Олена Зеленська:

Що це
за чудодійна
лікувальна
стрічка, в яку
повірив увесь
світ?
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«Я можу насварити
свого чоловіка —
мені ніхто
не забороняє»

l НЕСПОДІВАНИЙ ПОВОРОТ

»

Цікава

Хто він — український
Штірліц, який був
мером… окупованої
Горлівки?
Про те, що Едуард Матюха (на фото) — наш розвідник, не
здогадувалась навіть його дружина, яка вважала свого
чоловіка зрадником
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l САМОРОДКИ З НАРОДУ

Євангеліє від святого Матвія на 60 сторінок, за яке вручили знаний сертифікат. Олена вишила майже 89 тисяч літер.
Важить воно 9 кг 400 г і зберігається у дерев’яній скрині.

Вишивальниця найбільшої книги
в Україні Олена Медведєва:
«Я гаптую трьома мовами. Російською
не роблю цього принципово!»
Оксана КОВАЛЕНКО

Чим більше спілкуюся з обдарованими людьми, тим більше
переконуюся, що вони обрані… Бо кожне особливе вміння десь має
і ознаки хреста — отого, що у кожного свій. Рівнянка Олена Медведєва
винайшла неповторний почерк. Вишивальний. У неї є «Кобзар»,
Чотириєвангеліє, фоліанти з віршами Івана Франка та Ліни Костенко,
а в жовтні жінка виклала у соцмережу фото, де серед осіннього
листя вона обіймає вишиті сторінки «Лісової пісні» Лесі Українки —
понад 70 полотнинок із поезією, орнаментами й ілюстраціями. Їм
ще належить перетворитися на фоліант
обачити готові книги можна
у Рівному — треба зайти у Літературний музей імені Уласа
Самчука. Величаві на вигляд і розташовані разом, їх дозволяють брати

П

»

на руки — навіть не у руки, бо вага
їхня сягає до 9 кг і більше. Олена Медведєва дає і погортати — та спочатку
простягає рукавички, щоб не бруднити
полотняні сторінки. Сама вона багато

усміхається, стримана у мові, але щира
і промовиста у рухах: у мене досі перед
очима її долоні, які пестять недавно
вишите про Лукаша і Мавку — навіть
руками вона любить ті сторінки-тканинки, а вони, як видалося, теж зігрі-

“

Усі фоліанти їй —
як діти…

вають її. Звісно, жінка пам’ятає, за чий
твір взялася спершу, до чого перейшла
потім, з якими думками заволікала нитку. Каже, що усі фоліанти їй — як діти…

Закінчення на с. 11

»

Кожен солдат під час війни — герой, а командир бригади —
і поготів. Запам’ятайте це, Верховний Головнокомандувачу!

Забракло часу чи такту?
Співчуття з приводу
загибелі легендарного
полковника Євгена
Коростельова (на фото)
Президент висловив
ледь не останнім

він провів не тут. Професія
офіцера не питала прописки,

“

Інна ПІЛЮК

опереду — ордени,
позаду — він. На всіх,
хто прийшов провести
його в останню дорогу, вже назавжди 41-річний полковник
Євген Коростельов дивиться
з портрета. Собор, де відспівали загиблого, не вмістив усіх
охочих попрощатися з ним.
Люди чекають на вулиці. Труну проносять безкінечним живим коридором.
У рідних Сумах військовика знали багато людей,
хоча значну частину життя

П

Собор,
де відспівали
загиблого,
не вмістив
усіх охочих
попрощатися
з ним.

і тому чоловік без вагань їхав
туди, куди наказували. Його
дружина працює військовим
медиком, тож як ніхто розуміла, що таке обов’язок. Син
і донька терпляче чекали тата
вдома. Робота є робота.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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У 82 роки не пізно і диктант
написати, і злодія віддубасити
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Браво! Пенсіонерка вивчила українську
і написала радіодиктант без помилок

Таким біцепсам, як у бабці Уіллі, і Шварценеггер позаздрити може.

Спортсменка на дев’ятому
десятку відлупцювала
злодія… столом
Фото glavcom.ua.

82-річна Тамара Щербань (на фото)
із Дніпропетровщини освоїла
державну мову у зрілому віці
і перевірила свої знання під час
щорічної загальнонаціональної
акції, присвяченій українській мові
атьки мене цілеспрямовано
віддали в російську школу,
тому що час був такий, і тоді на
все містечко була одна українська школа,
а в нашій — лише один урок української.
Але все-таки дещо я чула від дідуся, від
сусідів. Було абсолютно не важко, можливо, у мене просто здібності до цього є…
Мене зараз уже навіть дратують російськомовні телеканали, хоча я абсолютно
толерантна до всіх. Та я все-таки, мабуть,
абсолютна українка», — розповіла жінка.
Радіодиктант вона писала вперше,
вийшло майже без помилок. Лист із
написаним вона не надсилала, бо поки
не опанувала інтернет. Обіцяє, що наступного року і напише, і надішле.
Що, ви сумніваєтесь, що ця пані
зможе дати раду з інтернетом? Ми —
ні!

а словами Уіллі, вона була сама вдома, коли в її двері подзвонив чоловік і попросив викликати йому «швидку». Жінка
відчула, що тут щось не те, зателефонувала в поліцію і відмовилася впускати його. Тоді харцизяка вирішив вибити двері і
вдертися в будинок. Але на цьому його «подвиги» закінчилися.
Бабуся не розгубилася і схопила перше, що їй потрапило
під руку… стіл, і гепнула ним грабіжника. Стіл зламався, тоді
вона взяла ніжку від нього і продовжила гамселити злодюгу.
На додачу, щоб повністю нейтралізувати чоловіка, бризнула
йому в обличчя шампунем. А на завершення пройшлась по
хребту держаком від мітли. Тож поліція, яка прибула на виклик, повезла зловмисника не у відділок, а у лікарню.
Звідки ж така сила у літньої людини? Справа в тому, що
Уіллі Мерфі — доволі відома особа в США. Вона — бодібілдерка. Попри вік, жінка продовжує «качатись» у спортзалі.
Про неї робили сюжети відразу кілька великих телеканалів.
Грім–бабуся!

З
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Хокеїст втратив 9 зубів
після удару шайбою
Але все одно продовжив гру!
Показати дулю загарбницькій Москві просто — достатньо вивчити українську.

Пробігти по машині
поліції: новий
незаконний «челендж»
наших підлітків
Правоохоронці заявили про випадки нового
незаконного та небезпечного виду розваг
у малолітніх, які вискакують на дахи їхніх
машин, знімають на відео та викладають це
у соціальні мережі
равозахисники повідомили про щонайменше два таких трафунки цього року,
які стались у Рівному та Чернівцях. Вони
попереджають, що за подібні витівки хлопцям
загрожує штраф та ув’язнення строком до шести
місяців. Перший випадок трапився у січні цього року у Рівному. Тоді хлопець вискочив на патрульне авто і пробігся дахом. «Бігуна» швидко
затримали, а суд покарав його за статтею про
хуліганство і штрафом у 10200 гривень. Хулігана
у Чернівцях, який повторив цей трюк, теж затримали. Йому загрожує чималий штраф, а також
піврічне ув’язнення.
Чесно кажучи, якийсь дивний «челендж».
Заплатити 10 тисяч, щоб пробігтись дахом машини?..

П

82–річна бодібілдерка Уіллі Мерфі
з американського містечка Рочестер, що неподалік
Нью–Йорка, не побоялася крадія, який вломився
до її хати, і дала йому відсіч

«Я добра до тварин»:
польська студентка цинічно
образила українку
За Бугом розгорівся скандал через публічні ксенофобські
висловлювання студентки–медика на адресу нашої
співгромадянки. Польська прокуратура порушила
дисциплінарне провадження, а хамку відсторонили від
навчання в університеті
тудентка медичного факультету Вармінсько–Мазурського
університету в Ольштині розмістила в соцмережах відео,
записане у поїзді. На ньому дівчина дозволила собі різкі
висловлювання в бік українки, яка нібито зайняла її місце у вагоні. Використавши такі словосполучення, як «українська к*рва»,
«стерво»та «*бана прибиральниця», полька заявила, що спеціально придбала два квитки, щоб було куди розмістити ноги. Мовляв,
бо може собі це дозволити, на відміну від українки. «Я мала би
піти до кондуктора, але я добра до тварин», — заявила дівчина.
Керівництво університету швидко відреагувало на відео
— студентку відсторонили від навчання. Винуватиця скандалу
записала інше відео, на якому попросила вибачення. Заявивши,
що це був невдалий жарт. «Вибачте, я не думала, я просто дурна», — наголосила вона. Тепер питання, чи повірить в її каяття
прокуратура, яка відкрила провадження за статтею, що передбачає ув’язнення на три роки?
Прикра історія, але тут варто відзначити швидку та правильну реакцію на неї як керівництва університету, так і
польських правоохоронців.

С

ахисник хокейної команди «Флорида» Кіт Яндл позбавився аж дев’яти зубів у матчі регулярного чемпіонату НХЛ
проти «Кароліни». Під час першого періоду Яндл отримав
болісний удар шайбою в обличчя і, закривавлений, відразу ж
пішов у роздягальню. Попри моторошну травму, у третьому
періоді Кіт повернувся на лід («Флорида» поступилася «Кароліні» з рахунком 2:4.), а наступного дня зіграв проти «Баффало».
Операцію йому зробили в перерві між цими матчами.
Таку жагу до поєдинку навіть попри серйозну травму можна пояснити тим, що останній став для Яндла
821–м без перерви в НХЛ, а це найдовша серія в історії
серед граючих хокеїстів. Тобто рекорд.

З

l ПРЯМА МОВА
Євген ДИКИЙ, біолог, екскомандир роти
батальйону «Айдар», про свічку у вікні на
День пам’яті жертв Голодоморів (цьогоріч
припало на 23 листопада. — Ред.):

«

Більшість із нас ще не розуміє, що свічка у вікні потрібна
не нашим загиблим предкам, а нашим майбутнім онукам.
Манкурти не мислять категоріями майбутнього часу, так
само, як і категоріями історичної пам’яті. Вижити тут і
сьогодні, їсти, пити, розважатись, радіти одному дню — це
у нас звідти ж, з Голодомору, з репресій, з воєн та окупацій.
Це сприйняття життя неминуче виникає, коли просто
вижити зайвий день — це вже надзавдання. Але це треба
в і ті, який
перерости. Інакше — розчинення у світі,
ж ц ями.
байдужий до нас і створений переможцями.
их, кого
Нащадками тих, хто вбивав, а не тих,
вбивали…
Свічок горіло до болю мало. Але все ж вони
жевріли серед темряви. Як нагадування,, якою
поки що меншиною ми є на Землі нашихх
виморених голодом предків. І яку це
накладає на нас відповідальність.
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Інфографіку створено
за даними аналітичного
порталу «Слово і Діло»
станом на 19.11.2019 року

Тимчасово залишити податки від акцизу на
пальне у місцевих бюджетах.
Вирішити всі житлові, фінансові та медичні
проблеми звільнених полонених.
Забезпечити викривачів корупції державним
захистом та матеріальним заохоченням.
Восени 2019 року провести в Маріуполі форум
для залучення інвестицій.
Зробити невідкладним законопроєкт про статус
ветеранів.
Визначити кандидатуру голови Одеської ОДА
за результатами відкритого процесу.
Провести першу прес-конференцію менш ніж
за півтора року президентства.
Перевірити за допомогою експертів якість
відремонтованого мосту в Дніпрі.
Після призначення нового КМУ звільнити голову
Укртрансбезпеки М. Ноняка.
Відтермінувати штрафні санкції для власників
нерозмитнених автомобілів.
Не впливати на ЦВК з приводу реєстрації копій
партії «Слуга народу».
Приїхати на відкриття мосту, якщо мер
Дніпра Б. Філатов завершить його ремонт
до 14 вересня.
Скасувати депутатську недоторканність.
Зробити все можливе для повернення
українських моряків.
Уникнути коаліції з колишніми «регіоналами»
та експрезидентом.
Підготувати законопроєкт «Про відкликання
народного депутата України».
Не ліквідовувати Міністерство у справах
ветеранів.
Призначити нового керівника управління СБУ
в Житомирській області.
Виплатити заборговану зарплату працівникам
ДП «Миколаївський суднобудівний завод».

Зберегти Нормандський формат переговорів.
У червні 2019 року обговорити розвиток інфраструктури
Донбасу з представниками великого бізнесу.
Купити квартиру для родини загиблого гірника шахти
«Лісова».
Продовжувати вести Мінський формат переговорів.
Підготувати законопроєкт «Про імпічмент Президента
України».

Не допустити кулуарних зустрічей, нічних візитів
до АП і прихованих домовленостей.
Призначити заступником міністра у справах
ветеранів людину поважного віку, експерта
у справах ветеранів Другої світової.
Відрядити 15 жовтня представників Офісу
Президента до Запорізької області перевірити
завершення ремонту автомобільного переходу
через греблю Дніпровської ГЕС.
Відправити 15 жовтня представників Офісу
Президента до Запоріжжя перевірити вирішення
питань, що турбують жителів.
Передати очільнику Укравтодору список осіб, які
контролювали ремонт доріг в областях і яких
потрібно звільнити.
Призначати нових голів правоохоронних органів.
Передати 200 автомобілів швидкої допомоги
у міста та села протягом трьох місяців.
Не брати участі у шоу студії «Квартал 95».
Найближчими місяцями укласти українськоканадську угоду про мобільність молоді.
Побудувати міст у Станиці Луганській упродовж
місяця, навіть якщо не буде демонтажу укріплень
з боку «ЛНР».
Протягом одного місяця відтермінувати штрафні
санкції для власників нерозмитнених автомобілів.
Щодня записувати відеозвернення до східних
регіонів з метою популяризації західного вектора
розвитку.
8 листопада підписати указ про боротьбу
з контрабандою на митниці.
До 2 червня внести до ВРУ законопроєкт щодо
відповідальності за незаконне збагачення.
Першим подати до ВРУ законопроєкт «Про
народовладдя».
Першим кадровим рішенням призначити «нових
людей».
Першим указом розпустити ВРУ VІІІ скликання.
Першим указом затвердити план дій
із запровадження в Україні «справжнього
народовладдя».
Інфографіка slovoidilo.ua.

l НЕСПОДІВАНИЙ ПОВОРОТ

Спецоперація: «народним мером» Горлівки був…
український розвідник

Фото radiosvoboda.org.

Про це не здогадувалась навіть його дружина, яка вважала
свого чоловіка — Едуарда Матюху — зрадником
Василь РОГУЦЬКИЙ

травні 2014-го пан Матюха
брав активну участь в організації та проведенні так званого
«референдуму» у Горлівці щодо відділення Донбасу. А вже через кілька
днів після цього ненадовго став так
званим «народним мером» Горлівки.
Далі був першим секретарем Комуністичної партії горлівського осередку.
Українці внесли його у базу «Миротворця» як «посібника терористів». Однак, як зараз з’ясувалось, зроблено це було спеціально, з його ж
подачі, адже «це відкривало мені
двері усюди».

У

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим
Скібіцький розповів, що Едуард —

“

5 років він провів
без сім’ї.

це та людина, яка надавала необхідну інформацію про реальну ситуацію
на окупованих територіях. 5 років
він провів без сім’ї, дружина нічого
не знала про його місію і переїхала
до Києва з розчаруванням, що її чоловік працює на окупантів.

