У номері —
Православний
церковний
календар
на 2020 рік

l НЕЙМОВІРНО!

Аніта повернулася
з того світу
Сьогодні вона розповідає про день своєї смерті і чудодійного
оздоровлення після 30-годинної коми на четвертій стадії раку
Фото cnn.com.
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на вих ідні

Найчастіше «золотий ключик» можна отримати тільки в кіно...
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Фото із фейсбук-сторінки Сталіни ЧУБЕНКО.

Син чоловіка планував
утилізувати майно
мачухи її ж коштом
Мільйони українців, мігруючи в заробітчанських
подорожах, у різних країнах поодружувалися, повиходили
заміж. Ці міжнародні сім’ї в чомусь щасливі, в чомусь
по-своєму нещасні. І справа не лише і не стільки в різному
мисленні і культурних традиціях. Усілякі нюанси
виникають у стосунках з родичами чоловіків чи дружиніноземців, уже дорослими дітьми. І в чужій країні,
з посереднім знанням мови доводиться відстоювати себе
і свої інтереси
Анастасія ПЕЦЕНЮК,
дослідниця європейського
заробітчанства

Він виріс на Донбасі в російськомовній родині, але часто повторював:
«Я — українець».

«Не могла не шукати сина на окупованій
території, не можу зараз мовчати, коли
вбивці гуляють на свободі», — каже мати.

«Подзвоню пізніше.
Люблю вас… Стьопчик»
Тепер він завжди номер «ОДИН»
Шістнадцятирічного голкіпера
вбили за шарфик «Карпати»
і синьо–жовту стрічку
Власта КРИМСЬКА

е останнє sms, яке отримали від сина Віктор та Сталіна Чубенки. Бойовики так званої ДНР схопили в окупованому Донецьку школяра, який
повертався через захоплене місто в рідний Краматорськ. Вони вивезли
його в селище Горбачево-Михайлівка, де після тортур розстріляли.
Стьопа — хлопчик із золотим волоссям і доброю душею. У його кімнаті
й досі висить фанатська символіка та м’ячі, синя футболка ФК «Авангард»
з іменем Степана і номером «один», який назавжди закріпили за ним. Голкіпера
місцевої футбольної команди бойовики батальйону «Керч» жорстоко вбили
ще в липні 2014–го, але тіло хлопця знайшли лише восени

Ц

«Я НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ, МАМ!»
Шкільна викладачка російської
мови та літератури Сталіна Чубенко

особисто шукала сина, їздила на окуповану територію і була при ексгумації. Вона зробила неможливе: дізна-

лася імена тих, хто так жорстоко познущався зі Степана. Його відкопали

“

Його відкопали
із розстрільної
ями біля берега
річки в селищі
ГорбачевоМихайлівка.

із розстрільної ями біля берега річки
в селищі Горбачево-Михайлівка. І вона
з чоловіком везла свого хлопчика додому, в Краматорськ. У чорному пластиковому мішку, через блокпости…

Закінчення на с. 9

»

алина стала заробітчанкою ще в дев’яностих:
їздила до сусідньої країни то зі спиртом, то з якимсь
залізяччям, то полола чужі
городи і впорядковувала чужі
сади, будинки, квартири. (Легше, мабуть, сказати, чого вона
не робила). Свого Яна зустріла на ринку, вибираючи нову
сукенку. Він відразу дав потрібний їй розмір і фасон, тільки з кольором трохи вагалася.
Однак коли одягла домінуючий
рожевий, Ян обсипав їі компліментами і ще й переконав
обмінятися номерами телефонів — коли він привезе новий
товар, ладна пані зможе вибрати в нього ще кілька речей.
Третю обновку він їй уже
дарував. А потім... Вони жили
разом. Одружилися аж через
три роки спільного проживання. Можливо, Ян мав певний
розрахунок, бо життєрадісна
і працьовита українка згодом
стала єдиною опорою в його
маленькому стривоженому
світі. Стривоженому — після
того, як перша дружина остаточно виїхала до Америки.
За нею поїхала дочка, згодом

Г

і син. Правда, син — ненадовго. Повернувся додому і час
від часу псував нерви батькові
своїми походеньками, поглядами на життя і ставленням
до людей, зокрема і до рідних.
Ян картав себе за свою неувагу
у вихованні сина: щось він пропустив, чогось недопильнував.

“

Ян мав певний
розрахунок,
бо життєрадісна
і працьовита
українка згодом
стала єдиною
опорою в його
маленькому
стривоженому
світі.

Певною мірою від цих батьківських хвилювань, а ще більше — від тягаря синівського
обов’язку доглядати хвору матір Ян почав усе частіше спілкуватися з лікарями.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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Якщо ми воюємо не за мову,
то за що?
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

У світі переконані: в Україні Гонтареву переслідують
за її реформаторську діяльність.

Валерія Гонтарева потрапила
до топ-16 найвпливовіших
жінок світу

На Донбасі активіста вбили за те,
що говорив українською
Фото day.kyiv.ua.

У Бахмуті поховали волонтера
Артема Мирошниченка, якого
двоє підлітків побили до смерті
за те, що той говорив державною

удовою кандидатурою була б Валерія Гонтарева, колишня очільниця центрального банку України, яка
зіткнулася з нападами — фізичними, юридичними
та репутаційними — за свої розслідування корупції в Україні», — зазначили читачі видання, які висунули її кандидатуру.
Нагадаємо, що при Валерії Гонтаревій Україна націоналізувала ПриватБанк Ігоря Коломойського. Олігарх вивів із
нього понад 5 мільярдів доларів (зараз із цього приводу в
Лондоні відбувається суд), і якби держава не взяла банк у
свої руки, то завалилася б уся фінансова система України.
Ображений Коломойський не раз погрожував Гонтаревій. За дивним збігом обставин, під Києвом спалили
її хату, пустили з вогнем автомобіль її невістки, а сама
Гонтарева потрапила до лікарні після того, як на неї у
Лондоні наїхала машина.

«Ч

П

Українські активісти у Бахмуті вважають, що напад на їхнього побратима
Артема Мирошниченка був спланований заздалегідь.

що адвокат Миколи Барабаша говорила російською, а її підзахисний вимагав
перекладача з української.
Відома письменниця Оксана
Забужко прокоментувала страшну
звістку про смерть Артема: «Так, в
остаточному підсумку це «війна за
мову» — за картину світу. Москва

воює за те, щоб не стало української.
А найнадійніший для цього спосіб —
убити носіїв. Саме так вони зробили
в 1933–му — і число носіїв української мови одразу ж зменшилось на
мільйони. І після 1933–го ця війна
ніколи — НІКОЛИ! — не припинялась…».

12 жертв: у згорілому коледжі не було сигналізації
Фото odessa-life.od.ua.

Під час масштабної пожежі в
Одеському коледжі економіки,
права та готельно–ресторанного
бізнесу не пролунало тривожних
сигналів чи оголошень, тож
багато учнів не відразу дізналися
про займання
аблокованим в аудиторії на п’ятому поверсі виявився цілий клас.
Як їм вдалося вибратись із вогневої пастки, розповіла студентка на ім’я
Алла: «Я хотіла зателефонувати мамі.
Вже відчувала, що задихаюся, і просто
хотіла попрощатися в останній момент.
Дістала телефон, нічого не видно… Я
розумію, що з нею попрощатися не
можу». В цей момент до них все ж
під’їхала машина з драбиною, якою
студентів евакуювали. Останньою з
кабінету вибралася викладачка. Коли
всі вже були на вулиці, то загорівся
четвертий поверх. «Коли я спустилася,
то дізналася, що моя одногрупниця ви-

На Дніпропетровщині
засудили на 5 років
за жорстоке вбивство… курки
Чоловік закатував птаха на очах у дитини
ро це йдеться у вироку Новомосковського міськрайонного суду. Як відомо, чоловік схопив птицю рукою
та почав бити скляною пляшкою. Після цього жбурнув її на землю. Згодом ударив курку ногою, спіймав її та
тримав за крило. Потім ще тричі вдарив птаха об землю, від
чого він загинув.
Садисту призначили 5 років ув’язнення, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном
в 1 рік.

П

l ПРЯМА МОВА
Лариса НІЦОЙ, письменниця, про вбивство
у Бахмуті волонтера Артема Мирошниченка,
ймовірно за те, що він розмовляв українською:

З

У зв’язку з трагедією в Одесі уряд наказав до 10 січня ретельно перевірити стан
протипожежної та техногенної безпеки всіх дитячих садків, шкіл, ВНЗ та гуртожитків.

кинулася з п’ятого поверху. Вона впала
на бетон. Я просто молилася, кажу, Господи, будь ласка, врятуй, це моя подруга!..» — згадує студентка.
Пожежа сталася 4 грудня, на цей
момент відомо про 12 жертв, серед

них — працівник ДСНС Сергій Шатохін, який помер у лікарні після отриманих травм, не приходячи до тями. Є
ще ті, хто зник безвісти, тому смертей
може бути більше. 8 грудня в Україні
було оголошене Днем жалоби.

«

Чи чекала я хвилі обурення від українців на вбивство
українця з Бахмута за українську мову, і такої хвилі,
щоб усі поховалися по хатах? Ні, вже не чекаю і не
очікувала. Це якби угорця, поляка, румуна, росіянина,
єврея, не дай Боже, вбили б — це був
ий
би скандал. Це був би міжнародний
резонанс. А так, подумаєш, ще оддного «укра» в Україні замочили. Це
го?
якого за рахунком? 13 000 першого?
ю
Що–що, дискримінація за мовною
ознакою? Ні–ні, де ви таке в Україні
аїні
абачили? Нема в Україні дискримінації українців. Що ви таке вигадуєте…

Фото youtube.com.

ро це повідомила журналістка
Наталя Федченко. Місцеві активісти впевнені, що причиною
вбивства була саме мова, хоч у суді це
заперечують. Свідки, які стверджували
це, не хочуть називати імена, бо бояться за власні життя, пише журналістка.
«На Артема страшно дивитися, на ньому немає живого місця. Плачуть жінки,
які прийшли прощатися, плачуть чоловіки», — додала вона.
Волонтер із Бахмута Артем Мирошниченко, на якого напали 29 листопада, помер у лікарні після тижня в комі.
Він був активістом волонтерської групи «Бахмут Український». Він розмовляв українською і ходив на заходи та
волонтерські акції допомоги. 16–річного студента педколеджу (мав бути
українським учителем!) Миколу Барабаша, якого підозрюють у вбивстві, суд
відпустив під домашній арешт, іншого
нападника, 17–річного Олександра Баришка, який раніше був судимий, відправили у СІЗО на два місяці. Цікаво,

Авторитетне фінансове видання «Файненшл
таймс» опублікувало перелік 16 номінантів на
звання найвпливовішої пані цього року. Серед них
— ексочільниця українського Нацбанку Валерія
Гонтарева (на фото)
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і виграли! *
Новими власниками призів від «Цікавої
газети на вихідні» серед читачів, які
передплатили видання на друге півріччя
та увесь 2019 рік, стали:

150 грн

Такої честі удостоївся Володимир Зеленський
Фото time.com.

Василь КІТ

ід фото у всесвітньо
відомому журналі написано, що Зеленський
опинився між президентом Росії
Володимиром Путіним і лідером США Дональдом Трампом:
«Людина на роздоріжжі. Український Президент Володимир
Зеленський про те, як бути між
Путіним і Трампом».
Журналіст, який брав
інтерв’ю у Президента, стверджує, що за 8 місяців, відколи
не бачив Зеленського, той змінився: «Він постарів і змінився
набагато більше, ніж можна було
очікувати за 8 місяців».
«Я живу тут, — сказав він,

П

Я живу тут, як
у фортеці, від
якої просто хочу
втекти...

коли ми сиділи у президентських палатах, озираючись
на позолоту і солідні меблі, —
як у фортеці, від якої просто
«Людина на роздоріжжі. Український Президент Володимир
хочу втекти», — згадав він
Зеленський про те, як бути між Путіним і Трампом», – анонсує «Time»
слова Зеленського.
своє інтерв’ю із нашим гарантом.
По-людськи, звісно, хочеться пошкодувати перевтомлена вибори. Ми хочемо поверграти. Так що мусить тягнути
ного українського лідера. Але
нути людей і наші території…
того воза, а не скиглити.
P. S. Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ
мусимо нагадати ВолодимиКоли за столом сидять великі
про свою появу на сторінках
ру Олександровичу його ж
боси і представники імперій,
журналу «Time»:
слова — про те, що йому
я не хочу, щоб ми були тією
«Я не люблю бути між.
42 роки і він не лох. Тобто знав,
їжею, яку подають на стіл.
І дуже не хочу, щоб Україна
на що йшов. І знав, що керуХочу, щоб ми теж сиділи за цим
була країною між. По-перше,
вати 40-мільйонною країною
столом і були незалежною
у війні — то не на роялі без рук з цією пропозицією йшов
і рівноправною країною».

— Вдовіна Є. (м. Ковель Волинської області).
Плед — Сацик Ольга (с. Седлище Любешівського району Волинської області).

Годинник — Міщук Віра (с. Штунь
Любомльського району Волинської області).
* Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,01 грн із ПДВ.

І ВИ НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ —
ВИПИСУЙТЕ ТА ВИГРАВАЙТЕ!
ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ «Цікавої газети на вихідні»:
l для Волині – 60304,
l для Рівненщини – 60312, l для інших регіонів України – 60307.

Якщо ваше прізвище було вказане серед переможців,
але ви ще не отримали приз – телефонуйте
(0332) 72-71-07, 050-0760244.

Зекономте свій час, заповніть удома,
виріжте і віддайте листоноші!
«Цікава газета на вихідні»

«Цікава газета на вихідні»

l ПРЯМА МОВА
Мирослав ГАЙ,
волонтер, про результати Нормандської зустрічі:

«

3

Передплатили –

«Постарів»: Президент
України вперше потрапив
на обкладинку «Time»

“
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Це зрада чи перемога? На нинішній момент це ані зрада, ані перемога. Це боротьба. Що сталося?
Ми побачили, що Зеленський зреагував на протести в Києві і зрозумів, що не може підписувати капітуляційні документи зовсім відкрито. Фактично ми зупинили одномоментну реалізацію всіх хотєлок Кремля… Те, що вчора Україна не потерпіла
би. Вперше
повного фіаско – це все завдяки протестам. Ми вистояли дві доби.
езидента.
за всю історію незалежності намети стояли перед Офісом Президента.
реносити
Але боротьба – це не ці два дні стояння. Нам потрібно переносити
уде в украбитву туди, де буде все вирішуватися. А вирішуватися все буде
атус Донїнському парламенті. Коли законопроєкт (про особливий статус
басу. – Ред.) внесуть до парламенту, треба виводити людей. Потрібно
рламентвиходити всім небайдужим. Треба провести перемовини з парламенттять
ською опозицією. Вони мають бути готові до бою, бо їх пустять
в Раду, а нас – ні.

Магнітні бурі
у грудні 2019-го:
28 — слабка магнітна буря,
26 і 29 — сильні магнітні бурі.
Джерело: ranok.ictv.ua.
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l ГЕРОЯМ СЛАВА!
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l О ЧАСИ! О ЗВИЧАЇ!

Журналістку вигнали з роботи
за те, що насміхалась із похорону
загиблого Героя

Фото novynarnia.com.

І нехай тремтять наші вороги!

Проспекти Бандери
та Шухевича у Києві будуть!

Заступниця головного
редактора журналу
«Cosmopolitan Ukraine»
27-річна Євгенія Пліхіна,
поспішаючи на роботу,
випадково потрапила
на похоронну процесію,
про яку згодом вирішила
розповісти на своїй сторінці
у соціальній мережі

Суд визнав законним перейменування і появу в столиці
проспектів імені Степана Бандери та Романа Шухевича
Василь КІТ
Петро МАКАРУК

аке рішення ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд.
Він скасував постанову Окружного адмінсуду Києва, який влітку
відмінив рішення Київради перейменувати проспекти Московський та Ватутіна. Тож відтепер уже нема жодних юридичних перешкод
вживати нові назви.
Ще одна маленька українська перемога. Вітаємо!

Т

Читайте
нас
24 години
поспіль

робила це в глузливо-знущальному стилі. Вона
вирішила, що помер,
мабуть, хтось важливий, раз
«виволокли» на вулицю стількох людей і змусили їх зробити
«співчутливий вигляд». Авторка
заявила, що цей «язичницький
обряд» дуже заважає живим —
через «пробки і музло духове»,
але можна, мовляв, і потерпіти — «що ж нам шкода, якщо шановного провітрять наостанок».
Людей, які зібралися провести
в останню путь покійного, Пліхіна назвала «похоронною фанзоною». І все в такому стилі…
Головний редактор російськомовного журналу «Космополітен», який у назві має приставку
«Україна», прочитала допис своєї
заступниці і лайкнула його, тобто
похвалила.
Ховали полковника СБУ,
Героя України Дениса Волочаєва. Він загинув на лінії фронту,
виконуючи бойове завдання
у «сірій» зоні…
Тим часом під дописом Плі-

З

Полковник
Каплунов Дмитро Віталійович
04.12.1980 — 01.12.2019

Полковник
Волочаєв Денис Олександрович
23.12.1981 — 01.12.2019

Разом із Денисом Волочаєвим під час виконання бойового завдання
загинув його побратим, полковник Дмитро Каплунов. Тіло останнього
захопили російські окупанти і віддали українцям лише через тиждень.

“

Полковник СБУ,
Герой України Денис
Волочаєв загинув
на лінії фронту,
виконуючи бойове
завдання у «сірій»
зоні…

хіної у фейсбуці негайно з’явились сотні коментарів із різким
засудженням жартівливого тону
і навіть із погрозами на її адресу.
Журналістка видалила пост і попросила вибачення. Прибрала
свій «лайк» і головна редакторка,
але було вже пізно. Гидкий допис

Євгенії Пліхіної викликав такий
резонанс, що редакція виступила із заявою про її звільнення
з посади.
Що тут скажеш. Частина
українців існують ніби у бульбашці, де нема війни, смертей,
російської агресії та похоронів.
Хтось — у бульбашці глянцевого «Космополітену», хтось —
«95 кварталу», хтось — ще десь.
Вони спокійно собі глузують
із Голодомору, Майдану, похорону. А коли бульбашка лопає
і вони стикаються з реальним
життям, то вважають, що російських убивць можна зупинити
вмовлянням «просто перестати
стріляти»…

l ПРЯМА МОВА
Олексій ГОНЧАРЕНКО,
народний депутат від «Європейської солідарності», вважає,
що новий Виборчий кодекс «від Зеленського» «перетворить
творить
Україну на Північну Корею»:

VOLYN.COM.UA

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

«

Хочуть повернути те, чого в Україні не було 15 років – можливість
вість ЦВК
зняти з реєстрації кандидатів у президенти, в народні депутати.
тати. Це
означає, що тепер будь-який опозиціонер, будь-який незручний кандидат
може бути знятий просто ЦВК, без суду! Це катастрофа… Навітьь у Російській
Федерації без суду не можна зняти кандидата. А нам пропонується
ся просто
Зе-диктатура на виборах. Це робиться для того, щоб ваш вибір,
бір,
шановні українці, завтра вже нікому не був потрібен. Щоб зібраласьь
творча група «95 квартал» і оголосила, кого хоче народними
депутатами просто так.
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l НЕЙМОВІРНО!

l У ВСІХ НА ВУСТАХ

5
Фото cnn.com.

Нормандська зустріч:
зрада, перемога чи біг на місці?
9 грудня відбулась зустріч
лідерів України, Росії, Франції
та Німеччини Володимира
Зеленського, Володимира
Путіна, Еммануеля Макрона та
Ангели Меркель. Вирішували
долю окупованого Донбасу.
Українці з тривогою чекали
на результати, адже одні
побоювались, що Зеленський
здасть Україну, а інші
сподівались, що, як обіцяв,
швидко домовиться з Путіним
про мир «десь посерединці».
Підсумком перемовин став
Меморандум, у якому з плюсів
можна виділити домовленість
про обмін полоненими до кінця
року, а з мінусів — згоду України
на імплементацію в українське
законодавство так званої
«формули Штайнмаєра» і згадка
про те, що закон про особливий
статус ОРДЛО має діяти на
постійній основі. В іншому
сторони залишились на своїх
позиціях, якщо, звісно, не було
якихось таємних домовленостей
Василь РОГУЦЬКИЙ

КОМЕНТАРІ
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ,
Президент України:
«Не знаю, хто кого (переграв на
переговорах. — Ред.). Зараз правильно бути дипломатом. Кажімо,
що поки що — нічия».
Роман БЕЗСМЕРТНИЙ,
політик та дипломат:
«Зустріч минула під знаком
«домовилися домовлятися». Результат — нульовий. Я не очікував
нічого іншого. Більше того, у нашій
ситуації, за нашої непідготовленої
влади — це найкращий із можливих результатів. Емоція одна
— безпорадність представників
української сторони.
Максимум чого чекав: вирішення питання про звільнення полонених, хоча б тієї кількості, яка
була анонсована у вересні. Нічого
більшого нормандський формат
не міг привнести, оскільки він уже
перебуває в російській парадигмі
«постійної війни».
Олег СЕНЦОВ, колишній
політв’язень Кремля:
«Країну ніхто не зрадив. Полонених намагаються повернути.
Хороші переговори. Але розмови
про дешевий газ мене насторожують».
Костянтин ЄЛІСЕЄВ,
дипломат, ексзаступник голови Адміністрації Президента
України Петра Порошенка:
«Сухий залишок саміту в Парижі: прориву не сталося, «обіцяного» швидкого миру не буде,
окреслені «червоні лінії» поки
дотримані, санкції ЄС проти РФ
будуть продовжені, нових Мінськів не буде, зафіксовано примат

Фото unian.ua.

