти.
Ще у нас є брат. Але він про це нічого не знає…

Сінгапур першим у світі заборонить
рекламу солодких напоїв

Фото youtube.com.

Влада країни бореться з епідемією
цукрового діабету
І у 2020 році планує втілити
таку ініціативу. Про це заявив міністр охорони здоров’я Едвін Тонг.
Заборона стосується всіх солодких газованих напоїв, соків, питних
йогуртів, розчинної кави тощо. Крім
того, виробники цієї продукції будуть зобов’язані маркувати товари
спеціальними позначками.
Така ініціатива з’явилась у рамках боротьби з діабетом. Кожен

сьомий житель Сінгапуру хворіє
на цю недугу. А за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я,
люди, які вживають одну-дві банки
солодкого напою на день, ризикують захворіти на діабет другого типу
на 26% більше, ніж ті, хто п’є їх рідше.
Такі цифри — підстава задуматись і українцям: може,
покласти у чай на одну ложечку
цукру менше?
Напої — це не завжди корисно...
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l УРОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАРОБІТЧАНСТВА

Сильна жінка: досягнення чи драма?
Або Чому нема тепла в будинку, який звела ВОНА?
Закінчення. Початок на с.1
Анастасія ПЕЦЕНЮК,
дослідниця європейського заробітчанства

лизавета щаслива! Нарешті
вона зустріла чоловіка своєї
мрії! Ласкавий, турботливий…
Виснажена інтенсивною працею на трьох
фірмах, вона тепер повертається додому,
як у рай: вечеря готова, ванна теж, музика,
масаж заспокійливий, еротичний…
Казка тривала 29 діб. В останній день місяця «чоловік мрії» сказав:
— Я добре тебе обслуговував? Виплати
мені зарплату! — і назвав cуму в доларах, яка
дорівнювала половині всіх її доходів за місяць.
— Ш-ш-шчо?! — підстрибнула, немов обпечена, Ділова Жінка.
— Тільки не кажи, що ти всерйоз подумала, ніби чоловік так може ставитися до жінки!!! — добив своїм цинізмом той, якому вона
повірила, наче підліток!
— Ах ти ж альфонс cмердючий, ах ти… —
не добирала слів Єлизавета. Зібрала його
речі у свою недавно куплену валізу і виставила за двері. Із зарплатою. Правда, за своїм
прейскурантом, вирахувавши за безплатне
квартирування, харчування, комунальні послуги і за куплений йому одяг.
Спочатку її розібрав істеричний регіт.
Потім — істеричні ридання. Емоційний зрив
тривав три дні, доки Єлизавета не натиснула в собі кнопку «стоп», пригадавши подібну

— Жєнщіна дольжна біть богинєй
в семьє, — сказав одного разу продавець-грузин, спостерігаючи подібну сцену.
— Арьол, расправь крілья! — підморгнув чоловікові. Дружина-квочка тут же взяла
свого орла за крило і повела до іншого продавця щастя (одягу).
…Що ж відбувається з українською жінкою? Втім чому тільки нашою?
Думаєте, в Польщі такого нема? Скільки

“

…Є

…Що ж відбувається з українською жінкою? Втім чому тільки нашою?

історію. Тільки там альфонс пішов, ще й прихопивши все золото і гроші, які були вдома.
Єлизавета відбулася тільки емоціями і зарплатою.
— Досить! — сказала собі. — Буду сама!
І вибудувала навколо себе барикади
з вишуканої іронії, такої пекучої, як кропива,
і твердої, як граніт. І стала такою, що нічим
її не проб’єш, не візьмеш, тепер уже навіть
ласкою!
Розмови з жінками різного віку і різних
доль вражають ставленням до чоловіка,
Р

Е

К

Л

А

М

як до… дитини. Це особливо помітно під
час… придбання одягу. Починає вибирати
чоловік. Приміряє. Йому подобається! Він
розправляє плечі, піднімає голову, усміхається до собе в дзеркалі. Жінка міряє коханого поглядом і… дає інший фасон, колір.
Здебільшого купують те, що вибрала жінка!
В результаті додому йдуть чоловік із пакунком та опущеною головою, а жінка із задоволеною усмішкою!
Чоловіки-іноземці, які гостюють в Україні,
шоковані таким розподілом ролей у сім’ї.

Думаєте, в Польщі такого
нема? Скільки завгодно!
До речі, зараз у нас
побільшало жінок у поліції
і поліцейські-жінки значно
агресивніші за поліцейськихчоловіків.

завгодно! До речі, зараз у нас побільшало жінок у поліції і поліцейські-жінки значно агресивніші за поліцейських-чоловіків, — каже
пан Тадеуш, юна донька якого теж планує
працювати в поліції.
Отже, маємо більше агресії і якусь настільки видиму любов, що перестали в неї
вірити і навіть інше слово почали застосовувати — «секс»! Але це одна з наступних тем
наших європейських одкровень.
Що ж насправді виграла жінка, вжившись
у чоловічу поведінку сили?
УРОК1: хочеш бути нещаcною — стань
сильною!
УРОК 2: хочеш бути жінкою — розподіли ролі так: чоловік — найрозумніший,
ти як дружина — найкрасивіша! — радить
один мудрець.
ЗМОЖЕШ?

А

l ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Фото radiotrek.rv.ua.

Магнітні
бурі
в листопаді:
як уберегтися
Найсильніші геомагнітні коливання
очікуються в другій половині місяця
Магнітні бурі в листопаді:
10, 11, 23 — слабкі;
22 — середні;
17, 20, 21 — сильні.

ЯК УБЕРЕГТИСЯ ВІД ВПЛИВУ
У дні магнітних бур уникайте
стресових ситуацій і надмірних
навантажень — і фізичних, і емоційних. Слід більше відпочивати, висипатися і гуляти на свіжому повітрі.
Для поліпшення самопочуття у такі
дні рекомендується не переїдати,
щоб не збільшувати навантаження
на серцево-судинну систему. Слід
дотримуватися меню, що складається
з легкої їжі, мінімізувавши вживання дуже жирних, гострих і занадто
солоних страв. Варто відмовитися від
алкоголю і кави, пити більше води й
заспокійливі трав’яні чаї.
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l ПУЛЬС ДНЯ
Фото unian.ua.

У Львові сполоханий
феєрверком кінь
ледь не вбив підлітка
Інцидент стався у центрі
біля Оперного театру
уристична карета з кіньми
врізалася у лавку, на якій сиділа 15–річна дівчинка. У неї
виявився відкритий перелом ноги.
Дитину прооперували, вона перебуває у важкому стані. Травмовану
кобилу довелося приспати, оскільки ветеринар діагностував у неї переломи двох ніг.
Коней, запряжених у туристичну
карету, наполохали феєрверки. Кучер втихомирити тварин уже не зміг.
За попередньою інформацією, феєрверки запускали туристи, хоча у Львові ще з 2014 року
заборонено це робити. Тож тепер
поліція розшукує тих, хто того
суботнього вечора запускав їх у
небо.

Т
Вступаючи у шлюб, наречені перед Богом обіцяють одне одному любов,
вірність та подружню чесність упродовж усього життя.

Хустка — це атрибут заміжньої жінки, яка, за українською
традицією, щодня мала бути з покритою головою.

Коли свічки під час вінчання
горять спокійним полум’ям,
то життя молодих буде щасливим
Закінчення. Початок на с. 1
Катерина ЗУБЧУК

ЧОМУ ДІВЧИНА ПРОСИТЬ
«СВЯТА ПОКРОВОНЬКО,
ПОКРИЙ МОЮ
ГОЛОВОНЬКУ»?
— Хтось сказав, що весільний обряд — це драма життя. Чим вас особливо вразила
ця драма?
— Відкриттів і вражень було
багато. Хоча б ось це. Дівчина
в поліській сім’ї була перепоною для братів. Бо ж батьки
мали клаптик землі, який треба
було поділити між дітьми. Через
те брати й намагались видати сестру якнайшвидше заміж. Навіть
збиткувались над нею. Чи не тому
вона просила: «Свята Покровонько, покрий мою головоньку. Хоч
сякою-такою онучою, аби дівкою
не мучитись…»
— Весільний обряд не можна уявити без короваю…
— У Гуті-Камінській під час
його випікання, до речі, столи
накривають, як на весілля. Запрошують коровайниць, які будуть
місити цей святий хліб. Головне,
щоб кожна з них була щаслива
у сімейному житті — не розлучена, не вдовиця. В цьому селі перед випіканням короваю миряться з родиною, сусідами, просять
вибачення нехай і за маленьку
провину, за якусь курку, що в город заскочила. Є традиція місити
цей святий хліб не лише з припасів родини, що справляє весілля,
а й з принесених коровайницями.
Про це й пісні складені.

— Олександро Павлівно,
ви записували весільний обряд із уст старожилів чи вам
ще вдалося побувати на таких весіллях, які починаються
зі сватання, заручин, випікання
короваю?
— Я ще пам’ятаю «живий
обряд». Навіть у 1970-х у селі
Кримне Камінь-Каширського
району була на такому весіллі —
справжньому театралізованому
дійстві. Хіба це не хвилююче,
коли молоді приходять до хати
після вінчання і лине така пісня:
«Вийди, мати, повітай, своїх діток
поспитай, чи горіли свічки, як в’язали ручки. Чи горіли ясненько,
як в’язали міцненько?..» Вважалося, що коли свічки під час вінчання горять спокійним полум’ям,
то життя молодих буде щасливим.
Прикро, що ми, як сказав наш уже
покійний земляк Євген Сверстюк,
порвали срібну нитку традицій, що від цих традицій і звичаїв
залишилися тільки «уламки».