Тим часом він був причетним
і до створення у 2014 році конфліктної ситуації між терористичними
угрупованнями в містах Слов’янськ,
Донецьк і Горлівка, що спричинило
вихід Стрєлкова у Донецьк. Матюха
розповідає, що Кремль значною мірою координує життя на окупованому Донбасі через Комуністичну партію Росії. Готівкові кошти в «ЛДНР»
доставляються у спеціальній машині
у так званих «гуманітарних конвоях». Розвідник також розказав, що
минулого року в Кремлі розглядалося питання відновлення проєкту
Новоросія. «Це були плани (військо-

Ось він, український Штірліц і Джеймс Бонд— Едуард Матюха.

ві. — Ред.), здобуті мною. Це була
військова операція по захопленню
Харківської, Одеської областей
та створення сухопутного коридору
до півострова Крим», — сказав Матюха.
Чудова робота нашого агента.
Щоправда, не ясно, навіщо було
його «засвічувати»? «Розвідників

і їхні родини треба приховувати
і надійно захищати. Їм дають легенди, змінюють прізвища… Влада цього не знає?» — обурюється
політик та колишній міністр оборони Анатолій Гриценко. Можливо, «спецоперація» ще триває
і про її мету ми дізнаємось згодом?
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Петро Порошенко подякував українцям Канади за те, що і в найтемніші часи вони берегли
нашу спільну пам’ять.

Порошенко вшанував
померлих біля першого
у світі пам’ятника жертвам
Голодоморів
Російська репресійна
машина не раз намагалася
знищити Україну і її народ, але
наймасовішим убивством був
Голодомор, який забрав життя
від 8 до 10 мільйонів людей
Василь РОГУЦЬКИЙ

ро це п’ятий президент України, лідер
партії «Європейська
солідарність» сказав під час
жалобної церемонії біля
першого у світі пам’ятника
померлим від голоду «Розірване кільце життя» у канадському місті Едмонтон
(на фото праворуч).
«Дуже важко збагнути масштаб цієї трагедії.
Уявити, що було вбито від
8 до 10 мільйонів українців,
винищено весь цвіт нашої нації. Українці завжди були трударями. Куди б вони не приїжджали — включно із Канадою — перш за все починали
вирощувати хліб. Відібрати
у них хліб і вбити їх голодом — це страшний злочин,
страшна трагедія», — наголосив Петро Порошенко.
Він подякував українській діаспорі за те, що вона
фактично зберегла історичну

П

пам’ять про загиблих предків
і передала її нащадкам. Саме
канадський сенат першим
визнав Голодомор україн-

“

Саме канадський сенат першим
визнав Голодомор українського народу
як злочин сталінського режиму.

ського народу як злочин
сталінського режиму. І саме
в Едмонтоні був встановлений перший пам’ятник Голодомору у вигляді розколотого порожнього жорна, яке
символізує розірване кільце
життя. «Бо мільйони загиблих від голоду — це десятки мільйонів ненароджених
дітей у наступних поколіннях
українців», — сказав п’ятий
президент.
«Метою Москви було
вбити Україну, вбити її народ,
потім ще й знищити пам’ять
про це. І сьогодні, через де-

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

сятки років, збройні сили
Російської Федерації знову
прийшли на нашу землю. Для
чого? Щоб знищити Україну.
І найкращою відповіддю,
найкращим меморіалом про
закатованих Голодомором
буде розбудова нашої держави», — переконаний Петро Олексійович.
Він висловив подяку
єпископу Едмонтонському
Іларіону за його неоціненний
внесок в отримання Томоса
про автокефалію Православної церкви України. Як зазна-

чив Петро Порошенко, для
Кремля відновлення незалежної помісної української
церкви стало справжньою
катастрофою, співмірною
із розвалом Радянського Союзу.
«Я хочу подякувати
українцям Канади за невтомну працю на Україну.
І за пам’ятник. І за величезну кількість волонтерів, які
допомагали нам зупинити
російську навалу. Вона зупинена в тому числі і вашими зусиллями», — наголосив Петро Порошенко.

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.

Дружина Євгена Оксана Коростельова врятувала чимало чужих життів,
а от найріднішого вберегти не змогла…

Забракло часу чи такту?

»

Закінчення. Початок на с. 1

Інна ПІЛЮК

станнє місце служби
полковника Коростельова — 128–ма окрема гірсько–штурмова бригада, яка дислокується у Мукачеві, що на Закарпатті. Три
тижні тому Євгена призначили її командиром. Бригада
перебуває в зоні ООС, вона
боронить Маріупольський
напрямок, тож і комбриг також був там. 12 листопада
він підірвався на міні, коли
оглядав опорні пункти. Стан
чоловіка одразу оцінили як
важкий: множинні осколкові
поранення, травматичний
шок. Найбільше постраждали легені. Через тиждень, так
і не опритомнівши, він помер.
«Наш комбриг — взірець офіцера Збройних сил
України. Він дуже грамотний, прекрасний керівник.
Був прикладом для військовослужбовців, навчав їх,
підтримував. Ми зазнали
непоправної втрати», — так
про загиблого відгукується заступник командира
128–ї бригади полковник Євген Бондар. Підтверджують
ці слова і колишні колеги з
25–ї повітрянодесантної бригади, де перед призначенням
у 128–му Коростельов служив шість років. Ця бригада
була практично другою родиною Євгена. З її солдатами він
пройшов найгарячіші точки,

О

Полковник отримав
смертельне поранення під
час так званого розведення
сил і режиму припинення
вогню.

які тільки були на східному
фронті. Його тут поважали,
любили, він був прикладом.
«Це неординарна людина.
Про це скаже вам кожен, кого
запитаєте. І на фоні його неординарності, і рішень, прийнятих у різних ситуаціях,
можна, не вагаючись, сказати, що він був легендарний
полковник», — каже т. в.о.
командира 25–ї бригади Роман Забродський.
А от владна верхівка на
смерть комбрига відреагувала по–своєму. Коли всіма
інформаційними каналами
миттєво розлетілося повідомлення про трагедію, її
ресурси мовчали. «Пройшла
доба від смерті комбрига
128–ї… Нічого не писав,
не критикував — чекав, як
Верховний Головнокомандувач зреагує на цю трагедію,
— пише на своїй сторінці у
соціальній мережі політо-

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

лог Віктор Таран. — Варіанти були — повідомлення на
офіційному сайті. Пост. Відео.
Звернення. Інстаграм. Реакції
— нуль. У країні війна, гине
командир бригади. Верховний Головнокомандувач не
реагує. Не висловлює співчуття рідним. Не називає імені ворога, який винен у смерті
Героя. Це не просто ганьба і
недостойна поведінка — це
втрата довіри та поваги серед солдатів і суспільства…
Для мене ЗЕ як Головнокомандувач помер, не народившись… А Герою — Вічна
пам’ять і слава…».
«Президент розповів країні про свої забобони, але не
знайшов часу і такту, щоб поспівчувати родині комбрига
Євгена Коростельова… І самій бригаді, що трагічно втратила свого командира. Навіть
після того, як співчуття висловили посли країн «Великої
сімки», яких Євген за день до
підриву на міні супроводжував до місць відведення ЗСУ,
— написала народний депутат Ірина Геращенко у фейсбуці. — Увага і повага Верховного Головнокомандувача — це
теж мотивація. Шкода, що він
цього не розуміє».
Помилку чи, швидше, недопрацювання таки виправили. Наступного ж дня оприлюднили Указ Президента
про нагородження полковника Євгена Коростельова
орденом Богдана Хмельницького II ступеня (посмертно).
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Депутат із «Слуги народу»
відсидів за групове зґвалтування
Фото kvasyliv.rv.ua.

Знову скандал і знову із
сексуальним присмаком.
Тільки країна закінчила
пліткувати про те, як нардеп
Богдан Яременко замовляє
собі проституток просто у
сесійній залі парламенту,
як з’явилась новина значно
тривожніша — виявилось, що
його колега по фракції Роман
Іванісов у бурхливі 1990-ті
був засуджений за групове
зґвалтування
Петро МАКАРУК

«Я ЗНАЮ, ЯК ЛЮДИНА
ПОЧУВАЄ СЕБЕ
ПЕРЕД СМЕРТЮ»
Нардеп Іванісов, який був обраний від «Слуги народу» у Рівненському районі Рівненщини, спочатку намагався заперечувати цей
факт, обережно висловлювались і
в його політсилі. Однак крапки над
«і» розставили архівні документи,
свідчення самої жертви, а також колишнього працівника Маріупольської колонії, де відбував покарання скандальний «слуга».
Деталі цієї історії шокують. Про
них телефоном розповіла ТСН сама
жертва зґвалтування. За її словами,
над нею, затягнувши в машину, поглумилась група з чотирьох хлопців.
Це сталося, коли жінці було 25 років.
На момент інциденту вона мала малу
дитину, яка досі не знає про цю подію.
Постраждалу, як сама розпові-

Як гадаєте: складе Роман Іванісов депутатський мандат
після оприлюднення такої інформації про нього?

дає, силоміць заштовхали в авто в
селищі Більмак (раніше — Куйбишеве) Запорізької області, били і ґвалтували. «Не кожен знає, як людина
себе почуває перед смертю. А я
знаю, як це — із життям прощатися,
з дитиною подумки теж, їй тоді було
два роки, — говорить вона. — Це
дійсно було насильство. Я йшла з
подружкою, вони насильно запхали
мене в машину, тягнули за волосся, у
мене вся голова була «синя».

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
201910294738
(реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього
оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і
пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Об’єктом планованої діяльності є розробка Основної ділянки Потоківського родовища глинистої сировини Старовижівського району
Волинської області для виробництва керамічних виробів. Балансові
запаси глинистої сировини Потоківського родовища затверджені протоколом УТКЗ №4742 від 28 вересня 1988 року в кількості 2330 тис. куб.
м за категорією С1 (глини — 1010 тис. куб. м, суглинки — 1320 тис. куб.
м), на площі 55,3 га.
Запаси глинистої сировини Основної ділянки Потоківського родовища, як окремого об’єкта надрокористування, підраховані і затверджені в ДКЗ України (протокол №1118 від 26.05.2006 р.) за категорією
С1 — 581 тис. куб. м (глини — 433 тис. куб. м, суглинки — 148 тис. куб.
м), на площі 17,2 га.
Спеціальний дозвіл на користування надрами за № 6118 наданий
ТзОВ «Дубечненський керамічний завод» 12.04.2016 р. Запаси в межах
спеціального дозволу становлять: за категорією С1 — 581 тис. куб. м
(глини — 433 тис. куб. м, суглинки — 148 тис. куб. м). Площа поширення
спеціального дозволу на надрокористування –17,2 га, площа гірничого

«В автомобілі їх було четверо
— двом, здається, по 16 літ і двом
по 19, — продовжує жінка. — Серед них був син мера Бердянська,
прізвище я вже не згадаю. Справу
вели запорізькі слідчі, саме із Запоріжжя, тому що в Куйбишевому
в нас усе хотіли зам’яти. У мене
десь є вирізка з газети, де написано
приблизно так: «Жертву ґвалтували в мерській Волзі» (насправді —
«Жертву насиловали в служебной

“

За її словами, над нею,
затягнувши в машину,
поглумилась група
з чотирьох хлопців.
Це сталося, коли жінці
було 25 років.

«Волге» главы госадминистрации»,
видання «Киевские ведомости» від
28 вересня 1995 року. — Ред.). Усі в
Куйбишевому про це знали, в мене
плювали, — розповіла потерпіла.
— Усі четверо отримали різні терміни, і жоден із них не відсидів свій
повністю».
Справді, за гратами Роман Іванісов пробув лише пів року, бо його…
своїм указом помилував тодішній
президент Леонід Кучма! Кажуть,
постарався батько ґвалтівника,
який був при грошах. «Простих
хлопців» за такі злочини навряд чи
милували б.

КОХАЛИ…
«НЕПРИРОДНИМ СПОСОБОМ»
Відомий журналіст Юрій Бутусов оприлюднив розповідь підполковника Павла Краморова,
який зараз перебуває на пенсії, а в
середині 1990–х працював у Маріупольській колонії, де відбував покарання гвалтівник. За його словами,
на час скоєння злочину Іванісову
було 17 років, що і стало для нього

відводу — 20,4 га, термін дії спеціального дозволу — 20 років.
2. Суб’єкт господарювання
44412, Волинська область, Старовижівський район, с. Дубечне,
провулок Промисловий, 2, тел (050) 5378713, е–mail: dubeshno@ukr.
net, директор Омельчук Володимир Устимович
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА,
43027, м. Луцьк, вул. Київський майдан, 9, тел./факс (0332) 740 132
e-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua. Контактна особа —
начальник відділу оцінки
впливу на довкілля Козлюк Руслан Володимирович
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої
діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу
на довкілля
Рішення про провадження планованої діяльності (висновок з
оцінки впливу на довкілля) Управління екології та природних ресурсів
Волинської облдержадміністрації
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган,
уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)
5.Строки, тривалість та порядок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час
і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів
(не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного
опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що
передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість
має право подавати будь–які зауваження або пропозиції, які, на її думку,
стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції,
надані після встановленого строку, не розглядаються.

пом’якшувальною обставиною. А
судили тоді хлопця за декількома
статтями. «По–перше, 117–та через
17–ту, це замах на злочин і не доведення злочину до кінця. Тобто, спершу він зробив спробу зґвалтування,
але не зміг, там було так написано:
«Іванісов не довів свій злочинний
умисел до кінця із незалежних від
нього причин — через відсутність
ерекції». Але потім він все-таки
зґвалтував, тож отримав 118–ту —
зґвалтування неприродним способом, тобто змусив потерпілу зробити мінет», — відверто розповів
колишній працівник колонії.
«Чіпати його (Іванісова. — Ред.)
не чіпали, начальник загону особисто за цим наглядав. Тато, думаю,
постарався. Він був «запакований»,
«грівся» добре, ділився передачами. Звільнився умовно–достроково», — підсумував оповідач.
Зі свого боку Юрій Бутусов,
посилаючись на дані видання
«Цензор. Нет», додав, що скандал
навколо нардепа Романа Іванісова
і розкриття деталей його біографії пояснюються «переділом сфер
контролю над нелегальними бурштиновими копальнями у Рівненській області». Нібито в ньому фігурує регіональне керівництво «Слуги
народу» і нові ватажки різних угруповань силовиків.
…Нам казали, що у новий парламент набирають чесних «людей з
народу». Але ж народ — це не тільки махінатори, брехуни, любителі
повій, гвалтівники, казнокради та
«рішали»! Сподіваємось, що ці дикі
скандали були останніми, і фракція
Зеленського перестане шокувати
українців своїми «слугами». Тим
паче, що пана Іванісова після таких публікацій нібито виключили з
фракції «Слуга народу».