«Він просив мене повертатися назад. Але я так не хотіла!»

«День моєї смерті»
«Хрещення» Путіним Зеленський пройшов.

принципу «спершу політика» над
безпекою у виконанні Мінська».
Ірина ГЕРАЩЕНКО,
народний депутат від «Європейської солідарності»:
«Зустріч відбулася — це добре. Вона не стала історичною, це
очевидно, тому що у Путіна немає
жодної зацікавленості підписувати
мир. Добре, що наша влада не пішла на капітуляцію, на реалізацію
планів Кремля. Для мене особисто
дуже важливо, що вдалося домовитися про звільнення заручників
— це ключовий підсумок саміту.
На двосторонніх перемовинах
саме газове питання, а не Донбас,
було ключовим. Росії не вистачило
кілька місяців для добудови Північного потоку-2, і вона сьогодні

“

Добре, що наша влада
не пішла на капітуляцію,
на реалізацію планів
Кремля.

як ніколи зацікавлена у короткотерміновому контракті для транзиту газу. Вважаю, що змішувати
безпекові і газові переговори —
це абсолютно неправильно.
Також Росія намагається просунути свій політичний план, так
звану формулу Штайнмаєра, у
якій закріпити на постійній основі
особливості місцевого самоврядування на Донбасі. А це і є ті «червоні лінії», які не варто переходити
Україні».
Віталій ПОРТНИКОВ,
журналіст, письменник:
«Володимиру Зеленському необхідно зрозуміти — для захисту
українських інтересів є необхідною національна єдність. Єдність
влади і опозиції, єдність тих, хто
в кабінетах, і тих, хто на вулицях.
Національної єдності з тими, кому
на державні інтереси наплювати,
просто не вийде — навіть якщо багато хто з цих людей в другому турі
президентських виборів і голосу-

вав за Володимира Зеленського. Не може бути ніякої єдності з
людьми, яким все одно, якому Богу
молитися, в якій країні жити, ким
себе вважати — аби було корито.
Це доведено історією. Ці люди 10
грудня перестають бути опорою
Володимиру Зеленському.
Перестають просто тому, що
Путін ніколи не пробачить українському Президенту того очевидного приниження, яке він
зазнав під час «нормандського
саміту». Путін аж сказився. Він
буде намагатися помститися і Зеленському, і Україні. Зеленського
— змусити прогнутися, а ще краще
— зникнути, поступитися місцем
якомусь колабораціоністові. А
Україну — дестабілізувати, обстріляти, заморозити, змусити зрозуміти, що її місце — разом із Росією. А ще краще — просто в Росії.
У цій ситуації у Зеленського
немає як політичного, так і просто
людського виходу, крім як спертися на патріотів — і серед своїх
прихильників, і серед своїх супротивників. Потрібно перестати
шельмувати тих, хто помічає його
недосвідченість і наївність, потрібно перестати переслідувати
українських політиків і активістів
тільки за те, що вони усвідомили
небезпеку, яка загрожує нашій
країні, раніше і краще за Зеленського. Коли країні загрожує така
небезпека, національної єдності
просто не можна уникати.
Тому що альтернативою такій
національній єдності завжди стає
національний крах».
Святослав ВАКАРЧУК,
лідер партії «Голос», про результати Нормандської зустрічі:
«Ми всі озвучили Президенту
«червоні лінії». Він озвучив їх на
прес–конференції. Путін не звернув на них жодної уваги. Це — сухий залишок Нормандії.
Добре, що домовились про
обмін заручниками. І про припинення вогню. Це єдине, що зараз
матиме значення. Подивимось, як
ці домовленості будуть виконані».

— Я надзвичайно щаслива усіх вас бачити! І одна з причин моєї
радості — та, що я тут не маю бути, що вже давно повинна бути
мертвою. Останнім днем мого фізичного існування мало стати
2 лютого 2006–го року, принаймні так моїх рідних та близьких
запевнили лікарі
Аніта МУРДЖАНІ,
британка індійського походження,
яка на останній стадії раку 30 годин
перебувала у комі і дивовижно
зцілилась (стаття на сайті
tutkatamka.com.ua)

помирала від n–каскадної
лімфоми, особливої форми раку лімфовузлів. До
лютого вже 4 роки боролася із хворобою. Як недуга змінила моє тіло?
Ходити сама вже не могла, мої м’язи
атрофувалися і мене возили на інвалідному візку. Важила я до 38 кг — висохла шкіра прилипала до худющого
скелета. Дихання мені забезпечувала
киснева маска, мене постійно била
гарячка. Сама вже не могла їсти.
За роки недуги тіло вкрилося
величезними, як лимони, метастазами. Вони були по всьому тілу, адже
найбільше постраждали лімфовузли.

—Я

“

Хоч мої очі були
заплющеними і я
знаходилася в комі, чітко
усвідомлювала все, що
діялося довкола мене.
Немовби у мене відкрився
периферичний зір, бо
бачила своє тіло, хоча йому
вже не належала.

Шия, груди, руки були всипані цими
гігантськими кулями. Легені були
наповнені рідиною, і коли я лягала,
з них виділялася в’язка рідина, як і з
метастазів — останні відгонили хіміотерапією і медикаментами.
На ранок 2 лютого 2006 року
почали відмовляти органи, і я впала
в кому. Лікарі запросили родичів та
друзів попрощатися, бо смерть вже
дихала в спину.
Повірите ви чи ні, але хоч мої очі
були заплющеними і я знаходилася в
комі, чітко усвідомлювала все, що діялося довкола мене. Немовби у мене
відкрився периферичний зір, бо бачила своє тіло, хоча йому вже не належала. Моє єство було немовби відді-

лене від тіла, воно жило своїм життям
десь у двох паралельних світах.
Бачила свого втомленого, розбитого чоловіка, який сидів поруч зі
мною, батька й найкращого друга,
яких давно втратила.
Я летіла за свідомість — і вона
несла мене туди, де хотіла бути. Спостерігала за своїм братом, який терміново летів з Індії, щоб попрощатися
зі мною. І зберігала чіткість думки, її
ясність, розуміла, що хвора, що помираю, що в мене невиліковна хвороба,
але разом з тим усвідомлювала, що
зараз була набагато сильнішою, ніж
коли знаходилася у фізичному тілі.
А також відчувала свій зв’язок з
усіма: з лікарями, медсестрами, моїм
чоловіком, моїм братом, моєю мамою.
Начебто в нас була одна свідомість
на всіх. Наче я могла відчувати те, що
відчували вони. Переживала той біль,
який тоді з’їдав їх. Я відчувала відмову лікарів від мене. Але водночас не
була емоційно задіяна в цій трагедії,
хоча розуміла, що вони переживають.
Ніби ми ділили одну свідомість, єдину
свідомість. Так воно мені уявлялося.
Я чітко розуміла, що тато намагався мені сказати: він просив мене повертатися назад. Але я так не хотіла! А
навіщо? Бути тягарем для рідних, живим мерцем, джерелом страждань.
Не бачила у тому потреби й навіть
не бажала вертатися в те знівечене,
побите хворобою тіло.
Проте чітко чула слова найкращого друга і тата: «Вертайся і живи
життям без страху. Ти побачила, яким
воно може бути. Проживи його ще
раз». І я десь починала осягати істину: зрозуміла, хто я, ким була і ким
можу бути. А тоді справді зрозуміла,
що зможу побороти рак.
Лікарі чудувалися, не могли це
пояснити, вони були дуже здивовані, але залишалися пильними. Рідні
раділи. Ніхто не міг передбачити наслідків, я була ще дуже слабкою. Ніхто
не знав, чи залишуся при тямі, чи вилікуюсь, чи знову впаду в кому. Але я
усвідомлювала, що одужаю. Тому сказала своїм рідним: «Я видужаю, знаю,
що одужаю, мій час ще не прийшов».
Продовження — в наступному
номері «Цікавої газети».

6

12 грудня 2019 Четвер

«ЦІКАВА

Газета НА ВИХІДНІ»

www.volyn.com.ua

l УРОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАРОБІТЧАНСТВА

Син чоловіка планував утилізувати майно
мачухи її ж коштом

“

Закінчення. Початок на с.1
Анасія ПЕЦЕНЮК,
дослідниця європейського
заробітчанства

алина з’явилася в його
ого житті, можна сказати, на зламі:
мати ще ходила, але
е це вже
давалось їй дуже важко,, сам він
ттєрадісще був енергійним і життєрадісідувався
ним, але все частіше навідувався
до лікарів, усе більша частина
ася в апйого заробітку залишалася
теці.
о зовсім
Коли матері Яна стало
ати, всі ці
зле і її треба було доглядати,
важкі обов’язки на себе взяла Гаття вона
лина. Три роки свого життя
русі. Пісприсвятила лежачій свекрусі.
в згасати
ля її смерті швидко почав
ого його
і Ян. Галина до останнього
подиху була поруч. Її спогади
про якісь побутові дрібниці сповнені тепла і поваги до чоловіка,
який досить спокійно ставився
і до своєї хвороби, і до кінечності життя.
У хвилини його відходу вони

Г

І хоч матеріальне
не заберемо
із собою туди, десь
жити треба і тут.

тр
рим
имал
алис
ал
лис
ися заа руки.
ися
руки.
ук Бу
трималися
Були
секунди їхнього прощання, коли
Галина подумки просила Яна
і її забрати із собою. За другим
разом тихої молитви вона відчула теплий доторк до своєї руки
і чітко усвідомила, що має жити.

l АНОНС

На участь у телешоу
про екстрасенсів Хаял
Алекперов погодився, лише
щоб спасти маму
Свого
надприродного
дару
азербайджанський
провидець боявся
і соромився,
але якраз він
згодом допоміг
врятувати в Україні
найдорожчу для
нього людину
на Землі
Фото lampada.in.ua.

У номері — детальний Православний
церковний календар на 2020 рік с. 14—17 »

Читанка
для всіх
Фото proektor.in.ua.

№11—12 (13—14)
Ціна 6,5 грн

корисні поради

lОСОБИСТІСТЬ За маскою
своєї найвпізнаванішої
комедійної ролі – недалекої
інтелектом Лесі – акторка Ірма
Вітовська приховує гострий розум
та щирий патріотизм, через який
поставила під ризик кар’єру

»
«Явився ангел і мене запитав, чому забув про Бога».

Маєте дачу?
Тоді для вас —

Календар
садівникагородника
на І півріччя
2020 року
с. 27

»

Це тепло Галина сприйняла як знак від Яна, як його відповідь на ту печаль, що накривала їі хвилею відчаю і тривоги:
вона одна в чужій країні.
Син Яна був у місті, але провести батька в останню путь

не прийшов. Всі
витрати, пов’язані з похованням,
без жодних роздумів і вагань
вага повністю взяла на себе. А п
потім посипалися
негаразди у житті
жи її дочки, пізніше — у житті сина. Нерви здавали, голова йшла обертом, усе тіло
боліло, і не було на це жодної
ради. Почалися зустрічі з психологом. І коли вона вже трохи прийшла до тями і усвідомила нову
реальність, одного дня у своїй

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа
державного планування та звіту про стратегічну екологічну
оцінку
1. Повна назва документа державного планування:
Детальний план території житлової забудови на вул. Садовій у с. Боровне Камінь-Каширського району Волинської
області.
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження
документа державного планування:
Гуто-Боровенська сільська рада.
3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
3.1. Дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та її оприлюднення: 10.10.2019 р.
3.2. Дата подання повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку:
Публікація заяви в газетах «Полісся» та «Волинь» від
12.12.2019 р. та на офіційному вебсайті Гуто-Боровенської
об’єднаної територіальної громади.
3.3. Способи участі громадськості:
Громадськість в межах строку громадського обговорення
має право подати в письмовій формі зауваження і пропозиції
до проєкту державного планування та звіту СЕО.
Зауваження та пропозиції подавати до Гуто-Боровенської
сільської ради на адресу: вул. Острів,1а, с. Гута-Боровенська,
Камінь-Каширський район, Волинська область, 44553, або
в електронному вигляді на адресу: guta-borovenska@ukr.net.
3.4. Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

Громадські слухання заплановані на 13.01.2020 р. у приміщенні Гуто-Боровенської сільської ради за адресою: вул.
Острів,1а, с. Гута-Боровенська, Камінь-Каширський район,
Волинська область.
3.5. Орган, від якого можна отримати інформацію, та адреса,
за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного
планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям
населення, що стосується документа державного планування:
Гуто-Боровенська сільська рада за адресою: вул. Острів,1а, с. Гута-Боровенська, Камінь-Каширський район, Волинська область, 44553.
3.6. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції,
поштова та електронна адреси та строки подання зауважень
і пропозицій:
Гуто-Боровенська сільська рада, адреса: вул. Острів,1а,
с. Гута-Боровенська, Камінь-Каширський район, Волинська
область, 44553, або в електронному вигляді на адресу: gutaborovenska@ukr.net.
Строк громадського обговорення та консультування становить 30 днів та триває з 12.12.2019р. до 11.01.2020р.
3.7. Місцезнаходження наявної екологічної інформації,
у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується
документа державного планування:
Гуто-Боровенська сільська рада за адресою:
вул. Острів,1а, с. Гута-Боровенська, Камінь-Каширський район, Волинська область, 44553.

Фото 7dniv.info.

«Як так: я на екрані
— «русская баба»,
а в нього руки і ноги
немає «завдяки»
росіянам?»

с. 19—21

Фото prostir.ua.

Син Яна був у місті,
але провести батька
в останню путь
не прийшов. Всі
витрати, пов’язані
з похованням, без
жодних роздумів
і вагань вона повністю
взяла на себе.

поштовій скриньці знайшла лист.
Прямий спадкоємець квартири,
в якій вона жила, — син Яна —
офіційно просив її звільнити
помешкання в десятиденний
термін, інакше він виселить її насильно, а майно Галини… утилізує за її ж кошти.
…Якось дав їй Бог сили від
істерики перейти до чітких юридичних дій. Адвокати, суди, лікарі… Світ скрізь і завжди — не без
добрих людей: підказували, радили, допомагали знайти потрібних
фахівців і потрібну інформацію.
Врешті, залишилася-таки Галина
в не такій уже й чужій країні…
орендарем квартири, в якій прожила багато років разом із чоловіком. Коли сама прийшла до тями
від потрясінь, розпочала ремонт
помешкання із збиранням чеків і квитанцій: у другому раунді
боротьби за житло це доможе
його… правильно викупити.
Галина вже не планує повертатися в Україну. Більше того, має
бажання бути похованою поряд
із чоловіком. І цього останнього
пристанку в неї вже ніхто не відсудить.
Урок 1: якщо хтось на вас наступає, обов’язково є хтось, хто
за вас і заступиться.
Урок 2: скільки б майна ми
не придбавали, все матеріальне
залишиться в матеріальному світі.
Урок 3: варто робити те, що
тобі під силу, вже і тепер.

На участь у телешоу
про екстрасенсів
Хаял Алекперов
погодився, щоб спасти
маму
l ІСТОРІЯ НОМЕРА Свого надприродного дару

азербайджанський провидець боявся і
соромився, але якраз він згодом допоміг
врятувати в Україні найдорожчу для нього
ллюдину на землі
с. 5—7

»

Читайте про
це на сторінках нашого
передноворічного
випуску місячника
«Читанка для всіх»,
який вже у продажу.

l ПРЯМА МОВА
Олексій АРЕСТОВИЧ,
військовий експерт, про заклики не виходити на віче:
Якщо ти не збираєшся капітулювати, тобі нема чого
боятися акцій проти капітуляції.
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l ХОЧЕТЕ ВІРТЕ, ХОЧЕТЕ — НІ

l СЕЗОН ЗАСТУД

Сир із лляною олією — ліки від раку

«Даруйте,
на роботу прийти
не зможу…»

У цьому була переконана фармацевт, хімік і натуропат Джоана Будвиг
із Німеччини. Вона також вивчала медицину, зокрема досліджувала
методи боротьби з онкопатологіями, і розробила спеціальну протиракову
дієту, яка не втрачає популярності упродовж багатьох десятиліть
Фото i.ytimg.com.

Оксана КРАВЧЕНКО

ПЕРЕВІРИЛА СВІЙ ВИНАХІД
НА СОБІ Й ПРОЖИЛА 95 ЛІТ
«Без жирних кислот ферменти, що
забезпечують засвоєння кисню в дихальній системі, не функціонують. Дефіцит жирних кислот підриває життєві
функції організму», — стверджувала
Джоана Будвиг ще в 1959 році. Вона зазначала, що вживання продуктів із вмістом знежирених або гідрогенізованих
олій/жирів призводить до серйозних
захворювань. Дослідниця витратила
кілька років для поглибленого вивчення крові хворих на рак і виявила, що
в них завжди знижений вміст фосфоліпідів і ліпопротеїнів. Ще одним відкриттям стало те, що в крові здорових
людей рівень вмісту жирних кислот,
класу Омега-3, набагато вищий, ніж
у недужих.
За результатами цих досліджень
доктор Будвиг почала експериментальним шляхом підбирати дієту для
онкохворих. І врешті-решт вона зупинилася на суміші сиру і органічної лляної
олії, яка містить більше, ніж інші, жирних кислота Омега-3, легко засвоюється і не викликає алергій. Перевіряла
свій винахід Джоана Будвиг спочатку
на собі, на друзях і знайомих. На свій
подив, вона виявила, що вже через
три місяці при застосуванні такої дієти
у хворих на рак наставало поліпшення.
Згодом дослідниця пересвідчилася, що споживання сирно-олійної суміші ефективне і при багатьох інших
хронічних захворюваннях: інфаркті
міокарда, атеросклерозі, аутоімунних
порушеннях, дисфункції печінки, артриті, при лікуванні виразкової хвороби,
шкірних екзем, при вікових деградаційних недугах.
Найпереконливішим доказом цього
є сама Джоана Будвиг, яка народилася
у вересні 1908-го і померла в травні
2003 року. З моменту винаходу дієти
жінка харчувалася тільки згідно з її вимогами, що в результаті допомогло їй
прожити 95 літ і працювати до кінця
своїх днів. Вона писала книги, виступала з лекціями, продовжувала наукову
діяльність і не відчувала тягаря віку.
Втім дослідження Джоани Будвиг
не всі сприймали всерйоз. Її наукові
погляди і уявлення протягом усього
життя піддавалися критиці, узгоджено
замовчувалися офіційною медициною.
Можливо, це було пов’язано зі спільними комерційними інтересами фармакологічної і харчової індустрій, для яких
головне — надприбутки, а не здоров’я.

МЕНЮ ВІД ДЖОАНИ БУДВИГ
Розпочинати день дослідниця рекомендувала зі склянки розбавленого
водою розсолу квашеної капусти, що

Дієта Джоани Будвич нам не чужа: колись олія з льону та кисломолочний сир на столі
були у кожній поліській хаті.

позитивно впливає на шлунково-кишкову флору. Капуста стимулює секрецію
шлункових соків, очищає кишечник від
гнильних бактерій і, таким чином, зміцнює імунну систему.
Каву необхідно замінити зеленим
чаєм або чаєм із трав. Крім цього бажано регулярно пити зелені коктейлі
з листових салатів, кропу, петрушки,
сезонних овочів.
Практично всім для збереження
нормального здоров’я новаторка рекомендувала щоденно вживати 150 гра-

“

На свій подив, вона
виявила, що вже
через три місяці при
застосуванні такої дієти
у хворих на рак наставало
поліпшення.