КОМУ — ГАРБУЗА, А КОМУ
— ГАРБУЗОВЕ НАСІННЯ
— Якщо вже про ці «уламки» говорити, то що, на вашу
думку, хоч якоюсь мірою збереглося в сучасному весільному обряді?
— Усього потроху. І заручини зараз є. Може, навіть із дарами, як колись. Але мало хто
знає, що останній дар на тарілці
був від молодої — молодому. Дівчина промовляла: «Дарую тобі
свій дар, щоб був мій вічний господар». А на тарілці були лісові
горіхи (щоб сім’я була така ж міцна) і гарбузове насіння — символ
плідності. Через це під час сва-

тання дівчина, яка відмовлялася
вийти заміж за парубка, підносила йому цілого гарбуза. Це означало, що вона не хоче будувати
з ним сім’ю, народжувати від нього дітей.
А який чудовий обряд розчісування коси?! У день весілля
молода сідала на кожух і їй розплітали косу. За традицією, це робив молодший брат нареченої.
У Піщаному Камінь-Каширського
району, розплівши косу, брат віддавав куснички (стрічки) найменшій сестричці: «На тобі, сестронько, на тобі, щоб зазнала шлюбоньку ти собі». А у Видричах
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Традиції —
це як намолена
ікона, як рука
предків, яка
з глибини тисячоліть
благословляє нас,
сучасних.

стрічку кидали на хату, дружки
бігли і старалися спіймати — яка
схопить, то та й першою вийде
заміж.
— Он звідки бере початок
той звичай, що на весіллі молода кидає букет — котра з дружок спіймає, та і заміж вийде.
— Суть — та сама…
— І коли ви, Олександро
Павлівно, буваєте зараз на весіллі, то, певно, мимоволі порівнюєте його з тим дійством,
яким воно було.

— Одне з таких сучасних весіль було швидше схоже на погану дискотеку (добре, що родина
зібралась — ото і все). Ось коли
пошкодуєш за втраченим. Із розмаїття пісень, різних переспівів, що складали цілу п’єсу, залишилося хіба що це: «Гірка горілка — не будемо пити. Просимо,
просимо посолодити!».

«РОЗЛУЧЕННЯ НА ПОЛІССІ
ЗАВЖДИ ВВАЖАЛИ
ВЕЛИКИМ ГРІХОМ»
— За статистикою, найменше шлюбів розпадається у нас
на Поліссі, бо там живе найбільше вірних чоловіків і жінок.
Що з цього приводу скажете ви?
— А те, що розлучення на Поліссі завжди вважалося великим
гріхом. Ще на моїй пам’яті 1960–
1970 роки, коли у селах практично їх не було.
— Невже треба терпіти, раз
уже пішла заміж, навіть якщо
і не все ладиться?
— Переповім лише одну
пісню, у якій так багато сказано
з приводу цього. Загуляв чоловік, а як вернувся, то ще й претензії в нього були до дружини.
А вона на це смиренно: «Не свари, мій миленький, не сварися,
постелила постіль білу — ложися…» Не буду прямолінійно
стверджувати, що кількість розлучень пов’язана із дотриманням
традицій, які забуваються. Але
те, що тепер шлюби бувають поспішні, а потім так само стрімголов молоді люди, як кажуть, розбігаються, — це так. Традиції —
це як намолена ікона, як рука
предків, яка з глибини тисячоліть
благословляє нас, сучасних.

Опозиція таки
дотиснула уряд:
виплати на дітей
збережуть!
Новий Кабінет Міністрів
збирався надавати
фінансову підтримку
при народженні малюка
тільки тим родинам,
у яких середньомісячний
сукупний дохід сім’ї на
одну особу не перевищує
15% від загального розміру
допомоги
роте великий резонанс та
критика цього рішення змусили владу відмовитись від
такого підходу. Про це повідомила
міністр соціальної політики Юлія
Соколовська. «Дякуємо громадськості за якісний зворотний зв’язок. Ми враховуємо всі конструктивні пропозиції та зауваження»,
— додала вона.
Однак під питанням залишаються інші важливі доплати —
допомога на третю та наступну
дитину, а також так звана тринадцята пенсія, запроваджена
при Порошенку. Пане міністре,
треба зберегти і їх!
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Доктор Албан —
«москаль», якого
не можна пускати
до Києва?
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Ще мить — і «Олімпійський» просто збожеволіє!

Якщо справи підуть так і далі, то дебют цього юного лева
вже у Національній збірній — справа найближчої перспективи...

Тремтіть, «Реали» та «Баварії», —
за справу в Києві береться Ден Попов!
У «Динамо» підріс гравець, який заввиграшки
поєднує обов’язки надійного захищайла
і потужного забивайла
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

ро 20-річного захисника київського
«Динамо» Дениса Попова нині говорить уся футбольна Україна.
Його фантастичний надпотужний удар
головою в другому екстра-таймі поєдинку
1/8 Кубка України відправив у глибокий нокдаун самісінький донецький «Шахтар» і вивів «синьо-білих» у чвертьфінал турніру.
За кілька днів Попов забиває ФК «Львів» уже
в рамках УПЛ. А чого варті три голи Дениса
на цьогорічному ЧС U-20, де наші юні козаки
вибороли «золото»!
Четвертий номер київського «Динамо»
не приховує, що його кумиром є «четвірка»
мадридського «Реала» Серхіо Рамос. А ще йому
дуже хочеться зіграти проти нестаріючого
38-річного Златана Ібрагімовича…
Навесні 1999 року київське «Динамо»
підкорить свою найвищу єврокубкову вершину часів незалежності України — вийде
у півфінал Ліги чемпіонів, де драматично
поступиться мюнхенській «Баварії».
А кількома місяцями раніше — 17 лютого того ж таки 1999-го — на березі Південного Бугу, в селі Мигія Первомайського
району Миколаївщини народиться такий
собі Дениско Попов.
За 20 років півфінали ЛЧ українським
клубам будуть, на жаль, лише снитися.
Проте гра Дениса Попова викликатиме
в уболівальників неабияке захоплення
і не даватиме згаснути в їхніх душах надії
на те, що перед нашими представниками
в єврокубках ще труситимуться колінця
і в «Реала» з «Манчестер Сіті», і в «Ювентуса»
з ПСЖ, і в тієї ж таки «Баварії»…
Проте спочатку спортивний підліток
із Миколаївщини опинився в Республіканському вищому училищі фізичної культури,
звідкіля вже потрапив до академії «Динамо».
«Номер 4 приносить мені удачу. Під ним
грає мій кумир», — скромно (а може, якраз
і навпаки?) зазначає Денис.
Адже всі розуміють: хлопець натякає

П

на самісінького Серхіо Рамоса — невгамовного захисника-забивайла, який у складі
«Реала» чотири рази вигравав Лігу чемпіонів. А зі збірною Іспанії — Чемпіонат світу
і (двічі) Чемпіонат Європи.
Серхіо Рамос, зокрема, відомий
ще й своєю націленістю на ворота суперників. За «Реал» протягом кар’єри він уже
відзначався 60 разів, за збірну Іспанії —
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Для мене, як для
захисника, гол —
це вже свято. І кожен
забитий м’яч по-своєму
запам’ятовується, але
на нинішній момент —
це гол «Шахтарю».
На такому рівні і з такою
командою я забив
уперше.

21 (до прикладу, один із найвидатніших
українських форвардів Сергій Ребров у «синьо-жовтій» футболці забивав лише 15 разів).
Неабияк тероризувати оборону команди-суперника полюбляє й Денис Попов.
«Четвірка» нашої збірної на ЧС U-20 тричі
змушував капітулювати голкіперів — з таким гольовим ужинком зі світового форуму
й зірковому форварду приїхати не соромно!
Проте на запитання про найпам’ятніший
гол у своїй кар’єрі Денис Попов відповідає
однозначно.
«Для мене, як для захисника, гол —
це вже свято. І кожен забитий м’яч по-своєму запам’ятовується, але на нинішній момент — це гол «Шахтарю». На такому рівні
і з такою командою я забив уперше».
Та що там казати, цей гол запам’ятався

нам усім! Йде другий екстра-тайм матчу
1/8 Кубка України між «Динамо» та «Шахтарем». Команди встигли не лише по разу
забити, а й заробити по одному вилученню.
Футбольна напруга на «Олімпійському»
така, що аж у повітрі тріщить. І ось динамівці заробляють право на кутовий. Уругваєць
Карлос де Пена (який, подейкують, уже давно жартував, що під час виконання стандартів завжди шукає й колись таки знайде голову Попова!) подає…
Але на повторах цікавіше спостерігати
за діями якраз Дениса. Той цілеспрямовано
розбігається, крутезно вистрибує, на якусь
мить зависає в повітрі… І завдає такого
надпотужного удару, що навіть сам Андрій
Пятов просто безсилий. А численні бразильці «гірників» дивляться на все те із роззявленими ротами. Бо такого і в їхній рідній
Бразилії, певно, не побачиш! Та й сам Серхіо Рамос у свої 33 хай ще спробує повторити — іспанець нині забиває вже не так часто,
та й то переважно з пенальті…
А вже в наступному матчі «Динамо» Попов відкриє лік своїм голам і в Українській
Прем’єр-лізі. Цікаво, що у ворота ФК «Львів»
динамівський захисник заб’є вже ногою, але
й цього разу так вгатить, що аж сітка затріщить!
До речі, як згадує Денис, хлопчаком
йому страшенно кортіло грати в нападі,
але згодом тренерові вдалося переконати
юного футболіста, що користі від нього таки
більше на захисній позиції. А, мовляв, зганяти під час матчу кілька разів до чужих воріт
і забити одного або й два м’ячі тобі ж ніхто
не заборонятиме…
Між іншим, якщо Денис Попов прагне
брати приклад з іспанця Серхіо Рамоса,
то зіграти мріє… проти шведа Златана Ібрагімовича.
«Він людина зі стрижнем. Хотів би з ним
поборотися», — каже про 38-річного
Ібру-Кадабру юний український талант.
До всього цього Денис Попов — ще той
жартівник. Каже, що, зробивши кар’єру футболіста (а ми бажаємо, щоб вона була не гіршою, ніж у Рамоса та Ібрагімовича разом
узятих!) й повісивши нарешті десь так років
за 18 бутси на цвях, він неодмінно напише
книгу. Назву для якої придумав заздалегідь — «Усе життя в підкатах»…

Треба тому політично неграмотному Албану
дати копняка, — щоб і десятому дорогу
заказав.

