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Аніта повернулася
з того світу — і в історії
«День моєї смерті» дає нам
поради, що маємо найбільше
цінувати в житті
с. 11

l КОЛЕСО ІСТОРІЇ

»

Цікава

Цей постамент уже не відновлюватимуть. І навряд чи буде такого
розмаху новий...

У Рівному вдруге
вкрали голову
більшовицького
революціонера

ГА З Е ТА +

Бо... недокомунізований?

на вих ідні
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Бронзовий Олеко Дундич за останні 17 літ «потерпів»
уже вдруге. У 2012-му частину пам’ятника зрізали
радше на металолом, аніж з патріотичних мотивів. А ось
нещодавно, 24 листопада, хтось розбив погруддя з більш
політичних міркувань. Тепер Рівненській міській раді,
яка три роки тому так до кінця і не спромоглася провести
декомунізацію у місті, доведеться витрачати більше коштів
рівнян — не лише на те, щоб перепоховати самого Дундича
з парку Шевченка, а й на те, щоб встановити на його могилі
на кладовищі новий пам’ятник. Єдине, що у цій ситуації
може тішити міських чиновників і депутатів, — витрачатися
доведеться в області не лише Рівному. Зважаючи
на тенденцію, голова Дундича — далеко не остання, яка
полетить із монументів колишнім радянським діячам

l ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

«Паша, давай! Щоб привіз
медаль на Волинь!»

Фото з фейсбук-сторінки Павла КОВАЛЬСЬКОГО.

Лучанин Павло
Ковальський
(на фото) увійшов
до національної збірної,
яка представлятиме
Україну на Іграх
нескорених

Левко ЗАБРІДНИЙ

екомунізація в Україні
розпочалася навесні
2015-го і мала закінчитися до кінця того ж року — перейменуванням вулиць, забороною використання радянської символіки та демонтажем
пам’ятників більшовицьким
та радянським діячам, чиї зусилля були спрямовані проти
українського народу та його
боротьби за незалежність.
На Рівненщині, наприклад, перейменували місто, назване
на честь радянського партизана Миколи Кузнецова, у Вараш, а заодно села Жовтневе,
Радянське, Іскра та Червоне.
Змінили місцеві ради і назви
вулиць. Зокрема, у Рівному
відповідно до закону про деко-

Д

Інна ПІЛЮК

Ціль не тільки у стрільбі головна. Павло Ковальський довів це власним
прикладом.

й самі кого завгодно навчать.
У списку — тільки «бойові» хлоп-

“

Два десятки
українських богатирів
зараз посилено
тренуються. Всім
їм важко фізично,
але простіше
морально, аніж їхнім
попередникам.

ці, безпосередні учасники російськоукраїнської війни. В мирному житті
були хто ким: і банкірами, і водіями.
А тепер стали стрільцями, плавцями,
веслувальниками, велосипедистами.
Волейбол і той підкорився травмованим сміливцям. Його грають сидячи.
Українці братимуть участь у кожному
із дев’яти запропонованих до змагань
видів спорту, крім регбі на візках.
Майже всі наші співвітчизники боротимуться за першість одразу в кількох
дисциплінах.

Закінчення на с. 5

»

мунізацію зникла вулиця Олеко Дундича, більшовика, який
загинув під час битви у цьому
місті в 1920 році, а ось пам’ятник йому з парку імені Тараса
Шевченка так і не забрали.
У 2016-му активісти вимагали у міської влади демонтувати цей недокомунізований
монумент. Проте замість того,
щоб перепоховати з центрального парку останки більшовика, міськрада провела
опитування, залучивши для
цього, як зазвичай, студентів
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені
Степана Дем’янчука. Ті визначили, що лише 21% рівнян підтримує знесення пам’ятника, —
і далі справа так і не зрушила.
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У КОМАНДІ — ТІЛЬКИ РЕАЛЬНО
БОЙОВІ ХЛОПЦІ
Менш як за 5 місяців у нідерландському місті Гаазі стартують чергові
Ігри нескорених — започатковані
принцом Гаррі у Лондоні спортивні
змагання для травмованих, поранених на полі бою ветеранів війни та діючих військовослужбовців. Втретє
братимуть участь у них і наші воїни. І цього разу вітчизняну команду
збільшили з 15 до 20 чоловік. Усього ж у змаганнях буде представлено
19 країн.
Два десятки українських богатирів зараз посилено тренуються.
Всім їм важко фізично, але простіше
морально, аніж їхнім попередникам.
Уже знають, куди їдуть, і принаймні
в організаційному процесі несподіванок бути не повинно. Учасники
минулих Ігор нескорених радо діляться досвідом і секретами успіху
з новачками. Хоча які вони новачки?
Дорослі чоловіки, які бачили на своєму шляху те, чого нікому не побажаєш… І як справлятися зі стресом, вони
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Закінчення на с. 16