мів натурального кисломолочного сиру
з 4 грамами (2 столовими ложками) олії
з льону. Наприклад, вранці Будвиг радила приготувати цю масу так: змішати
лляну олію високої якості (холодного
пресування) з домашнім сиром і 1 столовою ложкою молока, додати 1 столову ложку меду, трохи подрібнених сезонних фруктів, горіхів, насіння льону,
спецій (кориці, кардамону тощо). Виходить смачний, поживний і корисний
сніданок. Така сирна маса багата всіма
необхідними речовинами, які оздоровлюють клітини тіла, дають енергію. Крім
того, організм отримує з льону рослинні гормони, які володіють антиоксидантним ефектом.
Для онкохворих Джоана Будвиг використовувала суміш без додаткових
складників, потрібно було брати більше

олії з льону (3 столові ложки) і менше
сиру — 100 грамів. До речі, олія, щоб
не втратити корисних властивостей,
може зберігатися 8 місяців у закупореній
пляшці й не більше місяця у відкритій.
Сир повинен бути свіжим, краще
теплим, жирністю до 2%.
При використанні цієї дієти виключіть із раціону сметану, вершкове масло, смалець. Допускається вживання
лише якісної олії, наприклад у салатах.
Але особливо Джоана Будвиг наголошувала на недопустимості застосування так званих «поганих» жирів,
зокрема виготовлених методом гідрогенізації. Наприклад, маргарину, дуже
небезпечного продукту для людей
з онкологічними ризиками, та будьяких рафінованих олій. На жаль, шкідливі транс-жири сьогодні дуже широко
застосовуються у виробництві кондитерських виробів. Застерігала Будвиг
і щодо використання рафінованого цукру, споживання білого хліба, ковбас,
жирних сортів м’яса, смажених і консервованих продуктів.
В обідній час рекомендувалаа їсти
більше салатів із сирих овочів, а також
водів,
страви з низьким вмістом вуглеводів,
невий
наприклад, просо, гречку, коричневий
винна
рис, печену картоплю. Вечеря повинна
ю. Найбути легкою, легкозасвоюваною.
краще — відварена або запечена риба.
прияє
Можна випити трохи вина, що сприяє
розслабленню.
йного.
Здавалося б, нічого надзвичайного.
Але суть у тому, що ненасичені жирні
данти
кислоти та природні антиоксиданти
підтримують здоровий баланс наших
клітин, а також відновлюють та захиостіше
щають їх від пошкоджень. Простіше
люють
кажучи: жирні кислоти відновлюють
хання
структуру, активують клітинне дихання
і покращують метаболізм клітини..
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Усю ніч вас «ковбасило», голова
розколюється, ніс неначе замурований.
Телефонуєте начальству, відпрошуєтеся.
Хочеться знову впасти на подушку. Але ж
потрібно щось робити, аби одужати
швидше! Якщо у вас не підвищена
температура тіла, нема очевидних
симптомів грипу і ви не плануєте йти
до лікаря, можна скористатися ось такою
програмою дій:
8.00. Змусьте себе прийняти гарячий душ. Це допоможе при кашлі й закладенні носа. Пара трохи очистить носові пазухи, гаряча вода зніме біль у м’язах.
9.00. Корисно спожити велику дозу природного вітаміну С. Навіть якщо нема апетиту, на сніданок
можна приготувати фруктовий салат з яблук, хурми,
апельсинів і ківі. Або ж додайте у вівсянку розморожені ягоди смородини, малини, суниці. Відмовтеся
від звичних чаю і кави, які містять кофеїн і можуть
викликати зневоднення організму. Краще випити
склянку свіжовичавленого апельсинового соку, горнятко теплого чаю з липового цвіту з лимоном і медом.
10.00. Можна скористатися сольовим інгалятором, який допоможе полегшити неприємні відчуття,
пов’язані з ураженням дихальних шляхів. Якщо його
нема, промивайте носові ходи, полощіть горло розчином солі. Ніс — це перша лінія імунного захисту,
де антитіла і макрофаги борються з вірусами.

“

Найкраща страва на обід —
бульйон із домашньої,
а не магазинної курки.

12.00. При нежиті використовуйте одноразові
паперові хустинки. Не намагайтесь займатися домашніми справами. Відлежуйтеся. Подбайте, щоб
у кімнаті було прохолодне, вологе і свіже повітря.
13.00. Найкраща страва на обід — бульйон із домашньої, а не магазинної курки. Він теплий, поживний і містить речовини, які допомагають організмові
справитися з хворобою.
15.00. Пийте багато рідини — води з лимоном,
компоту із сухофруктів. Це сприятиме очищенню організму від токсинів, які утворюються при вірусних
інфекціях.
16.00. Перекушуйте горіхами, особливо корисні — бразильські. Вони багаті на селен, який потрібен
для правильної роботи імунної системи. Нема горіхів — згодиться яблуко.
18.00. Навіть якщо з’явилося відчуття голоду,
не їжте важких страв. Добре, якщо на вечерю будуть
овочі, приправлені спеціями, які теж діють як ліки.
20.00. Якщо симптоми
20
застуди
заст
за
с уди дуже допікають,
д
на ніч
нічч можна випити таблетку
будете
б етку
бл
к ібупрофену,
ібупроф
спати спокійніше.
спокій
22.00. Провітріть
кімнату,
вимкніть теви
левізор,
забудьл віз
ле
те про гаджети
і про
гад
всі свої пробл
проблеми. Лише
позитивні емоції
емоції!
Сон має триі ! Со
вати не менше восьми годин. Сподіваємось,
завтра
Сподіваєм
вам стане легше.
легш Якщо ж
стан погіршиться,
погіршитьс звертайтеся до лікаря.
За матеріалами
ма
інтернет-видань.
інтерн
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Маємо брати приклад із поляків?
Земельна реформа за Бугом вважається однією з найуспішніших серед країн
колишнього соцтабору
Слава ДІЛО,
slovoidilo.ua

ожливість купувати та продавати землю наші сусіди
отримали у 1998 році, хоча
і з деякими обмеженнями.
Зараз у приватній власності в
Польщі перебуває 81% сільськогосподарських ділянок. За всіма

М

операціями на цьому ринку стежить державне Польське агентство
сільськогосподарської нерухомості (ANR), яке користується правом
першості на купівлю землі, а, крім
цього, воно може не допустити підписання угоди на продаж.
З квітня 2016 року у Польщі
обмежили продаж сільськогосподарських земель. Їх може купити

тільки держава, релігійні об’єднання і фермери. Той, хто бажає
придбати її, повинен володіти не
тільки сільськогосподарськими
навичками, а й бути власником
сільгоспугідь площею до 300 гектарів і проживати в цій місцевості.
При цьому щонайменше 10 років покупець зобов’язується вести

на цій землі господарську діяльність, і без дозволу суду не може її
ані продавати, ані здавати в оренду.
Ці обмеження не стосуються присадибних ділянок площею до 30
соток.
Стосовно іноземців, то перш
ніж купити угіддя, вони мають
прожити в Польщі не менш як 5
років або перебувати у шлюбі з

“

Максимальна
площа володіння
землею в Польщі
на 1 особу становить
500 га.

громадянином чи громадянкою
цієї країни.
Максимальна площа володіння
землею за Бугом на 1 особу становить 500 га.
До вашої уваги інфографіка
видання «Слово і діло» про те, як
відбувалася реформа у країнах,
які колись входили до так званого соцтабору.

Маєте дачу?
Тоді для вас на глянцевому папері в іншому нашому виданні —
місячнику «Читанка для всіх» —
Календар садівника–городника
на І півріччя 2020 року.
Запитуйте у листонош або
в точках продажу преси. А ще
краще — передплатіть і матимете шанс отримати цікавий
приз! (с. 3)
Фото lampada.in.ua.

У номері — детальний Православний
церковний календар на 2020 рік с. 14—17 »

Читанка
для всіх
Фото proektor.in.ua.

№11—12 (13—14)
Ціна 6,5 грн

корисні поради

Фото 7dniv.info.

«Як так: я на екрані
— «русская баба»,
а в нього руки і ноги
немає «завдяки»
росіянам?»
lОСОБИСТІСТЬ За маскою
своєї найвпізнаванішої
комедійної ролі – недалекої
інтелектом Лесі – акторка Ірма
Вітовська приховує гострий розум
та щирий патріотизм, через який
поставила під ризик кар’єру
с. 19—21

»
«Явився ангел і мене запитав, чому забув про Бога».

Маєте дачу?
Тоді для вас —

Календар
садівникагородника
на І півріччя
2020 року
с. 27

»

На участь у телешоу
про екстрасенсів
Хаял Алекперов
погодився, щоб спасти
маму

З 2011 року дозволено
купувати землю іноземцям
Розповсюджена форма
володіння землею на правах
співвласників, що стримує
розвиток ринку

З 2014 року дозволено купувати
землю юридичним та фізичним
особам
проживають/ведуть бізнес у країні
не меше 10 років
ведуть с/г бізнес
не менше 3 років
Розповсюджена форма володіння
землею на правах співвласників,
що стримує розвиток ринку
550 тис. га с/г землі (28% від усіх
с/г земель) належить невідомим
власникам, які здають землю
в оренду великим агрохолдингам
Внаслідок надмірного регулювання
ринку ціни на с/г землі —
одні з найнижчих у ЄС

З 2016 року дозволено купувати
землю іноземним інвесторам
проживають у Польщі
не менше 5 років
або перебувають у шлюбі
з громадянином Польщі

500 га
Земельна реформа в Польщі
вважається однією
з найуспішніших
серед колишніх
країн соцтабору

З 2004 року дозволено купувати
У 2017 році почали діяти окремі
землю громадянам ЄС
обмеження на продаж землі
використовувати землю в аграрних
іноземцям
цілях не менше 5 років
іншим іноземцям дозволено мати
не більше 10 га землі на особу
Широко розповсюджені орендні
відносини (майже на 60 % земельного У 2017 році в окремих регіонах
Латвії більше половини с/г земель
фонду), що перешкоджає розвитку
належали іноземним компаніям
ринку с/г земель та можливості
Ціни на с/г землі залишаються
передавання землі у заставу
одними з найнижчих у ЄС
Внаслідок надмірного регулювання
ринку ціни с/г землі —
одні з найнижчих у ЄС

2000 га

З 2014 року дозволено купувати
землю іноз емцям з країн-членів
ЄС, асоційованих членів ЄС
та з країн-членів НАТО
займатися фермерством
не менше 10 років
не менше 3 років
мати зареєстроване фермерське
господарство або аграрну освіту

500 га

l ІСТОРІЯ НОМЕРА Свого надприродного дару

азербайджанський провидець боявся і
соромився, але якраз він згодом допоміг
врятувати в Україні найдорожчу для нього
ллюдину на землі
с. 5—7

Через низьку продуктивність
земель та надмірне регулювання
ринку великого притоку
іноземних інвестицій
с/г Литви не отримало

»

У НОМЕРІ ТАКОЖ —
СХЕМА КРАСИВОЇ
НОВОРІЧНОЇ ВИШИВКИ

З 2011 року дозволено купувати
землю громадянам ЄС
ведуть с/г бізнес
не менше 3 років
мають аграрну освіту

300 га
Не дозволено купувати землю
юридичним особам,
що стримує розвиток ринку
Рік відкриття ринку с/г землі
(дозволено купівлю/продаж земель)
Тип ринку с/г
Відкритий з обмеженнями
Відкритий
Наслідки

І традиційно
для наймолодших читачів —
«МУЛЬТЛЯНДІЯ».

Іноземці не мають права купівлі
с/г земель
Через заборону купівлі землі
іноземцями ціни на с/г землі — одні
з найнижчих у ЄС, а 1/3 приватних
земель не обробляється
Умови для купівлі землі іноземцями
Максимальна площа володіння
землею на 1 особу
% земель с/г призначення, які
перебувають у приватній власності

З 2014 року дозволено купувати
землю громадянам ЄС
З 2014 року дозволено купувати
землю громадянам ЄС
перебувають в країні
не менше 5 років
З 2010 року ринок с/ земель
залишається стабільним
та передбачуваним. Ціни на землю
зростають у середньому на 8 % за рік

100 га
Через обмеження володіння
землею ціни на с/г землі —
одні з найнижчих у ЄС
900 тис га с/г землі
(11 % від усіх с/г земель)
належить іноземним компаніям

Інфографіку створено за даними відкритих джерел
інформації станом на 14.11.2019 року.
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l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК
Фото із фейсбук-сторінки Сталіни ЧУБЕНКО.

У його кімнаті й досі висить фанатська символіка та м’ячі, синя футболка
ФК «Авангард».

«Наша дитина віддала життя за Україну. Але виходить, що Україна не дуже
хоче покарати злочинців і вбивць», – говорять Віктор та Сталіна Чубенки.

«Подзвоню пізніше.
Люблю вас… Стьопчик»
Тепер він завжди номер «ОДИН»
Закінчення. Початок на с. 1
Власта КРИМСЬКА

оли він просивс я
до друга в Київ, я не
відпускала, — розповідає мама. — Але вони нас
із чоловіком вмовили. Уявляєте,
у рідному місті під час окупації 16–річний хлопець ходив у
кофті з написом «Слава Україні!»
на прогулянки, відповідаючи на
наші побоювання: «Я на своїй
землі, мам!» Коли Краматорськ
звільнили, ми просили його повернутися. Стьопа взяв квитки
через Донецьк, а не Харків, але
нам про це не сказав. Там, у Донецьку, його «взяли» прямо на
вокзалі. За шарфик «Карпати» і
синьо–жовту стрічку.
Степан Чубенко поспішав
жити. У свої шістнадцять хлопець,
здається, встигав усе: грав у футбол та КВК, відвідував театральний гурток, займався греко–римською боротьбою, навчався в
школі, підтримував місцевий дитячий будинок «Антошка». Він виріс на Донбасі в російськомовній
родині, але часто повторював: «Я
— українець». Під час обстрілу
допомагав спускатися у сховище
літнім людям. Це Стьопчик зняв
із міської площі прапор «ДНР».
Разом із друзями пробирався до
військових на блокпости, щоб
принести їм воду і їжу.

—К

«У МЕНЕ ЗНИКЛА
НЕПОВНОЛІТНЯ
ДИТИНА…»
24 липня 2014 року батькам
зателефонували і сказали, що

Стьопу заарештували в «ДНР», і
вони поїхали за ним у Донецьк.
— Стьопкин телефон більше
не відповідав, — каже Сталіна
Чубенко. — Пізніше пролунав
дзвінок: «Ваш син затриманий».
Увечері я все ж додзвонилася за
цим номером. На тому кінці почула п’яні голоси: «Мать звонит!» —
«Кого? Правосека? Скажи, что сбежал при минометном обстреле…»
Думаю: як утік? Ви ж говорили, що
він у вас під арештом…
Під захопленою будівлею СБУ
в Донецьку людно. Кожен шукав
свого. При мені винесли великий
зошит — на трьох сторінках прізвища людей, які в підвалах. «Тут
мій син, неповнолітній», — кажу
їм. «Запам’ятайте, Горбачево–Михайлівка, «Керч», — чую у відповідь.
Стою під Донецькою обладміністрацією і дивлюся: як тільки заворушиться охорона — значить,
хтось важливий їде. Просто підходжу, не боячись зброї, яку вони
там наставляють, і швидко–швидко починаю говорити: «У мене
зникла неповнолітня дитина…»
В Антюфєєва, російського «генерала», зв’язки зі Стрєлковим були.
Я пробилася до нього і розповіла
історію Стьопи. Мій лист передали
начальникові військової поліції
«ДНР» Аносову. Він подзвонив —
ми зустрілися. На той момент не
було вже Стьопки, але Нос сказав:
«Я поеду завтра в Горбачево–Михайловку и его привезу».
Того вечора приїхав мій чоловік, і ми перший раз нормально
поїли за всі ці дні. Біля «Донбас
Арени». Ми так раділи: зібрали
речі Стьопі, щоб перевдягнувся.
У мене було відчуття, що в цього

Аносова німб над головою — ніби
він Господь Бог і сьогодні поверне
нам нашу дитину. Наступного дня
він нас приголомшив: «Нет вашего сына там, нет! Он сбежал при
обстреле».
До Горбачево–Михайлівки, як
виявилося, — 40 хвилин їзди громадським транспортом із Будьонівки. Це була вже зона бойових
дій. Батьки шукали хлопчика по
підвалах, думали, що вони його
просто побили і приховують.

“

Всього вистрілили
п’ять разів.
У голову. Перед
тим, як стріляти,
обличчя закрили
футболкою —
мабуть, не могли
дивитися йому
в очі.

Десь через півтора місяця пошуків один із найманців, свідок трагедії, вирішив очистити совість і
добровільно зізнався: «Ніякої втечі не було. Хлопця вбили. Де тіло,
не скажу — цього просто ніхто не
знає».
— О шостій підйом — об одинадцятій поверталися, — згадує
Сталіна Чубенко. — З чоловіком
ми проводили своє розслідування. Коли йшли, писали записку,
куди прямуємо, наші номери
мобільних телефонів залишали.
Кому повідомити, якщо не повернемося.
Після того, як бойовики «ДНР»

проговорилися, батьки Степана в
буквальному сенсі перерили все
навколо злощасного блокпоста.
Тіло хлопця знайшли самі бойовики — восени один із них все ж
таки погодився показати, де його
товариші зробили поховання.
— Вони не хотіли брати мене
на ексгумацію, — каже Сталіна.
— Говорили, потім приїдете — на
опізнання. Я вирішила, що точно
буду там. Попросили, щоб на дорозі стояла. Вони вели відеозйомку. Казали: «Згодом підійдете».
Крім слідчих, були і російські військові. Тоді я подумала: «Дивіться,
до чого це призвело! Ви мене —
громадянку Росії — приїхали захищати… Поки ви не прийшли, у
мене був син…»

«Я ДИВИЛАСЯ —
І НЕ МОГЛА ПОВІРИТИ,
ЩО ЦЕ ВІН…»
6 листопада батьки забрали
Стьопу Чубенка. Перед тим у Краматорську прийшли в похоронну
компанію вибирати труну. Сказали, що за дитиною потрібно їхати
в Донецьк. Хлопці погодилися.
Їхні сім’ї так і не знали, куди вони
вирушили. У морзі лікарні Калініна матері сказали: «Ви, звичайно,
можете подивитися, це ваше право, але ми б вам не радили. Нехай
він у вас залишиться в пам’яті таким, яким був».
— Степана дуже жорстоко
вбили, — каже мати. — Він точно
не міг заслужити таке: руки замотані за спиною скотчем, вибиті
зуби, множинні каліцтва і кульові
поранення… Всього вистрілили
п’ять разів. У голову. Перед тим,
як стріляти, обличчя закрили
футболкою — мабуть, не могли

дивитися йому в очі. А ще зняли
кросівки — потім ми помітили їх
на фотографії одного з уже вбитих
бойовиків.
Труну вибрали синю із блискучими жовтими вставками.
— Нічого, що ми з такою труною їдемо через блокпости? —
запитую у хлопців. Кажуть: «Нічого…»
На блокпостах — і на наших,
і на їхніх — черги. Я одразу виходжу і кажу: «Везу сина». Нас
пропускають. Убивці відкупилися. Ціною Стьопчиного життя батальйон «Керч», на рахунку якого
безліч тяжких злочинів, розформували. У мене була очна ставка
з одним зі свідків. Він попросив
вибачення, що не втрутився і не
врятував Степана, а ще сказав:
«Ваш хлопець дуже добре тримався. Він не плакав і не просив
про помилування». Цей чоловік
знав лише позивні: Керч, Жора та
Буба. Всі троє — бійці батальйону
«Керч».

«ДАРУЮ ЦЮ КНИГУ
ВСІМ ОХОЧИМ.
ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ ЙОГО…»
Справжні імена тих, хто стріляв у сина, встановили самі батьки — моніторили ЗМІ бойовиків,
відстежували соцмережі, розмовляли з місцевими жителями. Вбивцями Степана Чубенка виявилися
Вадим Погодін, Юрій Москальов і
Максим Сухомлинов. У листопаді
2017–го в Україні їх заочно засудили до довічного ув’язнення. За
даними українських силовиків,
зараз всі троє бойовиків перебувають на території РФ. В усіх ростуть сини.
У день 20–річчя, 11 листопада
2017–го, на стадіоні «Авангард»
Степана Чубенка посмертно нагородили орденом «За мужність»
III ступеня. Ще раніше краматорський школяр був удостоєний високої державної нагороди — ордена «Народний Герой України».
— У 2015–му я зібрала всі його
вірші, оповідання, те, що знайшла
в комп’ютері, записах, — каже
жінка. — Тоді це вийшов дуже
тоненький збірник. Пізніше стала
додавати в нього вірші, присвячені Стьопі, якісь статті про нього.
Зараз замовила черговий тираж.
Я дарую цю книгу всім охочим,
висилаю її. Щоб пам’ятали його…
Знаєте, вважаю: якщо ти любиш
когось — люби до кінця, якщо
взявся за щось — обов’язково
зроби. Я не могла не поїхати попрощатися з татом до РФ, не могла не шукати сина на окупованій
території, не можу зараз мовчати,
коли вбивці гуляють на свободі, а
Москва не поспішає їх заарештовувати і передавати Україні. У моєму житті немає півтонів: ти або
тверда сталь, або м’який алюміній.
За матеріалами
інтернет–сайтів:
radiosvoboda.org, styler.rbc.ua,
vchasnoua.com, dt.ua,
portal.lviv.ua, svoi.city,
savelife.in.ua/mama-ty-stal.