«Люди в СБУ думають дупою»:
Кондратюк закликав спецслужбу
взятися за гастролерів-фанатів Путіна
Лія ЛІС

Відомий продюсер Ігор Кондратюк закликав
СБУ не допустити виступів у Києві іноземних артистів, що порушили закони України. Про це він
сказав у ефірі ObozTV. Йшлося, зокрема, про
два концерти, анонсовані на листопад. У Києві
планує виступити шведський музикант Dr. Alban,
внесений до бази «Миротворець» після гастролей в окупованому Криму, а також російська
співачка Любов Успенська, яка називала президента РФ Володимира Путіна своїм кумиром.
«Я скажу, що Баканов (Іван Баканов, чинний глава СБУ. — Ред.) ще про це не знає. Він
не розібрався. Він так само розбирається в СБУ,
як я в тонкощах квантової теорії струн, — заявив Кондратюк. — Албан виступав у Криму?
Ну й живи там, ти не маєш права в’їжджати
на територію України, ти порушив наші зако-

“

Якщо іноземці, які порушили
наші закони, включно з ЛюбоюЛюбонькою, можуть вільно
робити в Україні що завгодно —
отже, і наші так звані
сепаратисти можуть
робити що завгодно. Це ганебно.

ни. Якщо іноземці, які порушили наші закони,
включно з Любою-Любонькою, можуть вільно
робити в Україні що завгодно — отже, і наші так
звані сепаратисти можуть робити що завгодно.
Це ганебно. Це означає, люди (в СБУ. — Ред.)
не на своєму місці. Це означає, люди думають
дупою», — обурився він.
На думку продюсера, у нинішній ситуації
більше дурості, ніж «зради». «Це відбувається
виключно тому, що хтось у СБУ вирішив, що закони України можна порушувати», — вважає
Кондратюк. Він нагадав, що Доктор Албан прибував до Криму не через українські пункти пропуску, а літаком із РФ. «Ця людина в принципі
не може виступати в Україні! Скажіть це комусь
у СБУ, якщо є контакти. У мене немає, можу
тільки казати про це в ефірі», — різко додав
шоумен.
А ви як думаєте?

ПОНЕДІЛОК, 11 ЛИСТОПАДА

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

11 — 17 листопада

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

l ЗІРКА

Наталя Могилевська зізналася, що закохана,
і розповіла про свою зайву вагу

«Я

ці з зірками». Але при
на проєкті «Танці
она має 8 зайвих кіло.
всьому цьому вона
Зазначимо, що не більш як місяць
тому співачка у програмі «Ранок з Украаїну оголосила, що «гоїною» на всю країну
ю». «Раніше ніколи того
това стати мамою».
агато разів була можлине хотіла, хоча багато
вість — тоді я нее відчувала, що готова»,
стка. Причому, буде це
— сказала артистка.
овлення чи сурогатне
вагітність, всиновлення
материнство, їй байдуже.

1+1

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» 11.00, 12.25 Т/с
«Прекрасна Рані» 13.25 Токшоу «Роман з Ольгою» 14.30,
15.25 «Речдок» 16.20 «Речдок.
Особливий випадок. Фатальна
пристрасть» 18.00, 19.00, 01.50
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок. По
ту лінію фронту» 23.55 Т/с «СБУ.
Спецоперація»

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

УКРАЇНА

ДО РЕЧІ
Могилевськаа категорично не схвадоров’я». Вона вірить у
лює «сексу для здоров’я».
те, що жінка маєє бути цнотливою і всю
ддавати одному чолосвою енергію віддавати
віку.

“

Співачка
ка у програмі «Ранок
з Україною»
ною» на всю країну
оголосила,
ила, що «готова стати
мамою».
».

ВІВТОРОК, 12 ЛИСТОПАДА
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»
13:10, 14:10 «Світ навиворіт:
Камбоджа»
15:05 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45 Т/с «Свати - 6»
21:45 Т/с «CидОренкиCидорЕнки»
22:45 «Міняю жінку - 14»

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»
09.25, 18.00, 19.00, 01.55
Ток-шоу «Стосується
кожного» 11.20, 12.25
Х/ф «ПРИБОРКУВАННЯ
НОРОВЛИВОГО» 14.00 Х/ф
«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 15.50
«Чекай на мене. Україна»
20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
По ту лінію фронту» 23.55 Т/с
«СБУ. Спецоперація»

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Свекруха або невістка
12:20 Агенти справедливості 12+
14:20, 15:30 Історія одного
злочину 16+
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Повернення»
23:20 Контролер

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
08:50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:45 МастерШеф 12+
15:10 Хата на тата 12+
17:25, 22:55 Відлік часу
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
19:00 Таємниці ДНК 16+
20:55 Т/с «Як довго я тебе
чекала»
23:45 Один за всіх 16+

ICTV
05:35, 20:20 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
10:10 Більше ніж правда 2
11:05 Антизомбі. Дайджест
11:35, 13:20 Х/ф «БЕЗДОГАННА
РЕПУТАЦІЯ»
14:10, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
17:00 Х/ф «ТАКСІ-4»
22:35 Т/с «Фантом»

Фото ukr.media.

закохана. Мені поки нема
що сказати, бо щастя любить
тишу, — заявила Наталія Могилевська (на фото) в інтерв’ю «Слава+». — По–друге, стосунки повинні
визріти. Коли ми тільки знайомимося,
нам багато чого здається, але життя
потім усе ставить на свої місця. Тому я б
почекала».
Могилевська зізналася, що найважча риса її характеру — це те, що вона
дуже запальна і часто не може себе контролювати. Однак разом із тим Наталія
зауважила, що дуже ніжна. «Мій чоловік
мені каже, що мені ніхто ніколи не говорив таких жорстких слів, як ти, навіть мій
найближчий друг. Але і стільки ніжності
я ніколи в житті не відчував. І жодна
жінка мені не говорила і так мною не
захоплювалася», — поділилася Могилевська.
Крім того, Наталія розповіла, що
продовжує щодня танцювати, і зараз
навіть танцює краще, ніж два роки тому

ICTV

ІНТЕР

Проте 44-річна співачка поки не наважується
називати ім’я свого хлопця
Лія ЛІС

09:35 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
12:25 МастерШеф 12+
16:20, 18:00 Таємниці ДНК 16+
17:25, 22:55 Відлік часу
17:30, 23:00 Вікна-Новини
19:00, 23:45 Хата на тата 12+
20:55 Т/с «Як довго я тебе
чекала»

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»
13:10, 14:05 «Світ навиворіт:
Камбоджа»
15:05 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 «CидОренкиCидорЕнки»
22:45 «Гроші 2019»

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 Агенти справедливості
12+
14:20, 15:30, 23:30 Історія
одного злочину 16+
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Повернення»

СТБ
06:30 Т/с «Коли ми вдома»

05:00 Т/с «Відділ 44»
05:45 Громадянська оборона
06:35, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:05 Не дай себе обдурити
11:00 Секретний фронт.
Дайджест
13:25, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
17:05 Х/ф «ТАКСІ-3»
20:20 Більше ніж правда 2
22:30 Свобода слова
23:55 Т/с «Схованки»

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Телемагазин
05:15 Абзац
07:05, 09:00 Kids Time
07:10 Х/ф «ПОМСТА
ПУХНАСТИХ»
09:05 Х/ф «БІЛОСНІЖКА:
СТРАШНА КАЗКА»
11:00 Х/ф «ТІНЬ»
13:10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ»
15:40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2:
ЗОЛОТА АРМІЯ»
18:00 Le Маршрутка
19:00 Ревізор
22:00 Страсті за Ревізором
23:50 Таємний агент

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.10, 01.45 Правда життя
09.45, 00.35 Речовий доказ
10.55 Найекстремальніші
11.50, 17.05 Сучасні дива
12.45 Брама часу 13.25
Містична Україна 14.15 Там,
де нас нема 15.10, 23.35
Горизонт 16.10, 21.45 НЛО
з минулого 18.00 Наглядачі
заповідника 18.55, 20.45
Секретні території 19.55
Підроблена історія 22.40
Як створити планету 02.35
Прокляття Че Гевари 03.30
Володимир Івасюк 04.25

Ролан Биков 05.10 Богдан
Ступка

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:35 «Дай лапу»
09:15 «Орел і Решка. Шопінг»
10:15 М/ф «Бунт пернатих»
11:40 Х/ф «МАЙЖЕ
МОЛОДЯТА»
13:25 Х/ф «ВЧИТЕЛЬ
АНГЛІЙСЬКОЇ»
15:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:10, 20:00, 23:00 «Орел
і Решка. Морський
сезон»
18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:20, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:50 «ДжеДАІ»
10:35, 19:25, 20:30 Т/с «Брати
по крові»
14:25 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН»
16:10 Х/ф «ЗАРУЧНИЦЯ-3»
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину»

ФУТБОЛ-1
07:45 Журнал Ліги чемпіонів
08:15 Шахтар - Динамо.
Чемпіонат України
10:00 «Великий футбол»
11:45 «AUTO ГОЛ!»
12:00 Ювентус - Мілан.
Чемпіонат Італії
13:45 Львів - Ворскла.
Чемпіонат України
15:30, 19:45, 23:45 Yellow
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:05 Боруссія (М) - Вердер.
Чемпіонат Німеччини
17:55 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра
18:50 Барселона - Сельта.
Чемпіонат Іспанії
20:45 Баварія - Боруссія (Д).
Чемпіонат Німеччини
22:50 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
23:55 Ейбар - Реал. Чемпіонат
Іспанії