»

У радянські часи до пам’ятника Олеко Дундичу в Рівному масово
водили школярів, хоча він прославився тим, що воював
з більшовиками проти УНР.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ
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Чутки про «ескадрони смерті»
Лукашенка підтвердились!
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Колишній білоруський
спецназівець зізнався
у вбивствах опонентів
президента Білорусі Олександра
Лукашенка

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет вважає, що
українські медики стимулюють роди, аби вони
не припали на суботу чи неділю

його зникнення бійці загону були
несподівано відкликані з вихідного.
За словами Гаравського, накази про
розправи віддавав засновник СЗШР
підполковник Дмитро Павличенко,
який особисто брав участь у вбивствах. Експерти вважають, що злочини підлеглі не могли скоїти без відома
керівництва Білорусі, зокрема й Лукашенка. Гаравський, який дав сенсаційні свідчення, утік в одну з країн ЄС,
де попросив притулку.
Страшні чутки про білоруські «ес-

Яніна СОКОЛОВА,
журналістка із Запоріжжя, яка перейшла
на українську мову, закликала
російськомовних українців навчати дітей
державної:

Зараз моїм дітям 6 і 9. Вони не схожі на дітей мами
з русифікованого міста. Мирон у 3 спитав, що таке
«спасіба», Микола мало розуміє, чому я носила сережки з
Путіним у 12 і чому бабуся й мама переходять на російську,
коли інколи сперечаються.
Я думаю про інше. Як важливо молоді з проросійських
регіонів дати те, що їх спонукатиме бути іншими тоді,
коли навколо «какая разніца».. Я знаю, що
серед моїх читачів багато тих,
их, хто
живе на Сході. Впевнена, що частині
астині
з вас так само важко, як і меніі у
дитинстві. Але я точно знаю,
ю, що
родинна ментальність ладнаа
виводити на інший рівень тоді,
оді,
коли все навколо чинить супротив.
ротив.
Зробіть зі своїх дітей українців.
ців.
Тоді ви не сумніватиметесь,
що прожили недаремно…

»

Про це він написав
у Facebook. Такого висновку
Дубілет дійшов під час роботи над інформацією про
народжуваність. «Якщо вас
приніс лелека після 1990 року,
ймовірність з’явитися на світ
у вівторок на 50% вища, ніж
у неділю! Про що це свідчить?
Як мені пояснюють експерти
і молоді батьки, лікарі часто
штучно стимулюють пологи
так, щоб вони не відбулися
у вихідні. Піки у вівторок пояснюються тим, що на цей день

Лукашенко у лихі 1990-ті утверджував свою владу на крові?

l ПРЯМА МОВА

«

Лікарі навмисне
провокують пологи, щоб…
не працювати на вихідних

кадрони смерті» ходили давно. Але,
ймовірно, не випадково саме зараз
вони «вибухнули» з новою силою.
Адже Путін намагається втягнути Білорусь у Союзну державу, а Лукашенко пручається цьому — нещодавно
у Мінську навіть заявили, що хочуть
провести спільні військові навчання
з НАТО. Але після таких «вчасних»
гучних викриттів білоруський президент може стати більш поступливим
у переговорах із Кремлем. ФСБ «нє
дрємлєт».

Сізо з приватними
«апартаментами»?
Чому б і ні?

Очільник Міністерства юстиції Денис Малюська висловився
за те, щоб в Україні дозволити приватні слідчі ізолятори

В Януковича
була «йолка»,
а в Зеленського буде
ковзанка?