СІЧЕНЬ

25 Вт Свт. Олексія Київського
26 Ср Прпп. Зої та Фотинії (Світлани).
Блгв. кн. Константина Острозького
27 Чт Рівноап. Кирила, учителя
слов’янського
28 Пт Прп. Пафнутія, затв.
29 Сб Прп. Касіяна Римлянина

1 Ср Прп. Іллi Муромця.
2 Чт Передсвято Різдва Христового. Прп.
Ігнатiя, архім. печер.
3 Пт Мц. Юлiанiї. Свт. Петра, Митр.
Київського і всієї Русі, чудотв.
4 Сб Вмц. Анастасiї Узорiшительницi
5 Нд Неділя 29 після П’ятд., перед
Різдвом, свв. отців.
6 Пн Навечір’я Різдва Христового
(Різдвяний святвечір)
7 Вт РІЗДВО ХРИСТОВЕ
8 Ср Собор Богородицi. Прп. Константина
Синадського
9 Чт Ап., першомч. архідияк. Стефана.
10 Пт Мчч. Петра й Агафії. Ап. вiд 70-ти
Никанора
11 Сб Прп. Іова Манявського. Прп. Йоана
Печер.
12 Нд Неділя 30 після П’ятд., після Різдва,
перед Богоявленням. Прав. Йосифа
Обручника, Давида, царя, і Якова,
брата Господнього.
13 Пн Віддання Різдва Христового. Прп.
Меланії Римлянки
14 Вт Обрізання Господнє. Свт. Василія
Великого. Свт. Петра (Могили)
15 Ср Передсвято Богоявлення. Прп.
Сильвестра Печер.
16 Чт Прор. Малахії. Мч. Гордія
17 Пт Собор 70-ти апп. Прп. Ахили, дияк.
печер.
18 Сб Навечір’я Богоявлення
(Хрещенський святвечір). Прп.
Григорія Акритського
19 Нд Неділя 31 після П’ятд.
БОГОЯВЛЕННЯ. ХРЕЩЕННЯ
ГОСПОДНЄ (Водохреще)
20 Пн Післясвято Богоявлення. Собор
Йоана Хрестителя
21 Вт Мч. Антонія. Прп. Іллі Єгипетського
22 Ср Свт. Петра, єп. Севастії Вірменської
23 Чт Свт. Григорія, єп. Нисського.
24 Пт Прп. Феодосія Великого
25 Сб Мц. Татіани. Мч. Петра Авесаломіта
26 Нд Неділя 32 після П’ятд. Віддання
свята Богоявлення. Прп. Якова
Низибійського
27 Пн Прпп. Павла, Сергія. Рівноап. Ніни,
просвітительки Грузії
28 Вт Прпп. Йоана Кущника, Гавриїла
29 Ср Прав. Максима, священника
тотемського
30 Чт Прп. Антонія Великого
31 Пт Свтт. Афанасія та Кирила
Олександрійських

1 Нд Неділя сиропусна, прощена.
Згадування Адамового вигнання.
Мчч. Павла, Іллі
2 Пн Прп. Феодора Мовчальника
Початок Вел. посту
3 Вт Свт. Льва Римського
4 Ср Мчч. Максима, Феодота (Богдана)
5 Чт Блгв. кн. Ярослава Мудрого
6 Пт Прп. Тимофія, що в Символах
7 Сб Вмч. Феодора Тирона. Прп. Афанасія
8 Нд Неділя 1 Вел. посту. Торжество
Православ’я.
9 Пн Перше і друге знайдення глави
Йоана Предтечі
10 Вт Свт. Тарасія Константинопольського
11 Ср Свт. Порфирія Газького
12 Чт Прп. Прокопія Декаполіта
13 Пт Прпп. Василія, Марини. Свт. Арсенія
(Мацієвича)
14 Сб Прмц. Євдокії. Мч. Антоніни
Поминання померлих
15 Нд Неділя 2 Вел. посту. Свт. Григорія
Палами. Свт. Іова (Борецького)
16 Пн Мчч. Євтропія, Клеоника
17 Вт Мчч. Павла і Юліанії
18 Ср Мц. Іраїди. Прп. Марка
19 Чт Белзької (Ченстоховської) ікони Божої
Матері
20 Пт Сщмчч. Василія, Євгенія
21 Сб Прпп. Лазаря, Афанасія
Поминання померлих
22 Нд Неділя 3 Вел. посту,
хрестопоклонна. 40 севастійських
мчч. Прав. Тарасiя
23 Пн Мчч. Діонисія, Павла, Віктора, Леоніда,
Галини. Прп. Анастасії
24 Вт Свт. Софронія Єрусалимського
25 Ср Свт. Григорія Двоєслова
26 Чт Мчч. Олександра, Христини
27 Пт Блгв. кн. Ростислава-Михаїла
28 Сб Мчч. Олександра, Діонисія
Поминання померлих
29 Нд Неділя 4 Вел. посту. Прп. Йоана
Ліствичника.
30 Пн Прп. Олексія, чоловіка Божого
31 Вт Свт. Кирила Єрусалимського.
Мц. Дарії. Прав. Софії Слуцької

ЛЮТИЙ

КВІТЕНЬ

1 Сб Прп. Макарія Великого
2 Нд Неділя 33 після П’ятд., про Закхея.
Прп. Євфимія Великого
3 Пн Прп. Максима Спов. Мч. Євгенія
4 Вт Ап. Тимофія. Прмч. Анастасія
5 Ср Сщмч. Климента Анкирського
6 Чт Прп. Ксенії. Мч. Йоана Казанського
7 Пт Свт. Григорія Богослова.
Мч. Олександра
8 Сб Прпп. Марії, Йоана. Мч. Петра
9 Нд Неділя про митаря і фарисея.
Перенесення мощей свт. Йоана
Золотоустого
10 Пн Прп. Феодосія Тотемського
11 Вт Сщмч. Ігнатія Богоносця. Мч. Романа
12 Ср Собор свтт. Василія Великого,
Григорія Богослова та Йоана
Золотоустого
13 Чт Мч. Віктора
14 Пт Передсвято Стрітення. Прп. Петра
Галатійського
15 Сб СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ
16 Нд Неділя про блудного сина.
Післясвято Стрітення. Праведних
Симеона Богоприємця й пророчиці
Анни
17 Пн Прп. Миколая Студійського
18 Вт Мц. Агафії. Свт. Феодосія
Чернігівського
19 Ср Мчч. Христини, Максима, Марії
20 Чт Прп. Луки Елладського
21 Пт Вмч. Феодора Стратилата
22 Сб Субота поминальна (м’ясопусна).
Мч. Никифора
23 Нд Неділя м’ясопусна, про Страшний
суд. Блгв. кн. Анни Новгородської.
Мц. Валентини
24 Пн Тиждень сирний (масляний).
Прп. Димитрія Прилуцького.
Прав. Феодори

1 Ср Мц. Дарії. Прав. Софії
«Маріїне стояння» (поклони)
2 Чт Прпп. Йоана, Сергія. Мчч. Світлани,
Віктора, Олександри
3 Пт Прп. Якова. Свт. Кирила Катанського
4 Сб Похвала Пресвятої Богородиці.
5 Нд Неділя 5 Вел. посту. Прп. Марії
Єгипетської.
6 Пн Передсвято Благовіщення.
Свт. Артемія Солунського
7 Вт БЛАГОВІЩЕННЯ
8 Ср Віддання свята Благовіщення.
Собор архангела Гавриїла.
9 Чт Мч. Феодосія. Прп. Йоана
Прозорливого
10 Пт Прп. Іларiона Нового
11 Сб Воскрешення прав. Лазаря.
12 Нд Неділя 6 Вел. посту. ВХІД
ГОСПОДНІЙ У ЄРУСАЛИМ
(Вербниця)
13 Пн Страсний тиждень. Вел. понеділок
14 Вт Вел. вівторок. Прп. Марії Єгипетської
15 Ср Вел. середа. Мч. Полікарпа
16 Чт Вел. четвер. Спомин Тайної вечері.
Прп. Микити. Мц. Феодосії
17 Пт Вел. п’ятниця. Спомин страстей
Господа Ісуса Христа.
18 Сб Вел. субота. Прпп. Симеона, Феодори
19 Нд СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ.
ПАСХА (ВЕЛИКДЕНЬ)
20 Пн Великодній тиждень. Світлий
понеділок.
21 Вт Світлий вівторок. Прп. Руфа, затв.
22 Ср Світла середа. Прмч. Вадима
23 Чт Світлий четвер. Мчч. Максима,
Олександра
24 Пт Світла п’ятниця. Ікони Богородиці
«Живоносне Джерело». Прп. Йоана
25 Сб Світла субота. Прп. Василія
Парійського
26 Нд Антипасха. Неділя 2 після Пасхи.
Ап. Фоми.

4
5
6
7
8
9
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БЕРЕЗЕНЬ

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

мироносиць: Марії Магдалини,
Соломії, Йоанни, Марфи та інших
Пн Мчч. Феодора, Діонисія
Вт Прпп. Феодора, Віталія
Ср Вмч. Юрія (Георгiя) Переможця.
Мчч. Олександри, Анатолія
Чт Прп. Олексія. Мч. Валентина
Пт Ап. i єван. Марка
Сб Сщмч. Василія Амасійського
Нд Неділя 4 після Пасхи, про
розслабленого. Прп. Стефана
Володимир-Волинського
Пн Мчч. Маскима, Віталія
Вт Прп. Амфілохія Почаївського
Ср Переполовення П’ятд. Ап. Якова
Заведеєвого
Чт Сщмч. Макарія Київського.
Блвг. Тамари Грузинської
Пт Свт. Афанасiя Великого. Блгвв. кн.
Бориса і Гліба. Мц. Зої
Сб Прп. Феодосiя Києво-Печер.
Прп. Петра Аргоського
Нд Неділя 5 після Пасхи, про
самарянку. Прпп. Микити, Кирила
Пн Мц. Ірини. Ікони Богородиці
«Невпивана Чаша»
Вт Прп. Іова Почаївського. Мч. Діонисія
Ср Прпп. Йоана, Михаїла
Чт Ап. i єв. Йоана Богослова
Пт Перенесення мощей свт. Миколая
Чудотв.
Сб Ап. Симона Зилота. Блж. Таїсiї
Нд Неділя 6 після Пасхи, про сліпого.
Рiвноапп. Кирила та Мефодiя
Пн Прп. Діонисiя Радонезького
Вт Прмч. Макарія Канівського.
Ср Віддання свята Пасхи. Прп. Микити.
Мч. Максима
Чт ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ
Прп. Пахомія Великого
Пт Прп. Феодора Освяченого.
Свт. Олександра Єрусалимського
Сб Свт. Стефана Константинопольського
Нд Неділя 7 після Пасхи. Свв. отців
І Вселенського Собору.

ЧЕРВЕНЬ

ПРАВОСЛАВНИЙ
КАЛЕНДАР 2020
ПОЯСНЕННЯ
Календар подано за новим стилем. Умовні
позначення ієрархії свят:
ЖИРНИЙ ШРИФТ ВЕЛИКИМИ
ЛІТЕРАМИ Й ЧЕРВОНИМ КОЛЬОРОМ –
Пасха і дванадцять найбільших свят;
жирний шрифт червоним кольором –
великі свята;
жирний або звичайний шрифт червоним
кольором – неділі;
жирний або звичайний шрифт синім
кольором – особливо шановані на Волині
празники чи церковні пам’ятні дні;
жирний шрифт чорного, чи синього,
або червоного кольору – присвятки чи святі,
яких Церква виокремлює серед інших, поданих
звичайним шрифтом.
Вінчання не відправляються у вівторок,
четвер, суботу, напередодні великих і
храмових свят, протягом Великого, Петрового,
Успенського й Різдвяного постів, упродовж
святок (7–20 січня), з неділі м’ясопусної до
сиропусної включно, протягом пасхального
тижня, напередодні й у дні Усікновення
глави Йоана Хрестителя (10, 11 вересня) та
Воздвиження хреста Господнього (26, 27
вересня).

27 Пн Мчч. Антонiя, Євстафія (Остапа)
28 Вт Радониця (Проводи, поминання
померлих).
29 Ср Мчч. Ірини, Леоніда, Галини
30 Чт Прп. Олександра Свірського

СКОРОЧЕННЯ
ап. – апостол, апп. – апостоли,
архідияк. – архідиякон, архієп. –
архієпископ, архім. – архімандрит, безсрр.
– безсрібники, блгв. – благовірний (-на),
блгвв. – благовірні, блж. – блаженний
(-на), блжж. – блаженні, вел. – великий
(-ка), вмц. – великомучениця, вмч. –
великомученик, гл. – глас, дияк. – диякон,
єван. – євангеліст, єп. – єпископ, затв. –
затворник, зач. – зачало, ігум. – ігумен (-ня),
кн. – князь (-гиня), митр. – митрополит,
мц. – мучениця, мцц. – мучениці, мч. –
мученик, мчч. – мученики, Патр. – патріарх,
першомч. – першомученик, печер. –
печерський (-кі), прав. – праведний (-на),
прп. – преподобний, прпп. – преподобні,
прмц. – преподобномучениця, прмч. –
преподобномученик, пресв. – пресвітер,
прор. – пророк, П’ятд. – П’ятдесятниця,
рівноап. – рівноапостольний (-на), св. –
святий (-та), свв. – святі, свт. – святитель,
свтт. – святителі, спов. – сповідник, сповв.
– сповідники, сщмч. – священномученик,
сщмчч. – священномученики, стовп. –
стовпник, чудотв. – чудотворець, юрод. –
юродивий.

ТРАВЕНЬ
1 Пт Прп. Йоана. Мч. Віктора
2 Сб Прп. Йоана Ветхопечерника
3 Нд Неділя 3 після Пасхи. Свв. жінок-

1 Пн Прпп. Сергія Шухтомського, Йоана
Готфського
2 Вт Мч. Олександра. Свт. Олексія
Київського
3 Ср Вишгородської (Володимирської)
ікони Богоматері. Рiвноапп.
Константина i Єлени
4 Чт Мч. Йоана-Володимира Сербського
5 Пт Віддання свята Вознесіння.
Прмч. Михаїла
6 Сб Троїцька поминальна субота.
Мчч. Стефана, Йоана
7 Нд Неділя 8 після Пасхи. ДЕНЬ СВЯТОЇ
ТРІЙЦІ. П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ (Зелені
свята)
Третє знайдення глави Йоана Хрестителя.
8 Пн ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Мц. Єлени.
Прп. Йоана Психаїта
9 Вт Прав. Йоана Руського
10 Ср Прп. Микити Халкидонського
11 Чт Свт. Луки Сімферопольського
12 Пт Прп. Ісаакія, спов.
13 Сб Віддання свята П’ятд. Ап. від 70-ти
Єрма
14 Нд Неділя 1 після П’ятд. Всіх святих.
Прп. Діонисія Глушицького. Ікони
Богоматері «Нерушима Стіна»
Заговини на Петрів піст
15 Пн Вмч. Йоана Нового
Початок Петрового посту
16 Вт Мчч. Павла, Діонисiя
17 Ср Прп. Мефодія Пешноського
18 Чт Блжж. Ігоря Чернігівського,
Константина Київського
19 Пт Прп. Іларіона Нового
20 Сб Мцц. Валерiї, Марiї
21 Нд Неділя 2 після П’ятд. Всіх
українських святих. Новомучеників
і сповв. ХХ ст. Вмч. Феодора
Стратилата
22 Пн Свт. Кирила Олександрійського
23 Вт Свт. Йоана Тобольського. Мчч.
Олександра, Антоніни, діви
24 Ср Апп. Варфоломія i Варнави
25 Чт Прп. Петра Афонського. Блгв. Анни
Кашинської. Прп. Андрiя
26 Пт Мц. Антонiни. Прп. Йоана
27 Сб Блгв. Мстислава Хороброго
28 Нд Неділя 3 після П’ятд. Свт. Михаїла
Київського
29 Пн Свт. Тихона Амафунського
30 Вт Мч. Мануїла

ЛИПЕНЬ
1 Ср Прп. Леонтія
2 Чт Ап. Юди, брата Господнього.
Прп. Йоана
3 Пт Сщмч. Мефодiя Патарського
4 Сб Мч. Юліана Тарсiйського
5 Нд Неділя 4 після П’ятд. Мчч. Зинона,
Юліанії
6 Пн Вишгородської (Володимирської)
ікони Богородиці
7 Вт Різдво Йоана Хрестителя.
Прпп. Іова та Феодосія Манявських
8 Ср Блгв. кн. Петра
9 Чт Прп. Йоана Готфського
10 Пт Прав. Йоанни, мироносицi
11 Сб Безсрр. і чудотв. Кира та Йоана.
Прпп. Сергія, Павла
12 Нд Неділя 5 після П’ятд.
Первоверховних апп. Петра і Павла
13 Пн Собор 12-ти апп. Волинської ікони
Богоматері
14 Вт Безсрр. Косми й Дамiана
15 Ср Свт. Фотія Київського
16 Чт Прп. Анатолiя, печер. Прп.
Олександра
17 Пт Свт. Андрiя Критського
18 Сб Прп. Сергія Радонезького. Мц. Анни
19 Нд Неділя 6 після П’ятд. Прав. Юліанії
Ольшанської. Мчч. Валентина, Василія
20 Пн Прп. Євдокії
21 Вт Вмч. Прокопiя
22 Ср Мч. Олександра. Свт. Феодора
Едесського
23 Чт Прп. Антонiя Печер.
24 Пт Рiвноап. Ольги Київської
25 Сб Мчч. Феодора та Йоана
26 Нд Неділя 7 після П’ятд. Собор
архангела Гавриїла. Прп. Стефана
Саваїта
27 Пн Прпп. Стефана, Онисима
28 Вт Рiвноап. кн. Володимира.
Хрещення Русі-України
29 Ср Мчч. Павла, Валентини, Юлiї
30 Чт Вмц. Марини (Маргарити)
31 Пт Прп. Йоана Багатостраждального

СЕРПЕНЬ
1 Сб Блгв. Романа. Блж. Стефана
2 Нд Неділя 8 після П’ятд. Прор. Іллі.
Прмч. Афанасія Берестейського
3 Пн Прпп. Онуфрiя й Онисима
4 Вт Рiвноап. Марiї Магдалини
5 Ср Почаївської iкони Богородиці
6 Чт Мц. Христини. Мчч. блгвв. кн.
Бориса i Глiба
7 Пт Успіння прав. Анни, матерi
Богородицi
8 Сб Прмц. Параскеви
9 Нд Неділя 9 після П’ятд. Вмч. i цiлителя
Пантелеймона
10 Пн Мчч. Юліана, Євстафія (Остапа)
11 Вт Мц. Феодотії (Богдани). Прмч. Михаїла
12 Ср Мчч. Йоана, Максима
13 Чт Передсвято Винесення хреста
Господнього
Заговини на Успенський піст (Спасівку)
14 Пт Винесення хреста Господнього.
Свято Всемилостивого Спаса та
Богородицi. Семи мчч. Маккавеєвих.
Мч. Олександра
Початок Успенського посту
15 Сб Першомч. архідияк. Стефана
16 Нд Неділя 10 після П’ятд. Прп. Антонiя
Римлянина
17 Пн Прмц. Євдокiї
18 Вт Передсвято Преображення
Господнього. Прав. Нонни
19 Ср ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ
20 Чт Післясвято Преображення
Господнього.
21 Пт Прп. Григорiя, iконописця. Мч.
Леоніда
22 Сб Ап. Матфія. Мчч. Йоана, Олексія,
Димитрія, Петра, Марії
23 Нд Неділя 11 після П’ятд. Мч. Романа
Римського.
24 Пн Прмч. Василія. Прп. Феодора
Острозького
25 Вт Сщмч. Олександра Команського
26 Ср Віддання свята Преображення
Господнього. Прп. Максима Спов.
27 Чт Передсвято Успіння Богородиці.
Прп. Феодосія Печер.
28 Пт УСПІННЯ БОГОРОДИЦІ

29 Сб Післясвято Успіння Богородиці.
Перенесення нерукотворного образа
Господа Ісуса Христа
30 Нд Неділя 12 після П’ятд. Мчч. Мирона,
Павла
31 Пн Мч. Діонисія.