Громадські слухання (перші) відбудуться 18.12.2019 о 12.00 у Будинку культури с. Дубечне, Дубечненська ОТГ (Волинська обл., Старовижівський р–н, с. Дубечне, вул. Незалежності, 20)
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських
слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА,
43027, м. Луцьк, вул. Київський майдан, 9, тел./факс (0332) 740 132
e-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua. Контактна особа —
начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Козлюк Руслан Володимирович
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції,
та строки надання зауважень і пропозицій
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього
оголошення Управлінням екології та природних ресурсів Волинської
ОДА (43027, м. Луцьк, вул. Київський майдан, 9, тел./факс (0332) 740 132,
e-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua. Контактна особа — начальник відділу
оцінки впливу на довкілля Козлюк Руслан Володимирович). Зауваження
і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 163 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації можна ознайомитись у приміщенні Дубечненської сільської ради
— Дубечненська ОТГ з 02.12.2019 р. з 9.00 до 17.00. Староста: Костючик Анатолій Петрович. Адреса: Волинська обл., Старовижівський р–н,
с. Дубечне, вул. Незалежності, буд. 20. Тел. 03346-93017.
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ПОЛЬОВИЙ (і не тільки) СЕКС
Чим ЦЕ небезпечно…
— Ви щось таке розповідаєте, що мені
соромно вас слухати, — підкреслено
літературною мовою каже дівчина.
Але очі зблискують від цікавості
до розмови двох тіток передпенсійного
віку
Анастасія ПЕЦЕНЮК,
дослідниця європейського заробітчанства

о оце ж я зрозуміла
вже, що далеко не всі їдуть
за кордон працювати зі своїми робочими візами! Колись жила в одному
приватному готельчику, кімната на другому
поверсі. Дивлюся зранку у вікно — а там
чоловіки попід вікнами ходять, якого хочеш стилю — від бруднувато-бомжуватих
до інтелігентно-ділових. Наcтупного ранку
картина та сама, а на третій день мене взяла така цікавість, що почала розпитувати
жінок, що ж то відбувається, — розповідає
Василівна. — А вони сміються, мовляв, ти що,
нічого не розумієш, не бачиш?
— І не розумію, і не бачу нічого, крім отих
дуже «різношерстих» чоловіків, — продовжує Василівна.
— Та он же у нас навпроти «прийом» іде
вже третю добу! — сміються жінки.
— Там поселилася така молода симпатична, що приймає всіх, — переморгуються
всезнаючі. — Он бачиш, білизна її на шнурку
висить? То знак для обізнаних!

—Т

куди господар їх оперативно доставив. Слава
Богу, що поліції не викликав.
— А я бачила двох красунь, які їхали з відпочинку з Єгипту і прилягли на подвір’ї у пана
Яцека перепочити. Всі полуниці збирають,
а вони в бікіні на подвір’ї, перевтомлені
Єгиптом… — додає 30-річна мати трьох дітей. — Ох і сердився тоді пан! Йому ж урожай збирати треба, сезон трускавковий короткий, фіглі-міглі можуть дорого обійтися,
та й дружина у нього гарна. Десь до тижня
ці відпочивальниці стегнами повиляли і подалися кращого-легшого чогось шукати.
— А ти чого не загоряєш? — запитує молодий хлопак у 40-літньої українки.
— Та я ж до праці приїхала, — відповідає
та.
— Можна поєднувати одне з другим, —
заохочує син господаря. — Тут минулого літа

“
І колись таке було. Але «Кохайтеся, чорнобриві, та не з чужаками...»

— Який знак?! Це про що? — яскраво передає свої емоції Василівна.
— Та ж про секс! Якщо жінка в день приїзду на нове місце вивішує свою білизну, значить, «доступ до тіла» відкритий вдень і вночі, — пояснюють заробітчанки з досвідом.
— А де вона працює? — знов смішить жінок Василівна.
— Так це ж вона й працює! Всі на роботу, а дівчина — в халат і двері нарозпашку!..
Правда, виселяють її вже сьогодні.
Василівна ще довго повертається до риторичного запитання, як же так можна себе
поводити молодій дівчині і як же то бідна
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дитина буде в чужій країні без житла. Однак
у відповідь — стільки ж сміху і нових іcторій
на задану тему.
— До одного пана на збирання малини
приїхали чоловік і жінка. Зазвичай українці
ставлять дорожню сумку і біжать до роботи, фактично без перепочинку, а ці сказали, що поки розпакуються, поки пообідають,
то не буде коли працювати — хай вже зранку.
Зранку виявилося, що прихворіли люди в дорозі — знов працювати не йдуть. Лікуються.
Третього дня аж під обід іде пан довідатися,
як їхнє здоров’я, а там — ціла оргія! Через пів
години вони вже були на автобусній зупинці,

— Якщо жінка в день
приїзду на нове місце
вивішує свою білизну,
значить, «доступ
до тіла» відкритий вдень
і вночі, — пояснюють
заробітчанки з досвідом.

жінки втричі повніші від тебе трускавки збирали в бікіні.
— Та що тут страшного? Можна й позагоряти, — кажуть полячки середнього віку
і починають потрохи знімати одяг. Оскільки
ділянка розташована біля дороги з інтенсивним рухом, то реакція водіїв авто однакова:
гучні сигнали. Полячки сміються так само,
як і українки, і «тлустенько» жартують.
… Ніде й ніхто сексу не відміняв! Питання
тільки міри, місця, часу і ще... людських почуттів, а не суто поклик інстинктів.
Моралізувати — марна трата часу. Осуджувати — тим більше. Адже між тими малиново-трускавковими кущами зародилося чимало серйозних почуттів, результатом яких
стали зіграні весілля і чудові діти. До того ж
у молодих сім’ях, народжених у тих спільних заробітчанських буднях, значно більше
взаєморозуміння і підтримки, ніж у романтично-цукеркових плануваннях сімейного
життя. Є в цьому своя романтика і свій здоровий авантюризм, який додає гостреньких
відчуттів до стосунків.
Чим ЦЕ небезпечно в чужій країні —
не про загрози вірусів і хвороб (хоч і це треба
мати на увазі). ЦЕ небезпечно хворобливою
репутацією, через яку будь-який чоловік
може дозволити собі справляти нужду перед
заробітчанками, бо «ви курви, поприїжджали
сюди зваблювати чоловіків». ЦЕ небезпечно
переконанням, що кожна українка готова
на будь-яку підступність, аби залишитися надовго в чужій країні, між чужими людьми і …
заволодіти чужим майном. (Але про ці пристрасті — наступного разу.)
Ти приходиш в чужий город,
А практично — в чужий народ,
І фактично — в чужу сім’ю
(Мо, гніздечко й собі зів’ю?)
Ти приходиш на місяць-два,
Та змінилося все! — овва!
І уже ти газдиня тут,
А не ЗЕРОбітчанка!
Урок 1: для всього — своє місце і свій час,
для сексу — зокрема;
Урок 2: через неправильне поводження
із сексом можна втратити мешкання і роботу!
Урок 3: секс без сім’ї такий самий,
як і сім’я без сексу.
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Про чудодійну липку стрічку,
в яку повірив увесь світ
— Влітку зустріла давню
знайому, на правому
плечі — рожеві смужки,
подумала, може, якась нова
мода. А вона пояснила, що
це — тейп, спеціальний
пластир, яким лікує травму
руки. Мене цікавить принцип
дії такого засобу і чи він
справді допомагає, —
зателефонувала наша
читачка Олена Василівна
Литвак із Луцька. Спробуємо
розібратися
Оксана КРАВЧЕНКО

ПРОСЛАВИВСЯ СВОЇМ
ВИНАХОДОМ
ПІД ЧАС ОЛІМПІАДИ
«Батьком» методики кінезіотейпування є лікар альтернативної медицини Кензо Кесе з Японії,
який розробив її для профілактики спортивних травм і швидшої
реабілітації, якщо ушкоджень
не вдалося уникнути. Він працював із командою гравців у сумо,
і щоб прискорити їхнє відновлення, не переривати тренувальний процес та дати змогу брати
участь у змаганнях навіть із легкими травмами, придумав спосіб,
як підтримати м’язи і суглоби,
не знерухомлюючи їх.
Кензо Кесе ще у 1970-х роках
винайшов водостійкий еластичний матеріал, який накладав
на проблемну ділянку тіла, якщо
виникали больові синдроми
в м’язах, сухожиллях та зв’язках, у суглобах та хребті, коли
гравців турбували підвивихи чи
розтягнення. Раніше ж лікарі
використовували жорсткі пов’язки, які заважали спортсменам
нормально рухатися. Нововведення оцінили позитивно, але
до 2008 року методика Кензо
Кесе не була надто популярною.
Підприємливий японець
знайшов спосіб, як заявити про
себе на весь світ. На той час він
уже мав фірму з виробництва
тейпів (на фото). Це — еластичні
клейкі стрічки, виготовлені з бавовни та покриті гіпоалергенним

спеціальним клеєм на акриловій основі, який активізується
температурою тіла, що дає змогу
розтягувати їх на 30–60 відсотків від початкової довжини.
За товщиною та еластичністю
вони подібні до людської шкіри,
тому не сприймаються як щось
чужорідне. Кензо Кесе мав усі
необхідні сертифікати, які підтверджували безпечність і якість
цих виробів.
І ось на Олімпіаду 2008 року,
яка проходила у Пекіні, фірма
Kinesio відправила 50 тисяч
рулонів тейпів. Кожен спортсмен
із 58 країн-учасниць мав змогу
безкоштовно скористатися ними.
Найкращу рекламу спеціальному
пластиру зробив американський
волейболіст Керрі Уолш, який
на момент змагань ще не повністю відновився після травми.
Він грав із накладеним тейпом
і допоміг команді здобути золото.
Після цього інтерес до винаходу японця став поширюватися
шаленими темпами не тільки
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Накладати тейпи повинен лікар, масажист або
реабілітолог, які можуть виявити так звані
тригерні точки — ділянки підвищеної чутливості
в межах локального м’язового ущільнення.

у спортивній медицині. Метод
кінезіотейпування стали використовувати в ортопедії, мануальній терапії, травматології,
неврології і навіть у косметології.
У 2016 році чудодійних клейких стрічок у світі було продано на 150 мільйонів доларів,
а у 2021-му, за прогнозами, ця
сума зросте до 270 мільйонів.
Чимало прихильників такого
способу реабілітації є і в Україні.
Нині послуги з тейпування можна
одержати у більшості українських міст, зокрема і на Волині.

«ЯК ПРИПЕЧЕ, ТО Й
ЗА СОЛОМИНУ СХОПИШСЯ…»
Так пояснила свій інтерес
до кінезіотейпування лучанка

звинувачення в порушеннях під
час рекламування своєї продукції. Щоб врегулювати претензії,
власникам доведеться заплатити
штраф у 1,75 мільйона доларів,
прибрати з етикетки словосполучення «позбавляє від болю»,
«запобігає травмам» і «забезпечує 24-годинне знеболювання
при кожному застосуванні».
Звісно, клейкі стрічки —
не панацея. Але чи означає
це, що кінезіотейпування
не допомагає людям? І чому тоді
упродовж багатьох років цей
метод широко застосовують? Наприклад, в Австралії його давно
взяла на озброєння класична
медицина. Використовують
тейпи не тільки при проблемах

з опорно-руховим апаратом.
Набирає популярності так зване
естетичне тейпування шкіри
обличчя та шиї, яке застосовується в косметології. Кажуть,

процедури зменшують зморшки,
поліпшують чіткість овалу облич
обличчя, допомагають підтягнути лінію
підборіддя, а також знижують
больові відчуття при запаленні
лицьового нерва. Застосовують
їх і для боротьби з целюлітом,
і при вагітності та після пологів. Невже це все лише модна
«фішка»?
Дослідження на цю тему
проводили неодноразово, були
навіть спроби з’ясувати, чи впливає колір стрічки на результат
лікування. Вивчали, як реагує організм на тейпи загалом і якою є
місцева реакція. Однак, більшість
висновків досі сприймаються
неоднозначно, адже багато
залежить від індивідуального больового порога, виду травми, яка
у кожного має свої особливості,
кваліфікації спеціаліста, який
проводить кінезіотейпування.
У Луцьку метод практикує
відомий ортопед-травматолог
із понад 30-літнім стажем роботи,
лікар вищої категорії Микола
Наїдко. Ми звернулися до авторитетного фахівця з проханням
дати роз’яснення нашим читачам, яких цікавить ця тема.
— Метод кінезіотейпування,

Фото images.by.prom.st.

l ЧИ Ж ПАНАЦЕЯ?

при вмілому його застосуванні, доволі ефективний. Клейка
стрічка підтримує м’язи під час
руху, запобігає їхній перевтомі,
розтягненням, зменшує відчуття
болю, частково розвантажує суглоби, фіксуючи їх у правильному
фізіологічному положенні. Але
накладати тейпи повинен лікар,
масажист або реабілітолог, які
можуть виявити так звані тригерні точки — ділянки підвищеної
чутливості в межах локального
м’язового ущільнення, і знають,
як діяти в таких випадках. Якщо ж
за справу беруться непідготовлені, необізнані люди, то розраховувати на ефект не доводиться.
Я часто стикаюся з наслідками
некваліфікованої допомоги, самолікування. Як завідувач центру
артроскопії та малоінвазивних
втручань Волинської обласної
клінічної лікарні, де ми «ремонтуємо» хворі суглоби, раджу з усіма
сумнівами, а тим більше зі скаргами на здоров’я звертатися до фахівців, які в кожному конкретному
випадку визначать правильну
стратегію і тактику лікування, —
наголошує Микола Ігорович.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
1. Повна назва документа державного планування:
Детальний план території комунальних об’єктів (для тимчасового зберігання ТПВ) в адміністративних межах Куликовичівської сільської ради Маневицького району Волинської
області (за межами населених пунктів).
2. Інформація про замовника:
Маневицька районна державна адміністрація (Адреса:
44600, смт. Маневичі, вул. Незалежності, 30).
3. Вид та основні цілі документа державного планування:

Визначення параметрів забудови земельних ділянок,
планувальна організація забудови та інженерного забезпечення території, визначення містобудівних умов та обмежень, зв’язок з іншими документами державного планування.
У ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні
наслідки реалізації документа державного планування
«Детальний план території комунального об’єкта (для
тимчасового зберігання твердих побутових відходів) в ад-

міністративних межах Куликовичівської сільської ради Маневицького району Волинської області (за межами населених пунктів)», зокрема вплив на довкілля.
4. Інформація щодо запланованих інформаційних
заходів:
З повним текстом заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можна ознайомитися на офіційному сайті Маневицької районної державної адміністрації
http://www.manadm.gov.ua/, розділ «Оголошення».

8

«ЦІКАВА

28 л
листопада 2019 Четвер

Газета НА ВИХІДНІ»

Велика сторінка для Пані

l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

На прогулянку
виходять
парасолі
і плащі

l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ

Для будь-яких змін у житті потрібна пауза
Є жінки, які, повертаючись з роботи,
ніколи не біжать із порога на кухню
терти картоплю на деруни або
крохмалити підковдри. Вони лягають
на 20 хвилин подрімати — і тільки
потім беруться за домашні справи.
Та більшість із них вважає, що
відпочинок — для слабких, а ті, хто
має цілі, повинен працювати 24 години
на добу
они багато років не беруть відпусток.
Десятки літ не купаються ні в Чорному, ні в Червоному, ні в Середземному
морях, не піднімаються на Говерлу, не ходять
вулицями Будапешта, Кракова, Львова і не милуються краєвидами Дніпра. Вони сплять
по 5 годин на добу і наполегливо роблять
кар’єру, щиро вірячи, що кожна перерва відкине їх на кілька років назад. Ось тільки тіло
підводить: падає зір, здають нерви і болить
серце.
Але природа мудріша, є закон нейтрального становища. Він простий: для будь-яких
змін у житті потрібна зупинка. Привал. Можливість перевести дух, витерти піт, з’їсти ла-

занью і підфарбувати губи. Перевірити рівень
пального у власному енергетичному «баку»,
щоб уникнути ризику застрягти посеред
дороги.