«Приватні тюрми — ні. Тому що це бізнес, який буде зацікавлений у тому, щоб людей у в’язницях було більше. Це трапилося
в США, це трапилося у Великобританії. Ми не підемо на приватизацію тюрем. Ми підемо на приватизацію сізо. Це слідчі ізолятори,
де особи утримуються до вироку суду», — сказав Малюська.
На запитання, хто платитиме власникам цих установ — держава чи сам підозрюваний — міністр відповів: «Якщо це умови підвищеного комфорту, мають платити ті особи, які хочуть зручностей.
Це дасть нам додаткові кошти для того, щоб забезпечити якісніші
побутові умови для тих, хто перебуває там безкоштовно».
До речі, зараз у сізо утримується 16 тисяч українців! Але
ми бажаємо вам не сидіти ні в яких сізо — ні в державних,
ні в приватних.

На вулиці Банковій у Києві, просто під
вікнами Офісу Президента, монтують
новорічну ковзанку
Вона матиме розмір 12 на 28 метрів і буде безкоштовною. Працюватиме до 19 січня. Цікаво, що
під час поїздки Зеленського в Париж на Нормандський саміт у цьому місці активісти розгорнули
наметове протестне містечко. Тож ковзанка стала
гарним приводом, щоб трохи поглузувати з глави
держави, який нібито злякався повторення мітингів і вирішив ось так «прикритись». Адже колись
Янукович розігнав протестувальників, аргументуючи це тим, що треба ставити «йолку».
Володимир Зеленський уже скаржився, що
маніфестанти галасують та грюкають, заважаючи йому працювати. Веселі дитячі голоси
на ковзанці, вирішив, певно, він, приємніші,
ніж «кричалки» суворих мітингувальників…

частіше призначають кесарів
розтин», — написав він.
Чиновник додав, що будьяке штучне стимулювання
більш ранніх родів є шкідливим для здоров’я. «Судячи
з усього, медичні рішення
в наших пологових будинках
приймають не завжди в інтересах дитини, а з якихось інших міркувань», — підкреслив
Дубілет.
Цікаво, що на таке гучне
звинувачення скажуть самі
лікарі?
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Німецьке видання Deutsche Welle
опублікувало відео, в якому чоловік, що назвав себе бійцем білоруського «ескадрону смерті» (за аналогією із загонами у Чилі часів диктатури Піночета. — Ред.) Олександром
Гаравським, розказує, як брав участь
у викраденні та вбивстві опонентів
Олександра Лукашенка 20 років тому.
Він розповів про події в той час, коли
зникли колишній міністр внутрішніх
справ Юрій Захаренко, колишній віцеспікер Верховної Ради Віктор Гончар і його друг, бізнесмен Анатолій
Красовський.
41-річний ексспецпризначенець
Гаравський стверджує, що їх викрали і вбили бійці спеціального загону
швидкого реагування (СЗШР) внутрішніх військ МВС Білорусі. Серед
них був і він сам. Чоловік зауважив, що
може вказати місця поховань на карті.
Також він не виключає ліквідацію «ескадроном смерті» журналіста Дмитра
Завадського, наголосивши, що в день

Хто б міг подумати: гороскопи багатьох українців залежать
від того, коли у лікаря вихідний.

Фото dw.com.

Шок: «бацька» відправляв на той світ і міністрів,
і опозиціонерів

Тепер буде так: чим більше вкрав – тим у краще сізо сів?

www.volyn.com.ua

«ЦІКАВА

Газета НА ВИХІДНІ»
Фото prm.ua.

l ПОЛІТИКА

«Ці
«Цікава»
Цікава» —
до кави

19 грудня 2019 Четвер

Передплатили – Бу
і виграли! *

Новими власниками
призів від «Цікавої газети
на вихідні» серед читачів, які
передплатили видання на друге
півріччя та увесь 2019 рік, стали:

Ковдра — Оленіч Ганна Степанівна
(с. Одринки Сарненського району Рівненської області).
Покривало — Фоміна Ніна Онуфріївна
(смт. Маневичі Волинської області).
10 грудня Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження
за фактом можливого вчинення державної зради експрезидентом України Петром
Порошенком під час підписання Мінських угод.

Залишилось
порушити справу
за мову та церкву?
П’ятий Президент України та лідер партії «Європейська
солідарність» Петро Порошенко прокоментував
«розслідування» ДБР щодо Мінських угод
Дарія КЛИЧ

к я ставлюсь до порушення цієї кримінальної
справи за підписання Мінських угод? Вони вже порушили за все.
За те, що віддав наказ щодо контрнаступу, яким звільнив дві третини Донбасу, —
справу порушили. За те, що віддав наказ
про забезпечення українського суверенітету над Керченською протокою і захист
Маріуполя та Бердянська, Азовського
узбережжя, — справи порушили. Що там
ще залишилось? За мову порушити справу. І за церкву. Я думаю, що у них розуму
і на це вистачить, — заявив Порошенко.