ВЕРЕСЕНЬ
1
2
3
4
5
6

Вт Мчч. Андрiя, Тимофія
Ср Прор. Самуїла
Чт Прп. Аврамія Працелюбного
Пт Сщмч. Афанасiя, єп.
Сб Віддання свята Успіння Богородиці
Нд Неділя 13 після П’ятд. Свт. Петра
Київського
7 Пн Ап. вiд 70-ти Тита
8 Вт Мчч. Адрiана i Наталiї
9 Ср Прп. Пимена Великого
10 Чт Прп. Іова Почаївського
11 Пт Усікновення глави Йоана Хрестителя
12 Сб Свтт. Олександра, Йоана і Павла
Константинопольських
13 Нд Неділя 14 після П’ятд. Сщмч.
Кипріана Карфагенського
14 Пн Початок індикту (церковне
новоліття). Прп. Симеона Стовп.
15 Вт Прпп. Антонiя i Феодосiя Печер.
16 Ср Мчч. Дорофея, Петра
17 Чт Мчч. Феодора, Юліана
18 Пт Прор. Захарії та прав. Єлисавети.
Прмч. Афанасiя Берестейського.
Мчч. Раїси, Максима
19 Сб Спомин чуда Архістратига Михаїла в
Хонах
20 Нд Неділя 15 після П’ятд., перед
Воздвиженням. Передсвято
Різдва Богородиці. Прмч. Макарiя
Канiвського
21 Пн РІЗДВО БОГОРОДИЦІ
Ікон Софії, Премудрості Божої, Почаївської,
Холмської Богоматері
22 Вт Післясвято Різдва Богородиці.
Праведних Богоотців Йоакима й Анни.
Свт. Феодосія Чернігівського
23 Ср Прп. Павла Послушного
24 Чт Прп. Феодори. Мч. Димитрiя
25 Пт Віддання свята Різдва Богородиці.
Прав. Симеона Верхотурського
26 Сб Передсвято Воздвиження хреста
Господнього. Мч. Іллі
27 Нд Неділя 16 після П’ятд.
ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА
ГОСПОДНЬОГО
Свт. Йоана Золотоустого
28 Пн Післясвято Воздвиження. Вмч.
Микити. Мчч. Максима, Феодота
(Богдана). Першомч. архідияк. Стефана
29 Вт Мчч. Віктора, Людмили
30 Ср Мцц. Вiри, Надiї, Любові та Софiї

ЖОВТЕНЬ
1 Чт Мцц. Софії, Ірини
2 Пт Блгв. Ігоря Чернiгiвського і
Київського
3 Сб Мчч. Михаїла Чернiгiвського i
Феодора
4 Нд Неділя 17 після П’ятд., після
Воздвиження. Віддання свята
Воздвиження. Свт. Димитрія
Ростовського
5 Пн Прав. Петра
6 Вт Зачаття Йоана Хрестителя. Мчч.
Андрія, Петра
7 Ср Прп. Феодосія Манявського. Св.
Владислава
8 Чт Прп. Сергiя Радонезького
9 Пт Ап. і єван. Йоана Богослова
10 Сб Ап. вiд 70-ти Марка
11 Нд Неділя 18 після П’ятд. Мч.
Олександра. Блгв. В’ячеслава
12 Пн Прп. Феофана Милостивого
13 Вт Свт. Михаїла Київського
14 Ср Покрова Богородиці. Прп. Романа
Солодкоспівця. Прав. Петра
(Калнишевського)
15 Чт Блж. Андрiя. Блгв. Анни Кашинської
16 Пт Сщмч. Діонисiя Ареопагiта
17 Сб Блгв. Володимира Ярославовича
18 Нд Неділя 19 після П’ятд. Свтт. Петра,
Олексiя Київських
19 Пн Ап. Фоми
20 Вт Прп. Сергiя Послушного
21 Ср Прпп. Пелагеї й Таїсiї
22 Чт Ап. Якова Алфеєва. Мч. Максима.
Прп. Петра Галатійського
23 Пт Свт. Амфілохiя ВолодимирВолинського. Собор волинських свв.
24 Сб Прп. Феофана. Мц. Зiнаїди

25
26
27
28
29
30
31

Нд Неділя 20 після П’ятд. Мч. Андроника
Пн Прп. Венiамина
Вт Мч. Назарія.
Ср Свт. Йоана Суздальського
Чт Прп. Лонгина
Пт Прмч. Андрiя Критського
Сб Ап. i єван. Луки

ЛИСТОПАД
1 Нд Неділя 21 після П’ятд. Прп. Йоана
Рильського
2 Пн Вмч. Артемія
3 Вт Прп. Іларiона
4 Ср Мчч. Олександра, Анни
5 Чт Ап. Якова, брата Господнього
6 Пт Ікони Богородиці «Всіх скорботних
Радість»
7 Сб Димитрівська поминальна субота.
Мчч. Маркiана, Анастасія
8 Нд Неділя 22 після П’ятд. Вмч. Димитрiя
Солунського
9 Пн Прп. Нестора Лiтописця
10 Вт Вмц. Параскеви-П’ятницi. Прп.
Іова Почаївського. Свт. Димитрiя
Ростовського
11 Ср Прмц. Анастасiї Римлянки
12 Чт Мцц. Зиновiї, Анастасії
13 Пт Прпп. Спиридона i Никодима
14 Сб Безсрр. Косми й Дамiана
15 Нд Неділя 23 після П’ятд. Прп. Маркiана
Киринейського
16 Пн Мч. Йосифа
17 Вт Свт. Павла (Конюшкевича)
18 Ср Свт. Григорiя Олександрiйського
19 Чт Свт. Павла Константинопольського
20 Пт Мчч. Валерiя, Євгенiя, Феодота
(Богдана)
21 Сб Собор Архістратига Михаїла
22 Нд Неділя 24 після П’ятд. Мчч.
Олександра, Антонiя
23 Пн Мчч. Ореста, Константина
24 Вт Мчч. Віктора, Стефаниди
25 Ср Свт. Йоана Милостивого
26 Чт Свт. Йоана Золотоустого. Мч.
Данила Братковського
27 Пт Ап. Филипа. Свт. Григорія Палами
Заговини на Різдвяний піст (Пилипівку)
28 Сб Мч. Димитрія
Початок Різдвяного посту
29 Нд Неділя 25 після П’ятд.
Ап. i єван. Матфея
30 Пн Свт. Григорiя Неокесарiйського

ГРУДЕНЬ
1 Вт Мч. Романа
2 Ср Прп. Варлаама
3 Чт Передсвято Введення. Мчч. Анатолiя,
Йоана, Анни
4 Пт ВВЕДЕННЯ В ХРАМ БОГОРОДИЦІ
5 Сб Післясвято Введення. Блгв.
Ярополка Володимир-Волинського
6 Нд Неділя 26 після П’ятд. Блгв.
Олександра Невського
7 Пн Вмц. Катерини
8 Вт Віддання свята Введення. Сщмчч.
Климента Римського й Петра
Олександрійського
9 Ср Прпп. Аліпія, Якова
10 Чт Блгв. Всеволода. Прп. Романа
11 Пт Мчч. Василiя, Григорія, Йоана
12 Сб Прп. Нектарія
13 Нд Неділя 27 після П’ятд. Ап. Андрiя
Первозваного
14 Пн Прав. Фiларета Милостивого
15 Вт Прпп. Афанасiя, Йоана, Андрія
16 Ср Прп. Йоана Мовчальника
17 Чт Вмц. Варвари і мц. Юліанії
18 Пт Прп. Сави Освяченого
19 Сб Свт. Миколая Чудотв.
20 Нд Неділя 28 після П’ятд. Прп. Йоана,
печер.
21 Пн Прп. Кирила Челмогорського
22 Вт Зачаття прав. Анною Богородицi
23 Ср Блгв. Володимира Васильковича
24 Чт Прпп. Даниїла й Луки
25 Пт Свт. Спиридона Тримифунтського
26 Сб Мчч. Євгенiя, Ореста
27 Нд Неділя 29 після П’ятд., свв. праотців.
Мчч. Калиника, Филимона
28 Пн Прп. Павла Латрійського
29 Вт Блж. Феофанії
30 Ср Прор. Даниїла
31 Чт Мц. Зої. Прп. Михаїла
Підготовлено видавничим відділом
«Ключі» Волинської єпархії Православної
церкви України
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l ЗНАЙ НАШИХ!

Бережлива присутність

«Мамо рідна!
Поплакали і стоп…»

така історія про
офіціантку, якій наставили цілу тацю брудного
посуду і наказали: «Ти ж дивись, не розбий!». Думаєте,
не розбила? Острах не зробити так, як попередили,
дуже стримує, іноді аж паралізує, а головне — не пускає вперед. А в житті, з погляду дорослого, є стільки
«нетаків»… Хтось про
це дізнаватиметься поступово, здобуватиме власний
досвід, а його чи її ровес-

Є

“

педагогіки чи любові.
Її висновок такий: «Бережлива присутність
у житті дітей багато може
трансформувати».
Спробуймо не тиснути
на сина чи доньку, але встановити чіткі кордони дозволеного, навчати, не повчаючи, реагувати на їхній
кепський настрій, не зриваючись. Завдання не для
слабких! Але ж ми маємо,
сподіваюсь, гарний досвід! Бо «бережлива присутність» — це, як на мене,
ще і про стосунки з коханою людиною. Дуже добре,
коли вдається шанувати
в партнерові його чесноти,

Тепер кажу доньці просте «Ні пуху»,
бо якщо знає — зробить.

ник боятиметься і спотикатиметься ще на перших
кроках — усе залежить від
батьків.
«Ти ж там на контрольній старайся, думай, будь
уважним!» — казала я своїм старшим, виряджаючи
до школи у відповідальні дні. Тепер кажу доньці
просте «Ні пуху», бо якщо
знає — зробить, а якщо
буде важко, то моя шалька
застережень ще гірше перекосить її внутрішні терези. Буде кепсько в зошиті
і на душі, ще й винувато
перед мамою. Без третього складника виглядає хоч
трохи веселіше. До чого
я веду? До того, що своїм
програмуванням, очікуванням якоїсь зразковості, безпроблемності
у легших чи геть складних
ситуаціях ми можемо добряче підпсовувати (іноді
й отруювати) життя своїм
дорогим дітям.
Останнім часом у думках чомусь часто крутяться слова, озвучені в якомусь із інтерв’ю Світланою
Ройз, — про бережливу
присутність батьків біля
своїх синів і доньок. Шанована психотерапевтка
міркувала, чого більше
у поведінці і вдачі дитини — спадковості чи наслідування, чого більше
у сімейному вихованні —

деякими захоплюватися,
а вади сприймати з терпимістю (як і свої). Добре,
коли у таких взаєминах
нема місця дратівливості,
є розуміння про право іншого на поганий настрій
(емоції) і звичка гострі
кути згладжувати спокійно. Ось добротна канва,
яку можна пробувати переносити на спілкування
з дитиною. (Адже ж вона
зростає, удосконалюється і стрімко піднімається
до планки «ми тепер рівня».) Як це собі ще полегшити? Та ж Світлана Ройз
з огляду на свою багаторічну практику психотерапевта радить мамам і татам
позбутися найпоширенішої нашої помилки: нехтувати турботою про себе,
про батьківський ресурс.
У цьому — велика правда:
про задоволеність життям треба дбати ретельно, бо інакше не зможемо
гріти теплими іскорками
радості й доброзичливості тих, чиї п’яточки свого
часу поміщалися у наших
долонях.
Маєте що додати?
Прошу! Електронні
адреси для зв’язку —
okovalenko74@gmail.com
або ж tsikava.gazeta@
gmail.com, а поштова
є в газеті.

Фото amazingukrainians.com.

Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

Українську історію та культуру
тепер можна вивчати
за цікавим
та веселим
тестом
Нарешті це сталося! Усі
неймовірні речі про наш народ
– жартівливі і серйозні, важливі
і дрібниці – зібрані воєдино. Те, над
чим ми сміялися у приказках, про що
і не здогадувалися, чим пишалися і чого
соромилися, стало доступним усім, і можна
сміливо перевірити, чи насправді ви знаєте
українців
Інна ПІЛЮК

а ресурсі amazingukrainians.com запрацював цікавий
проєкт, який у 20 запитаннях демонструє, наскільки
наша країна унікальна. Ваш
кругозір точно не засумує
з таким тестом. Він однаково
цікавий і дорослим, і дітям.
От ви знали, скільки кілограмів картоплі в середньому
з’їдає українець за рік? Або
яка фігура із сала є за львівському музеї? Чи яка унікальна культурна пам’ятка
у нас під носом? Що таке

Н

Є планета
Україна — нумо
обертати
її разом!

кумівство в Україні?
Як зазначили ініціатори
проєкту, вони намагалися
показати любов до своєї
країни в усіх проявах: ве-

“

Що таке
кумівство
в Україні?

личних і простацьких, політичних і ліричних. Це справжня мандрівка українським
всесвітом. Тут наша історія,
наші смаколики, спор-

повнити. Спробуйте розв’язати разом із дітьми. Гарантовано отримаєте порцію
гарного настрою, та й інформацію ваше чадо запам’ятає куди краще, аніж
з підручника.
А ще ви можете доповнити та розширити проєкт
власними завданнями. Для
цього потрібно надіслати
запитання про цікаві факти про Україну та українців
на електронну адресу, вказану на сайті. Вони увійдуть
у наступні випуски захопливого тесту.

тивні перемоги, креативні
винаходи, наші герої, традиції, характер і навіть створені сусідами стереотипи. Усе
це чудернацький світ, що
його населяють найвеселіші, найщедріші та найполітизованіші у світі люди.
Колориту тестові додає
і те, що всі відповіді, правильні і не зовсім, щедро
«приправлені» кумедними
мотиваційними фразами.
Тож заодно і словниковий
запас можна неабияк по-

l НУ І НУ!

Собака з притулку стала
рекордсменом України
Уперше в нашій країні здійснено спільний політ
на параплані із псом
Фото із фейсбук-сторінки Лани ВЄТРОВОЇ.

«Головне, сину, як розказуватимеш того вірша,
не хвилюйся і не збийся. Бо ж там будуть люди, всі
на тебе дивитимуться…» — ці мамині напучування
мій чоловік згадав, слухаючи, як зараз учимо
з малим «Ти, ялинко чарівна» — перший вірш
на дитсадківську сцену. Згадав і те, що він таки
збився, хоч досі думає, що може б усе і минулося,
якби мама мимохіть не запрограмувала його
на помилку

www.volyn.com.ua
www.volyn
lyn
y .com.ua
yn

Сергій ВИЖОВЕЦЬ

езпрецедентна подія
була офіційно зафіксована Національним
реєстром рекордів України.
Вручення сертифіката «Перший в Україні тандемний
політ собаки на параплані»
відбулося у прямому ефірі
«Ранок з Україною» на телеканалі «Україна».
Повітряну мандрівку
здійснено на парадромі
у Ходосівці під Києвом. Керував парапланом досвідчений спортсмен, світовий
рекордсмен із дальності
безпосадочного польоту

Б

“

Дзиґа з цікавістю розглядала краєвиди
з висоти пташиного польоту.

Вона піде
за господарем
і у вогонь, і у воду.

на аерошуті Дмитро Єсипчук, який і є господарем
лайки Дзиґи.
Подружжя Дмитра Єси-

пчука та Лани Вєтрової чотири роки тому забрали додому з притулку для тварин
три собаки. Двоє з них —
Дзиґа і Укроп — знімаються
в головних ролях у реаліті-серіалі «Життя Собаче»
на YouTube-каналі, який
спрямований на підтримку
тварин із притулку.
«Для нас на першому
місці був не рекорд, а безпека польоту. Тож якби
ми побачили у собаки
страх чи паніку, звісно, що ніхто б її не примушував. Але
Дзиґа продемонструвала
олімпійський спокій, і в першу чергу тому, що вона звикла довіряти своєму господарю навіть не на сто, а на двісті відсотків! Вона піде за ним
і у вогонь, і у воду. Адже саме
він врятував Дзиґу з клітки
притулку, тож вона до останнього подиху буде йому
віддана. Така особливість собак із притулку», — заявила
під час реєстрації рекорду
продюсерка серіалу «Життя
Собаче» Лана Вєтрова.

www.volyn.com.ua
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l ДОБРА СПРАВА
Фото Roshen.com.

нецьку область — до Краматорська. Аби там
ми також побачили такі усмішки дітей, — зазначив Петро Порошенко.
— Подарунок, який «Roshen» зробив,
якщо судити за настроєм присутніх тут людей, дуже-дуже припав до серця. Це не просто музика, це не просто ялинка, це не просто прикраса цукеркової фабрики. Це створює атмосферу щастя, радості. «Roshen»
допомагає українській армії, допомагає містам — починаючи від лікарень і закінчуючи

“

Подарунок до свят від «Рошен» виглядає справді по-казковому і вночі, і вдень.

Петро і Марина Порошенки відкрили новорічну
ялинку в зимовому містечку ROSHEN

Фото 5.ua.

Цього року вперше на території
Київської кондитерської фабрики
«Рошен» запрацювали ярмарок
та каток

зоопарками. Разом з тим не треба забувати
про головне — дарувати дітям радість, — наголосив він.
— Дуже важливо, аби мрії втілювалися в життя. Яка найзаповітніша мрія дітей?
Щоб Україна була гарною, щасливою, була
країною щасливих людей. І я думаю, що ми
маємо докласти всіх зусиль, аби це відбулося, — сказав Порошенко.
Зазначимо, що серед соціальних проєктів
корпорації «Рошен» — допомога Національному інституту раку, дитячій лікарні «Охматдит», Кременчуцькій міській дитячій лікарні,
Центру дитячої кардіології та кардіохірургії
МОЗ України, постраждалим від російської
агресії на Донбасі.
Загальна сума інвестицій у соціальні
проєкти у 2017 та 2018 роках перевищила
357 мільйонів гривень.

Дарія КЛИЧ

П

Подружжя Порошенків: «Ми зробили це заради дитячих усмішок».
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l АНОНС
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ісля церемонії офіційного відкриття
новорічної ялинки подружжя поспілкувалось із дітьми на новенькій
ковзанці, яка вже зустріла перших відвідувачів. Разом із киянами сюди завітали діти
з Краматорського центру соціально-психологічної реабілітації.
— Тут не тільки мешканці столиці. Сьогодні зі мною прийшли діти з Краматорська.
Дуже приємно, що приїжджають з Донецької
області, і ми мріємо, що, крім Києва, такі
ковзанки будуть відкриті в Харкові та Дніпрі.
Я буду дуже просити, щоб це рухалось і в До-

«Roshen» допомагає українській
армії, допомагає містам —
починаючи від лікарень
і закінчуючи зоопарками.
Разом з тим не треба забувати
про головне — дарувати дітям
радість.

Фото pohydenye.com.

Деолів’єзація? Запросто!!
l СКУШТУЙТЕ! Цей своєрідний термін упершее
пролунав із уст відомого українського кулінарногоо
експерта, шеф-кухаря, переможця телевізійного шоуу
«МастерШеф», засновника соціального проєкту зі зміни
ка (на
культури харчування «CultFood» Євгена Клопотенка
ти до
фото). І ми сьогодні запропонуємо вам такі рецепти
новорічного столу, що славнозвісний «Олів’є» будее зайвим
с. 18—21

»

Олімпійська чемпіонка
Катерина Серебрянська
ати
вирішила приховати
від усіх свого чоловіка
чолоовікаа
l СЕ ЛЯ ВІ Адже попередній її
коханий — соліст гурту
у у «Танок на
ур
майдані Конго» Олег Михайлюта —
помстився їй піснею
с. 14—15

»

Читайте про це на сторінках нашого
передноворічного випуску місячника
«Так ніхто не кохав», який вже у продажу.
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l НА ПОВОРОТАХ ДОЛІ

Загублена в чужому часі

на хлібозаводі. Мати на цьому ж підприємстві пекарем. Володимира добра, розумна
і вродлива. Ігор її кохає. Ні, кохав, поки
не зустрів Капу…
Ігор із Володимирою жили не гірше і не краще, ніж багато хто у їхньому
містечку. До зарплати вистачало, проте
розкошувати не доводилося. Син-підліток
просив улітку завезти на море. Збиралися.
Але гроші пішли на ремонт авто, яке Ігор
добряче стукнув.
…Капа діяла рішуче. Познайомилася
з Ігорем. Запросила на каву, а фактично — на побачення. Після кави — додому.
Зізналася, що він їй подобається. А йому
припала до душі простора квартира. Доглянутість Капи. Запах дорогих парфумів.
Уміст холодильника.
— Залишайся зі мною, — запропонувала.
— У мене дружина і син.
— Дружина до уваги не береться.
А син… Хочеш, візьмемо його жити
до себе. Дітей я все одно не народжу.
…Ігор міркував над пропозицією Капи,
прикидав свою вигоду та розмову з дружиною.
Володимира бачила: чоловіка щось
гризе. Запитувала. Відмовчувався. Відкладав розмову. І нарешті…

Вишуканий жіночий годинник Володимира знайшла в парку.
Озирнулась довкола. Нікого…
Фото Youtube.com.
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одинник Володимира носила
не на руці, а в сумці. Здавалося, так
час минає повільніше. А цей знайдений часомір вирішила одягнути на руку.
Можливо, господиня упізнає свою згубу.
Ледве помітила мініатюрне гравірування — анк — єгипетський хрест. «Ключем
життя» називали цю фігуру стародавні
єгиптяни.
Володимира часто поглядала на годинник. Тепер час обганяв її справи, думки
і біг, біг, біг… Вона не встигала за ним.
І взагалі нічого не встигала. Начебто хтось
втрутився в ритм її життя, наробив там
рейваху. Вона хоче все це «прибрати»
і не може…
Її вважають педантичною. Називають
дуже правильною. Колись була іншою.
Тепер за тією «правильністю» ховає свої
смутки. Але кому це треба знати?
Володимира втекла від минулого
у велике місто. Часто переглядає фотографії, на яких ще щаслива… Як усе перевернулося догори дригом в її житті. Якби
не це Ігореве відрядження. Хоча завжди
стається те, що має бути. Та деколи воно
дуже боляче ранить. А ліку нема…
Вродлива молода жінка з претензійним іменем Капітоліна запримітила Ігоря

Г

в офісі свого дядька, де працювала. Тенькнуло серце. Незнайомець їй сподобався.
Капітоліна «западала» на вродливих,
атлетичного складу чоловіків.
Дізналася, що приїжджий, одружений. Але хіба це могло її спинити? Капа,

так називали її рідні та друзі, отримувала
все, що хотіла. Вирішила отримати й Ігоря.
А він і не дуже впирався. Капа — з багатої
родини.
А Володимира… Вчителька англійської
у місцевій школі. Батько працює водієм
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«Тепер час обганяв її справи, думки і біг, біг, біг…»

Дружина до уваги не
береться. А син… Хочеш,
візьмемо його жити до
себе. Дітей я все одно не
народжу.