“

В

Анатолій КАЧАН

Водить осінь хороводи
То із листя, то з дощів,
На прогулянку виходять
Парасолі і плащі.

Якщо перерви ігнорувати
і мчати зі швидкістю
200 кілометрів за годину —
нас зупинять обставини:
застуди або досить серйозні
хвороби…
Фото g.cz.

Неможливо на повному ходу вписатися
в поворот. Нереально вибратися з лісу, не зупинившись і не визначивши північ — південь.
Паузи потрібні на кожному кроці: перед
стрибком у воду або у висоту, перед узяттям
фінішного акорду під час виконання музики
Бетховена, перед виходом на сцену і початком нових стосунків.
Ми зупиняємося під час різдвяних свят

і на червоне світло. Фігурист — перед виконанням потрійного розвороту. Шахіст — обдумуючи наступний хід. А якщо перерви ігнорувати і мчати зі швидкістю 200 кілометрів
за годину — нас зупинять обставини: застуди
або досить серйозні хвороби…
У житті все ритмічно: день — ніч, зима —
літо, вдих — видих. Навіть на дискотеці чер-

гуються швидкі й повільні композиції, та й
тренажери ставлять на профілактику.
Тож мав рацію якийсь просвітлений чоловік, стверджуючи, що в житті обов’язково
повинні бути моменти, коли з нами нічого
не відбувається: ми просто сидимо і дивимося
на світ. А світ у цей час дивиться на нас.
За Іриною ГОВОРУХОЮ.

l СЕКРЕТИ КРАСИ

Щоб усмішка була голлівудською
Фото gazeta.ua.

Бажання відбілити зуби виникає
в багатьох із нас. Послуги
професіоналів коштують дорого.
Крім того, така процедура може
пошкодити емаль. На щастя,
є чимало способів зробити їх
білосніжними природними засобами
в домашніх умовах
икористання харчової соди. Одна
з корисних її властивостей полягає
в тому, що вона асорбується емаллю, усуваючи при цьому наліт і плями.
Тож можна застосувати цей засіб як зубну
пасту, змішавши столову ложку її з невеликою кількістю води. Консистенція повинна
нагадувати густу сметану. Почистіть цією
сумішшю зуби і залишіть на 10 хвилин. Потім прополощіть рот теплою водою. Через
5 хвилин чищення повторіть.
Сода плюс паста. Змішавши їх порівну, почистіть зуби і прополощіть, як у попередньому варіанті. Ці способи досить
ефективні. Щоправда, перший вимагає
більше часу, але його результат кращий.
Крім того, чистити однією содою можна
раз на тиждень. Другий спосіб відбілювання займає менше часу. Його можна застосувати кілька разів.
Яблучний оцет. Він не дуже приємний
на смак, але його ефективність хороша.
Візьміть трохи оцту в рот, не ковтаючи.
Потримайте трохи. Ретельно прополощіть
зуби теплою водою. Застосовувати цей
спосіб можна раз на тиждень.
Яблучний оцет і сода. Змішайте оби-

В
ОБРОБКА

ОБРОБКА

Видалення верхньої квіткової
луски, лишається висівкова
оболонка зерна

Видаляють усі оболонки,
і рис стає білим

ЦІННІСТЬ

З оболонкою йде багато
корисних речовин,
лишається крохмаль
та трохи білка

Зберігає корисні властивості,
багатий на клітковину
та вітаміни групи В, білок

ЦІННІСТЬ

ОСОБЛИВОСТІ

ОСОБЛИВОСТІ

Зберігається недовго,
щільний, має горіховий запах

Довго зберігається, смак
і аромат виражені слабко

ЩО ПРИГОТУВАТИ

ЩО ПРИГОТУВАТИ

Гарніри, плов, салати,
паелія, супи

хвилин

ОБРОБКА
Потрібно замочувати,
обробляти паром,
висушувати, видалити
висівкову оболонку

ЦІННІСТЬ
Рис зберігає 80 %
корисних властивостей

ОСОБЛИВОСТІ
Розсипчастий, має
горіховий аромат

Гарніри, плов, супи, каші, ЩО ПРИГОТУВАТИ
Гарніри, плов, салати
запіканки

хвилин

хвилин

ОБРОБКА
Мінімальна обробка

ЦІННІСТЬ
Майже як у коричневого,
багато амінокислот,
вітаміни групи В

ОСОБЛИВОСТІ
Ніжний, із приємним
ароматом

ЩО ПРИГОТУВАТИ
Гарніри (в перемішку
зі звичайним рисом
і окремо), салати, супи

хвилин

дві речовини. Нанесіть на зуби. Залиште
на 5—10 хвилин. Прополощіть рот теплою
водою. Потім почистіть.
Апельсинова шкірка і лавровий
лист. Таке поєднання — чудовий і дешевий метод відбілювання в домашніх умовах. Очистіть апельсини від шкірки. Візьміть кілька шматочків її і втирайте в зубну
емаль. Розітріть лавровий лист на порошок. Також нанесіть його на зуби. Залиште
на 5 хвилин. Прополощіть рот теплою водою. Цей метод найкраще застосовувати
раз на тиждень.
Шкірка бананів. Вона не шкодить
емалі. Візьміть невеличку її частинку, протріть нею зуби. Через 2—3 хвилини прополощіть рот теплою водою. Таке чищення
можна робити раз–два на тиждень.

Там розмову парасолі
Iз плащами завели:
«Ах, як довго у неволі,
У темниці ми були.
Та вернулися тумани,
Задощило в небесах —
I тепер ми у пошані,
Знов нас носять на руках».
I прийшли тоді до згоди
Парасолі і плащі,
Що найбільша насолода —
Це коли ідуть дощі.
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Уміти «видихнути» «Сподобалась мені,

Оксана КОВАЛЕНКО,
мама

атруся – третя дитина, яка чує
це від мене. Але вона перша, яку
мама запрошує у кафе або пропонує відкласти домашку на пізніше, щоби прогулятися
з братиком. Життя підкидає багато чого для роздумів
і висновків: не все зіткане з обов’язків і не мусово виконувати їх уже й негайно, якщо все у дитини повстає.
Таке буває, коли діймає «текучка» або більш чи менш
неприємні події складаються одна до одної, як непотрібні пазли… Зауважити чи розгледіти таке світовідчуття у сина чи доньки – це перший крок, наступний
– забарвити навколишнє додатковими подіями, які
перемкнуть увагу і покажуть, що не все так кепсько
або «ніяк».
Їм – малим – теж треба видихати! Сходити в кіно,
пограти в м’яча. Пожити з рідними не тільки побутовим щоденням, а відпочинком або несподіванками.
Моя подруга недавно ходила з донькою 9-класницею
у її музгурток слухати скрипку, а ще – на манікюр. Для
мене це повчально. Доросла і дуже заклопотана жінка
«вийняла» себе зі своєї колії, щоб «пожити тільки удвох»,

К

“

Головне для «ока» – уміти читати
«знаки». Мова не лише про понурі плечі,
сумовитий погляд, характерний змах
рукою, що каже про байдужість, довге
безцільне лежання, а й про «переддень»
такого стану.

удвох озирнутися навколо і розгледіти більше. В українській мові є слова «виднокрай» і «світобачення» – перше
стосується того, що можемо зафіксувати зором звичайним, а друге – внутрішнім. Головне для «ока» – уміти читати «знаки». Мова не лише про понурі плечі, сумовитий
погляд, характерний змах рукою, що каже про байдужість, довге безцільне лежання, а й про «переддень»
такого стану. Батьки це все вміють відчувати, лише за
заклопотаністю не звертають на це уваги.
…Тільки недавно у мого найменшенького зникла
нова звичка, що народилася з початком відвідування дитсадка: виглядало так, що він вдихав повітря та
не міг видихнути. (У садочку дуже стримувався і не
плакав.) Я шукала про це в інтернеті, питала у знайомої психотерапевтки… А воно врешті поділося після появи нашої традиції – після садочка ми почали
гуляти (збирали каштани, кружляли майданчиками,
малий проводив мені екскурсію поміж гірками) – плита, прання, ноутбук лишалися вдома, телефон лежав
у глибокій кишені, і ми справді були тільки удвох,
уважні одне до одного і при спільній справі. Моє дитя
буквально стало нормально вдихати і видихати цей
світ. А я, озираючись, дякую теплій осені і ще не знаю
якому відчуттю (на жаль, не спеціальному рішенню),
що так сталося. Я справді багато читаю літератури про
дитячу психологію, і бачу, що ніяка книга не опише до
деталей усі можливі симптоми і наслідки, ямки і пагорби виховання. Дуже багато покладено на батьківську
інтуїцію, уважність, зацікавленість, любов і… вміння
«видихати» самому!
Цікаво, що ви думаєте про ці речі? Пишіть на
котрусь з електронок: okovalenko74@gmail.com та
tsikava.gazeta@gmail.com.

сподобалась мені тая
дівчинонька…»
Ех, як шкода, що спочатку має бути заголовок і підзаголовок
ок у ст
сстатті,
тат
атті
ті,,
а не текст запитання. Бо так уже хочеться співати, хоч мені і ведмідь
веддм
дмідьь на ввухо
дмід
ухоо
ух
наступив, коли швендяв якось по нашому поліському городу.
ду.
у Спів
ССпівати
піват
атии
тому, що з другої спроби ви все ж змогли розгадати, як виявилося,
вилося, «доволі
легке, але закручене запитання»
Грицько ГАРБУЗ

як от «я сі тащу від неї», але до пісні
те не пасує, бо «ні до складу, ні до ладу»
і цілувати коня (хоч він у нас переможець!) ніхто не буде! ☺
Тільки з підказкою мізки запрацювали
енергійніше, пошукали співочих депутатів, відкинули Поплавського і Ляшка (репертуарчик не той!) і зупинились на Вакарчуку з українською народною піснею
«Ой, чий то кінь стоїть», яку почув від
своєї бабусі і яку дуже любить виконувати!
А де кінь, то там — сани і віз! Отака
розв’язка вашої складної загадки. Попередньо у мене крутилась версія «ранок,
вечір і день», але речення про технічний
прогрес цю версію перекреслювало…
Дякую, завдання ніби й легке,
але ж так закручене!!!»
І ми вам дякуємо за щирість оповіді,
пані Ірино Малиновська із Ковеля Волинської області. Ваша історія заслужила на 150 гривень призових — віват!
А по 100 гривень, згідно з нашим
жеребкуванням, яке провів знаменитий
редакційний дядя Коля (Микола ібн
Анатолій), котрий приймає навіть серед
ночі ваші есемески і квитанції про передплату «Цікавої газети», серед 5 учасників
конкурсу, що вказали правильну відповідь — «Сани, Віз, Кінь» — дістануться
двом волинянкам: Марії Книш із села
Смідин Старовижівського району і Тетяні Потаповій із Ковеля.
Переможцям нагадуємо: щоб отримати чесно зароблений гонорар, треба
надіслати на адресу редакції копії першої та другої сторінок вашого паспорта,
а також ідентифікаційного коду (номер
телефону бухгалтерії: (0332)72–71–
07, пароль незмінний: «Гарбуз із секретом» — ☺).
А нам час оголошувати нове завдання.

тож, «щас спайом» запитання,
про яке завели мову, бо ті, хто
вперше знайомиться з нашим
інтелектуальним конкурсом, подумали
вже, що щось таке екзотичне зібрав цієї
осені зі свого городу пан Гарбуз і накурився вже цієї екзотики…

О

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 44 (2019)
І хоч науково-технічний прогрес пішов уперед, ще є на світі і дуже потрібні
ці брати. Двоє з них кажуть, що добру
частину року бувають щасливі. А третій — що не дав йому Бог ні дня щастя.
Хоча кожен у це слово вкладає свій смисл.
Перший каже, що щасливий, коли на вулиці тепло, бо можна скільки хоч байдики бити. Хоч «лєто красноє пропєла» —
це не про нього.
Другий — навпаки: коли дуже зимно,
дає волю нічогонеробінню. А ось третій
і в жар, і в холод мусить бути у строю.
Він, до речі, став героєм популярної народної пісні, яку переспівав один відомий
український нардеп. Ці слова, якщо перефразувати на галицький манер, звучать у другому реченні приблизно так:
«Я сі тащу від неї!»
Що за три брати знаходяться
у гарбузі?
Ну а далі я вже не можу стриматися — ні, не співати, а щоб передати слово тріумфаторці конкурсу історій, як шукали правильну відповідь.
«Ой, чий то кінь стоїть,
що сива гривонька.
Сподобалась мені,
сподобалась мені
Тая дівчинонька…»
Вітаю пана Грицька Гарбуза цією
українською народною піснею разом
із депутатом і співаком Святославом
Вакарчуком!
Славко, можливо, й вживає у розмові з друзями львівські діалекти,
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«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 48 (2019)
По тєліку часто показують кадри
із закордону, де навіжена юрба гониться
М
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доводить, що безплатний сир буває не тільки у мишоловці. Але скільки травм буває
пов’язаних із тією забавою, мама мія!
Якщо обійдетеся лише синцями і забоями, можете вважати себе щасливчиком.
Проте з року в рік забава повторюється, бо така, мовляв, наша старовинна
традиція, адже пам’ять про предків і їхні
діяння — святе.
оноваНа запропоновагодні
ному нами сьогодні
фото одного з голів
ловних символів
ресучасного прогрето
су теж багато
брахто побачив зобраабаження древньої забави з найбільшого острова Європи. Один із головних елементів цієї гри є і у відомій усім українській
народній казці, в якій одна героїня його
народила, а друга — погубила…
Але в гарбузі ми заховали побратима по життю іншого головного предмета із забави з найбільшого острова
Європи. Хоч водночас і його антипода.
Бо є більш небезпечною штукенцією і в
забаві не використовується.
Що за предмет ми заховали у гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати до 11 грудня тільки у вигляді sms–повідомлення на номери:
0501354776 і 0672829775 (наприклад:
«М’яч», «Три ведмеді», «Марта Гончарук»).
Увага: з одного номера можна відправляти лише одне sms! Цей номер
і братиме участь у жеребкуванні при
розіграші призових 200 гривень, якщо
правильних відповідей буде більше
двох. А ще спеціальний приз — 150 гривень — отримає той, хто в листі на поштову адресу (43 025, м. Луцьк, просп. Волі,
13) чи електронну (tsikava.gazeta@
gmail.com) найяскравіше опише, як шукав чи шукали правильну відповідь.
Знаходьте на сайті volyn.com. ua
попередні завдання конкурсу
під гештегом #Гарбуз із секретом.
До зустрічі!

А

Представництво польської агенції
оголошує набір працівників на склади брендового
одягу в околицях м. Лодзі
PОбов’язки: комплектація замовлення, упаковка, сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
PЗаробітна плата – від 20 000 грн+премії.
PБезкоштовні обіди, чай, кава.
Житло: 325 грн/міс, хороші умови проживання.
P
Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи,
надалі бажаючі можуть подаватися на карту побиту.

Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.