–Я

“

Як і попередні
13 проваджень, цю справу
відкрито за заявою
поплічника Януковича
Андрія Портнова, який
після Революції гідності
переховувався в Москві
та Європі.

Нагадаємо, 10 грудня Державне бюро
розслідувань зареєструвало кримінальне
провадження за фактом можливого вчинення державної зради експрезидентом
України Петром Порошенком під час підписання Мінських угод.
Як і попередні 13 проваджень, цю справу відкрито за заявою поплічника Януковича Андрія Портнова, який після Революції
гідності переховувався в Москві та Європі.
До слова, журналісти програми «Схеми» дійшли висновку, що олігарх Ігор
Коломойський міг забезпечити Портнова автомобілем та житлом після його

повернення до України. Коломойський
визнав, що давно дружить з одіозним
Портновим.

Довідка
У Мінську 12 лютого 2015 року відбулися
переговори про врегулювання ситуації
на Донбасі за участю Президента України Петра Порошенка, очільника Франції
Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели
Меркель і президента РФ Володимира
Путіна. За підсумками переговорів було
затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію Мінських
домовленостей, досягнутих у вересні
2014 року. Крім того, ухвалено декларацію лідерів України, Франції, Німеччини
та РФ про підтримку цих заходів.

КОМЕНТАРІ
Володимир
ЗЕЛЕНСЬКИЙ,
Президент України:
«Я не маю впливу на ДБР…
Мені складно коментувати
з приводу цієї справи, та скажу вам відверто, що ніколи не підписав би такої угоди
і таких умов. Але особисто не знаю, я там
не був, за яких умов підписувався саме такий варіант «Мінська». Дуже складно щось
сказати, однак думаю, що там було непросто. Мені здається, що в цій ситуації ніколи
не кажи «ніколи».
Ребекка ГАРМС, відомий
німецький політик,
депутат Європейського
парламенту
в 2004–2019 роках:
«Відчувається, що деякі українці борються за те, щоб знищити
репутацію країни. Це тотальний абсурд! (порушення справи щодо Мінських
угод. — Ред.)».
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Годинник — Михалик Ніна Хомівна (с. Деревок
Любешівського 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.
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Кодування супутникового
телебачення:
що робити, аби не залишитись
без каналів у 2020 році
Наразі українські телеканали мовлять на супутнику у відкритому вигляді,
тобто дивитись їх можна безкоштовно, якщо у вас встановлена супутникова
тарілка та тюнер. Проте з січня 2020 року телевізійний сигнал буде закодовано, а це означає, що дивитись телебачення, як раніше, вже буде неможливо.
Для чого це відбувається та що робити — розповідаємо у нашій статті
1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, УНІАН
ТБ, Бігуді, СТБ, ICTV, Новий канал, М1,
М2, Оце, Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter–фільм, Україна, НЛО
TV, Індіго TV — ось перелік телеканалів,
які буде закодовано. Такі зміни давно
назрівали: практика безкоштовного
супутникового телебачення вже давно
відійшла у минуле у світі, а кодування
сигналу — обов’язкова міра для його
захисту. Саме тому вже 20 січня 2020
року відбудеться важливий для розвитку
українського телебачення крок — кодування супутникового сигналу.
Тим, хто не є абонентом супутника, перейматись через зміни не варто — для них нічого не зміниться, адже
цифрове ефірне, ОТТ та IPTV, тобто інтернет-, телебачення, не зазнають жодних змін. Проте глядачі, які завдячують
саме супутниковій тарілці доступом до
телебачення, повинні прийняти рішення:
придбати тюнер і залишитись із тим же
набором каналів, що й до кодування, або
дивитись телебачення в інші, зазначені
вище, способи, чи нічого не робити і від
бездіяльності залишитись на супутнику,
але без 23 перелічених на початку провідних українських каналів.
Якщо ви бажаєте залишитись на супутниковому телебаченні, замінювати
тарілку вам не потрібно — вона лише
приймає сигнал. Розкодовує сигнал
тюнер — саме його потрібно придбати і