— Маю тобі сказати дещо…
— У тебе є коханка? — перебила Володимира.
— Жінка, з якою збираюся жити. Синові сам все поясню.
— Гадаєш, Віталикові це сподобається?! Ти ж для нього — найкращий у світі
тато…
Розлучилися Ігор з Володимирою без
скандалів. Віталик залишився з матір’ю.
Навідувався до батька, який переїхав жити
до Капи. Дуже сумував за Ігорем.
Містечко гуділо. Шкодували Володимиру. Ігореві ж батьки приязно поставилися
до нової синової пасії. Точніше, до її статків
і статусу…
…Ігор із Капою готувалися виїжджати
жити за кордон. Віталик ще не досяг повноліття. Хотів поїхати з батьком. Володимира була проти. На неї напосілися всі:
колишні свекри, ексблаговірний. І головне — син.
— На Віталика за кордоном чекає щасливе майбутнє, — переконував Ігор.
— Ти не бажаєш добра власному синові, — шипіла колишня свекруха.
Віталик дувся. А якось сказав:
— Мамо, якщо не відпустиш з татом,
утечу з дому. Назавжди.
— Не відпущу.
— Ненавиджу тебе!!!
І Володимира здалася. Підписала документи. Відпустила сина. Після цього на неї
почали косо дивитися в школі. А директриса наче між іншим кинула:
— Що ж ви за педагог, коли не могли
втримати власного сина.
Володимира зрозуміла: їй поки що
толерантно вказують на вихід…
Закінчення на с. 15
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італик до матері
навідувався рідко.
А її в гості не запрошував. Синові уже двадцять
п’ятий. Володимирі — сорок
п’ятий…
У чужому місті жінці спершу
було тяжко. Розраджувала
материна двоюрідна сестра,
в якої поселилася. Тітка Віра
колись працювала на місцевому підприємстві. Отримала
квартиру. Заміж не вийшла.
Хворіє. Присутність племінниці
виявилась доречною. Навіть
житло обіцяла переписати на
неї, бо ближчих родичів нема.
Володимира працювала в
бюро перекладів. Крім англійської, добре знала польську. У
вільний час займалася репетиторством.
…Змінила зачіску, колір
волосся, гардероб… У Володимири майже всі речі були
чорно–сіро–синьо–білих
кольорів. Хоча б якась червона
або рожева пляма. Тепер у її
гардеробі та житті стало більше
тонів і відтінків.
Тітку Віру все частіше турбувало серце. І ось вона відійшла
у засвіти, залишивши племінниці житло та самотність.

…В

“

У Кремлі про шамана кажуть, що він «несповна розуму»,
а в цивілізованому світі таким вважають Путіна.

«Годинники вбирають енергію своїх власників».

Тепер у дорогу він узяв із собою двох людей і чотирьох собак
— ???
— Ангеліна, — сказав чоловік на вигляд років п’ятдесяти
п’яти, очевидно, дідусь маленької. — А сьогодні справді
холодно сидіти.
Володимира махнула у відповідь рукою.
— У вас щось трапилось?
Мимоволі відкрила незнайомцеві душу.
— А я вже кілька років удівець. Син із невісткою живуть
окремо. У вихідні привозять
Ангеліну. Біля їхньої новобудови майже нема дерев. А тут така
розкіш для дитини.
Дійшли до дороги. Дмитро Миколайович мешкав на
сусідній вулиці. Попрощалися.

Усе в нашому житті має значення.
Для чогось речі втрачаємо, для чогось —
знаходимо. Як і людей. Буває, знайомство
та спілкування з людиною стає святом.
Інколи ж — випробуванням та розчаруванням.
А загалом — це для нас уроки…

…Зателефонував Віталик.
Сказав, що заручився з дівчиною на ім’я Софі.
— Я хотіла б познайомитися
з твоєю нареченою.
Промовчав. Почала розпитувати про Софі. Пославшись на
зайнятість, син вимкнув зв’язок.
— Чому ти так чиниш? —
мовила крізь сльози.
…Вона неквапом крокувала осіннім парком. З думки не
йшла розмова із сином. Присіла
на лавці. До неї підбігло дівчатко. Зацікавлено глянуло на
Володимиру.
— А мені дідусь не дозволяє сидіти на лавці, бо вона
холодна, — серйозно мовила
малеча.
Жінка усміхнулася.
— Як тебе звати, розумнице?
— Ангел.

Якутський шаман знову йде
до Кремля виганяти Путіна

Дівчатко помахало їй рукою.
— Па–па, Ангеле…
У Володимири з’явився
новий учень. На репетиторство
хлопчика приводила бабуся.
Дивна така. Екстравагантна.
Каже, що вміє «відчувати»
людей і читати долі по зорях та
числах. Володимира не дуже у
все те вірила. А Варвара Модестівна якось мовила:
— Ви, голубонько, загубилися в чужому часі.
— Це ж як?
— Ви ж знаходили якусь річ.
Хіба не так?
— Годинника.
— А знаєте, що вони — живі
істоти? Люди помиляються,
коли вважають, що це лише
шматочок металу. Годинники
вбирають енергію своїх власників. Проживають з ними смутки
та радощі, зустрічі та розлуки.

Рухають час. А час рухає наше
життя. Ви ж знаєте, мабуть,
коли людина залишає цей світ, її
годинник зупиняється.
Володимира показала Варварі Модестівні чиюсь згубу. Та,
глянувши на часомір, сказала:
— Власниця годинника —
велика життєлюбка. Добра та
світла. А ще про таких кажуть:
легка на підйом.
— Мені б повернути згубу,
та не знаю кому.
— Усе в нашому житті має
значення. Для чогось речі
втрачаємо, для чогось — знаходимо. Як і людей. Буває,
знайомство та спілкування з
людиною стає святом. Інколи
ж — випробуванням та розчаруванням. А загалом — це для
нас уроки…
…У неділю Володимира
вибралася до парку. Синоптики
з понеділка обіцяють похолодання та дощі. А цього листопадового дня осінь розщедрилася
на пізнє тепло. На алеї примітила Дмитра Миколайовича з
внучкою. Він також побачив її.
Помахав рукою. Рушив назустріч.
— Останній теплий день,
— сказав, привітавшись. І не насмілився зізнатися, що чекав на
зустріч із Володимирою.
… Зате Варвара Модестівна, коли привела внука на
репетиторство, змовницьки
мовила:
— Володимиро Тарасівно,
у вас з’явився залицяльник.
Гарна людина. Не робіть
здивовані очі, ви знаєте, про
кого йдеться. Древньоєгипетський анк — ключ до вашого
нового, іншого життя. Ви
недаремно знайшли годинник із цим гравіруванням. Я ж
казала: усе в цьому світі має
значення. Цей чоловік буде
шанувати вас. Але мушу сказати… ваші стосунки з сином
залишатимуться холодними.
Доторк чужого ангела зігріватиме ваші руки. А от душу…
не знаю…

Василь КІТ

лександр Габишев, який
ішов на Москву виганяти
із Кремля президента Росії
Володимира Путіна, відновив свій
похід. Про це заявив координатор
правозахисної організації Олексій
Прянишников. За його словами,
Габишеву до теперішнього часу не
висунуто звинувачення, а запобіжний захід у вигляді підписки про
невиїзд йому не продовжували.
Як повідомлялося, шаман Олександр Габишев пішки вирушив з
Якутії до Москви навесні цього
року. «Бог вказав на шлях. Ось Путін — ворог твій. Вижени його», —

О

говорив про мету походу сам Габишев в одному з інтерв’ю.
18 вересня на кордоні Бурятії
та Іркутської області шамана затримали і звинуватили в публічних закликах до екстремістської
діяльності. Його змусили підписати згоду на обстеження у психдиспансері. 3 жовтня російська
експертиза визнала якутського
шамана неосудним. Однак правозахисники хочуть провести власну
експертизу.
Ну ясно, якщо ти в Росії виступаєш проти Путіна, то вибір
невеликий — або сядеш у тюрму,
або вб’ють, або оголосять «психом».

l ЗНАЙ НАШИХ!

Острозька академія
потрапила
до Книги рекордів Гіннесса
Емблема вишу.

Національний університет вдруге встановив світовий рекорд
строзька академія отримала офіційний лист від адміністрації Книги рекордів
Гіннесса, який підтверджує здобуття номінації «Найбільша лекція
з археології» — у ній взяли участь
299 осіб. Рекорд приурочений до
25–річчя відродження Національного університету «Острозька
академія». Тема лекції — «Середньовічний Острог, відкритий археологами».
Участь у встановленні рекорду взяли: лектор, науковець, автор
низки публікацій на історичну тематику, професійний археолог
Богдан Прищепа, свідки події —
археологи–науковці з Рівненщини
— керівник відділу історико–культурного заповідника міста Дубна
Юрій Пшеничний та завідувач

О

відділу археології та давньої історії Рівненського обласного краєзнавчого музею Олексій Войтюк.
Ідея встановлення рекорду
Гіннесса належить ректору Національного університету «Острозька академія» Ігорю Пасічнику.
Це вже другий рекорд цього навчального закладу. Нагадаємо, що
у 2014 році Острозька академія
отримала свій перший статус рекордсмена, ставши єдиним українським університетом, який потрапив до книги рекордів Гіннесса
у номінації «Найдовший марафон
читання», присвячений 200–річчю
від дня народження Тараса Шевченка.
Класно: і рекорд встановили,
і знаннями збагатились, і прорекламували університет!
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l КРАСА ВРЯТУЄ СВІТ

Корону «Міс Всесвіт-2019» одягла африканка
Фото jetsetter.ua.

Українка Анастасія
Субота із Запоріжжя,
на жаль, не потрапила
навіть до першої
двадцятки
Лія ЛІС

Фінал конкурсу краси
«Міс Всесвіт-2019» відбувся
8 грудня в американській
Атланті. На цей раз найвродливішою
дівчиною
планети визнали 26-річну
Зозу Тунзи з Південно-Африканської
Республіки
(на фото). Друге місце посіла 24-річна Медісон Андерсон із Пуерто-Рико, на третьому виявилася 25-річна
Софія Арагон із Мексики.
Зозу Тунзи стала третьою володаркою корони
«Міс Всесвіт» із Південної
Африки та першою чорною
«Міс» за останні 9 років.

«Віват, королево!»

“

ДО РЕЧІ
У боротьбі за головну корону мало взяти
участь 90 переможниць
національних
відборів

Зозу Тунзии стала
першою чорною
ю
«Міс» за останні
9 років.

конкурсу краси з усього
світу. Однак до США при-

Фото segodnya.ua.

їхали лише 79. До прикладу, представниці Росії

ВІВТОРОК, 17 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»
13:15, 14:15 «Світ навиворіт - 4:
В’єтнам»
15:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:45, 21:10 Т/с «Кухня»
21:45, 22:10, 22:45, 23:10 Т/с
«Відморожений»
23:45 Х/ф «СПАДОК БЛУДНИЦІ»
(18+)

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» 10.15
«Корисна програма» 11.15, 12.25 Т/с
«Готель «Імперіал» 13.25 Т/с «Дамське
щастя» 14.30, 15.25 «Речдок» 16.20
«Речдок. Особливий випадок. Сімейна
хроніка» 18.00, 19.00, 02.25 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00, 03.10
«Подробиці» 21.00 Т/с «По різних
берегах» 23.50 Х/ф «ДВА КАПІТАНИ»
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 «Виходьте без
дзвінка» (12+)
16:00 Історія одного злочину (16+)
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка
2» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Інше життя Ганни» (12+)
23:20 Контролер

СТБ

ІНТЕР
06.05, 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, 02.25 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11.10,
12.25 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА «80»
15.50 «Чекай на мене. Україна»
20.00, 03.10 «Подробиці» 21.00
Т/с «По різних берегах» 23.50 Х/ф
«ДНІПРОВСЬКИЙ РУБІЖ» 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 «Виходьте без
дзвінка» (12+)
16:00, 23:30 Історія одного злочину
(16+)
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка
2» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Інше життя Ганни» (12+)

СТБ
06:45 Т/с «Коли ми вдома»
08:35 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
10:40 МастерШеф (12+)
15:40, 18:00 Хата на тата (12+)
17:25, 22:55 Відлік часу

17:30, 23:00 Вікна-Новини
21:00, 23:45 Т/с «Я все тобі доведу»
(16+)

ICTV
05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Т/с «Відділ 44» (16+)
05:50 Громадянська оборона
06:40 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:00 Не дай себе обдурити
10:50, 13:20 Т/с «Ніконов і Ко» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:10 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
СОЛДАТ-2:
ПОВЕРНЕННЯ» (16+)
15:40, 16:20 Х/ф «РОБІН ГУД»
(16+)
18:45, 21:00 Факти. Вечір
20:15 Багач - бідняк
21:20 Т/с «Пес» (16+)
22:20 Свобода слова

10: Міграція Довгошиїв»
11:30, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15:00, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
20:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00 Мультфільми
07:50 «Помста природи»
09:05, 18:15 «Спецкор»
09:50, 18:50 «ДжеДАІ»
10:25 Т/с «Стоматолог»
14:30 Х/ф «ВТІКАЧІ»
16:10 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ПОЧАТОК. РОСОМАХА»
(16+)
19:25 Т/с «Команда» (16+)
21:35, 23:15 Т/с «CSI: Місце
злочину-3» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ

ФУТБОЛ-1

06:05, 07:35 Kids Time
06:10 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:40 Х/ф «УЧЕНЬ МЕРЛІНА» (16+)
11:30 Х/ф «КАБЛУЧКА ДРАКОНА»
13:10 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК.
ПРОТИСТОЯННЯ» (12+)
16:10 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
18:00 Lе Маршрутка
19:00 Ревізор
22:00 Страсті за Ревізором

06:00 Остенде - Гент. Чемпіонат
Бельгії
07:45, 13:25 Журнал Ліги чемпіонів
08:15 Ворскла - Карпати.
Чемпіонат України
10:00 «Великий футбол»
11:45, 23:40 Yellow
11:55, 13:55, 15:25 Топ-матч
12:05 Огляд середи. Ліга чемпіонів
УЄФА
13:00 LIVE. Жеребкування 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
14:00 LIVE. Жеребкування 1/16
фіналу. Ліга Європи УЄФА
14:25 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА
14:30 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:05 «AUTO ГОЛ!»
16:20 Валенсія - Реал. Чемпіонат
Іспанії
18:05 Чемпіонат Іспанії. Огляд туру.
Прем’єра
19:00 Вольфсбург - Боруссія (М).
Чемпіонат Німеччини
20:45 Чемпіонат Італії. Огляд туру.
Прем’єра
21:40 LIVE. Кальярі - Лаціо.
Чемпіонат Італії
23:50 Сосьєдад - Барселона.
Чемпіонат Іспанії

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:10,
01:40 Правда життя 09:05, 00:30
Речовий доказ 10:15, 16:55 Дикі
і озброєні 11:15, 17:55 Сучасні
дива 12:05 Там, де нас нема 13:05
Гордість України 13:55 Код доступу
14:55, 23:30 Загадки Всесвіту
15:55, 21:45 Життя після людей
18:45 У пошуках істини 19:40
Майор «Вихор» 20:45 Їжа богів
22:35 Невідома Південна Америка
02:40 Таємниці дефіциту 05:00
Академік Корольов

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 М/ф «Земля до початку часів

СЕРЕДА, 18 ГРУДНЯ
18:45, 21:00 Факти. Вечір
22:30 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
23:30 Т/с «Юрчишини» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Абзац
07:00, 08:05 Kids Time
07:05 М/с «Том і Джеррі шоу»
08:10, 17:00, 19:00, 23:10 Хто проти
блондинок? (12+)
10:10 Т/с «Новенька» (16+)
11:10 Т/с «Цілком таємно» (16+)
16:00, 21:00 Вар’яти (12+)
22:00 Т/с «Будиночок на щастя»

2+2
06:00 Мультфільми
07:50 «Решала-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:05 «Загублений світ»
13:00 Х/ф «ТІНЬОВІ ВОВКИ» (16+)
14:55 Х/ф «ГОНЩИК»
19:25 Т/с «Команда» (16+)
21:35, 23:20 Т/с «CSI: Місце
злочину-3» (16+)

ФУТБОЛ-1

06:00 Львів - Колос. Чемпіонат України
07:45 Ювентус - Удінезе. Чемпіонат
Італії
06:00 Бандитський Київ 08:10, 01:40
Правда життя 09:10, 00:30 Речовий 09:30 Журнал Ліги чемпіонів
10:00, 15:40, 22:15 Футбол NEWS
доказ 10:20, 17:00 Дикі і озброєні
10:20 Yellow. Прем’єра
11:20, 18:00 Сучасні дива 12:10
10:30 Ворскла - Карпати. Чемпіонат
Там, де нас нема 13:10 Гордість
України 14:00 Код доступу 15:00,
України
23:30 Загадки Всесвіту 16:00, 21:45 12:15 «Великий футбол»
Життя після людей 18:50 У пошуках 13:55 Остенде - Гент. Чемпіонат Бельгії
істини 19:45 Чорна піхота 20:45
16:00 «AUTO ГОЛ!»
Їжа богів 22:35 Невідома Австралія
16:15 Баварія - Вердер. Чемпіонат
02:40 Ризиковане життя
Німеччини
ICTV
18:00 «Шлях до Ель Класіко».
К-1
05:35, 20:15 Громадянська оборона
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра
06:30 «TOP SHOP»
06:30 Ранок у великому місті
18:50 Сосьєдад - Барселона.
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:45 Факти. Ранок
Чемпіонат Іспанії
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
20:35 Чемпіонат Німеччини. Огляд туру
11:30,
18:10
Т/с
«Мисливці
за
10:10 Багач - бідняк
21:25 LIVE. Боруссія (Д) - Лейпциг.
реліквіями»
11:55, 13:20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ЧАСУ»
Чемпіонат Німеччини
15:10, 22:00 «Орел і Решка. Навколо
(16+)
23:25 Yellow
світу»
12:45, 15:45 Факти. День
23:35 «Шлях до Ель Класіко».
20:00 «Орел і Решка. Морський
14:15, 16:20, 21:20 Т/с «Пес» (16+)
Чемпіонат Іспанії
сезон»
16:50 Х/ф «ПОМПЕЇ» (16+)

06:55 Т/с «Коли ми вдома»
08:55 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
10:50 МастерШеф (12+)
14:35, 18:00 Хата на тата (12+)
17:25, 22:55 Відлік часу
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:10 Слідство ведуть екстрасенси
(16+)
19:05 Таємниці ДНК (16+)
21:00, 23:45 Т/с «Я все тобі доведу»
(16+)

Анастасії Біляк відмовили
у візі.
У схожу ситуацію потрапила і українка Анастасія Субота (на світлині
внизу). Модель з України виконала всі умови та вчасно подала документи
на розгляд посольства,
під час співбесіди чудово
відповіла на всі питання
англійською мовою та пояснила мету поїздки, але
у консульстві
консульс
Анастасії
сказали, щ
що вона… «вже
третя з метою поїхати
предста
представляти
Україк
ну на конкурсі
краси».
від
Як відомо,
американське посольство
від
відмовляє
у візах
по
половині
громадя України, які
дян
звертаються
до них з таким
про
Тож попроханням.
їздка Суботи теж
була під загрозою.
Вті
Втім, 16 листопада дівч
дівчина повторно
пройшла співбесіду в посольстві США і на цей раз
все ж отримала візу.