СЕРЕДА, 13 ЛИСТОПАДА

НОВИЙ КАНАЛ
05:45 Телемагазин
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 Т/с «Бібліотекарі»
08:10 Т/с «Цілком таємно»
13:00, 17:00, 19:00, 23:00 Хто
проти блондинок 12+
15:00, 22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
16:00, 21:00 Вар’яти 12+

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.10,
01.40 Правда життя 09.40,
00.30 Речовий доказ 10.50
Найекстремальніші 11.45, 17.10
Сучасні дива 12.40 Брама часу
13.30 Містична Україна 14.20 Там,
де нас нема 15.15, 23.35 Горизонт
16.15, 21.45 НЛО з минулого
18.05 Мисливці за торнадо 18.55,
20.45 Секретні території 19.55
Підроблена історія 22.40 Як
створити планету

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

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»
13:40 Х/ф «МАШИНА»
15:15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛІНКОЛЬН:
МИСЛИВЕЦЬ НА
ВАМПІРІВ»
19:25, 20:30 Т/с «Брати по крові»
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину»

ФУТБОЛ-1
07:45 Ювентус - Мілан. Чемпіонат
Італії
09:30 Журнал Ліги чемпіонів
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Yellow. Прем’єра
10:30 Шахтар - Динамо. Чемпіонат
України
12:15 «Великий футбол»
13:55 Барселона - Сельта.
Чемпіонат Іспанії
16:00 «LALIGA ZAP» 3 епізод.
Чемпіонат Іспанії.
Прем’єра
16:15 Баварія - Боруссія (Д).
Чемпіонат Німеччини
17:10 Yellow
18:10 «AUTO ГОЛ!»
18:25 Маріуполь - Карпати.
Чемпіонат України
20:15 Передмова до 9 та 10 турів.
Відбір до ЄВРО- 2020
20:45 Ейбар - Реал. Чемпіонат
Іспанії
22:50 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
23:45 Сампдорія - Аталанта.
Чемпіонат Італії

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»
13:10, 14:10 «Світ навиворіт:
Камбоджа»
15:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45 Т/с «Свати - 6»
21:45 Т/с «CидОренкиCидорЕнки»
22:45, 23:55 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»

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» 11.00, 12.25 Т/с
«Прекрасна Рані» 13.25 Токшоу «Роман з Ольгою» 14.30,
15.25 «Речдок» 16.20 «Речдок.
Особливий випадок. Фатальна
пристрасть» 18.00, 19.00, 01.55
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок. По
ту лінію фронту» 23.55 Т/с «СБУ.
Спецоперація»

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 Агенти справедливості 12+
14:20, 15:30 Історія одного
злочину 16+
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Повернення»
23:20 Гучна справа

СТБ
06:35 Т/с «Коли ми вдома»
08:35 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:30 МастерШеф 12+
15:35 Хата на тата 12+
17:25, 22:55 Відлік часу
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
19:00 Битва екстрасенсів 16+
20:55 Т/с «Як довго я тебе чекала»
23:45 Зважені та щасливі 12+

ICTV
05:35, 10:05 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
10:25, 13:20 Х/ф «МАСКА
ЗОРРО»
13:45, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
16:30 Х/ф «ПОЇЗДКА В
АМЕРИКУ»
20:20 Секретний фронт
22:40 Т/с «Фантом»

НОВИЙ КАНАЛ
05:45 Телемагазин
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 Т/с «Бібліотекарі»
08:10 Т/с «Цілком таємно»
13:00 Суперінтуїція 12+
15:00, 22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
16:00, 21:00 Improv Live Show 12+
17:00, 19:00 Діти проти зірок
23:40 Т/с «Сирена»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.05,
01.35 Правда життя 09.45, 00.25
Речовий доказ 10.55, 18.00
Найекстремальніші 11.50 Сучасні
дива 12.45 Брама часу 13.25
Містична Україна 14.15 Там, де нас
нема 15.10 Горизонт 16.10, 21.45
НЛО з минулого 17.05 Технології
їжі 18.55, 20.45 Секретні території
19.55 Підроблена історія 22.40 Як
створити планету 23.35 Загадки
Всесвіту 02.30 Бандитський Київ

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

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Ласко»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ТАКТИЧНА СИЛА»
15:40 Х/ф «АТАКА НА
КОРОЛЕВУ»
19:25, 20:30 Т/с «Брати
по крові»
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину»

ФУТБОЛ-1
06:15 Маріуполь - Карпати.
Чемпіонат України
08:00 «AUTO ГОЛ!»
08:15 Барселона - Сельта.
Чемпіонат Іспанії
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Чемпіонат Італії. Огляд туру
11:15 Львів - Ворскла. Чемпіонат
України
13:00 Чемпіонат Франції. Огляд
туру
13:45, 19:40 Yellow
13:55 Ейбар - Реал. Чемпіонат
Іспанії
16:00 Генк - Гент. Чемпіонат Бельгії
17:50 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
18:45 Ювентус - Мілан. Чемпіонат
Італії
20:40 Шахтар - Динамо. Чемпіонат
України
22:50 Передмова до 9 та 10 турів.
Відбір до ЄВРО- 2020
23:20 Баварія - Боруссія (Д).
Чемпіонат Німеччини

П’ЯТНИЦЯ, 15 ЛИСТОПАДА

ЧЕТВЕР, 14 ЛИСТОПАДА
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»
13:10 «Світ навиворіт: Камбоджа»
14:10 «Світ навиворіт - 2: Індія»
15:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:40 Т/с «Свати - 6»
21:40 Т/с «CидОренки-CидорЕнки»
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»
11.00, 12.25 Т/с «Прекрасна Рані»
13.25 Ток-шоу «Роман з Ольгою»
14.35, 15.25 «Речдок» 16.25
«Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть» 18.00,
19.00, 02.00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок. По
ту лінію фронту» 23.50 Т/с «СБУ.
Спецоперація»

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 Агенти справедливості 12+
14:20, 15:30 Історія одного злочину
16+
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Повернення»
23:20 Слідами зеленого тарифу.
Частина друга

СТБ
06:15 Т/с «Коли ми вдома»

07:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
10:15 МастерШеф 12+
15:25 Хата на тата 12+
17:25, 22:55 Відлік часу
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
19:00 Зважені та щасливі 12+
20:55 Т/с «Як довго я тебе чекала»
23:45 Я соромлюсь свого тіла 16+

Доктор Хайм 03.25 Єврорабині
04.15 Професія - альфонс

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
10:10 Секретний фронт
11:15, 13:20 Х/ф «БОЖЕВІЛЬНЯ»
13:40, 21:25 Т/с «Пес»
16:25 Х/ф «ПОСТРІЛ У БЕЗОДНЮ»
20:20 Антизомбі. Дайджест
22:40 Т/с «Фантом»

НОВИЙ КАНАЛ
05:35 Телемагазин
05:45, 07:05 Kids Time
05:50 М/с «Том і Джеррі»
07:10 Т/с «Бібліотекарі»
08:10 Т/с «Цілком таємно»
10:00 Ревізор
13:00 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 08.15,
01.35 Правда життя 09.55, 00.25
Речовий доказ 11.05 Як створити
планету 12.05 Сучасні дива 12.55
Брама часу 13.35 Містична Україна
14.30 Там, де нас нема 15.30, 23.35
Загадки Всесвіту 16.20, 21.45 НЛО з
минулого 17.10 Технології їжі 18.00
Найекстремальніші 18.55, 20.45
Секретні території 19.55 Підроблена
історія 22.40 Планета Земля 02.30

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

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Ласко»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:55 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ МАЙА»
15:50 Х/ф «РЕЙС 7500»
19:25, 20:30 Т/с «Брати по крові»
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
08:00 «LALIGA ZAP» 3 епізод.
Чемпіонат Іспанії
08:15 Болгарія - Англія. Відбір до
ЄВРО- 2020
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Передмова до 9 та 10 турів.
Відбір до ЄВРО- 2020
10:50 Україна - Португалія. Відбір до
ЄВРО- 2020
11:40, 17:50 Yellow
12:40 Чемпіонат Іспанії. Огляд туру
13:25 Франція - Туреччина. Відбір до
ЄВРО- 2020
15:10 Журнал Ліги чемпіонів
16:00 Швейцарія - Ірландія. Відбір до
ЄВРО- 2020
18:00, 20:55 «Головна команда»
18:50 LIVE. Україна - Естонія.
Контрольна гра
21:35 LIVE. Англія - Чорногорія. Відбір
до ЄВРО- 2020
23:40 Португалія - Литва. Відбір до
ЄВРО- 2020 Прем’єра

СУБОТА, 16 ЛИСТОПАДА
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 «CидОренкиCидорЕнки»
16:35, 21:30 «Жіночий квартал
2019»
18:30 «Розсміши коміка 2019»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Українські сенсації 2019»
23:25 «Світське життя. 2019»

ІНТЕР
06.30 «Слово Предстоятеля»
06.40 Х/ф «ПІДКИДЬОК» 08.00
«Шість соток» 09.00 «Готуємо
разом» 10.00 «Корисна програма»
11.00 Д/п «Ельдар Рязанов.
Жіночі історії» 11.45 Х/ф «ДАЙТЕ
КНИГУ СКАРГ» 13.30 Х/ф
«ГУСАРСЬКА БАЛАДА» 15.20
Х/ф «БЕРЕЖИСЬ АВТОМОБІЛЯ»
17.10, 20.30 Т/с «Голос янгола»
20.00, 02.30 «Подробиці» 22.15
Т/с «Однолюби»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:50, 15:20 Т/с «Повернення»
17:00, 21:00 Т/с «Втрачені
спогади»
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «ВІЧНА КАЗКА»