встановити, оскільки попередні тюнери,
якими ви користуєтесь зараз, не призначені для розкодування сигналу.
Впізнати потрібний тюнер ви зможете за маркуванням «УТБ», а придбати у
роздрібних мережах електроніки та побутової техніки, в інтернет–магазинах, у
майстрів з підключення супутникового
обладнання, а також у операторів супутникового телебачення Viasat або XtraTV.
Такий тюнер — єдиний сертифікований та підтримує систему кодування
Verimatrix. Звертайте на це увагу, коли
купуватимете його. Наразі його рекомендована роздрібна вартість становить 1099 грн.
Але це ще не все: дивитись телебачення безкоштовно після кодування не
вийде — вам потрібно придбати тюнер
та підключитись до одного із двох офіційних операторів супутникового телебачення Viasat або XtraTV, обрати тариф
та сплачувати його щомісячну вартість.
Інформацію про тарифи та пропозиції офіційних операторів можна знайти
за посиланнями https://viasat.ua/,
https://xtratv.com.ua/.
Якщо ж вам незручні витрати, пов’язані із кодуванням, у відкритому доступі
залишаться суто інформаційні телеканали, які не будуть закодовані. Усього
їх близько 40 і для їхнього перегляду не
потрібно нічого додатково купувати та
налаштовувати.
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Володимир Зеленський відверто знехтував презумпцією
невинуватості і взяв участь у брифінгу з приводу цього злочину,
фактично ставши таким чином на бік звинувачення.

У вбивстві
Павла Шеремета
звинуватили співака,
медика та волонтерку

«Подивіться на Ахтема, він ніколи в житті не втрачав твердої віри в перемогу».

«Розірви український
паспорт — і йди на волю!».
Не розірвав!

Фото prm.ua.

14 грудня 55-ліття відсвяткував Ахтем Чийгоз — український
кримськотатарський політик, правозахисник, заступник голови
меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України
із фракції «Європейська солідарність»
Василь РОГУЦЬКИЙ

ідер цієї політсили, п’ятий
Президент України Петро
Порошенко з дружиною Мариною, колеги та побратими зібралися у кримськотатарському кафе
на традиційний плов, щоб привітати ювіляра.
«Ахтем Чийгоз — це великий татарин і великий українець. Ми давно
знайомі. Але розкрився Ахтем-ага
під час боротьби за права кримськотатарського народу з незаконною
російською анексією в Криму. Він
не тільки сам висловлював свою позицію — він вів і веде за собою цілий
народ. Це його слова, що Україна
без Криму неможлива. Його тверда
позиція припиняє будь-які спроби
розміняти Крим на Донбас», — наголосив Петро Порошенко.
Він поділився спогадами про те,
як після звільнення з кримського
ув’язнення Ахтем Чийгоз із гордістю
дістав свій український паспорт, від
якого не відмовився під тортурами
окупантів.
«У залі урочистих подій він дістав документ і сказав великі слова:
«Український паспорт — це можли-

Л

вість щось робити для Батьківщини. Це твоя відповідальність перед
Україною і її народом». Коли російські окупанти, катуючи Ахтема,
хотіли зламати його, то запропонували зрадити свою державу: «Розірви український паспорт — і йди
на волю!». Ахтем, будучи справжнім
героєм, не зрадив Вітчизну і своїм
прикладом зараз демонструє поколінням патріотів, що таке бути українцем», — зазначив лідер «Європейської солідарності».
«Останніми днями виникають
такі думки у людей, начебто Революція гідності програла, і зараз
настає реванш. Йдуть атаки на добровольців, на волонтерів, на військових і на кіборгів. Намагаються
принизити кримських татар. Подивіться на Ахтема, він ніколи в житті
не втрачав твердої віри в перемогу. Запитайте його зараз, що чекає
Путіна, — і ви не будете здивовані
його відповіддю. Запитайте його зараз, якою буде доля Криму, — і він
точно скаже, що Крим — це Україна,
і вона поверне собі Крим. Моя тверда порада: беріть приклад із Ахтема
Чийгоза», — порадив усім Петро
Порошенко.

Відомого білоруського, російського
та українського журналіста вбили
влітку 2016 року. Його автомобіль
підірвали у центрі Києва. І ось тепер
силовики заявили, що знайшли
винних
Петро МАКАРУК

Для Ахтема Чийгоза це більше, ніж
документ.

“

Ахтем Чийгоз —
це великий
кримський татарин
і великий українець.