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»
13:15, 14:15 «Світ навиворіт - 4:
В’єтнам»
15:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:45, 21:10 Т/с «Кухня»
21:45, 22:10, 22:45, 23:10 Т/с
«Відморожений»
23:45 «Дубінізми»: Підсумки від О.
Дубінського»

МЕГА

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 12»
13:15, 14:10 «Світ навиворіт - 4:
В’єтнам»
15:10 Т/с «Величне століття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула» (12+)
20:45, 21:10 Т/с «Кухня»
21:45, 22:10, 22:45, 23:10 Т/с
«Відморожений»
23:45 Х/ф «ЗАПОВІТ БЛУДНИЦІ» (18+)

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.10 «Корисна
програма» 11.15, 12.25 Т/с «Готель
«Імперіал» 13.25 Т/с «Дамське щастя»
14.30, 15.25 «Речдок» 16.20 «Речдок.
Особливий випадок. Сімейна хроніка»
18.00, 19.00, 02.35 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці» 21.00 Т/с
«По різних берегах» 23.50 Х/ф «ДВА
КАПІТАНИ» 03.20 «Україна вражає»
04.00 «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 «Виходьте без дзвінка»
(12+)
16:00 Історія одного злочину (16+)
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка 2» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Інше життя Ганни» (12+)
23:20 Гучна справа

СТБ
06:10 Т/с «Коли ми вдома»
08:50 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія»
10:45 МастерШеф (12+)
15:30 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+)
21:00 Т/с «Я все тобі доведу» (16+)

ICTV
05:35, 10:10 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
12:25, 13:20 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
СОЛДАТ-2: ПОВЕРНЕННЯ»
(16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20, 21:20 Т/с «Пес» (16+)
17:00 Х/ф «У ПОШУКАХ ПРИГОД»
(16+)
18:45, 21:00 Факти. Вечір
20:15 Секретний фронт
22:30 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
23:30 Т/с «Юрчишини» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:10 Абзац
07:05, 08:35 Kids Time
07:10 М/с «Том і Джеррі шоу»
08:40 Суперінтуїція (12+)
10:40 Т/с «Новенька» (16+)
11:30 Т/с «Цілком таємно» (16+)
16:10, 21:00 Improv Live Show (12+)
17:10 Діти проти зірок
22:00 Т/с «Будиночок на щастя»
23:10 Х/ф «ДУЖЕ СТРАШНЕ КІНО
2» (18+)

09:35, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
12:00 «Помста природи»
12:50 Х/ф «БОЖЕВІЛЬНИЙ СВІТ»
(16+)
14:35 Х/ф «ЧОРНИЙ ЯСТРУБ» (16+)
19:25 Т/с «Команда» (16+)
21:35, 23:20 Т/с «CSI: Місце злочину-3»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06:00 Топ-матч
МЕГА
06:10 Вердер - Майнц. Чемпіонат
06:00 Бандитська Одеса 08:15, 01:40
Німеччини
Правда життя 09:15, 00:30 Речовий
08:00, 20:15 Yellow
доказ 10:25, 17:05 Дикі і озброєні 11:25,
08:10 Монако - Лілль. Кубок
18:05 Сучасні дива 12:15 Там, де нас
французької ліги
нема 13:15 Гордість України 14:05 Код
10:00, 15:40, 22:15 Футбол NEWS
доступу 15:05, 23:30 Загадки Всесвіту
16:05, 21:45 Життя після людей 18:55, 10:20 «Шлях до Ель Класіко». Чемпіонат
Іспанії
20:45 Їжа богів 19:55 Містична Україна
22:35 Невідома Австралія 02:45 Скептик 11:10 Валенсія - Реал. Чемпіонат Іспанії
13:00 Чемпіонат Франції. Огляд туру
К-1
13:55 Болонья - Аталанта. Чемпіонат
06:30 «TOP SHOP»
Італії
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
16:00 «AUTO ГОЛ!»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
16:15 Журнал Ліги чемпіонів
11:30, 18:10 Т/с «Мисливці за
16:45 Боруссія (Д) - Лейпциг. Чемпіонат
реліквіями»
Німеччини
15:10, 22:00 «Орел і Решка. Навколо
18:30 Журнал Ліги Європи. Прем’єра
світу»
19:25 LIVE. Баєр - Герта. Чемпіонат
20:00 «Орел і Решка. Морський сезон»
Німеччини
21:25 LIVE. Фрайбург - Баварія.
2+2
Чемпіонат Німеччини
06:00 Мультфільми
23:25 Сампдорія - Ювентус. Чемпіонат
07:50 «Решала-2»
Італії. Прем’єра

П’ЯТНИЦЯ, 20 ГРУДНЯ

ЧЕТВЕР, 19 ГРУДНЯ
1+1

СТБ

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 12»
13:25, 14:25 «Світ навиворіт - 4:
В’єтнам»
15:20 Т/с «Величне століття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула» (12+)
20:45, 21:10 Т/с «Кухня»
21:45, 22:10, 22:45, 23:10 Т/с
«Відморожений»
23:45 Х/ф «ПАРФУМЕР: ІСТОРІЯ
ОДНОГО ВБИВЦІ» (16+)

06:55 Т/с «Коли ми вдома»
08:55 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія»
10:45 МастерШеф (12+)
15:30 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+)
21:00, 23:45 Т/с «Я все тобі доведу»
(16+)

ICTV

05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
12:00, 13:20 Х/ф «У ПОШУКАХ
ІНТЕР
ПРИГОД» (16+)
05.30, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00 «Марафон. 12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20, 21:20 Т/с «Пес» (16+)
Чудо починається» 10.10 «Корисна
16:55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ЧАСУ» (16+)
програма» 11.15, 12.25 Т/с «Готель
18:45, 21:00 Факти. Вечір
«Імперіал» 12.00, 17.40 Новини 13.25
20:15 Антизомбі. Дайджест
Т/с «Дамське щастя» 14.30, 15.25
22:30 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
«Речдок» 16.20 «Речдок. Особливий
випадок. Сімейна хроніка» 18.00, 19.00, 23:30 Т/с «Юрчишини» (16+)
02.30 Ток-шоу «Стосується кожного»
НОВИЙ КАНАЛ
20.00, 03.15 «Подробиці» 21.00 Т/с
06:05, 07:35 Kids Time
«По різних берегах» 23.50 Х/ф «ДВА
06:10 М/с «Том і Джеррі шоу»
КАПІТАНИ» 04.00 «Орел і Решка.
07:40 Ревізор
Шопінг» 05.10 «Top Shop»
10:20 Т/с «Новенька» (16+)
УКРАЇНА
11:20 Т/с «Цілком таємно» (16+)
16:00, 21:00 Шалена зірка (12+)
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
17:00, 19:00 Хто зверху? (12+)
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 23:00
22:00 Т/с «Будиночок на щастя»
Сьогодні
23:00 Х/ф «ДУЖЕ СТРАШНЕ КІНО
09:30 Зірковий шлях
3» (18+)
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Виходьте без дзвінка»
МЕГА
(12+)
06:00
Бандитський
Київ 08:15, 01:40
16:00 Історія одного злочину (16+)
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка 2» (12+) Правда життя 09:15, 00:30 Речовий
доказ 10:25, 17:10 Дикі і озброєні
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
11:25, 18:10 Сучасні дива 12:15 Там,
21:00 Т/с «Інше життя Ганни» (12+)
де нас нема 13:15 Гордість України
23:20 Слідами міжнародних авіаліній.
14:10 Код доступу 15:10, 23:30 Загадки
Рейс скасовано
Всесвіту 16:10, 21:45 Життя після людей

19:00 Їжа богів 20:00 Містична Україна
20:50 У пошуках істини 22:35 Невідома
Австралія 03:10 Бандитська Одеса

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

2+2
06:00 Мультфільми
07:50 «Решала-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
13:25 Х/ф «ПРИБУЛЕЦЬ» (16+)
15:15 Х/ф «ПРИБРАТИ КАРТЕРА» (16+)
19:25 Т/с «Команда» (16+)
21:30, 23:20 Т/с «CSI: Місце злочину-3»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 18:00 Yellow
06:10 Олімпік - Маріуполь. Чемпіонат
України
08:00 Топ-матч
08:10, 23:20 Барселона - Реал.
Чемпіонат Іспанії
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20, 21:40 Журнал Ліги Європи
11:10 Ле-Ман - ПСЖ. Кубок французької
ліги
13:00 Чемпіонат Іспанії. Огляд туру
13:55 Баєр - Герта. Чемпіонат Німеччини
16:00 «AUTO ГОЛ!»
16:15 Сампдорія - Ювентус. Чемпіонат
Італії
18:10 Фрайбург - Баварія. Чемпіонат
Німеччини
19:55 Монако - Лілль. Кубок французької
ліги
22:50 Журнал Ліги чемпіонів

СУБОТА, 21 ГРУДНЯ
1+1
06:00 Мультфільм
06:25, 07:15 «Життя відомих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
11:10 Х/ф «ПРИГОДИ S МИКОЛАЯ»
12:50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ»
14:55 Х/ф «БРЕХУН, БРЕХУН»
16:40 «Вечірній квартал 2019»
18:30 «Розсміши коміка 2019»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба новин»
20:15, 22:10 «Жіночий квартал 2019»
23:35 «Світське життя. 2019»

ІНТЕР
08.00 «Шість соток» 09.00 «Готуємо
разом» 10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «СТАРИЙ НОВИЙ РІК»
13.50 Х/ф «ТИ - МЕНІ, Я - ТОБІ»
15.30 Х/ф «СУЄТА СУЄТ» 17.10,
20.30 Т/с «По різних берегах» 20.00,
02.00 «Подробиці» 22.00 «Концерт
Ірини Білик. Без гриму. Найкраще. Про
любов» 00.00 Х/ф «БЕБІ-БУМ» 02.25
«Україна вражає» 03.10 «Орел і Решка.
Шопінг» 04.30 «Орел і Решка. Дива
світу» 05.15 «Орел і Решка. Івлєєва vs.
Бєдняков»

УКРАЇНА

ICTV
05:30 Скарб нації
05:40 Еврика!
05:50 Факти
06:20 Особливості національної
роботи
08:00 Я зняв!
09:45 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу (12+)
14:40 Т/с «Пес» (16+)
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «СТРІЛЕЦЬ» (16+)
21:20 Х/ф «НАЙМАНЕЦЬ» (16+)
23:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
ПЕРЕГОНИ-2» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:35 Kids Time
05:40 Таємний агент
06:50 Таємний агент.Пост-шоу
08:40 Суперінтуїція (12+)
10:00 Діти проти зірок
12:00 Хто проти блондинок? (12+)
14:00 Хто зверху? (12+)
16:00 Х/ф «ЛЮДИНА - ПАВУК»
18:40 Х/ф «ЛЮДИНА - ПАВУК 2»
21:00 Х/ф «ЛЮДИНА - ПАВУК:
ВОРОГ У ВІДБИТТІ»
23:55 Х/ф «НЕ ДИХАЙ» (18+)

07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00, 15:20 Т/с «Інше життя Ганни»
(12+)
17:00, 21:00 Т/с «Порушуючи правила»
(12+)
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «СРІБЛЯСТИЙ ДЗВІН
СТРУМКА» (16+)

06:00 Бандитський Київ 07:20, 00:35
Містична Україна 08:10, 18:00 Правда
життя 09:40 Речовий доказ 10:50,
21:00 Секрети наци- гігантів 13:40,
23:45 Сучасні дива 14:30 Загадки
Всесвіту 16:10 Невідома Австралія
01:25 Наші

СТБ

К-1

05:50 Прокинься з Ектором!
07:45 Зважені та щасливі (12+)
09:40 Ток-шоу «Зважся!» (12+)
10:35 Т/с «Я все тобі доведу» (16+)
19:00 Х-фактор
23:15 МастерШеф (12+)

МЕГА

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Земля до початку часів»
08:10 «Ух ти show»
08:45 М/ф «Земля до початку часів 11:
Вторгнення Крихтозаврів»
10:15 Х/ф «СПОКУСНИК» (16+)
12:45 Х/ф «СПОКУСНИК-2» (16+)

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 19:30
ТСН: «Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей»
11:20, 12:20 «Одруження наосліп 5»
14:00 «Світ навиворіт - 4: В’єтнам»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула» (12+)
20:25, 23:00 «Ліга сміху 2019»
22:35 #Гуднайт_клаб 2019

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» 10.10
«Корисна програма» 11.15, 12.25
Т/с «Готель «Імперіал» 13.25 Т/с
«Дамське щастя» 14.30, 15.25, 23.50
«Речдок» 16.20 «Речдок. Особливий
випадок. Сімейна хроніка» 18.00, 01.40
Ток-шоу «Стосується кожного» 20.00
«Подробиці тижня» 03.10 «Чекай на
мене. Україна» 04.35 «Top Shop» 04.55
Х/ф «ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Родина на рік» (12+)
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка
2» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Свобода слова Савіка Шустера

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
08:20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
10:15, 19:00 МастерШеф (12+)
14:25 Хата на тата (12+)
17:25, 21:55 Відлік часу

17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
(16+)
22:45 Х-фактор

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:05 Антизомбі. Дайджест
11:00 Х/ф «ДИЯВОЛИЦЯ»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20, 16:20 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
16:45, 22:45 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
18:45 Факти. Вечір
20:10 Дизель шоу (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:05, 06:15 Kids Time
05:10 М/с «Том і Джеррі шоу»
06:20 Страсті за Ревізором
08:40 Х/ф «КАБЛУЧКА ДРАКОНА»
10:20 Lе Маршрутка
11:20, 12:20 Т/с «Новенька» (16+)
16:20, 19:00 Топ-модель по-українськи
(16+)
21:40 Т/с «Будиночок на щастя»
23:00 Х/ф «РОЗВАГИ ДОРОСЛИХ
ДІВЧАТ» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 07:45, 01:40
Правда життя 09:30, 00:30 Речовий
доказ 10:40, 17:10 Дикі і озброєні
11:40, 18:10 Сучасні дива 12:30 Там,
де нас нема 13:30 Гордість України
14:20 Код доступу 15:20, 23:30
Загадки Всесвіту 16:20, 21:45 Життя
після людей 19:00 Їжа богів 20:00
Містична Україна 20:50 У пошуках
істини 22:35 Невідома Австралія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»

11:30 Т/с «Мисливці за реліквіями»
15:00, 22:40 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:50 Х/ф «СПОКУСНИК» (16+)
20:15 Х/ф «СПОКУСНИК-2» (16+)

2+2
06:00 Мультфільми
07:50 «Решала-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
13:50 Х/ф «СПОГАД» (16+)
15:25 Х/ф «ВІРУС ДЛЯ
СОЛДАТІВ» (16+)
19:25 Х/ф «ІНФЕРНО» (16+)
21:15 Х/ф «ХОРОШИЙ,
ПОГАНИЙ, МЕРТВИЙ»
(16+)
23:00 Х/ф «ДОПИТ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч
06:10 Фіорентина - Інтер. Чемпіонат
Італії
08:10 Боруссія (Д) - Лейпциг.
Чемпіонат Німеччини
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20, 18:15 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
11:10 Сампдорія - Ювентус.
Чемпіонат Італії
13:00 Журнал Ліги Європи
13:55 Фрайбург - Баварія.
Чемпіонат Німеччини
16:00 «AUTO ГОЛ!»
16:15, 21:00 Yellow
16:25 Баєр - Герта. Чемпіонат
Німеччини
19:10 Барселона - Реал. Чемпіонат
Іспанії
21:10 Чемпіонат Італії. Передмова
до туру. Прем’єра
21:40 LIVE. Фіорентина - Рома.
Чемпіонат Італії
23:40 Чемпіонат Іспанії. Передмова
до туру

НЕДІЛЯ, 22 ГРУДНЯ
15:00 «Орел і Решка. Навколо світу»

2+2
06:00 Мультфільми
07:50 «ДжеДАІ 2019»
08:50 «Загублений світ»
13:40 Х/ф «ВІЙНИ БЕЗСМЕРТНИХ»
(16+)
15:20 Х/ф «ТРІГОНАЛ: БОРОТЬБА
ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЬ» (16+)
17:20 Х/ф «ВІДСІЧ» (16+)
19:10 Х/ф «ЛЮДИ ІКС: ПЕРШИЙ
КЛАС» (16+)
21:45 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
СОЛДАТ-3: НОВИЙ
ПОЧАТОК» (16+)
23:40 Х/ф «КІБОРГ Х» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Гоффенгайм - Боруссія (Д).
Чемпіонат Німеччини
07:45 Чемпіонат Іспанії. Передмова
до туру
08:15 Сампдорія - Ювентус. Чемпіонат
Італії
10:00, 15:55, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Yellow. Прем’єра
10:30 Барселона - Реал. Чемпіонат
Іспанії
12:15 Фіорентина - Рома. Чемпіонат
Італії
13:55 LIVE. Мальорка - Севілья.
Чемпіонат Іспанії
14:45, 17:15, 19:45 Футбол Tables
16:15, 23:40 Yellow
16:25 LIVE. Баварія - Вольфсбург.
Чемпіонат Німеччини
18:25 Чемпіонат Італії. Передмова
до туру
18:55 LIVE. Інтер - Дженоа. Чемпіонат
Італії
20:55 Топ-матч
21:10 «Бундесліга weekly». Чемпіонат
Німеччини
21:40 LIVE. ПСЖ - Ам’єн. Чемпіонат
Франції
23:50 Барселона - Алавес. Чемпіонат
Іспанії

1+1
06:00 Мультфільм
06:25, 07:15 «Життя відомих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 «Світ навиворіт»
10:30 Т/с «Кухня»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «DZIDZIO. ПЕРШИЙ
РАЗ» (12+)
23:00 Х/ф «КОХАННЯ У
ВЕЛИКОМУ МІСТІ - 3» (16+)

ІНТЕР
06.10 Х/ф «ЧОТИРИ НУЛЬ НА
КОРИСТЬ ТАНЕЧКИ» 08.00
«Удалий проєкт» 09.00 «Готуємо
разом» 10.00 «Орел і Решка.
Дива світу» 11.00 «Орел і Решка.
Івлєєва vs. Бєдняков» 12.00 Х/ф
«МОЯ РОДИНА ВЖЕ ЛЮБИТЬ
ТЕБЕ» 13.30 Т/с «Готель «Імперіал»
20.00 «Подробиці» 20.30 Х/ф
«STARПЕРЦІ» 22.30 Х/ф «НЕМАЄ
СЕКСУ - НЕМАЄ ГРОШЕЙ» 00.25
«Речдок» 03.00 «Україна вражає»
03.45 «Орел і Решка. Шопінг» 05.10
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00 Т/с «Порушуючи правила»
(12+)
13:00 Т/с «Бійся своїх бажань»
17:00, 21:00 Т/с «Торкнувшись
серця» (12+)
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
23:00 Т/с «Пощастить в коханні»
(16+)

СТБ
06:15 Т/с «Коли ми вдома»
07:10, 10:55 Хата на тата (12+)
09:00 Прокинься з Ектором!
18:00 Битва екстрасенсів (16+)

19:55 Один за всіх (16+)
21:00 Я соромлюсь свого тіла (16+)

ICTV
05:00 Факти
05:30 Не дай себе обдурити
06:10 Громадянська оборона
07:05 Антизомбі. Дайджест
08:00 Секретний фронт. Дайджест
08:55 Т/с «Ніконов і Ко» (16+)
10:50 Т/с «Відділ 44» (16+)
12:30, 13:00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
12:45 Факти. День
14:25 Х/ф «НАЙМАНЕЦЬ» (16+)
16:20 Х/ф «СТРІЛЕЦЬ» (16+)
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
ПЕРЕГОНИ»
22:35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
ПЕРЕГОНИ-2» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:25, 07:35 Kids Time
05:30 М/ф «Людина - павук: Навколо
всесвіту»
07:40 Х/ф «ЛЮДИНА - ПАВУК»
10:00 Х/ф «ЛЮДИНА - ПАВУК 2»
12:40 Х/ф «ЛЮДИНА - ПАВУК:
ВОРОГ У ВІДБИТТІ»
15:40 Х/ф «НОВА ЛЮДИНА ПАВУК» (16+)
18:10 Х/ф «НОВА ЛЮДИНА
- ПАВУК 2: ВИСОКА
НАПРУГА» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИНА - ПАВУК:
ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ»
(12+)
23:50 Х/ф «СКАУТИ ПРОТИ
ЗОМБІ» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 07:05,
00:35 Містична Україна 08:00, 18:00
Правда життя 09:35 Речовий доказ
10:45, 21:00 Секрети наци- гігантів
13:35, 23:45 Сучасні дива 14:25
Загадки Всесвіту 16:10 Невідома
Австралія 01:25 Великі українці
04:05 Скарб.UA

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Земля до початку часів»
08:30 «Ух ти show»
09:45 Т/с «Пригоди Геркулеса»
12:20 «Орел і Решка. Навколо світу»