СТБ
05:20 Хата на тата 12+
06:55 Прокинься з Ектором!
07:55 Зважені та щасливі 12+
09:55 Тoк-шоу «Зважся!» 12 +
10:55 Т/с «Як довго я тебе чекала»
19:00 Х-фактор
22:00 МастерШеф 12+

ICTV
05:05 Еврика!
05:10, 12:45, 18:45 Факти
05:35 Особливості національної
роботи
07:20 Я зняв!
09:10 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
13:00 Дизель шоу 12+
14:30 Т/с «Пес»
19:10 Х/ф «ЛЮДИ У ЧОРНОМУ»
21:05 Х/ф «ЛЮДИ У
ЧОРНОМУ-2»
22:45 Х/ф «Я - РОБОТ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:10 Телемагазин
05:20, 06:25 Kids Time
05:25 М/с «Лунтик»
06:30 Таємний агент
07:30 Таємний агент. Пост-шоу
09:20 Le Маршрутка
10:20 Діти проти зірок
12:20 Хто проти блондинок 12+
14:20 Хто зверху? 12+
16:20 М/ф «Іван Царевич і Сірий
вовк 2»
17:50 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР
ТА ФІЛОСОФСЬКИЙ
КАМІНЬ»
21:00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
ТАЄМНА КІМНАТА»

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»
13:20, 14:20 «Світ навиворіт - 2:
Індія»
15:20 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» 11.00, 12.25 Т/с
«Прекрасна Рані» 13.25 Ток-шоу
«Роман з Ольгою» 14.30, 15.25,
23.50 «Речдок» 16.20 «Речдок.
Особливий випадок. Фатальна
пристрасть» 18.00, 01.40 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
11:00 Х/ф «ПОМІЧНИЦЯ»
13:25, 15:30 Т/с «Квочка»
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
06:30 Т/с «Коли ми вдома»
08:30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

11:25, 19:00, 22:50 МастерШеф
12+
15:25 Хата на тата 12+
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
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, 14:20 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
13:20 Т/с «Юрчишини»
16:20, 22:50 Т/с «Вижити за будьяку ціну»
20:10 Дизель шоу 12+

НОВИЙ КАНАЛ
05:10 Телемагазин
05:20, 06:15 Kids Time
05:25 М/с «Том і Джеррі»
06:20 Х/ф «КРИХІТКА ІЗ
БЕВЕРЛІ ХІЛЛЗ 2»
08:00 Х/ф «КРИХІТКА ІЗ
БЕВЕРЛІ ХІЛЛЗ 3»
09:50 Т/с «Будиночок на щастя»
14:10, 21:40 Екси 16+
16:20, 19:00 Топ-модель поукраїнському 16+

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.05,
01.35 Правда життя 09.50,
00.25 Речовий доказ 11.00
Мисливці за торнадо 11.50
Сучасні дива 12.45 Брама часу
13.35 Містична Україна 14.25
Там, де нас нема 15.25, 23.35
Загадки Всесвіту 16.15, 21.45
НЛО з минулого 17.10 Технології
їжі 18.00 Найекстремальніші
18.55, 20.45 Секретні території
19.55 Підроблена історія 22.40
Планета Земля 02.35 Таємниці
кримінального світу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
11:20, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:15 Т/с «Доктор Хто»
15:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:10, 23:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
19:10 Х/ф «ЛІКАР. УЧЕНЬ
АВІЦЕННИ»
22:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Ласко»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:00 Х/ф «КАПІТАН ГРІМ»
15:10 Х/ф «ЗАРУЧНИЦЯ-3»
19:25 Х/ф «ПОСИЛКА»
21:20 Х/ф «СНАЙПЕР»
23:05 Х/ф «МЕГА-АКУЛА ПРОТИ
МЕХА-АКУЛИ»

ФУТБОЛ-1
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:25 Англія - Чорногорія. Відбір
до ЄВРО- 2020
12:10 Португалія - Литва. Відбір до
ЄВРО- 2020
13:55 Франція - Молдова. Відбір
до ЄВРО- 2020.
16:05 Україна - Естонія.
Контрольна гра
16:50, 20:55 Yellow
18:00, 20:25 «Студія LIVE»
18:25 LIVE. U-21. Україна - Данія.
Відбір до ЄВРО- 2021
19:15 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА
21:05 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
21:35 LIVE. Боснія і Герцеговина
- Італія. Відбір до ЄВРО2020

НЕДІЛЯ, 17 ЛИСТОПАДА
08:20 «Ух ти show»
09:30 Х/ф «БУНТАРКА»
11:30 Х/ф «ЛІКАР. УЧЕНЬ
АВІЦЕННИ»
14:25 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:00 «Загублений світ»
14:55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛІНКОЛЬН: МИСЛИВЕЦЬ
НА ВАМПІРІВ»
16:55 Х/ф «ГРА ЕНДЕРА»
19:00 Х/ф «ПЛАНЕТА МАВП»
21:10 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНИЙ
БАНГКОК»
23:05 Х/ф «ГЕЙМЕР»

ФУТБОЛ-1

06:10 Румунія - Швеція. Відбір до
ЄВРО- 2020
07:55 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
08:25, 17:55, 20:55 Огляд 2-го
ігрового дня. Відбір до
ЄВРО- 2020
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:25 Yellow. Прем’єра
10:35 Боснія і Герцеговина - Італія.
Відбір до ЄВРО- 2020
МЕГА
12:15 Швейцарія - Грузія. Відбір до
ЄВРО- 2020
06.00 Бандитський Київ 07.00
Містична Україна. Оракули 07.50, 13:55 Україна - Естонія.
18.40 Код доступу 09.40 Речовий
Контрольна гра
доказ 10.50 Планета динозаврів
16:05 U-21. Україна - Данія. Відбір
14.15 Технології їжі 15.55 Як
до ЄВРО- 2021
створити планету 16.50 Планета
18:50 LIVE. Словенія - Латвія.
Земля 21.00 Останній день Помпеї
Відбір до ЄВРО- 2020
22.00 Мисливці за скарбами
19:45, 21:25 Yellow
00.05 Містична Україна 00.55
21:35 LIVE. Німеччина - Білорусь.
Теорія змови
Відбір до ЄВРО- 2020
23:40 Хорватія - Словаччина.
К-1
Відбір до ЄВРО- 2020
06:30 «TOP SHOP»
Прем’єра
07:40 М/с «Каспер»

1+1
06:20 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45, 10:55 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
15:05 Т/с «Свати - 6»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками 2019»
23:50 «Ліга сміху 2019»

ІНТЕР
06.05 Х/ф «БЕРЕЖИСЬ
АВТОМОБІЛЯ» 08.00 «уДачний
проєкт» 09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Дива
світу» 11.00 «Орел і Решка.
Івлєєва vs. Бєдняков» 12.10 Х/ф
«ШЛЯХЕТНИЙ ВЕНЕЦІАНЕЦЬ»
14.10 Х/ф «ТУЗ» 16.00 Х/ф
«ОКСАМИТОВІ РУЧКИ» 18.00
Х/ф «ШАЛЕНО ЗАКОХАНИЙ»
20.00 «Подробиці» 20.30
Х/ф «АГАТА КРІСТІ. КРИВИЙ
БУДИНОЧОК» 22.55 Х/ф
«ПІВЗАХИСНИК» 00.45 «Речдок»
03.15 «Орел і Решка. Морський
сезон» 04.00 «Орел і Решка.
Шопінг» 05.10 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:40 Сьогодні
07:40 Т/с «Втрачені спогади»
11:30 Т/с «Міраж»
15:50 Футбол. Відбір до Євро
2020. Сербія - Україна
18:00, 21:00 Т/с «Німа»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:50 Т/с «Кохання з
випробувальним
терміном»

СТБ
07:00, 13:20 Хата на тата 12+
09:00 Прокинься з Ектором!
09:55 МастерШеф 12+

18:00 Битва екстрасенсів 16+
19:55 Один за всіх 16+
21:00 Я соромлюсь свого тіла 16+

ICTV
05:05 Секретний фронт
07:25 Громадянська оборона
08:20 Антизомбі. Дайджест
09:20, 13:00 Т/с «Відділ 44»
12:45, 18:45 Факти
13:10 Х/ф «Я - РОБОТ»
15:15 Х/ф «ЛЮДИ У ЧОРНОМУ»
17:05 Х/ф «ЛЮДИ У
ЧОРНОМУ-2»
20:35 Х/ф «ЛЮДИ У
ЧОРНОМУ-3»
22:40 Х/ф «ШВИДШЕ КУЛІ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:20 Телемагазин
05:30, 07:05 Kids Time
05:35 Х/ф «КРИХІТКА ІЗ
БЕВЕРЛІ ХІЛЛЗ 2»
07:10 Х/ф «КРИХІТКА ІЗ
БЕВЕРЛІ ХІЛЛЗ 3»
09:00 М/ф «Іван Царевич і Сірий
вовк 2»
10:20 Х/ф «ДРАКОН ПІТА»
12:20 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР
ТА ФІЛОСОФСЬКИЙ
КАМІНЬ»
15:20 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
ТАЄМНА КІМНАТА»
18:50 Х/ф «ЛЮДИНА-МУРАХА»
21:00 Х/ф «ДОКТОР СТРЕНДЖ»
23:10 Х/ф «ОМЕН»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:25 «Ух ти show»
09:35 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:05 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 Мультфільми
07:55 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
08:55 «ДжеДАІ 2019»
10:20 Т/с «Опер за викликом»
13:05 Х/ф «ВТРАЧЕНИЙ СКАРБ»
14:50 Х/ф «КРИШТАЛЕВІ
ЧЕРЕПИ»
16:40 Х/ф «ПЛАНЕТА МАВП»
18:55 Х/ф «ПОВСТАННЯ
ПЛАНЕТИ МАВП»
20:55 Х/ф «ЗБИТОК»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