Спеціальний подарунок до цього дня — традиційний кримськотатарський кавовий набір — передали
для Ахтема Чийгоза з Бахчисараю.
Він із перших днів російської
анексії Криму очолював акції протесту проти окупаційної влади.
За сфабрикованим звинуваченням
майже три роки провів в ув’язненні на анексованому півострові. Був
звільнений за сприяння Президента
Туреччини Ердогана. У 2019-му взяв
участь у позачергових виборах
до Верховної Ради України у команді
Петра Порошенка, був обраний народним депутатом за списком партії
«Європейська солідарність
солідарність»..

116 багатодітних мам із Волині та 129 — із
Рівненщини отримали звання «Мати-героїня».
Цю почесну відзнаку Президент України Володимир Зеленський надав 8477
українкам, які виховали до 8-річного віку п’ятьох і більше дітей, створили
належні умови для їхнього інтелектуального розвитку.

цьому страшному злочині підозрюють музиканта
та військового Андрія
Антоненка — автора пісні «Тихо
прийшов, тихо пішов», яку називають гімном сил спецпризначення. Також серед звинувачених — волонтерка, дитячий кардіолог Юлія Кузьменко на псевдо

У

“

та міністром внутрішніх справ
Арсеном Аваковим взяв участь
у брифінгу з приводу цього злочину, фактично ставши
таким чином на бік звинувачення. Цікаво, що приблизно
у цей же час Володимир Путін
заявив, що не можна віддавати
Києву українсько-російський
кордон на окупованому Дон-

Приблизно у цей же час Володимир Путін
заявив, що не можна віддавати Києву
українсько-російський кордон на окупованому
Донбасі, бо українські націоналісти влаштують
«різанину, як у Сребрениці».

Ліса, яка нібито безпосередньо
закладала вибухівку, військовий медик Яна Дугар та колишні
учасники АТО подружжя Грищенків — Інна (Пума) та Владислав (Буча). Мотивом убивства
називають прагнення дестабілізувати ситуацію в Україні.
Звісно, ніякі заслуги не можуть бути індульгенцією від
покарання за скоєне. Але винуватість чи невинуватість цих
людей має встановити тільки
суд. Тим часом Президент Володимир Зеленський відверто
знехтував презумпцією невинуватості і разом із Генпрокурором Русланом Рябошапкою

басі, бо українські націоналісти
влаштують «різанину, як у Сребрениці». А начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України
полковник Олексій Ноздрачов
шокував заявою, що українські
та російські військові і бойовики здатні «швидко» «реінтегруватись», але цьому заважають
«праворадикали».
Ось така потужна інформаційна атака на українських
патріотів. Що це — збіг чи спланована спроба замазати чорною
фарбою усіх ветеранів та волонтерів — людей, які мають найбільшу довіру у суспільстві?

www.volyn.com.ua
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Журнал «Перець»
остаточно припиняє
друкуватися
Причина – у дорогих
поліграфічних
послугах та поштовій
доставці, повідомили
в редакції
Василь КІТ

З самого початку тренувань у стрільбі з лука незмінним наставником хлопця є минулорічна золота призерка таких змагань
Майя Москвич.

«Паша, давай! Щоб привіз
медаль на Волинь!»
МИНУЛОРІЧНІ ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН
УЖЕ ДАЛИ СВОЇ ПЛОДИ

Лучанин Павло
Ковальський увійшов
до національної збірної,
яка представлятиме
Україну на Іграх
нескорених

»

Закінчення. Початок на с. 1

Інна ПІЛЮК

З БАНКУ — НА ВІЙНУ, А ПОТІМ —
У ВЕЛИКИЙ СПОРТ

Є у складі національної збірної і волинянин. Павло Ковальський пішов
на фронт із першою хвилею мобілізації.
Йому на той час було 24 роки, випускник
Луцького національного технічного університету працював у банківській сфері.
Замість затишного офісу доля повела
його найгарячішими точками охопленого вогнем Донбасу. Хлопець у складі
51-ї ОМБР та 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади пройшов Савур-Могилу,
Степанівку, Григорівку, Петрівське. Окрема сторінка фронтового досвіду — Дебальцеве. Там отримав поранення, після
якого тривалий час реабілітовувався
у військових шпиталях України.
До мирного життя лучанин адаптовувався важко, тривожно спав, на побутову несправедливість міг відреагувати
агресивно. Дати раду емоціям допомогли малювання, спорт, спілкування в колі
побратимів. Художньою творчістю займався на реабілітації в Карпатах, а спортом — вже опісля, в рідному Луцьку.
Грав у футбол, бігав, стріляв із лука.
Впродовж останнього року захопився
ще й веслуванням на тренажері. У цій
дисципліні та у стрільбі з лука пройшов
тестування у Львові та під час всеукраїнського відбору до національної збірної
Ігор нескорених у Києві.
Про те, що представлятиме українських ветеранів у Гаазі, дізнався з прямої
трансляції оголошення оргкомітетом
складу збірної: «Я заради цікавості увімкнув, але до кінця не очікував, що потраплю
до складу збірної. Почалися привітання