Відповіді на сканворд
за 21 листопада

«Мамо, а можна я не піду в школу? От моїм
друзям дозволяють не йти, коли вони дужедуже не хочуть, а ти мені ніколи не дозволяєш!»
– таку вимогу час від часу озвучує моя
школярка-п’ятикласниця. Я, її мама, залишаюся
непохитною зі своїм забралом-аргументом: «Але
ж ти здорова! У тебе все гаразд, чому ти маєш
втрачати можливість здобути знання?»
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Вишивальниця найбільшої книги
в Україні Олена Медведєва:
«Я гаптую трьома мовами.
Російською не роблю цього
принципово!»
Фото uairivne.

Кожна сторіночка книжки-мініатюри оздоблена візерунком. У цій підібрані орнаменти,
які збирала Олена Пчілка.

Закінчення. Початок на с.1
Оксана КОВАЛЕНКО

зятися з голкою за те, до чого нині сідають із клавіатурою, Олені захотілося
десь так з десяток років тому. Підштовхнув син Андрій. Він писав казки, а їй захотілося, щоб оповіді оселилися у прекрасних
книжках. Жінка спробувала вишивати-писати і зрозуміла, що хрестик «дає» надто великі
літери. Вона випробовувала письмо на полотні, одночасно розпитувала про уже придумане іншими людьми — і зрозуміла, що ці
терени майже чисті.
Сьогодні в Олени Медведєвої є патент
на авторські вишивані літери технікою «стебнівка» (на великі кирилицею та на польські
й англійські). Скільки було випорото-розчарованого — вона не каже, натомість знову
вдивляється у створене, усміхається і зауважує, що російською не вишиває принципово. Бо Українка. До кожної нової книги
готується довго і ретельно: «Мені важлива
кожна дрібничка. Я вивчаю сторінки навіть
напам’ять, тому що мені важливо відчути дух
самої поезії, дух часу. Обов’язково, якщо є
така можливість, я відвідую місця, де ця людина бувала, де вона жила. Скажімо, я поїхала до Колодяжного… І потрапила на свято
Різдва. Тоді холодно було, снігу багато, але
для мене важливо було побувати в тій місцевості, де жила Леся Українка, подивитися
на її кімнату, доторкнутися до речей, яких
вона торкалася. Тим більше, що я побачила
гольник, вирізаний із дерева горіха, і там
було кілька голочок — тож пощастило мені
однією з тих голок, що, ймовірно, була в руках Лесі Українки, вишити кілька слів у цій
книзі!»
Питаю, чи не болить спина від вишивання. «Чому ж ні, болить. І зап’ястя», — відповідає і знову усміхається. Мовляв, хіба це вар-

В

те уваги, коли виходить же: «Ти його
уявляєш по-одному, а книга настільки
самодостатня, що коригує цей процес.
Як особистість, як дитина народжується. Я інколи можу назвати себе багатодітною книжною мамою». Їй з названими дітьми непросто. Олена Медведєва
каже, що іноді вишивання змушує шукати віддиху у музиці, бо трагічні сторінки дуже пригнічують, як-от Шевченкова
«Катерина»: «Маю себе якось відволікати, тому що скільки трагізму… А оскільки я — людина українського духу, не чужинка, я рідна, воно мені болить».
Оленине Євангеліє від св. Матвія
7 листопада офіційно назвали рекордом України як найбільшу рукотворну
книгу. Усі релігійні фоліанти зберігаються у дерев’яних скринях. А жінка ж
вишиває ще й мініатюрки: знакові Лесині чи Шевченкові фрази у малесенькій книжечці-пташинці вагою всього
90 грамів замовляють у вишивальниці
і музеї, і школи, і на подарунок, особливо емігранти.
Є й історія з «Кобзарем»: коли фоліант був у Музеї друкарства в Острозі,
туди саме приїхали актори зі слабким
зором та незрячі з фільму «Поводир».
Як тільки довідалися, що є вишиваний
«Кобзар», — взялися пучками пальців
читати опуклі літери «з Шевченка». Вишивка для них була як шрифт Брайля.
Про свої вишиті шедеври і роки
Олена каже, що то її розмова з Україною: «Я вважаю себе людиною, яка
не просто любить, а хоче послужити
своїй землі, своїй державі, своєму народові. То я поєднала і українське слово, і українське мистецтво в одній книзі. І тоді ця гармонія зазвучала якось
так по-рідному, тепло».
Більше фото і відео — на сайті
volyn.com.ua.

“

Як тільки незрячі
довідалися, що
є вишиваний
«Кобзар», —
взялися пучками
пальців читати
опуклі літери
«з Шевченка».
Вишивка для них
була як шрифт
Брайля.

Щоб створити такий фоліант, Олена гаптує близько 2 років. Купує
найкращі тканину і нитки, щоб максимально подовжити книзі життя.
Під час вишивання намагається ні з ким не розмовляти: випорювати
тексти дуже складно.

ПОНЕДІЛОК, 2 ГРУДНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

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, 14:25 «Світ навиворіт - 3:
Танзанія, Ефіопія»
15:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:10 Т/с «Кухня»
21:45, 22:20 Т/с «Папік»
23:00 «Гроші 2019»

2 — 8 грудня

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

l ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Олена Зеленська: «Я можу насварити
свого чоловіка — мені ніхто не забороняє»

Лія ЛІС
оли нервуюся, я взагалі
не можу їсти, тому останнім часом їм набагато
менше», — зізналася вона. Попри
брак часу Зеленська все одно намагається готувати сніданки дітям:
«Як усі нормальні люди — омлетик,
вівсяночка, сирнички. Допомагає
іноді бабуся, іноді няня».

«К

«Я себе уявляла як Елеонора Рузвельт (дружина американського президента Франкліна Рузвельта, яка проявляла велику громадську та державну
активність. — Ред.), і тому у мене був
когнітивний дисонанс (внутрішній психічний конфлікт. — Ред.) щодо себе,
і іноді він і зараз ще існує. Не хочеться
бути тим, ким я не є. Тому кожного дня
намагаюся себе вмовити все ж таки
не нервувати і бути собою. Тому що
грати в те, якою тебе хоче бачити публіка, — це глупство, тому що кожна люди-

на хоче бачити тебе по-різному», — зауважила Олена Зеленська.
Перша леді зізналася, що президент хоче, аби вона завжди була поруч.
«І навіть іноді штовхає мене попереду. Але є правила протокольні, тож
інколи я повинна бути позаду», — додала вона.
Також Олена запевнила, що у їхніх стосунках із Володимиром нічого
не змінилося. «І у президента вдома
також нічого не змінилося. Ми вже багато років разом. Намагаємося вдома
поменше розмовляти про роботу. Але
якщо мені захочеться, можу посварити
його, ніхто не забороняє. Але краще,
щоб я його не сварила, бо в нього поганий настрій потім», — розповіла перша
леді.
Олена Зеленська зауважила, що
через нову роль дуже мало часу проводить вдома. «Хотіла б бути частіше.
Тому що іноді накопичуються невеличкі
питання, які я маю вирішувати як мама
і як дружина. І якщо за тиждень не знайшла часу на них, треба знайти якось
час в неділю чи суботу. Елементарно заплатити за квартиру, купити дитині новий одяг, запланувати відпустку, якщо
вона буде. Сходити на манікюр», — зазначила пані Зеленська.

Фото glavcom.ua.

Дружина президента розповіла
ТСН, як вдається поєднувати
роль першої леді, мами
і дружини. Зокрема й про те, що
«через стрес» стала менше їсти

«Але краще, щоб я його не сварила,
бо в нього поганий настрій потім».

ДО РЕЧІ
Олена Зеленська планує зайнятись реформою шкільного харчування. Вона, зокрема, розмірковує
над програмою «Яблуко для дитини». «У деяких країнах дітям дають
склянку молока і вони примусово
його випивають. А якщо у нас буде
програма «Яблуко для дитини»? —
запропонувала вона.

ВІВТОРОК, 3 ГРУДНЯ
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 11»
13:10, 14:20 «Світ навиворіт - 3:
Танзанія, Ефіопія»
15:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:10 Т/с «Кухня»
21:45, 22:15 Т/с «Папік»
23:00 «Міняю жінку - 14»

ІНТЕР
05.30, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.05, 12.25 Т/с «Султан
мого серця» 13.30 Т/с «Дамське
щастя» 14.30, 15.25 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство» 18.00, 19.00, 02.25
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.10 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Страсті по Зінаїді» 23.50 Х/ф «НЕ
СТРІЛЯЙТЕ В БІЛИХ ЛЕБЕДІВ»
03.55 «Орел і Решка. Шопінг» 05.10
«Top Shop»

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 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Черговий
лікар - 6»
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Спадкоємці»
23:20 Контролер

СТБ
07:30 Т/с «Коли ми вдома»
10:20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12:15 МастерШеф 12+
15:45, 18:00 Хата на тата 12+
17:25, 22:55 Відлік часу
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:20 Слідство ведуть екстрасенси
16+
19:10 Таємниці ДНК 16+
21:00 Т/с «Кохання. Побічний
ефект»
23:45 Один за всіх 16+

ICTV
05:35, 20:15 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Багач - бідняк
11:05 Антизомбі. Дайджест
11:50, 13:20 Х/ф «ДВІЙНИК»
14:10, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
16:50 Х/ф «ЛЕГІОНЕР»
22:35 Т/с «Юрчишини»
23:30 Скетч-шоу «На трьох» 16+

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10
«Ранок з Інтером» 09.20,
18.00, 19.00, 02.35 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11.15,
12.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРИ:
ПІДВІСКИ КОРОЛЕВИ» 13.50
Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРИ:
ПОМСТА МІЛЕДІ» 15.50
«Чекай на мене. Україна» 20.00,
03.20 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Страсті по Зінаїді» 23.50 Х/ф
«ТЕГЕРАН-43» 04.05 «Орел
і Решка. Шопінг» 05.15 «Top
Shop»

історія»
11:50 МастерШеф 12+
14:55, 19:05, 23:45 Хата на
тата 12+
17:25, 22:55 Відлік часу
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21:00 Т/с «Кохання. Побічний
ефект»

07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
10:10 Х/ф «ГІББІ»
11:50 Х/ф «ЛІЛІ - СПРАВЖНЯ
ВІДЬМА: ПОДОРОЖ У
МАНДОЛАН»
13:30 Х/ф «КРАДЕНЕ
ПОБАЧЕННЯ»
15:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
ICTV
Америка»
05:00 Т/с «Відділ 44»
18:10 Т/с «Мисливці за
05:45 Громадянська оборона
реліквіями»
06:40, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
20:00 «Орел і Решка. Морський
21:00 Факти
сезон»
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
22:00 «Орел і Решка.
10:00 Т/с «Ніконов і Ко»
Перезавантаження»
11:55, 13:15 Х/ф «ЛЕГІОНЕР»
14:15, 16:20 Х/ф
2+2
«САМОВОЛКА»
16:45 Х/ф «МУМІЯ: ГРОБНИЦЯ 06:00 Мультфільми
07:50 «Помста природи»
ІМПЕРАТОРА
09:35, 18:15 «Спецкор»
ДРАКОНІВ»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
20:15 Багач - бідняк
10:55 Т/с «Брати по крові»
21:25 Т/с «Пес»
14:50 Х/ф «ВОРОТА ПІТЬМИ»
22:20 Свобода слова
16:40 Х/ф «БАЛІСТИКА: ЕКС
23:55 Х/ф «ПРЕМ’ЄРПРОТИ СІВЕР»
МІНІСТР»
19:25 Т/с «Одинак»
НОВИЙ КАНАЛ 21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину-2»
06:20, 08:20 Kids Time

06:25 М/ф «Дозор джунглів»
08:25 Х/ф «ДЖЕК І БОБОВЕ
ДЕРЕВО»
12:00 Х/ф «ІСТОРІЯ ОДНОГО
ВАМПІРА»
14:15 Х/ф «СТРАШИЛКИ»
16:10 Х/ф «СТРАШИЛКИ 2:
УКРАЇНА
ПРИВИДИ ХЕЛОВІНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
18:00 Lе Маршрутка
Україною
19:00 Ревізор
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 21:55 Страсті за Ревізором
23:00 Сьогодні
МЕГА
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
06.00 Бандитська Одеса 07.40,
13:20, 15:30 Т/с «Черговий
01.40 Правда життя 09.15, 00.30
лікар - 6»
Речовий доказ 10.25, 22.35
Невідомий Китай 11.25, 18.10 Як
16:00, 23:30 Історія одного
працюють міста 12.20 Україна:
злочину 16+
забута історія 13.10 Містична
18:00 Т/с «Виходьте без
Україна 14.10 Скептик 15.10,
дзвінка 2»
23.30 Загадки Всесвіту 16.10,
19:50 Ток-шоу «Говорить
21.45 Життя після людей 17.10
Україна»
Смертельна зустріч 19.05,
21:00 Т/с «Спадкоємці»
20.50 Їжа богів 20.00 Прихована
реальність 02.45 Телеформат

СТБ

07:05 Т/с «Коли ми вдома»
10:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова

К-1
06:30 «TOP SHOP»

ФУТБОЛ-1
06:00 Інтер - СПАЛ. Чемпіонат
Італії
07:45, 21:00 Журнал Ліги
чемпіонів
08:15 Олімпік - Динамо.
Чемпіонат України
10:00 «Великий футбол»
11:45, 20:50 Топ-матч
12:00 Монако - ПСЖ. Чемпіонат
Франції
13:45 Баварія - Баєр. Чемпіонат
Німеччини
15:30, 18:50, 21:30 Yellow
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:05 Атлетіко - Барселона.
Чемпіонат Іспанії
17:55 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра
19:00 LIVE. Футбольні зірки
України 2019 Церемонія
нагородження
21:40 LIVE. Кальярі - Сампдорія.
Чемпіонат Італії
23:40 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра

СЕРЕДА, 4 ГРУДНЯ
НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:00 Kids Time
05:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:05, 22:00 Т/с «Новенька»
08:00 Т/с «Цілком таємно»
12:50, 16:55, 19:00, 23:00 Хто проти
блондинок? 12+
14:50 Т/с «Будиночок на щастя»
16:00, 20:55 Вар’яти 12+

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.10,
01.45 Правда життя 09.15, 00.35
Речовий доказ 10.25, 17.05
Смертельна зустріч 11.25, 18.05
Як працюють міста 12.20 Україна:
забута історія 13.10 Містична
Україна 14.10 Скептик 15.10, 23.35
Загадки Всесвіту 16.10, 21.45
Життя після людей 19.00, 20.45 Їжа
богів 20.00 Прихована реальність
22.40 Невідомий Китай 02.50
Прокляття скіфських курганів 03.35
Історія українських земель 05.10
Леонід Биков. Зустрічна смуга

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
11:10, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15:00 «Орел і Решка. Навколо світу»
16:00, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
20:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00 Мультфільми

07:50 «Решала»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
13:15 Х/ф «ШПИГУНКА»
15:45 Х/ф «211»
19:25 Т/с «Одинак»
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину-2»

ФУТБОЛ-1
06:00 Львів - Дніпро-1. Чемпіонат
України
07:45 Майнц - Айнтрахт. Чемпіонат
Німеччини
09:30 Журнал Ліги чемпіонів
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Yellow. Прем’єра
10:30 Маріуполь - Шахтар.
Чемпіонат України
12:15 «Великий футбол»
13:55 Ювентус - Сассуоло.
Чемпіонат Італії
16:00 «LALIGA ZAP». Чемпіонат
Іспанії. Прем’єра
16:15 Футбольні зірки України 2019
Церемонія нагородження
18:05 Олімпік - Динамо. Чемпіонат
України
19:55 LIVE. Бордо - Нім. Чемпіонат
Франції
20:45 Yellow
21:55 Топ-матч
22:15 «LALIGA ZAP». Чемпіонат
Іспанії
22:50 Чемпіонат Німеччини. Огляд
туру
23:45 Алавес - Реал. Чемпіонат
Іспанії