2+2
06:00 Мультфільми
07:50 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:50 «ДжеДАІ 2019»
10:50 «Він, вона та телевізор»
14:55 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)
16:55 Х/ф «ЛЮДИ ІКС: ПОЧАТОК.
РОСОМАХА» (16+)
19:00 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕЗСМЕРТНИЙ» (16+)
21:20 Х/ф «БЮРО ЛЮДЯНОСТІ»
(16+)
23:10 Х/ф «ВІДКРИТЕ МОРЕ»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Лейпциг - Аугсбург. Чемпіонат
Німеччини
07:45, 18:10 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
08:15 Мальорка - Севілья.
Чемпіонат Іспанії
10:00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS
10:20 Баварія - Вольфсбург.
Чемпіонат Німеччини
12:10 Інтер - Дженоа. Чемпіонат
Італії
13:55 ПСЖ - Ам’єн. Чемпіонат
Франції
15:55 LIVE. Лечче - Болонья.
Чемпіонат Італії
16:45, 20:55 Yellow
17:55, 18:40 Топ-матч
18:55 LIVE. Падерборн - Айнтрахт.
Чемпіонат Німеччини
19:45 Футбол Tables
21:05 Журнал Ліги Європи
21:55 LIVE. Реал - Атлетік. Чемпіонат
Іспанії
23:55 Аталанта - Мілан. Чемпіонат
Італії

Що віщують зорі
Гороскоп на 16 — 22 грудня
ОВЕН. У вас є шанс завести добрі
знайомства. Цьому буде сприяти ваш дар
красномовства та вміння переконувати
навколишніх. Є ймовірність появи привабливих пропозицій в особистому житті.
Сприятливий день — четвер, несприятливий —
субота.
ТЕЛЕЦЬ. Ви будете відкриті для ділових пропозицій, і вони почнуть надходити до вас у наростаючому темпі. Довіртеся своїм друзям, і вони допоможуть
гарною ідеєю. Можете уникнути неприємних ситуацій, якщо будете коректні. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — середа.
БЛИЗНЮКИ. На роботі все йде добре. на вас чекає підвищення зарплатні
та нові цікаві проєкти. З поїздками та
партнерськими стосунками вам просто
пощастить. Та й в особистому житті очікуються приємні зміни. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
РАК. Щоб уникнути ускладнень у всіх
сферах, бажано зайнятися повсякденними справами, а не будувати глобальні
плани. Вміння знайти спільну мову з різними людьми обіцяє прибуток. Сприятливий день — середа, несприятливий — вівторок.
ЛЕВ. Початок тижня може пройти
дуже спокійно, навіть нудно. Доведеться
вирішувати проблеми, які з’являться раптово. Втім, у вас є всі шанси з ними успішно впоратися. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ДІВА. Фортуна посміхається й захищає вас у багатьох справах. Втілюйте
в життя давні проєкти, вони можуть принести удачу. Тільки бажано не звалювати
на свої плечі занадто багато роботи, є ризик
не впоратися. Добре б не базікати зайвого, ваші
слова можуть бути використані проти вас. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. На роботі й з діловими партнерами постарайтеся поводитися більш
стримано. Говоріть спокійно та по суті.
Начальство відзначить вашу цілеспрямованість і ділову хватку. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
СКОРПІОН. Вам доведеться проявити гнучкість розуму та максимум кмітливості. Зате ви можете дістати солідний
прибуток. Подивіться по-філософськи
на ситуацію, яка складається, і не перестарайтеся з тиском на близьких людей. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Постарайтеся розвантажити себе від зайвих і чужих справ.
Несподівані проблеми можуть вас стомити й практично довести до стресу.
Не опускайте рук, у вас усе вийде, але буде
потрібно на порядок більше зусиль. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — понеділок.
КОЗЕРІГ. Терпіння допоможе зберегти свої позиції у стосунках як вдома, так
і на роботі. Багато чого буде залежати від
ваших дій. Було б не зайвим влаштувати
маленьке свято, вам необхідно винагородити себе за гарну роботу. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ВОДОЛІЙ. Партнерські стосунки будуть вигідними для вас і вашої справи.
Але зараз не той момент, коли варто плисти тільки за течією. Ви можете сміливо
відстоювати свою позицію. І у вас з’явиться
шанс відчути смак перемоги. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий - субота.
РИБИ. На роботі буде цінуватися
ваша готовність оперативно приєднатись
до спільної справи. Ви будете буквально
випромінювати енергійність, впевненість
у своїх силах, прагнення бути попереду.
Сприятливий день — середа, несприятливий —
вівторок.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Цей дивовижний
«підземний артишок»…
Земляна груша, або топінамбур — оригінальна і цінна рослина, бульби якої зовні трохи схожі на картоплю,
але мають більш солодкуватий смак, як капустяний качан. Завезена з Америки, вона швидко прижилася на
теренах Європи. Хоч її майже не вирощують як городню культуру, та нерідко гінкі стебла цієї рослини височать
на межах між дачними ділянками чи сільськими обійстями. Та от чи використовуємо ми сповна цей дар
природи? Заслужений лікар України, директор Інституту проблем болю Володимир Берсенєв зазначає: «На мій
погляд, реєстр найкорисніших харчових продуктів очолює… топінамбур! За ним — курячі й перепелині яйця.
Замикають трійку лідерів печериці».
Справді, земляна груша містить чимало корисних мікроелементів, здатна знижувати вміст у крові людини
цукру та холестерину, застосовується при лікуванні багатьох захворювань. Вона вирізняється серед інших
овочів високим вмістом білка та великою кількістю природного аналога інсуліну — інуліну, який легко
засвоюється організмом. У Бельгії за такі властивості топінамбур величають «підземним артишоком».
Як і кілька століть тому, цей коренеплід використовують у кулінарії. З нього можна приготувати ніжне пюре,
ароматний суп, смачні деруни, різноманітні салати і просто посмажити, як картоплю
Фото lady.tochka.net

САЛАТ «ОСІННІЙ»
Легкий, смачний, корисний — якраз для вечері
Інгредієнти: 300 г земляної груші, 300 г квашеної
капусти, 1 яблуко, 1 цибулина, 2 ст. л. олії, оцет або
Фото ro.happywellmag.com.
сік лимона, сіль за смаком.
Приготування. Топінамбур почистіть і натріть на
середній тертці. З яблука зніміть шкірку і також потріть.
Цибулю поріжте тонкими четверть кільцями і збризніть
оцтом або соком лимона. З’єднайте всі інгредієнти, посоліть, заправте олією і перемішайте. Прикрасьте на власний розсуд — зеленню, зернами граната чи волоськими
горіхами.

ПЮРЕ З ТОПІНАМБУРА
Це універсальний гарнір, який підходить до
будь–яких м’ясних, рибних страв, тушкованих
овочів, грибів
Інгредієнти: 0,5 кг топінамбура, 2 ст. л. густих
Фото bezlichporad.in.ua.
вершків, 1–2 ч. л. оливкової
олії, спеції та сіль — за смаком.
Приготування. Очистіть бульби від шкірки і складіть
у каструлю з киплячою водою. Варіть 20 хвилин. Відкиньте на друшляк, і коли вода стече, за допомогою товкача
зробіть пюре. Поступово додавайте вершки і спеції. Розминайте до отримання однорідної маси. Викладіть на
тарілку і посипте для краси спеціями.

ДЕРУНИ
ІЗ ЗЕМЛЯНОЇ ГРУШІ
І КАБАЧКІВ
Картопляні оладки
без картоплі? Її легко замінить топінамбур
Інгредієнти: 600 г коФото strana-sovetov.com.
ренеплодів, 400 г кабачків,
10 зубчиків часнику, 3 яйця, сіль за смаком, 0,5 ч. л. меленого чорного перцю, 0,5 ч. л. меленого коріандру, 120 г
борошна, кілька столових ложок олії.
Приготування. Очистіть топінамбур і кабачки від
шкірки і натріть окремо на крупній тертці. Злегка відіжміть кабачки, щоб забрати зайву рідину. Змішайте
топінамбур, кабачки, подрібнений часник, збиті яйця,
сіль, перець і коріандр. Всипте борошно і замісіть тісто
для дерунів. На пательні розігрійте олію на середньому
вогні. Викладайте приблизно по столовій ложці тіста і обсмажуйте деруни по 2—4 хвилини з кожного боку, поки
вони не підрум’яняться.

САЛАТ «СЕКРЕТ»
А такий салат
можна подати і на
святковий стіл
Інгредієнти: 150 г
топінамбура, 2–3 буряки, 100 г чорносливу,
Фото ukr.media.
1 яблуко, 60 г волоських
горіхів, 2 ст. л. майонезу, сіль, спеції.
Приготування. Відваріть буряк, остудіть, очистіть
від шкірки і натріть соломкою. Чорнослив залийте гарячою водою і наріжте тонкими смужками, видаляючи
кісточки. Кисле зелене яблуко й очищені бульби топінамбура натріть на крупній тертці і висипте в миску.
Очищені волоські горіхи обсмажте на сухій сковорідці
і подрібніть ножем або блендером. Додайте половину
горішків у суміш і заправте салат майонезом. Викладіть у салатник, присипте горіховою крихтою і прикрасьте зеленню.

КРЕМ–СУП
Смачна й поживна
перша страва незамінна в холодну пору року
Інгредієнти: 1 велика морквина, 1 цибулина, 700 г топінамбура,
Фото iamcook.соm.
300 мл води, 300 мл
молока, сіль за смаком, 100 г сухариків з будь–яким
смаком, невеликий пучечок зеленої цибулі.
Приготування. Наріжте моркву, цибулю і очищений топінамбур невеликими шматочками. Складіть у каструлю, залийте водою, варіть 15–20 хвилин з моменту
закипання. Влийте молоко, підсоліть, знову доведіть до
кипіння і зніміть каструлю з вогню. За допомогою блендера збийте інгредієнти до однорідної консистенції і
знову закип’ятіть. Перед подачею посипте суп сухариками і дрібно нарізаною зеленою цибулею.

ДІЄТИЧНИЙ ОМЛЕТ
Ця страва підходить навіть людям із
цукровим діабетом
Інгредієнти: 100–
150 г топінамбура, 3 яйця,
Фото povarixa.com.
20 мл олії, сіль до смаку.
Приготування. Яйця вибити в мисочку, посолити і добре збити. Топінамбур почистити, натерти на
тертці, викласти на сковорідку з розігрітою олією і
підсмажити, помішуючи, тоді залити збитими яйцями.
Можна закрити кришкою і зменшити вогонь — омлет
схопиться також і зверху. Через кілька хвилин зняти з
плити. Подавати страву можна із зеленню, шматочками прісного хліба, овочами.

СМАЖЕНИЙ ТОПІНАМБУР
ІЗ ЛИМОНОМ ТА ЧАСНИКОМ
Така страва легко замінить
важку для шлунка смажену картоплю, адже земляна груша
значно корисніша
Інгредієнти: 500 г топінамФото picantecooking.com.
бура, 5 зубчиків часнику, цедра
1 лимона, 1,5 ст. л. лимонного соку, 50 мл олії, сіль до смаку.
Приготування. Коренеплід добре помити, можна не чистити, крупно порізати, скласти в каструлю, залити доверху водою,
довести до кипіння, варити хвилину й відцідити. Часник пропустити через прес або роздушити широким кінцем ножа. У великій сковорідці розігріти олію, викласти топінамбур із часником і
смажити на середньому вогні, час від часу помішуючи, доки він
гарно підрум’яниться з кожного боку і стане м’яким. Додати цедру лимона, посолити до смаку, добре перемішати й смажити все
разом ще хвилину. Перекласти страву на сервірувальну тарілку
та скропити соком лимона. Подавати гарячим.

ЗАПІКАНКА
Швидко і без особливих зусиль приготувати вечерю —
легко, якщо маєте трохи земляної груші
Інгредієнти: 250 г топінамбура, 1,5 ст. л. вершкового масла,
1 яйце, 120 мл молока, сіль за смаФото prozak.info.
ком.
Приготування. Очистіть бульби від шкірки і наріжте дуже
тонкими пластинками. Викладіть їх у змащену і посипану панірувальними сухарями форму, зверху розкладіть кілька невеликих
шматочків вершкового масла. Збийте яйце, молоко і сіль. Можна
додати улюблені приправи. Залийте яєчної сумішшю топінамбур
і запікайте 15 хвилин при 250 градусах, зменшіть температуру до
200 °C і готуйте ще 15 хвилин.

КОТЛЕТИ З ТОПІНАМБУРА
І МОРКВИ
Такі котлети зовсім не додають зайвих кілограмів, а смакують не гірше м’ясних
Інгредієнти: 400 г топінамбура, 400 г моркви, 100 мл вершків,
Фото prozak.info.
сіль за смаком, 50 г манної крупи,
2 яйця, 70 г панірувальних сухарів, кілька столових ложок олії.
Приготування. Натріть очищені топінамбур і моркву на крупній тертці. Викладіть їх на сковороду, влийте вершки, посоліть і
перемішайте. Тушкуйте, помішуючи, на повільному вогні до м’якості інгредієнтів. Зніміть пательню з плити, додайте манку, злегка
збиті яйця і ретельно перемішайте. Перекладіть масу на тарілку
і залиште на 15 хвилин, щоб крупа розбухла. Сформуйте із суміші
невеликі кульки й обваляйте їх у сухарях. У сковороді розігрійте
олію та обсмажуйте котлети до золотистої скоринки з усіх боків.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

l НАВКОЛО СВІТУ

«Тепер Карина буде
тільки моєю...»

Справедливість є:
кремлівський триколор
у найближчі 4 роки —
табу у спортивному світі!

Не вірю. Кажу це не щодо Карини. ☺
Не вірю, що ви не можете впоратися із цим
завданням. Бо ж брали т-а-к-і інтелектуальні
вершини! Тому — хочете чи ні — спроба № 2
обто, я повторюю ще раз запитання туру № 46 про невідому дівчинку Карину, додавши до нього
деякі деталі.

Т

Фото pinterest.com.

Грицько ГАРБУЗ

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) винесло
вердикт: у найближчі 4 роки Росії заборонено
брати участь в олімпіадах і будь-яких міжнародних
мультиспортивних змаганнях планетарного
масштабу
Петро ПАС

Це означає, що збірної цієї країни не буде
на Іграх-2020 у Токіо, а крім цього, вона не поїде на Чемпіонат світу-2022 з футболу в Катар. Окремі не заплямовані
допінговими скандалами російські спортсмени зможуть
позмагатись, але лише під нейтральним прапором. Кремлівський триколор у найближчі 4 роки — табу у спортивному світі! Таке жорстке, але справедливе рішення прийнято через численні фальсифікації Російською національною антидопінговою асоціацією допінг-проб своїх
спортсменів.
Що ж, гнила держава гнила у всьому. Якщо Московія діє як терорист і загарбник у зовнішній політиці,
то годі чекати від неї чесності у спорті.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
50 (2019)

Відповіді на сканворд
за 5 грудня

Без цього предмета нині не можна уявити один із найпопулярніших
у світі видів спорту. Просто назва
інша — і конфігурація значно елегантніша, бо ж виготовлено річ спеціально під гру. Щоправда, в Україні цей вид
спорту тільки починає розвиватися.
Не те що в Японії, на Кубі чи США, де від
нього божеволіють. Хоча у буремні роки
початку нашої Незалежності про цей
предмет у нас ходили не тільки легенди
й анекдоти… Мій 8-літній волинський
племінник, коли нещодавно отримав
його у подарунок, одразу сказав: «Тепер
Карина буде тільки моєю»…
А десь тисячу років тому (плюс-мінус кілька століть — ☺) він дозволявся
предкам сучасних капеланів, бо вони
боролись тоді на рівні із воїнами. Згадайте хоча б про одного із друзів Робіна
Гуда.
Проте сьогодні ми заховали ключове слово, через яке предкам сучасних
капеланів навіть в екстремальних випадках не дозволяли брати до рук меча,
сокиру чи лука, а лише цей предмет.
Що знаходиться у гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати до 24 грудня тільки у вигляді sms-повідомлення на номери:
0501354776 і 0672829775 (наприклад: «М’яч», «Три ведмеді», «Світлана
Костюк»).
Увага: з одного номера можна
відправляти лише одне sms! Цей номер і братиме участь у жеребкуванні
при розіграші призових 200 гривень,
якщо правильних відповідей буде
більше двох. А ще спеціальний приз —

«Позичило в зірок — і посріблило…»

150 гривень — отримає той, хто в листі на поштову адресу (43 025, Луцьк,
просп. Волі, 13) чи електронну
(tsikava.gazeta@gmail.com) найяскравіше опише, як шукав чи шукали правильну відповідь.
P.S. У подарунок на своє дворіччя
«Цікава газета на вихідні» отримала
дуже теплий лист із села Прибужжя

“

У буремні роки початку
нашої Незалежності
про цей предмет
у нас ходили не тільки
легенди й анекдоти…

Доманівського району Миколаївської
області від Валентини Стороженко,
в який Валентина Вікторівна вклала збірку віршів своєї доньки Тетяни
Бондар «Акварелі». Дуже дякуємо!
А Грицько Гарбуз аплодує їм по-осо-
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бливому, адже в часи його юності теж
була особлива Таня Бондар. А ще він
чекає не дочекається пейзажу, переданого у цих рядках.

ХАЙ СПИТЬ…
Тетяна БОНДАР

Насипало.
Надуло.
Натрусило.
Засніжило, навіяло щосили.
Позичило в зірок — і посріблило,
І нас усіх у гості запросило.
Яка краса!
Не руш її, будь ласка.
Хай спить до ранку
Ця зимова казка…
До зустрічі!
Шукайте на сайті volyn.
com.ua попередні завдання
конкурсу під гештегом
#Гарбуз із секретом.

Усміхніться!
:)) :)) :))
Даiшник чергує на дорозi.
Тут на швидкості 180 км/год
пролітає біля нього джип —
даiшник не звернув уваги.
Через хвилину пролітає інша
крута тачка на швидкості
160 км/год — даiшник i
вухом не повiв. Тут виїжджає
«Мерседес» на швидкості
60 км/год. Даiшник вискакує

на трасу і зупиняє тачку:
— І куди ми крадемося?
:)) :)) :))
Один англійський священник так пояснює зростання кількості розлучень у
країні:
— Наші прабабусі витрачали чотири години на приготування овочевого супу.
Тепер за допомогою супових

Дитину живцем
поховали у глечику
під землею. Вона вижила
Недоношене немовля, яке у жовтні випадково
знайшли закопаним у глиняному глечику
на півночі Індії, зараз почувається добре, розповів
BBC її лікар Раві Ханна
Батьків дівчинки розшукати не вдалося. Після необхідного за законом періоду очікування її віддадуть
на удочеріння. Дитинку випадково знайшов селянин,
який прийшов у поле, щоб похоронити власну доньку,
котра народилася мертвою.
Індуїсти, як правило, кремують померлих, але тіла дітей часто ховають у землі. За словами селянина, він викопав яму глибиною приблизно 90 сантиметрів, коли
раптом лопатою вперся у поверхню глиняного глечика.
Стінка посудини розбилася, і він почув дитячий плач. Чоловік витягнув глечик і побачив у ньому немовля.
За оцінками медиків, дівчинка народилася недоношеною — ймовірно, приблизно у 30 тижнів. Коли її привезли
до лікарні, вона важила всього 1,1 кілограма, страждала
від переохолодження. Її кінцівки не розгиналися. А зараз
лікарі кажуть, що дитина абсолютно здорова…
Справді диво!

концентратів молода господиня може зварити його за
чотири хвилини. Значить, у
неї залишається три години
п’ятдесят шість хвилин на
критику чоловіка.
:)) :)) :))
Літня пані із симпатичною
дочкою входить до кабінету
лікаря.
— Роздягайтесь, — каже
лікар дівчині.
— Це я хворію, синку, —

пояснює мати.
— Тоді вибачте, бабусю.
Покажіть язик.
:)) :)) :))
Їде в поїзді на верхній полиці чоловік. Ноги в брудних
шкарпетках звiсив майже
в обличчя жінці, що сидить
знизу.
— Ви шкарпетки міняєте? —
питає вона.
— Міняю, але тільки на
горілку.

ГУЧНОГО ВЕСІЛЛЯ

І В 2020 РОЦІ ЩОТИЖНЯ У «ЦІКАВІЙ» — СХЕМА ВИШИВКИ.
ЩЕ МАЄТЕ ЧАС ПЕРЕДПЛАТИТИ І ОТРИМАТИ ПРИЗ! (С. 3)

УДАЧІ
НОВИХ МЕЛОДІЙ

СІМ

Все, чого бажається,
хай усім збувається!

ЕЙН

НОВИХ ШЕДЕВРІВ

ИХ
МА
НД
РІВ

Уже зовсім скоро линутимуть звідусіль святкові вітання, ми зичитимемо
рідним і друзям здоров’я, добра і миру на весь 2020-й і даруватимемо
хоча б невеличкі сувеніри із символікою прийдешнього року. Чому б
не виготовити їх власноруч? Така ялинкова іграшка чи брелок надовго
берегтимуть для близьких людей теплоту і щирість ваших побажань.
А кому чого побажати — вам підкаже наша добірка схем. Хай у кожного
здійсниться найзаповітніша мрія!

ОК

СОЛОДКОГО
ЖИТТЯ

КОХАННЯ
ВЕСЕЛОЩІВ
І ПРИГОД

ПІЗНАННЯ СВІТУ