Ветерани впевнені, що у спорті головне
не досвід, а бажання і праця над собою.

“

Я заради цікавості
увімкнув телевізор, але
до кінця не очікував, що
потраплю до складу збірної.
Почалися привітання
смс-повідомленнями,
у месенджері, вайбері.

смс-повідомленнями, у месенджері, вайбері. Одразу зателефонував Богдан Оксентюк
(спортсмен із Ковеля, який торік виборов
три медалі на Іграх. — Авт.) Каже: «Паша,
давай! Щоб привіз медаль на Волинь».

Зараз Павло посилено тренується.
Торік завдяки співпраці ветеранів області, Спілки воїнів АТО Волині, депутатів та керівників волинського регіонального центру з фізичної культури та
спорту інвалідів, відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА
вдалося закупити 2 сучасні тренажери
з веслування, велотренажер та 2 луки.
У стрільбі довгий час вправлявся на
відкритому майданчику поблизу «Інваспорту».
Стараннями минулорічної золотої
призерки Ігор нескорених волинянки
Майї Москвич у ЗОШ № 19 в обласному центрі вдалося організувати секцію
стрільби з лука. Ініціативна дівчина написала проєкт, завдяки їй і підтримці сотень небайдужих сюди вдасться закупити необхідну кількість луків, у тому числі
й дитячих.
Підтримують спортсмена й рідні.
Мама та сестра планують поїхати разом
із ним до Нідерландів у групі підтримки.
Павло паралельно із заняттями
спортом «підтягує» англійську, аби почувати себе за кордоном упевненіше.
Не покидає і волонтерської роботи, до
якої долучився одразу після демобілізації.
Матеріальна сторона змагань, на щастя, врегульована. До слова, вона вперше передбачена у держбюджеті. Також
вагому підтримку надають трастовий
фонд «NATO», некомерційне міжнародне підприємство «CROWN AGENTS» та
інші. Самотужки учасникам оплатити всі
витрати не під силу. Павло після демобілізації де тільки не працював: і в охороні, і готельному бізнесі, і в інформаційній
сфері, але спорт вимагає значно більших
вкладень, аніж може заробити ветеран,
нехай і сповнений неймовірного оптимізму та бажання працювати. Тому будьяка підтримка нашим атлетам-ветеранам
не завадить.
P.S. Є у складі збірної і сусіди-рівняни: Андрій Бадарак із Клеваня та
Іван Лепеха з Рівного. Андрій змагатиметься у плаванні та стрільбі з лука,
Іван спробує свої сили у веслуванні та
плаванні. Про них читайте у наступних випусках.

урнал було засновано ще у 1922
році — тоді у
Фото perec-ua.livejournal.com.
Харкові вийшло два перші
номери під назвою «Червоний перець». У 1930-х майже всю редакцію видання
розстріляли під час сталінських репресій. З 1940-х
«Перець» відродили вже у Києві. Найбільшої своєї популярності він досяг у 1970–1980-х роках — у 1986-му
його наклад становив 3,3 млн примірників!
Жаль, якихось два роки не дотягнув до сторіччя...