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, 14:15 «Світ навиворіт - 4:
В’єтнам»
15:25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:10 Т/с «Кухня»
21:45, 22:15 Т/с «Папік»
23:00 «Світ навиворіт»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.05, 12.25 Т/с «Султан
мого серця» 13.00 Т/с «Дамське
щастя» 14.30, 15.25 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство» 18.00, 19.00, 02.20
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.05 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Страсті по Зінаїді» 23.50 Х/ф «ГУГА» 03.50 «Орел і Решка. Шопінг»
05.10 «Top Shop»

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 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Черговий
лікар - 6»
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Спадкоємці»
23:20 Гучна справа

СТБ
07:00 Т/с «Коли ми вдома»
09:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
10:50 МастерШеф 12+
15:20 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 «Тільки скажи»
23:45 Зважені та щасливі 12+

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:35 Kids Time
06:10 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:40, 22:00 Т/с «Новенька»
08:40 Т/с «Цілком таємно»
14:05 Суперінтуїція 12+
16:00, 21:00 Improv Live Show 12+
17:00, 19:00 Діти проти зірок
22:55 Х/ф «ЖИВИЙ ТОВАР»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.05,
01.45 Правда життя 09.15, 00.35
Речовий доказ 10.25, 16.55
Смертельна зустріч 11.25 Як
працюють міста 12.25 Україна:
забута історія 13.15 Містична
Україна 14.00 Скептик 15.00,
23.35 Загадки Всесвіту 16.00,
21.45 Життя після людей 17.55 Як
працюють машини 18.55, 20.45 Їжа
богів 19.55 Прихована реальність
22.35 Невідомий Китай 02.50
Гордість України 05.35 Квітка Цісик

К-1

06:30 «TOP SHOP»
05:35, 10:10 Громадянська оборона 07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
06:30 Ранок у великому місті
11:10, 18:10 Т/с «Мисливці за
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
реліквіями»
Факти
15:00 «Орел і Решка. Навколо світу»
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
16:00, 22:00 «Орел і Решка.
11:55, 13:20 Х/ф «ВУЛИЧНИЙ
Перезавантаження»
БОЄЦЬ»
20:00 «Орел і Решка. Морський
14:15, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
сезон»
16:50 Х/ф «САМОВОЛКА»
20:15 Секретний фронт
2+2
22:35 Т/с «Юрчишини»
06:00 Мультфільми
23:30 Скетч-шоу «На трьох» 16+

07:50 «Решала»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:10 «Загублений світ»
12:55 «Помста природи»
13:15 Х/ф «ГОЛОДНИЙ КРОЛИК
АТАКУЄ»
15:15 Х/ф «ЛЮДИ ІКС»
19:25 Т/с «Одинак»
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину-2»

ФУТБОЛ-1
06:00 Топ-матч
06:10 Олімпік - Динамо. Чемпіонат
України
08:00, 21:55 Yellow
08:10 Ліон - Лілль. Чемпіонат
Франції
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Чемпіонат Іспанії. Огляд туру
11:15 Атлетіко - Барселона.
Чемпіонат Іспанії
13:00 Чемпіонат Німеччини. Огляд
туру
13:55 Ворскла - Колос. Чемпіонат
України
16:00 Баварія - Баєр. Чемпіонат
Німеччини
17:50 «LALIGA ZAP». Чемпіонат
Іспанії
18:05 Маріуполь - Шахтар.
Чемпіонат України
19:55 LIVE. Сент-Етьєн - Ніцца.
Чемпіонат Франції
22:05 Журнал Ліги чемпіонів
22:50 Чемпіонат Італії. Огляд туру
23:45 Брешія - Аталанта. Чемпіонат
Італії

П’ЯТНИЦЯ, 6 ГРУДНЯ

ЧЕТВЕР, 5 ГРУДНЯ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:15, 14:15 «Світ навиворіт - 4:
В’єтнам»
15:20 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:15, 20:50 Т/с «Кухня»
21:30, 22:00 Т/с «Папік»
22:30 «Право на владу 2019»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.05, 12.25
Т/с «Султан мого серця» 13.30
Т/с «Дамське щастя» 14.30, 15.25
«Речдок» 16.20 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство» 18.00,
19.00, 02.30 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 03.20 «Подробиці»
21.00 Т/с «Страсті по Зінаїді» 23.45
Х/ф «ІНТЕРДІВЧИНА» 04.05 «Орел і
Решка. Шопінг» 05.15 «Top Shop»

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 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Черговий лікар - 6»
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Спадкоємці»
23:20 Слідами енергетичної
капітуляції

СТБ
06:35 Т/с «Коли ми вдома»

08:30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
10:25 МастерШеф 12+
14:35 Хата на тата 12+
17:25, 22:55 Відлік часу
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
19:00 Зважені та щасливі 12+
20:55 Т/с «Тільки скажи»
23:45 Я соромлюсь свого тіла 16+

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
11:25, 13:20 Х/ф «ПРЕМ’ЄРМІНІСТР»
14:10, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
16:50 Х/ф «ДВІЙНИК»
20:15 Антизомбі. Дайджест
22:35 Т/с «Юрчишини»
23:30 Скетч-шоу «На трьох» 16+

НОВИЙ КАНАЛ
05:50, 07:05 Kids Time
05:55 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:10, 22:00 Т/с «Новенька»
08:10 Т/с «Цілком таємно»
11:00 Ревізор
13:55 Страсті за Ревізором
16:00, 21:00 Шалена зірка 12+
17:05, 19:00 Хто зверху? 12+
22:55 Х/ф «П’ЯТДЕСЯТ ВІДТІНКІВ
СІРОГО»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.15,
01.45 Правда життя 09.10, 00.35
Речовий доказ 10.20, 16.55
Смертельна зустріч 11.20, 17.55 Як
працюють машини 12.20 Україна:
забута історія 13.10 Містична
Україна 14.00 Скептик 15.00, 23.45
Загадки Всесвіту 16.00, 21.45 Життя
після людей 18.55, 20.45 Їжа богів
19.55 Прихована реальність 22.45
Невідомий Китай

К-1

1+1

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
11:10, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15:00 «Орел і Решка. Навколо світу»
16:00, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
20:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»

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»
13:35, 14:35 «Світ навиворіт - 4:
В’єтнам»
15:35 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:35, 23:15 «Ліга сміху»
22:50 «#Гуднайтшоу Валерія
Жидкова 2019»

2+2
06:00 Мультфільми
07:50 «Решала»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
13:10 Х/ф «ШАНГРІ-ЛА: НА МЕЖІ
ЗНИКНЕННЯ»
14:50 Х/ф «ДЕНЬ ПАТРІОТА»
19:25 Т/с «Одинак»
21:40, 23:15 Т/с «CSI: Місце
злочину-2»

ФУТБОЛ-1
06:00, 20:35 Yellow
06:10 Майнц - Айнтрахт. Чемпіонат
Німеччини
07:55 «LALIGA ZAP». Чемпіонат
Іспанії
08:10 ПСЖ - Нант. Чемпіонат Франції
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Чемпіонат Німеччини. Огляд
туру
11:15 Алавес - Реал. Чемпіонат
Іспанії
13:00 Огляд кваліфікації. Відбір до
ЄВРО- 2020
13:55 Боруссія (М) - Фрайбург.
Чемпіонат Німеччини
16:00 Ювентус - Сассуоло.
Чемпіонат Італії
17:50 Чемпіонат Італії. Огляд туру
18:45 Ліон - Лілль. Чемпіонат Франції
20:45 Маріуполь - Шахтар.
Чемпіонат України
22:50 Чемпіонат Іспанії. Огляд туру
23:45 Атлетіко - Барселона.
Чемпіонат Іспанії

СУБОТА, 7 ГРУДНЯ
1+1
06:10 Мультфільм
06:45 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
10:20 Х/ф «РОМАН З КАМЕНЕМ»
12:20 Х/ф «ПЕРЛИНА НІЛУ»
14:35 Х/ф «Я, ТИ, ВІН, ВОНА»
16:35, 21:30 «Вечірній квартал
2019»
18:30 «Розсміши коміка 2019»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Українські сенсації 2019»
23:30 «Світське життя. 2019»

ІНТЕР
06.15, 00.55 Х/ф «ХАЗЯЇН
ТАЙГИ» 08.00 «Шість соток»
09.00 «Готуємо разом» 10.00
«Корисна програма» 11.00 Х/ф
«РОЗМАХ КРИЛ» 12.50 Х/ф «У
ЗОНІ ОСОБЛИВОЇ УВАГИ» 14.50
Х/ф «ХІД У ВІДПОВІДЬ» 16.30,
20.30 Т/с «Страсті по Зінаїді»
20.00, 02.25 «Подробиці» 21.30
«Великий бокс. Енді Руїс - Ентоні
Джошуа» 02.55 «Україна вражає»
03.20 «Орел і Решка. Шопінг»
04.45 «Орел і Решка. Дива світу»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00, 15:20 Т/с «Спадкоємці»
17:00, 21:00 Т/с «Таксистка»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Одеса-мама»

СТБ
05:15 Хата на тата 12+
07:25 Прокинься з Ектором!
08:15 Зважені та щасливі 12+
10:10 Ток-шоу «Зважся!» 12+
11:10 Т/с «Тільки скажи»
15:05 Т/с «Кохання. Побічний
ефект»
19:00 Х-Фактор
22:10 Х-Фактор. Підсумки

голосування
22:50 МастерШеф 12+

ICTV
05:40 Скарб нації
05:45 Еврика!
05:55, 12:45, 18:45 Факти
06:20 Особливості національної
роботи
08:05 Я зняв!
09:50 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
13:00 Дизель шоу 12+
14:45 Т/с «Пес»
19:10 Х/ф «ЦАР СКОРПІОНІВ»
20:50 Х/ф «ЦАР СКОРПІОНІВ-2:
СХОДЖЕННЯ ВОЇНА»
22:50 Х/ф «ЛЕГІОН»

НОВИЙ КАНАЛ
05:40 Таємний агент. Пост-шоу
07:15 Lе Маршрутка
08:10 Діти проти зірок
12:05 Хто проти блондинок? 12+
14:05 Хто зверху? 12+
16:00 М/ф «Коко»
18:00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І ДАРИ
СМЕРТІ: ЧАСТИНА 1»
21:00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І ДАРИ
СМЕРТІ: ЧАСТИНА 2»
23:55 Х/ф «АБСОЛЮТНА
ВЛАДА»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.00,
23.35 Містична Україна 07.50
Історія українських земель
09.55 Речовий доказ 11.05
Вбити Гітлера 12.55 Куля для
Кеннеді 13.50 Загадки Всесвіту
15.30 Невідомий Китай 18.30
Україна: забута історія 21.00
Справжні багатства Землі
22.35 Таємниці Сонця 00.20
Бандитська Одеса

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:00 «Ух ти show»

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.05, 12.25
Т/с «Султан мого серця» 13.30 Т/с
«Дамське щастя» 14.30, 15.25, 23.50
«Речдок» 16.20 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство» 18.00,
01.40 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня» 03.10
«Орел і Решка. Шопінг» 04.35 «Top
Shop» 04.50 «Чекай на мене. Україна»

УКРАЇНА

14:30 Хата на тата 12+
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
23:50 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, 22:50 Скетч-шоу «На трьох»
16+
13:20, 16:20 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
16:50 Х/ф «ДИЯВОЛИЦЯ»
20:05 Дизель шоу 12+

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Абзац
06:55, 08:10 Kids Time
07:00 М/с «Том і Джеррі шоу»
08:15, 13:30, 21:40 Т/с «Новенька»
09:15 Х/ф «ШОПОГОЛІК»
11:30 Діти проти зірок
16:30, 19:00 Топ-модель поукраїнському 16+
22:40 Х/ф «П’ЯТДЕСЯТ ВІДТІНКІВ
ТЕМРЯВИ»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса 08.30,
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною 02.10 Правда життя 09.35, 01.00
Речовий доказ 10.45, 17.20
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
Смертельна зустріч 11.45, 18.20 Як
Сьогодні
працюють машини 12.45 Україна:
09:30 Зірковий шлях
забута історія 13.35 Містична
11:20 Реальна містика
Україна 14.25 Скептик 15.25, 00.10
13:30, 15:30 Т/с «Ти тільки вір»
Загадки Всесвіту 16.25, 22.10
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка 2»
Життя після людей 19.20, 21.10 Їжа
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
богів 20.20 Прихована реальність
21:00 Свобода слова Савіка Шустера 23.10 Невідомий Китай 03.20
Ліліпути 03.40 Органи на експорт
СТБ
04.30 Зворотний бік Місяця 05.15
Полювання на НЛО
06:10 Т/с «Коли ми вдома»
08:05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
К-1
історія»
10:05, 19:00, 22:45 МастерШеф 12+ 06:30 «TOP SHOP»

07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
11:10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14:50 «Орел і Решка. Навколо світу»
15:40, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
18:00 М/ф «Астерікс і Обелікс: Велика
бійка»
19:30 М/ф «Астерікс і Обелікс
підкорюють Америку»
21:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00 Мультфільми
07:50 «Бойові родини»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Помста природи»
13:10 Х/ф «КАТАКЛІЗМИ»
14:55 Х/ф «ЗАЛІЗНИЧНІ ТИГРИ»
19:25 Х/ф «БОЙОВІ СВИНІ»
21:10 Х/ф «НЕЗНАЙОМЕЦЬ»
23:00 Х/ф «ВИСОТА»

ФУТБОЛ-1
06:00 Журнал Ліги чемпіонів
06:30 Маріуполь - Шахтар. Чемпіонат
України
08:15 Атлетіко - Барселона.
Чемпіонат Іспанії
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Ворскла - Колос. Чемпіонат
України
12:10 Вольфсбург - Вердер.
Чемпіонат Німеччини
13:55 Інтер - СПАЛ. Чемпіонат Італії
16:00 ПСЖ - Нант. Чемпіонат Франції
17:50, 19:45 Yellow
18:00 Чемпіонат Італії. Передмова до
туру. Прем’єра
18:30, 20:55 «Тур ONLINE»
18:55 LIVE. Шахтар - Олімпік.
Чемпіонат України
21:25 «LALIGA ZAP». Чемпіонат Іспанії
21:40 LIVE. Інтер - Рома. Чемпіонат
Італії
23:40 «Бундесліга weekly». Чемпіонат
Німеччини

НЕДІЛЯ, 8 ГРУДНЯ
09:15 М/ф «Земля до початку часів
8: Велика холоднеча»
10:45 М/ф «Земля до початку часів
9: Подорож до великої
води»
12:10 М/ф «Астерікс і Обелікс:
Велика бійка»
13:40 М/ф «Астерікс і Обелікс
підкорюють Америку»
15:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
22:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
07:50 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
08:50 «Загублений світ»
14:50 Х/ф «ШПИГУНКА»
17:05 Х/ф «ЛЮДИ ІКС»
19:00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС-2»
21:40 Х/ф «ВЦІЛІЛА»
23:25 Х/ф «ВУЛИЧНИЙ ВОЇН»