ФУТБОЛ-1

06:10 Топ-матч
06:15 Півн. Ірландія - Нідерланди.
Відбір до ЄВРО- 2020
08:05, 13:15, 19:45 Yellow
08:15, 14:20 Огляд 3-го ігрового
дня. Відбір до ЄВРО- 2020
10:00, 16:45, 22:30 Футбол NEWS
10:25 «AUTO ГОЛ!». Прем’єра
10:40 Хорватія - Словаччина.
Відбір до ЄВРО- 2020
12:25 Україна - Естонія.
Контрольна гра
15:00, 17:55 «Головна команда»
МЕГА
15:50 LIVE. Сербія - Україна.
06.00 Бандитська Одеса 06.30,
Відбір до ЄВРО- 2020
00.25 Містична Україна 07.20,
18:50 LIVE. Косово - Англія. Відбір
18.00 Код доступу 09.20 Речовий
до ЄВРО- 2020
доказ 10.30 Останній день Помпеї
20:55 «Великий футбол»
11.30 Мисливці за скарбами
21:40 LIVE. Албанія - Франція.
13.35 Загадки Всесвіту 15.15
Відбір до ЄВРО- 2020
Планета Земля 19.30 Історія
українських земель 21.00 Планета 23:40 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЄВРО- 2020
динозаврів 01.15 Війна всередині
Прем’єра
нас

Що віщують зорі
Гороскоп на 11 – 17 листопада
ОВЕН. Удача обіцяє супроводжувати вас в особистому житті. Вас очікує
багато цікавих і навіть загадкових зустрічей, які запам’ятаються. Ви нарешті
впораєтеся зі складними завданнями,
що викличе багато змін у професійному плані.
Сприятливий день — четвер, несприятливий —
субота.
ТЕЛЕЦЬ. Особиста чарівність дасть
змогу вам налагодити необхідні партнерські стосунки. Ймовірні поїздки, але
бажано далеко від домівки не їхати. У
вихідні владнаються всі сімейні проблеми. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — вівторок.
БЛИЗНЮКИ. У справах професійних
вам буде потрібний несподіваний підхід
і гарна реакція на зміну ситуації. Все у
вашому житті складеться якнайкраще.
Потрібно тільки вірити й чекати. Сприятливий день — четвер, несприятливий — п’ятниця.
РАК. На вас чекають серйозні справи, у ваших інтересах зайнятися ними
щільно. З’явиться можливість просування кар’єрними сходами. У вихідні
постарайтеся вибратися з друзями на
прогулянку за місто. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — понеділок.
ЛЕВ. Зараз не час лінуватися й проявляти апатію. Підтримка начальства
або вищих інстанцій дасть змогу позбутися ворожнечі та інтриг колег. Вас
порадують новини. Сприятливий день —
п’ятниця, несприятливий — вівторок.
ДІВА. Важливим моментом виявиться просте людське спілкування. Не
намагайтеся нікого використовувати,
ніким маніпулювати. Не варто планувати серйозних справ. Вихідні можуть
порадувати вас енергетичним підйомом і
гарним настроєм. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — середа.
ТЕРЕЗИ. Ви чудово виглядаєте, ви
на піку своєї форми. Так що є реальна
надія, що удача від вас нині не відвернеться. Багатообіцяючі ділові зустрічі
можуть відкрити перед вами нові привабливі перспективи. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — четвер.
СКОРПІОН. На вас чекають успіх і
прибуток. Усі ваші плани й починання
будуть вдалими. З будь–якої ситуації ви
зможете мати користь для себе, здійснити зміни, які давно назріли. І пам’ятайте, як важлива любов у вашому житті.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий
— субота.
СТРІЛЕЦЬ. Не варто перебільшувати своїх можливостей — у цьому
випадку вам удасться уникнути розчарувань і конфліктів. Тим більше, що
основне завдання виконати вдасться, а
з дрібницями можна впоратися згодом. Сприятливий день — четвер, несприятливий — середа.
КОЗЕРІГ. Ви легко доб’єтеся бажаного, якщо дійсно цього захочете.
Важливо не розчарувати тих, хто вам
насправді потрібний. Загостриться бажання стабільності, і багато дій будуть
спрямовані саме на це. Сприятливий день — четвер, несприятливий — субота.
ВОДОЛІЙ. На роботі вас може закрутити вихор невідкладних справ.
Важливі зустрічі й серйозні переговори
можуть принести очікувані результати.
Існує гарна можливість налагодити стосунки з партнерами й колегами. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
РИБИ. Можливе розчарування в
комусь з близьких, але це не привід
сумувати. Настав час зайнятися підготовкою й реалізацією серйозних планів. У вихідні прийде відчуття спокою.
Сприятливий день — четвер, несприятливий —
понеділок.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Печені яблука — на всі смаки
Чи знаєте ви, що вони не втрачають корисних властивостей
навіть після термічної обробки. У печеному вигляді ці фрукти
ятьь
нормалізують вуглеводний обмін, підвищують імунітет, виводять
мін
нним
токсини, запобігають розвитку атеросклерозу і є просто незамінним
тьсся
антиоксидантом. А ще це чудові ласощі для тих, хто дотримується
здорового харчування. Тож обирайте начинку до вподоби
і насолоджуйтеся корисними десертами
…З ГОРІХАМИ
ТА СУХОФРУКТАМИ
Інгредієнти: 4 великі яблука, 50 г родзинок, 2 інжири,
2 фініки, 3 ст. л. горіхів, 1 ч. л.
кориці, щіпка меленого імбиру,
мед або кленовий сироп.
Фото ukr.media.
П р и гот ув а н н я . І з ю м
та інжир на 20 хвилин залити теплою водою, обсушити на рушничку й порізати.
Подрібнити горіхи та фініки, змішати з родзинками,
інжиром та корицею. З яблук вийняти серцевину, зубочисткою наколоти їх, щоб при запіканні не потріскалася шкірочка. Нафарширувати щільно фруктово-горіховою начинкою і загорнути кожне яблучко у фольгу, залишивши зверху невеличкий отвір. Запікати 30 хвилин
за температури 180ºС. Перед подачею на стіл можна
полити їх медом або кленовим сиропом.

…ІЗ СОЛОДКИМ СИРОМ
Інгредієнти: 4 яблука,
150 г кисломолочного сиру,
3 ст. л. родзинок, 3 ст. л. цукру,
3–5 ст. л. сметани, ваніль і кориця — за смаком.
Приготування. Сир змішати зі сметаною, цукром, роФото radka.in.ua.
дзинками, ваніллю і корицею.
З яблук видалити серцевинки і нафарширувати начинкою, покласти у форму та запікати в духовці протягом
30 хвилин за температури 190ºС.

…З АПЕЛЬСИНОВИМ
СОКОМ І КУРАГОЮ
Інгредієнти: 4 яблука, 1 скл.
порізаної кубиками кураги, 0,5 скл.
родзинок, 0,5 скл. подрібнених горіхів, 4 ч. л. меду, 4 ст. л. вершкового
масла, 4 палички кориці, сік 3 апеФото koolinar.com.
льсинів, лимонний сік і м’ята.
Приготування.
Зрізати з яблук «кришечки», очистити від серцевини,
ложечкою вибрати трохи м’якоті, збризнути лимонним соком. Родзинки, горіхи, курагу, мед і масло
перемішати та начинити отриманою масою яблука.
Прикрити «кришечкою», встромити збоку по паличці
кориці. Викласти у форму, полити половиною апельсинового соку і пекти впродовж години при 180ºС,
час від часу ще поливаючи апельсиновим соком.

…З ЧОРНОСЛИВОМ
І СМЕТАНОЮ

…У ВАНІЛЬНОМУ СОУСІ
Інгредієнти: 4 великі яблука,
2 ч. л. тертого імбиру, 4 ст. л. меду,
40 г вершкового масла, 4 ст. л. білого
вина, 300 г вершків, 2 жовтки, 2 ст. л. цукру, стручок ванілі або ванільний цукор.
Приготування. Для ванільного соусу поріжте ванільний стручок, зішкреФото ua.depositphotos.com.
біть насіння, помістіть у каструльку
(або ж просто всипте 1 ч. л. ванільного цукру), влийте вершки,
розігрійте до появи перших бульбашок, зніміть з плити, через
10 хвилин вийміть ваніль. Жовтки розітріть із цукром до білої
маси і помаленьку введіть їх до ванільних вершків, поставте
на вогонь і доведіть до легкого загустіння. З яблук повидаляйте серцевинки і покладіть у кожне по пів чайної ложки імбиру, по столовій ложці меду і шматочку масла. Помістіть яблука
в глибоку форму, полийте вином і запікайте в духовці протягом
45 хвилин за температури 160ºС. До столу подавайте з ванільним
соусом.

…З ВІВСЯНИМИ ПЛАСТІВЦЯМИ
Інгредієнти: 2 великі яблука, 2 ст.
л. вівсяних пластівців, 5 ст. л. меду,
по 1 ст. л. мигдалю і фундука, 1 ст. л. родзинок, сік одного лимона, кориця, мигдалеві пластівці для оздоблення.
Приготування. Яблука розрізати
навпіл, видалити серцевини і скропити
Фото yakulinar.net.
соком лимона. Вівсяні пластівці змішати
з подрібненими горіхами, родзинками, медом і корицею. Нафарширувати половинки яблук готовою начинкою і поставити
в духовку, розігріту до 180ºС, на 20 хвилин. Запечені яблука полити медом (кленовим сиропом або розтопленим шоколадом)
і посипати мигдалевими пластівцями.