ФУТБОЛ-1
06:00 Вільярреал - Атлетіко.
Чемпіонат Іспанії
07:45 Чемпіонат Італії. Передмова
до туру
08:15 Сент-Етьєн - Ніцца.
Чемпіонат Франції
10:00, 14:45, 22:30 Футбол NEWS
10:25 Yellow. Прем’єра
10:35 Шахтар - Олімпік. Чемпіонат
України
12:15 Інтер - Рома. Чемпіонат Італії
13:55 LIVE. Реал - Еспаньйол.
Чемпіонат Іспанії
15:55, 21:10 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
16:25 LIVE. Боруссія (М) - Баварія.
Чемпіонат Німеччини
17:15, 19:45 Yellow
18:25, 20:55, 23:40 Топ-матч
18:55 LIVE. Удінезе - Наполі.
Чемпіонат Італії
21:40 LIVE. Лаціо - Ювентус.
Чемпіонат Італії
23:55 Олександрія - Ворскла.
Чемпіонат України

1+1
06:10 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Світ навиворіт»
10:50 Т/с «Кухня»
14:00 Т/с «Папік»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «DZIDZIO. ПЕРШИЙ
РАЗ»
23:00 Х/ф «КОХАННЯ У
ВЕЛИКОМУ МІСТІ - 3»

ІНТЕР
05.30, 11.00 «Орел і Решка.
Івлєєва vs. Бєдняков» 06.15 Х/ф
«БЕЗ СИНА НЕ ПРИХОДЬ!»
08.00 «уДачний проєкт» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Орел
і Решка. Дива світу» 12.00
Т/с «Дамське щастя» 20.00
«Подробиці» 20.30 Х/ф «ГРАФ
МОНТЕ КРІСТО» 23.10 Х/ф
«ІДЕАЛЬНЕ ВБИВСТВО» 01.10
«Речдок» 03.30 «Україна вражає»
03.55 «Орел і Решка. Шопінг»
05.10 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:55 Т/с «Таксистка»
13:00 Т/с «Одна на двох»
17:00, 21:00 Т/с «Я заплачу
завтра»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Одеса-мама»

СТБ
06:05, 09:55 Хата на тата 12+
09:00 Прокинься з Ектором!
18:00 Битва екстрасенсів 16+
20:00 Один за всіх 16+
21:00 Я соромлюсь свого тіла 16+

ICTV

К-1

05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:15, 12:45, 18:45 Факти
05:40 Не дай себе обдурити
06:30 Громадянська оборона
07:25 Антизомбі. Дайджест
08:20 Секретний фронт. Дайджест
09:10 Т/с «Ніконов і Ко»
11:05 Т/с «Відділ 44»
13:10 Х/ф «ЕВОЛЮЦІЯ»
15:00 Х/ф «ЦАР СКОРПІОНІВ»
16:40 Х/ф «ЦАР СКОРПІОНІВ-2:
СХОДЖЕННЯ ВОЇНА»
20:35 Х/ф «ЦАР СКОРПІОНІВ-3:
КНИГА МЕРТВИХ»
22:40 Х/ф «ЦАР СКОРПІОНІВ-4:
У ПОШУКАХ ВЛАДИ»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:25 «Ух ти show»
09:30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
12:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
22:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

НОВИЙ КАНАЛ
05:45 Стендап шоу
06:35, 08:25 Kids Time
06:40 М/ф «Анастасія»
08:30 М/ф «Коко»
10:30 Х/ф «ДЖИМ УДЗИК І
МАШИНІСТ ЛУКАС»
12:40 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
ДАРИ СМЕРТІ: ЧАСТИНА
1»
15:40 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
ДАРИ СМЕРТІ: ЧАСТИНА
2»
18:35 Х/ф «РЕАЛЬНА СТАЛЬ»
21:00 Х/ф «ЛЮСІ»
22:50 Х/ф «АНОНІМ»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
10:00 «ДжеДАІ 2019»
10:30 Т/с «Опер за викликом»
13:35 Х/ф «БОЙОВІ СВИНІ»
15:05 Х/ф «НЕЗНАЙОМЕЦЬ»
16:55 17 тур ЧУ з футболу
«Динамо»-»Зоря»
19:00 Х/ф «БЛЕКДЖЕК»
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС-3»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

ФУТБОЛ-1

06:00 Барселона - Мальорка.
Чемпіонат Іспанії
07:45 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
08:15 Реал - Еспаньйол.
Чемпіонат Іспанії
10:00, 15:55, 20:55 Футбол NEWS
10:25 Колос - Дніпро-1. Чемпіонат
України
12:10 Аталанта - Верона.
Чемпіонат Італії
13:55 LIVE. Маріуполь - Львів.
Чемпіонат України
14:45, 19:45 Yellow
МЕГА
16:15 Топ-матч
06.00 Бандитська Одеса 07.05,
16:25 LIVE. Уніон - Кельн.
23.45 Містична Україна 07.55
Чемпіонат Німеччини
Історія українських земель 10.00
17:15 Футбол Tables
Речовий доказ 11.15 Справжні
18:25, 23:55 Журнал Ліги
багатства Землі 12.50 Таємниці
чемпіонів
Сонця 13.50 Загадки Всесвіту
18:55 LIVE. Вердер - Падерборн.
15.30 Смертельна зустріч 16.30
Чемпіонат Німеччини
Невідома Південна Америка 18.30
21:20 «Великий футбол»
Україна: забута історія 21.00
23:00 LIVE. Марсель - Бордо.
Вбити Гітлера 22.50 Куля для
Чемпіонат Франції. 2 тайм
Кеннеді 00.35 Підроблена історія

Що віщують зорі
Гороскоп на 2 — 8 грудня
ОВЕН. На роботі можливі суперечки й розбіжності, але вони підуть
на користь справі. Бажано присвятити достатньо часу побудові планів на
найближче майбутнє. Пунктуальність
у виконанні професійних обов’язків не дасть
змоги заздрісникам застати вас зненацька.
Сприятливий день — середа, несприятливий
— п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Не йдіть на поводу чужої
думки. І тоді можливі кар’єрний ріст
і нова посада. Попереду от-от замаячіє щось новеньке, і воно обіцяє вам
справжній успіх. Сприятливий день —
вівторок, несприятливий — субота.
БЛИЗНЮКИ. Ви повні задумів
і сил для їхнього здійснення. Ваші
енергія та креатив принесуть успіх.
Вас можуть осінити нові цікаві ідеї.
В особистому житті чекають радість
і приємні події. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — вівторок.
РАК. Варто виявити активність,
але не розкривати всіх своїх планів
до кінця та не слухати порад близьких, тому що власна думка може
виявитися ціннішою будь-якої іншої.
Варто приділити увагу близьким, вони чекають від вас теплоти. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — субота.
ЛЕВ. У вас може з’явитися потреба у нових враженнях, захочеться
втекти від нудьги та одноманітності.
Ймовірні деякі сімейні тертя, але
вам удасться спокійно й коректно їх
вирішити. Сприятливий день — середа,
несприятливий — п’ятниця.
ДІВА. У багатьох сферах життя
ви будете переможцем. Багато чого
можете встигнути зробити, відчувши
користь і моральне задоволення в
бізнесі. Ви явно починаєте завойовувати лідерські позиції. Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
ТЕРЕЗИ. Ви будете схильні намагатися догодити всім відразу. Прагнення похвальне, але нереалістичне.
Тож чиїмись інтересами все-таки доведеться пожертвувати, і добре б, щоб
не вашими власними. Сприятливий день —
середа, несприятливий — вівторок.
СКОРПІОН. Спокійна низка подій
може бути перервана яскравою подією. Любовне побачення виявиться
зворушливим і милим. Остаточно
визначитеся з важливим для вас рішенням. На вас чекають солідний прибуток і зміцнення ділової репутації. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Вам знадобляться такі
якості, як витримка та холоднокровність. Так ви зможете притягнути до
себе удачу. У вихідні на вас може чекати приємний сюрприз і доленосна
зустріч. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
КОЗЕРІГ. Успіх чекає на вас у
справах і в особистому житті. Вам доведеться багато працювати, зате буде
можливість виявити свої кращі якості. Удасться домовитися навіть з найпримхливішими партнерами. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ВОДОЛІЙ. Тиждень сприяє підбиттю деяких підсумків. Не шкодуйте про
втрачені можливості. Змінити минуле
ви можете, тільки змінивши до нього
своє ставлення. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — четвер.
РИБИ. Досить вдалий період, незважаючи на деяку одноманітність
і рутинну роботу. Якщо ви у своїх
планах врахуєте інтереси близьких,
то від цього тільки виграєте. Не зв’язуйте себе ніякими обіцянками. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий —
вівторок.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

На Пилипівці ще люди ситі
Справді, щойно зібрали врожаї, у льохах та коморах повно овочів,
квашенини й сушенини, тож Різдвяний (Пилипівський) піст, початок
якого припадає саме на сьогодні, 28 листопада, пережити не становило
великих труднощів. Звісно, головне в цей період — зовсім не дієта
без молока та м’яса. Сенс посту полягає насамперед у молитві,
утриманні від поганих думок та шкідливих звичок, обмеженні
веселощів. У харчуванні ж віряни повністю відмовляються від продуктів
тваринного походження, алкоголю, формуючи своє меню з овочів,
фруктів, різноманітних круп. Утім, під час Пилипівки можна їсти
не тільки ситно, а й смачно. І зараз спробуємо вас у цьому переконати
БУЛГУР
З ОВОЧАМИ
Інгредієнти:
200 г булгуру, 1 цибулина, 1 морквина, 2 зубчики часнику, 2 помідори,
1 баклажан, 2 болгарські
перці, олія, сіль до смаку.
Фото papigutto.com.ua.
Приготування. Баклажани нарізати кубиками, всипати солі, перемішати і залишити на 15–20 хвилин, потім
промити. Цибулю та моркву покраяти кубиками й обсмажити на олії 5–7 хвилин, додати так
само нарізані перець та помідори і готувати
ще 3–4 хвилини. Потому всипати баклажани,
смажити разом 3–4 хвилини, влити трохи води
й тушкувати овочі до готовності. Додати часник, сіль. Булгур промити декілька разів, поки
вода після перемішування залишатиметься
прозорою. Підсушити на сухій сковорідці, стежити, щоб не пригорів. Коли крупа підсохне,
влити столову ложку олії, перемішати і смажити ще 5–7 хвилин. Залити булгур двома склянками води, всипати сіль, перемішати і варити
під кришкою на слабкому вогні до готовності
(20–25 хвилин), тоді каструлю з кашею вкутати
і залишити на пів години. В готовий булгур додати овочі, за потреби досолити. Можна подавати овочі й окремо, не змішуючи їх із кашею.

КАРТОПЛЯ,
ЗАПЕЧЕНА
З ЦИБУЛЕЮ
ТА ПЕЧЕРИЦЯМИ
Інгредієнти: 2 червоні цибулини, 3 середні
картоплини, 30 мл олії,
Фото picantecooking.com.
250 г печериць, 2 зубочки
часнику, цедра 1 лимона.
Приготування. Картоплю відварити у великій кількості підсоленої води до напівготовності.
на четверВідцідити, охолодити й порозрізати
0
тинки. Духовку розігріти до 180 С. У сковорідку
або в жаротривку форму влити олію, викласти
картоплю та шматочки цибулі (розрізати кожну
на 4–6 частин), посолити до смаку й добре обкачати в олії. Поміж картоплі з цибулею викласти
покраяні навпіл чи на четвертинки (залежно від
розміру) печериці й пекти 15–20 хвилин. Овочі
повинні підрум’янитись, а гриби — зм’якнути.
Потому додати подрібнений часник та половину цедри, добре перемішати і поставити
ще на 5 хвилин у духовку. Дістати страву й посипати рештою цедри, за бажанням скропити
лимонним соком, подавати гарячою.

КВАСОЛЯ
В ТОМАТНОМУ
СОУСІ
Інгредієнти: 2 скл.
квасол і, 3 ст. л. олії,
2–3 цибулини, 1 головка часнику, 2 морквини,
Фото papigutto.com.ua.
3 ст. л. томатної пасти,
сіль та чорний перець — за смаком.
Пригот ування . Насамп еред перебр ати квасолю від сміття, промити кілька разів,
тоді залити холодною водою і залишити так
на 5–7 годин. Потому зцідити воду, залити свіжою і варити квасолю до готовності. Дрібно нарізану цибулю спасерувати на олії, всипати натерту на дрібній тертці моркву. Коли добре обсмажаться, додати томатну пасту, сіль, чорний
мелений перець і склянку води, все ретельно
перемішати й тушкувати разом під кришкою
хвилин 5, після чого викласти в соус відварену
квасолю, долити води, щоб вона покрила овочі,
і тушкувати ще хвилин 7–8 на невеликому вогні.
Незадовго до готовності добавити у квасолю
натертий на дрібній тертці або видавлений через прес часник, перемішати й одразу ж зняти
з вогню. Страву можна подавати на стіл через
20–30 хвилин, коли вона настоїться під кришкою.

ГРЕЧАНІ
ТЮФТЕЛЬКИ
В ПІДЛИВІ
Інгредієнти:
700 г печериць,
5 ст. л. томатного
соусу, 1 скл. гречаної
крупи, 2 цибулини,
Фото vkazivka.com.
панірувальні сухарі,
спеції, сіль, перець, олія, борошно.
Приготування. Відваріть гречку в підсоленій воді. Гриби наріжте невеликими шматками. Спасеруйте на олії дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору, всипте гриби,
смажте протягом 15 хвилин на середньому
вогні. Посоліть і поперчіть до смаку, додайте
улюблені спеції. Коли трохи вистигнуть, пропустіть через м’ясорубку, вимішайте з гречаною кашею і сформуйте невеликі кульки.
Обкачайте кожну в борошні, потім — у панірувальних сухарях. Обсмажте тюфтельки
на олії до легкої скоринки, тоді складіть у чавунок, додайте томатний соус, влийте води,
посоліть і тушкуйте 10–15 хвилин на середньому вогні.

ГАРБУЗОВА КАША, ЗАПЕЧЕНА В ГОРЩИКУ
Інгредієнти: 700–800 г гарбуза, 150 г рису, 2 ст. л. цукру,
дрібка солі, 1–2 ст. л. родзинок, 3–4 ст. л. олії без запаху.
Приготування. Із гарбуза зріжте тверду шкірку, виберіть волокна та насіння. Чисту м’якоть накрайте невеликими кубиками, залийте водою і варіть до напівготовності
на малому вогні, щоб вміст каструлі ледь-ледь кипів. Коли
шматочки гарбуза стануть м’якими, відкиньте на друшляк
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і дайте стекти. Рис промийте і всипте до гарбуза, додайте
промиті родзинки, цукор, дрібку солі. Усе перемішайте і викладіть у горщики,
долийте води на 1 см над поверхнею, зробіть виделкою декілька проколів у каші,
щоб рідина краще проникала всередину. У кожен горщик влийте трохи олії, закрийте кришками. Поставте в холодну духовку та оберіть температуру 180 градусів. Запікайте кашу 35–40 хвилин. При подачі на стіл можна заправити медом,
посипати подрібненими горіхами.