…В МУЛЬТИВАРЦІ
Інгред ієнти: 4 великі яблука ,
200 г сиру, 0,5 скл. родзинок, цукор —
за смаком.
Приготування. Родзинки залити окропом, залишити на 10–15 хвилин, промити
холодною водою, обсушити на рушничку.
Фото medfond.com.
Сир перетерти з цукром, додати ізюм, вимішати. Гострим ножем вирізати серцевину і м’якоть яблука, при
цьому дно має залишитися непошкодженим. Заповнити фрукти
сирною масою, поставити в чашу мультиварки. На дно чаші влити
пів склянки води й увімкнути програму «Випічка» на 25–30 хвилин.
До речі. Якщо для приготування ви обрали солодкий сорт
яблук, цукор з інгредієнтів можна зовсім виключити, тоді десерт
буде дієтичним.

…У ГОРІХОВІЙ ПАНІРОВЦІ
Інгредієнти: 50 г родзинок, 50 мл рому, 4 яблука, 1 лимон, 30 г мигдалю, 30 г волоських горіхів, 30 г фундука, 60 г коричневого цукру, 1 ч. л. кориці, 60 г вершкового масла, 4 палички кориці.
Приготування. Ізюм замочіть у ромі. З яблук видаліть серцевину і полийте їх лимонним
соком. Усі горіхи подрібніть і додайте до них 30 г коричневого цукру та корицю. Деко змастіть
вершковим маслом та викладіть яблука, змащені маслом і запаніровані в горіхах. Змішайте
родзинки з цукром та 20 грамами масла, нафаршируйте цією начинкою яблука, вставте у кожне
паличку кориці. Печіть 30 хвилин за температури 180 градусів.

Фото lifehacker.ru.

Інгредієнти: 50 г чорносливу, 3 ст. л. сметани (15–20% жирності), 1,5 ст. л. цукру, 5 яблук.
Приготування. Чорнослив
промити й залити окропом
на 15–20 хвилин. Потому зцідиФото shefkuhar.com.ua.
ти, порізати на дрібні шматочки,
додати цукор і сметану. З яблук позрізати верх, вибрати
серцевину. Дно бляшки вистелити фольгою та покласти
яблука, заповнити начинкою і запікати 30 хвилин при
180 градусах.

…З КАЛИНОЮ
Інгредієнти: 6 великих
яблук, жменька горіхів, 2 ст. л.
родзинок, 1 ст. л. сушених ягід
калини, пакетик ванільного цукру, кориця, 2 ст. л. вершків.
Приготування. З чотирьох
яблук зрізати «кришечки»,
Фото femel.com.ua.
вийняти серцевинки і помістити в духовку на 15 хвилин за температури 180ºС. Інші
2 яблука почистити, натерти на крупній тертці, додати
вершки, ванільний цукор, корицю, подрібнені горіхи,
родзинки і калину. У підпечені яблука викласти начинку, прикрити «кришечками» і пекти 15 хвилин (при
180ºС). Готову страву за бажанням притрусити цукровою пудрою і прикрасити листочками м’яти.

…З КУРЯЧИМ ФІЛЕ
Інгредієнти: 8 великих
яблук, 500 г курячого філе,
50 г горіхів, 50 г чорносливу,
1 цибулина, 2 зубці часнику,
1 яйце, по 2 ст. л. олії, вершкового масла, цукру, 1 скл. курячого
бульйону.
Фото gastronom.com.
Приготування. Горіхи подрібнити і підсушити на пательні. Подрібнені цибулю
й часник також підсмажити 4–5 хвилин, додати подрібнене куряче філе (можна фарш), смажити ще близько 8 хвилин, постійно помішуючи. Викласти у глибоку миску і додати горіхи, яйце, подрібнений чорнослив, усе ретельно
вимішати. З яблук зрізати верх, вичистити від насіння
і трохи від м’якоті, залишивши міцне дно та стінки. Нафарширувати яблука, накрити зрізаною «кришечкою»,
покласти у форму для запікання. В каструльці розтопити
масло з цукром, проварити 3 хвилини, постійно помішуючи. Отриманим соусом полити зверху яблука, накрити
форму кришкою і запікати 20 хвилин при 180 ºС.

…ІЗ СИРОМ ТА БЕЗЕ

Інгредієнти: 4 яблука, пів банана,
150 г сиру, 2 ст. л. цукру, 1 яєчний білок.
Приготування. Виріжте в яблуках
серцевину й викладіть їх на деко. У блендері збийте сир та банан до однорідної
консистенції. Отриманою сумішшю начиФото povar.net.
ніть яблука, посипте цукром. Запікайте
в духовці 10 хвилин при 180 градусах. Тим часом збийте білок,
поступово додаючи до нього по 1 чайній ложці цукру. Отриману
масу покладіть на яблука й знову поставте в духовку на 20 хвилин, а потім зменшіть температуру до 120 градусів.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»
с
свого
паспорта, а також ідентифікаційного коду
(н
(номер телефону нашої бухгалтерії: (03322) 727
71-07).
Час оголошувати нове завдання.

Не той тепер волейбол
і гра ця не та…
А дуже цікава, динамічна, навіть космічна! Бо скільки дуелей
елей
відбувається у польоті біля сітки, а які подачі крутезні, удари…
дари…
Ех, як сказав один із переможців нинішнього туру, який віднайшов
іднайшоов
сті мо
ого
у гарбузі волейбольний м’яч — «Не те, що в часи молодості
мого
тата…» І я, Грицько Гарбуз, готовий підписатися під цимии сло
словами
овами
про свої змарновані літа молодії, бо замість скучної відбиванки
иванки
надавав перевагу хокею, футболу, гандболу, баскетболу і навіть…
піонерболу. А не тому «болу», як дехто хоче продовжити…
…☺
Грицько ГАРБУЗ

о речі, сьогодні ми підбиваємо підсумки
одразу за 2 тури, бо в розмові з нашими
переможцями почули: «Так довго чекати, поки ви дасте відповідь, що вже забуваємо,
на яке питання і які саме надсилали «есемески»…». Зауваження слушне — трохи скоротимо час. Але не «на наступний тиждень»: бо
поки «Цікаву газету» доставлять у Сумську чи
Херсонську області, то на Волині чи Тернопіллі
«Гарбуза із секретом» мають шанс уже п’ять
разів розгадати. Тому днів 14 часу треба дати
на доставку–розв’язку, ще тиждень — на підготовку до друку. Тож не гаймо часу — поїхали!

Д

ють за тенісним (пінг–понгівським) підрахунком — до 25 очок, він став неймовірно швидким
і популярним видом спорту. Не те що в часи
молодості мого тата (чи Грицька Гарбуза. —
Г. Г. ☺), коли не за кожен точний удар нараховували очко» (від того «переходу подачі», коли
рахунок 0:0 міг тривати по 10 хвилин, можна
було заснути. — Г. Г.) і вчительці–пенсіонерці із села Провалівка Любарського району
Житомирської області Лідії Костюк («Підказала інтуїція, а не інтернет. І як дочитала, що
це заняття «неймовірно сексуальне, коли ним
займаються жінки», то одразу подумала про
пляжний волейбол і м’яч…»)

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 41 (2019)
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Відповіді на сканворд за 31 жовтня

Сьогодні ми заховали предмет, який асоціюється з одним дуже цікавим заняттям. Хоча
ще чверть століття тому воно мені видавалося доволі нудним. І цей предмет я використовував здебільшого для іншого, популярнішого
захоплення…
Проте чверть століття тому в «Головній
Раді» цього заняття знайшлася більшість, яка
переписала «закони» для цього заняття дюжини осіб (або у випадку з його кровним братом —
третини дюжини)… Переписала за «законами»
китайського меншого брата. І повернула йому
славу. Тепер я, бразильці, поляки, серби і кубинці
вважають це діло дуже захопливим. І хоч раніше, щоб бути на коні під час нього, треба було
здобути щонайменше половину від дев’яноста,
а сьогодні вже — щонайменше на три десятки
більше, проте заняття стало значно динамічнішим. І неймовірно сексуальним, коли ним
займаються жінки.
Що за предмет ми заховали у гарбузі?
Лише четверо учасників зуміли розгадати,
що це був «ВОЛЕЙБОЛЬНИЙ М’ЯЧ». Але переможців, за нашими правилами, має бути лише
два. Тому знову вдалися до жеребкування, яке
цього разу допоміг нам провести підприємець
із Луцька Сергій Іскарєв.
З його надійної руки, яка торгує якісними
рибою і курятиною, по 100 гривень призових дістануться учню 11–го класу НВК «ЗОШ
№13–колегіум» міста Ковеля Волинської області Івану Куяві («Тепер, коли у волейбол граВ
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Це прізвище 30 років тому знав кожен. Тому
поради під час розгадування можете запитувати у всіх українців, кому за 40. Про цього чорноморського героя із прізвиськом, яке асоціюється з однією з форм електричного розряду, що
іноді навіть видає шипіння. Він так «зашипів»,
що про нього почули і на берегах Дніпра, і Москви–ріки, і в гористому Леон-де–лос–Альдамі,
і в місті, де прославився пан Ейфель…
Проте цього могло б не статися, якби
нашому герою не вдалося уникнути одних «островів», які в цьому колективі «поховали» не
один талант.
Яку геометричну фігуру, що асоціюється
з «островами», ми заховали у гарбузі?
Якщо в попередньому турі нам, щоб визначити ім’я переможця, довелося вдаватися до
жеребкування, то тепер, на жаль, цього не знадобилося. Адже лише двоє учасників надіслали
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“

«Бермудським трикутником»
називають трикутник на карті
з вершинами на Бермудських
островах, Пуерто-Рико і
південній Флориді (США).
Вважається, що в цих межах
за незвичайних обставин
зникають кораблі і літаки.
Ще одна зона, яка має схожу
репутацію, — «Море диявола»
поблизу Японії.

правильну відповідь зі словом «ТРИКУТНИК»,
за що й будуть винагороджені призовими стома гривнями.
Це — колишня вчителька математики із
села Смідин Старовижівського району Волині Марія Книш («Коли прочитала про «острови», які «поховали» не один талант, то одразу
згадала про Бермудські острови і «Бермудський
трикутник». Тобто, що заховали у гарбузі трикутник. А про кого ви на початку завдання писали, не сильно задумувалась. Ви ж запитували про
геометричну фігуру, а не людину!», — усміхнулася Марія Денисівна) і голова Лобачівської сільської ради Горохівського району Святослав
Забуський («А хто з людей, кому за 40, про Ігоря
Бєланова не чув? «Кульовій блискавці» з України,
як його називали за неймовірну швидкість, і вручили «Золотий м’яч» 1986 року?»).
Переможцям нагадуємо: щоб отримати
по 100 гривень призових, треба надіслати на
адресу редакції копії першої та другої сторінок

Лише цитати з нової книги жінки без
ттабу, яка у нас проти ночі асоціюється зі
ссльозами і сміхом, радістю і печаллю, яка
ххоче і буде, бо з відкритим серцем і душею
ссміливо іде на Ви!
«… як каже моя компаньйонка Віка: «Світом
р
рухає не економіка, а совість». Я завжди буду кер
руватися її точним визначенням — воно підходдить до всього на світі. А в даному випадку я засстосувала б цю теорію так: не треба ховати
! Добра з того прихованого не буде. Їх
треба чесно вивішувати на загальний огляд —
сміливо хай полощуться на вітрі, хай звучать
упевнено, як марш, під яким весело крокувати
світом, зазираючи на всі його кухні, зачерпуючи
великою ложкою всі його джеми, ягідні йогурти,
розламуючи всі його гарячі хліби, змащуючи їх
холодним солодким чи солоним запашним і жовтим маслом, гаратаючи великими кухлями по
столах, щоби швидше несли молоко, смородиновий йогурт, міцні пива й елі, щипаючи з придорожніх кущів усі його медові малини, вимазуючи щоки незнищенними соками їхніх полуниць…
Від цих соковитих, принадних, збудливих, всеполюдина робиться
глинаючих чесних
радісна, світла, весела й утішена. Вона куштує
світ на смак і сміється. Вона пам’ятає кожну
пройдену світом вулицю на запах, на смак, кожну зустріч на сіль і соус, кожне прощання на вино
й дим».
Що за слово в множині із 5 літер ми заховали у гарбузі?
Відповідь треба надіслати до 21 листопада тільки у вигляді sms–повідомлення на номери: 050-1354776 і 067-2829775 (наприклад:
«Відро», «Три яблука», «Володимир Зеленський»).
Увага: з одного номера можна відправляти
лише одне sms! Цей номер і братиме участь у
жеребкуванні в 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.
Нехай щастить!

…..

…..

l ЦЕ ЦІКАВО!

«Кульова блискавка», яка оминула «Бермудський трикутник»
У 1986–му про нього говорила не тільки Україна,
не тільки Радянський Союз, не ті
тільки Європа, а
й уся планета. Ігор Бєланов (на ф
фото)! Нападник
із чудови
чудовим гольовим
чуттям і надзвичайно
високою
висок швидкістю,
якого у футбольному
світі нарекли
«Кульова
«Кул
у
блискавка»
і якому
блис
авторитетний
«France
автор
Football»
Footb вручив
«Золотий
«Золо м’яч»
це важко повірити, але ще на
початку 1985–го
— одразу після переходу у київське «Динамо» — тренувальні навантаження для нападника були настільки виснажливими, що він хотів
повернутися в одеський «Чорноморець». На щастя, Валерій Лобановський знайшов потрібні слова підтримки, адже бачив у ньому
справжній діамант і дав йому шанс. Ігор Бєланов сповна ним скори-

У

Бермуди

Маямі

Пуерто-Рико
Фото uk.wikipedia.org.

стався, зумівши оминути «Бермудський трикутник» — так охрестили
дубль київського «Динамо», який похоронив не один талант…
А «Бермудським трикутником» називають трикутник на карті з
вершинами на Бермудських островах, Пуерто–Рико і південній Флориді (США). Вважається, що в цих межах (на мапі) за незвичайних
обставин зникають кораблі і літаки. Ще одна зона, яка має схожу репутацію, — «Море диявола» поблизу Японії. n
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Де тебе шукати?
Ольга ЧОРНА

а цьому фото батько молодий і гарний. Із хвилястим чубом. Усміхнений. З родимкою на правій щоці.
Галина тішилася, що Софія не схожа
на зрадливого чоловіка. Колись донька
часто запитувала, де зараз живе батько.
Просила його адресу, аби написати про
свої успіхи в школі, про те, як їй його не вистачає. Наївно вірила, що він прочитав би
листа й повернувся б. Галина нервувалася:
— Звідкіля мені знати, куди він завіявся? Чути про нього не хочу!
Може, справді не знала, де Григорій.
А, можливо, не хотіла сказати…
Тепер у Софії «дорослі» клопоти.
Вона — дизайнер. Замовникам подобається, як облаштовує їхні оселі. Зі смаком.
Просто і вишукано водночас.
Особливо подобається фантазувати над
дитячими кімнатами. У кожній дівчинці бачить себе маленьку. В Софії не було рожевої
спальні з гарними меблями, наче з казки, де
маленькі дівчатка відчувають себе принцесками. Софія вживалася в образ доброї феї,
яка чаклує над затишним місцем, куди у сни
маленьких принцес прилітатимуть чарівні
ельфи та ангелики.

Н

д
А коли облаштовувала спальні для
народжено
охлопчиків, уявляла свого ненародженого братика. Якби тато пішов від них пі-ити Тараси-зніше, мама встигла б народити
х, коли бра
атик
ка чи Івасика. А він залишив їх,
братик
ще не був готовий прийти у цей світ. А позився на тата.
т
тім… Мабуть, він дуже образився
ростір та по
озаІ його душа відлетіла у позапростір
позас
час, де нема батькової зради і маминих сліз.
— Галю, не побивайся так.
к. Про дитину
диттину

“

Фото pinterest.com.

— І де тебе шукати? — мовила Софія, дивлячись
ись
на батькову фотографію.
Світлина залишилася тільки одна. Решту мати
и
порвала. Навіть весільні не пощадила

І його душа відлетіла у позапростір та позачас, де нема батькової зради і маминих сліз.

— Тато носив мене
на руках? — якось запитала
в матері.

подумай, — казала рідня молодій жінці,
коли чоловік зібрав манатки.
— Як Гриша міг так вчинити? Чому? —
ридала та.
Галина дуже змінилася після того,
як її залишив чоловік і вона втратила дитину. Загубила усмішку. Стала мовчазною.
Злою. Пильнувала, аби донька-старшокласниця не зустрічалася з хлопцями.
Влаштувала скандал, коли Софія хотіла
познайомити матір зі своїм інститутським

Носій
верховної
влади
Умовне
позначення
чогось

...
від
бублика

одногрупником, а заодно й кавалером.
— Чоловіки всі однакові! — кричала. — Краще в дівках посивіти, ніж серце
собі з’їсти. Не хочу й духу чоловічого чути
в хаті.
Софії до тридцятки добігає. А вона сама.
Тішиться, коли людей радує її робота. Коли
дітлахи стрибають від щастя, побачивши
свої чарівні кімнати.
А віднедавна почала займатися дизайном крамничок. Крім заробітку, це приносить задоволення. І не залишає багато
вільного часу.
Мама й досі запитує: з ким була, де,
чому… В Софії вже оскома від цього.
…Вона хоче побачити батька не для

Українс.
співачка
...
Огневич
Місяць у
єврейському календарі
Справжнє прізвище
Вольтера

Довга
мотузка
з петлею

Міра
ваги
коштовн.
каменю

Річка в
Казахстані
Українс.
письменниця ...
Вільде

Ведуча

Українс.
скрипачка
Асія ...

Різновид
атома
хімічного
елемента

Вищий
навчальн.
заклад
Рослина

Кошовий
отаман
...
Сірко

Добре
розвинений у
собаки
Штучне
підвищення ціни
товару

Риболовна
сітка

Грубіян
Гадина
повзуча

Загальне
визнання
Текстильний
банан

«Прорі- Началь- Націоник в
нальна
зався»
перший Туреч- хокейна
чині
ліга
...

Акторка
Ольга ...
Велика
кімната

Склав пан Андрій.

Острів в
Егейському
морі

Закінчення на с. 12.

Усміхніться!

Природне
вміння

Штучний
шовк

того, аби дорікати чи з’ясовувати стосунки. Їй лише б запитати, що спонукало його
залишити вагітну маму. І чому він ніколи
не згадав про неї, свою доньку.
— Де ж тебе шукати? — запитувала
в молодого чоловіка на фотографії.
Софія не пам’ятала батькових рук. Його
усмішки. Подарунків від зайчика. Коли він
пішов із сім’ї, їй було три роки.
— Тато носив мене на руках? — якось
запитала в матері.
— Краще б його світ не носив! — кинула у відповідь Галина.
Софія засмутилася.

:)):)):))
Чоловік прийшов додому п’яний,
весь побитий і почав заклеювати лейкопластиром рани. Вранці встав, а жінка
його питає:
— Василю, ти вчора знову п’яний був?
— Ні.
— А яка твереза людина лейкопластир на дзеркало приклеює?
:)):)):))
Оскаженілий чоловік влітає додому:
— Марино, я знаю все!
— Зараз перевіримо, — спокійно відповідає жінка. — Ну, скажи, скільки приток у Дунаю?
:)):)):))
— Пацієнт, ось ваш зуб!
— Спасибі, доктор. А ось ваша ручка
від крісла.
:)):)):))
— Купуйте квіти! Купіть букетик для
жінки!
— Я не одружений!
— Тоді для коханої!
— Немає в мене ніякої коханої.
— Купіть тоді в честь того, що у вас
таке безтурботне життя.
:)):)):))
— Мамо, чому ти завжди стоїш біля
вікна, коли я співаю?
— Щоб люди не подумали, що я тебе
б’ю.