«СТЕЙКИ»
З ЦВІТНОЇ КАПУСТИ
Інгредієнти: 2–3 головки
цвітної капусти, 3 ст. л. оливкової олії, 2 зубчики часнику,
цедра й сік 1 лимона, петрушка, 1 ч. л. пластівців гострого
перцю.
Приготування. З центральної частини сирої цвітної
капусти вирізати 3–4 скибки
завтовшки з палець (залишки
згодяться для інших страв).
У великій сковорідці на середньому вогні розігріти оливкову
олію. Викласти «стейки» з цвітної капусти й смажити їх з обох
боків, доки вони не почнуть
рум’янитися. Всипати у сковорідку часник і, щойно він змінить колір, додати цедру та сік
лимона. Посолити все до смаку, перевернути «стейки», щоб
часник та цедра рівномірніше
розподілились, та прогріти все
разом ще раз. Посипати пластівцями перцю та зеленню петрушки. Подавати гарячим.
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ФАРШИРОВАНІ ПЕЧЕРИЦІ
ПІД ПІСНИМ МАЙОНЕЗОМ
Інгредієнти: для основної
страви — 20 великих печериць, 2 цибулини, 100 г волоських горіхів,
чорнослив за смаком, сіль, перець,
олія; для пісного
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майонезу — 1 ст. л.
борошна, 1 ст. л. крохмалю, 100 мл холодної
кип’яченої води, 100 мл олії оливкової чи соняшникової холодного віджиму, 3 ст. л. лимонного соку, 2 ч. л. готової гірчиці, 1 ст. л.
цукру, сіль, часник, перець і трохи улюблених
мелених спецій — за смаком.
Приготування. Для майонезу змішайте
борошно з крохмалем і просійте разом через сито в невелику каструлю. Влийте воду
й ретельно розітріть суміш. Помішуючи, підігрійте масу на водяній бані до бажаного
ступеня загустіння. Трохи охолодіть і додайте олію, сік лимона, цукор, сіль і спеції. За бажанням можна влити 1 ст. л. білого вина.
Збийте суміш міксером. У печериць відріжте ніжки й дрібно нашаткуйте їх. Цибулю також подрібніть і спасеруйте на олії, всипте
шматочки грибів і готуйте до м’якості. Зерна
горіхів потовчіть. Чорнослив замочіть, потім
дрібно поріжте. Вимішайте горіхи і чорнослив із грибною масою і заповніть нею шапочки печериць. Укладіть на деко і кожен
капелюшок полийте пісним майонезом. Запікайте до золотистого кольору в духовці,
розігрітій до 180 градусів.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Державне підприємство «Волинський військовий лісгосп», яке є правонаступником Волинського військового
лісгоспу державного підприємства
«Львівський військовий лісокомбінат»,
згідно з наказом Міністерства оборони
України №233 від 15.05.2019 р. (код згідно з ЄДРПОУ — 43250603) інформує про
намір провадити планову діяльність та
оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкт господарювання
юр. адреса: поштовий індекс —
43006; адреса: Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Героїв УПА,5 ; контактний номер телефону: (0332) 24-20-51.
2. Планова діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планова діяльність — спеціальне
використання лісових ресурсів, а саме:
заготівля деревини під час проведення
рубок головного користування, на підставі погодженої і затвердженої нової
розрахункової лісосіки (у зв’язку з проведенням базової таксації).
Розрахункова лісосіка — щорічна
науково обґрунтована норма заготівлі
деревини в порядку рубок головного користування, яка затверджується для кожного власника, постійного користувача
лісів окремо за групами порід, виходячи
з принципів безперервності та невиснажливості використання лісових ресурсів.
До заготівлі деревини під час проведення
рубок головного користування в межах
розрахункової лісосіки включають перестійні і стиглі деревостани.
Технічна альтернатива 1. Трелювання деревини з використанням кінної
вивозки.
Технічна альтернатива 2. Трелювання деревини з використанням механічної вивозки.
Місце провадження планової
діяльності, територіальні альтернативи
Використання лісових ресурсів
здійснюється на землях лісогосподарського призначення державного
підприємства «Волинський військовий лісгосп», яке є правонаступником
Волинського військового лісгоспу державного підприємства «Львівський військовий лісокомбінат» згідно з наказом
Міністерства оборони України №233 від
15.05.2019 р., до складу якого входять
6 лісництв: Луцьке, Володимир–Волинське, Бережницьке, Поворське, Черемошнянське, Бахівське. Лісові ділянки
підприємства розташовані у межах
Ківерцівського, Маневицького, Володимир–Волинського, Ковельського та
Камінь–Каширського районів Волинської області.
Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий).
3.Соціально–економічний вплив
планової діяльності
Планована діяльність у вигляді
спеціального використання лісових
ресурсів носить позитивний характер.
Найбільш важливими із соціальноекономічних факторів є забезпечення деревообробної промисловості
сировиною, сплата до державного та
місцевих бюджетів податків та зборів
(в т. ч. рентна плата), створення нових
робочих місць, забезпечення місцевого
населення та закладів соціальної сфери
паливною деревиною.

4. Загальні технічні характеристики, в тому числі параметри планової діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо)
Обсяг нової розрахункової лісосіки
згідно зведеної відомості розрахункових лісосік для державного підприємства «Волинський військовий лісгосп»,
яке є правонаступником Волинського
військового лісгоспу державного підприємства «Львівський військовий лісокомбінат» згідно з наказом Міністерства
оборони України №233 від 15.05.2019 р.,
поданої ВО «Укрдержліспроєкт», щорічно становить 35,40 тис. куб. м ліквідної
деревини, в т. ч. по сосновій госпсекції
— 24,57 тис. куб. м ліквідної деревини,
по ялиновій госпсекції — 0,20 тис. куб. м
ліквідної деревини, по дубовій госпсекції — 1,44 тис. куб. м ліквідної деревини,
по березовій госпсекції — 3,17 тис. куб.
м ліквідної деревини, по чорновільховій госпсекції — 6,02 тис. куб. м ліквідної деревини. У розрізі категорій лісів
розрахункова лісосіка становить: ліси
природоохоронного, наукового, історико–культурного призначення — 1,37
тис. куб. м ліквідної деревини, рекреаційно–оздоровчі ліси — 1,30 тис. куб. м
ліквідної деревини, експлуатаційні ліси
— 32,73 тис. куб. м ліквідної деревини.
5. Екологічні та інші обмеження
планової діяльності за альтернативами
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно
із законодавством України.
6. Екологічні та інші обмеження
планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
— При складанні карти технологічного процесу розробки лісосік враховувати вимоги Законів України «Про
охорону навколишнього природного
середовища», «Про рослинний світ».
— Під час розробки лісосік (лісозаготівля) враховувати вимоги «Правил
рубок головного користування», затверджених наказом ДКЛГУ від 23.12.2009
року № 364 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2010 р. за
№ 85/17380), постанову КМ України
«Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів», затверджену 23.05.2007 року №761,
щодо розміщення лісосік, дотримання
термінів примикання, допустимих площ
хвойних та листяних порід, подальше
заліснення лісосік, видачі спеціального
дозволу — лісорубного квитка.
— Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил пожежної безпеки в лісах України», затверджених наказом ДКЛГУ від 27.12.2004
№ 278 (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 24 березня 2005 р. за
№ 328/10608), щодо місць спалювання
порубочних решток, влаштування мінералізованих смуг тощо.
— Дотримуватись Санітарних
правил у лісах України, затверджених
постановою КМ України від 26.10.2016
року №756, щодо збереження біорізноманіття, розробки в першу чергу пошкоджених та всихаючих насаджень.
— Під час розробки дотримуватись
«Правил охорони праці для працівників
лісового господарства та лісової промисловості», затверджених наказом

ДКЛГУ від 13.07.2005 № 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22
вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо
безпечного перебування працівників
на лісосіках, наявності засобів індивідуального захисту, справних машин та
механізмів, наявності будиночків для
обігріву тощо.
щодо технічної альтернативи 2
у зв’язку з тим, що підприємство
існуюче, технічної альтернативи 2 не
потрібно
щодо територіальної альтернативи 1
у зв’язку з тим, що підприємство
існуюче, територіальна альтернатива 1
не розглядалася
щодо територіальної альтернативи 2
у зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива 2 не
розглядалася.
7. Необхідна еколого–інженерна
підготовка і захист території за альтернативами:
Додаткового еколого–інженерного
захисту не потрібно
щодо технічної альтернативи 1
у зв’язку з тим, що підприємство
існуюче, технічної альтернативи 1 не
потрібно
щодо технічної альтернативи 2
у зв’язку з тим, що підприємство
існуюче, технічної альтернативи 2 не
потрібно
щодо територіальної альтернативи 1
у зв’язку з тим, що підприємство
існуюче, територіальна альтернатива 1
не розглядалася
щодо територіальної альтернативи 2
у зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива 2 не
розглядалася.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Клімат та мікроклімат — вплив не
передбачається. Повітряне середовище — потенційний вплив планованої
діяльності на повітряне середовище
передбачає здійснення мінімальних
викидів забруднюючих речовин під час
спалювання порубочних решток, від
роботи двигунів тракторів та автомобілів під час трелювання та вивезення
деревини, роботи двигунів бензопил
під час звалювання та розкряжування
деревини.
Грунт — незначне порушення лісової підстилки під час вивезення та трелювання деревини.
Потенційний вплив на тваринний
світ через підвищення рівня шуму під
час вивезення та заготівлі лісопродукції
(робота двигунів автомобілів, бензопил
тощо)
щодо технічної альтернативи 1
у зв’язку з тим, що підприємство
існуюче, технічної альтернативи 1 не
потрібно
щодо технічної альтернативи 2
у зв’язку з тим, що підприємство
існуюче, технічної альтернативи 2 не
потрібно
щодо територіальної альтернативи 1
у зв’язку з тим, що підприємство
існуюче, територіальна альтернатива 1
не розглядалася

щодо територіальної альтернативи 2
у зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива 2 не
розглядалася.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля
та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт
і частину статті 3 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля»)
Планована діяльність належить до
першої категорії, а саме: п.21 частини 2
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність
значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік
держав, довкілля яких може зазнати
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля у відповідності до ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на
довкілля» №2059–VIII від 23 травня
2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на
довкілля та можливості для участі в
ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до
Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля». Оцінка впливу на довкілля
— це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля; проведення
громадського обговорення планованої
діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля,
будь–якої додаткової інформації, яку
надає суб’єкт господарювання, а також
інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під
час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом
мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим
цього пункту; врахування висновку з
оцінки впливу на довкілля у рішенні
про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи
з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, визначає допустимість чи
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без
оцінки впливу на довкілля та отримання
рішення про провадження планованої
діяльності. Процедура оцінки впливу на
довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації
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інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим
органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
протягом щонайменше 25 робочих
днів громадськості надається можливість надавати будь–які зауваження і
пропозиції до звіту з оцінки впливу на
довкілля та планованої діяльності, а
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено в
оголошенні про початок громадського
обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня
оприлюднення цього повідомлення на
офіційному вебсайті уповноваженого
органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення,
зауваження і пропозиції до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи
про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на
першій сторінці цього повідомлення).
Це значно спростить процес реєстрації
та розгляду ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і
пропозицій громадськості вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля та передані суб’єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання).
Особи, що надають зауваження і
пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під
час підготовки звіту з оцінки впливу на
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції
громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження
планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої
діяльності буде затверджена розрахункова лісосіка, що видається Міністерством екології та природних ресурсів
України.
15. Усі зауваження і пропозиції
громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля, необхідно надсилати
до Міністерства екології та природних ресурсів України. Адреса: вул.
Митрополита Василя Липківського, 35,
Київ, 03035; відділ оцінки впливу на
довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua;
тел.(044) 206-20-89.
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l СПРАВЖНІЙ КОЗАК!

У «Динамо» нарешті з’явився гравець, який розмовляє
українською
Але то… не українець

“

Василь КІТ

-річний нападник футбольного клубу «Динамо» (Київ)
іспанець Фран Соль намагається якомога краще
адаптуватися до нашої країни, приділяючи особливу увагу вивченню української мови. Уродженець Мадрида
практично без акценту відповідав на запитання вчителя і показав, що блискуче володіє базовими словами для спілкування
з українцями.
Така увага Франа Соля до нашої мови викликає лише
захоплення, і варто сподіватися, що його приклад наслідує решта динамівців. Насамперед уродженці України.
А вболівальників у цього гравця справді побільшало. Принаймні на сторінках «Цікавої газета на вихідні»,
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Сподіваємося, що приклад
із Франа Соля візьмуть
і динамівці — уродженці
України.

її мами — газети «Волинь-нова» та сестер —
місячників «Читанка для всіх» і «Так ніхто
не кохав» — ми будемо закликати підтримувати цього іспанця з козацько-бандерівським
духом!
А на с. 6 читайте актуальну історію з уроків
європейського заробітчанства — «Польовий
«Фране, тепер треба ще поляка Томаша Кендзьору (ліворуч) навчити
(і не тільки) секс. Чим ЦЕ небезпечно…»
солов’їної!»

Прагнен- Духовний
титул у
ня до
катослави,
почестей ликів
Захисний шар
Землі

Партія
гри в
теніс

Молодий
чоловік

Бог
Час
кохання
сніданку в римськ.
міфології

Підводний дослідник,
працівник
Морський
родич
рака

Засновник
Риму

Актор

Богдан ...
Телепередача
«... на
майдані»
Представник
народу
в Іраку

Вуликова ...

Українс.
акторка
Ірина ...

Французький
футбольний клуб

Українс.
актор
Константин ...

Усміхніться!

Америк.
актор
Жан Клод
... Дам
Грузинс.
співачка
... Катамадзе

:)) :)) :))
За кожною успішною вчителькою має стояти
чоловік, який оплачує це хобі.

Повільна
електрон.
музика
трип-...
Дрібно
потовчений
цукор

Хата без
тину, без
огорожі

:)) :)) :))
«Приваблива брюнетка, 90-60-90, зріст 175 см,
довжина внутрішньої поверхні стегна — 56 см,
об’єм плечей — 114 см, відстань між очима —
2 см, довжина волосся — 34 см. Продам рулетку».
:)) :)) :))
В одеській аптеці:
— У вас є засіб для вирощування волосся?
— Є.
— Хороший?
— Не те слово! Ви бачите за касою жінку з вусами? Так це моя Сара! Вона намагалася відкрити
пляшечку зубами.

Фр.кінорежисер
Жан-Жак
...

Француз.
акторка,
співачка
Ізабель ...

Фейхоа
Твір
Старицького «...
Довбуш»
Гора в
Еквадорі
Санта-...

Склав пан Андрій.

Вино
з
яблук

Фото fcdynamo.kiev.ua.

:)) :)) :))
Вчені встановили, що найбільш зрозуміла
мова на землі — китайська. Її розуміють 1,5 мільярда чоловік.
:)) :)) :))
У суді слухається справа про розлучення. Дружина:
— Я вимагаю, щоб нас розлучили: чоловік без
мого відома продав усі каструлі, а гроші пропив.
Чоловік:
— Я теж прошу нас розлучити: пропажу каструль ця ідеальна господиня виявила тільки на
16-й день!

Передплатили – і виграли! *
Новими власниками призів від «Цікавої газети на вихідні» серед читачів,
які передплатили видання на друге півріччя та весь 2019 рік, стали:
Рушник — Серпутько Світлана Іванівна (смт. Ємільчине, Житомирська обл.).
Цукор — Фалюш Марія Василівна (смт. Любешів, Волинська обл.).
Годинник — Драганчук Микола (с. Кам’янка Березнівського району, Рівненська обл.).
* Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,01 грн із ПДВ.
В.
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