Ж
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Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення
обсягу стратегічної екологічної оцінки документа
державного планування «Детальний план території для
культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних
і туристичних цілей (за межами населених пунктів)
на території Торчинської селищної ради Луцького району
Волинської області»
1. Повна назва документа державного планування стратегічної екологічної оцінки «Детальний план території для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних
цілей (за межами населених пунктів) на території Торчинської
селищної ради Луцького району Волинської області».
2. Інформація про замовника:
Луцька районна державна адміністрація, вул. Ковельська, 53,
м. Луцьк, Волинська обл., 43001.
3. Вид та основні цілі документа державного планування:
Визначення параметрів забудови земельних ділянок, планування, організація забудови та інженерного забезпечення території, визначення містобудівних умов та обмежень, зв’язок з іншими
документами державного планування.
Під час здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки
реалізації документа державного планування «Детальний план
території для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей (за межами населених пунктів) на території Торчинської селищної ради Луцького району Волинської
області».
4.Інформація щодо запланованих інформаційних заходів:
З повним текстом заяви про визначення обсягу стратегічної
екологічної оцінки можна ознайомитися на офіційному сайті Луцької райдержадміністрації та в приміщенні Луцької райдержадміністрації за адресою: вул. Ковельська, 53, м. Луцьк, Волинська
область.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення заяви про визначення обсягу
стратегічної екологічної оцінки
1. Повна назву документа державного планування:
Детальний план території комунального об’єкта (для тимчасового зберігання твердих побутових відходів) в адміністративних межах Будківської сільської ради Маневицького району
Волинської області (за межами населеного пункту).
2. Інформація про замовника:
Маневицька районна державна адміністрація (Адреса:
44600, смт. Маневичі, вул. Незалежності, 30).
3. Вид та основні цілі документа державного
планування:
Визначення параметрів забудови земельних ділянок, планувальна організація забудови та інженерного забезпечення
території, визначення містобудівних умов та обмежень, зв’язок
з іншими документами державного планування.
У ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки
реалізації документа державного планування «Детальний план
території комунального об’єкта (для тимчасового зберігання
твердих побутових відходів) в адміністративних межах Будківської сільської ради Маневицького району Волинської області
(за межами населеного пункту)», зокрема вплив на довкілля.
4. Інформація щодо запланованих інформаційних
заходів:
З повним текстом заяви про визначення обсягу стратегічної
екологічної оцінки можна ознайомитися на офіційному сайті
Маневицької районної державної адміністрації https://vlada.
info/rda/manevycka/, розділ «Оголошення».
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Велика циБУЛЯ,
або Страйк на замовлення
Фото asiaplustj.info.

Ця зала видається просторою, коли
порожня. Велика кількість лавок
виглядає зовсім по–іншому, коли на
них розсідаються люди з маленькими
ножичками в руках і білих
рукавичках. Теплий одяг свідчить про
орієнтовну температуру до +10. Через
великі двері час від часу заїжджає–
виїжджає навантажувач, завозить
великі ящики з цибулею, вивозить
наповнені скрині
Анастасія ПЕЦЕНЮК,
дослідниця європейського заробітчанства

ті хвилини, коли завозять цибулю, залою ніби ураган пролітає: люди зриваються з місць і біжать назустріч. Біля
навантажувача головне правильно стати,
щоб якнайшвидше потрапити до ящиків, які
ще їдуть. Нецензурщина, штовханина і швидкісний «броунівський рух»! Але в цьому хаосі
є свій порядок, бо кожен, вхопивши те, що
краще, біжить до свого місця. Майже 16 кілограмів перед собою — і дайте дорогу!
Суть цих нальотів у тому, щоб ухопити
велику цибулю, бо ж оплачується робота від
виробітку! Причина в тому, що брати ящики
можна тільки за порядком, не перебираючи
(правило для наївних і патологічно чесних).
Якщо крізь шпарини у трьох нижніх ящиках
видно щось велике, робиться так: Галя, яка
це побачила, накриває грудьми верхнього
ящика, руками обіймає нижні і кричить так,
щоб чути було в Україні:
— Марисю–ю-у!!
Марися може зреагувати не одразу, бо
шумить транспортер для сміття, їздять вантажівки на вулиці, навантажувачі в залі, гомонить 300 чоловік, у чотирьох місцях грає
різна музика з телефонів. Марися чує за третім
разом. Прилітає захекана, і починається транспортування трьох ящиків цибулі на дві особи.

кликають до свідомого відстоювання своїх
інтересів організатори.
…Врешті всі на вулиці. Нібито чекають
генерального. Минає година. Під осінньою
мрякою та прохолодним вітром меншає напористості і в ініціаторів.
— То чого ми мерзнемо?! — починаються
підступні запитання.
п
— Люди! Не розходьтеся! Ми повинні поговорити з керівництвом! Генен
ральний обіцяв підняти оплату за дрібну
р
цибулю!
ц
— Так його ж нема! Коли обіцяв?
— Минулого тижня!
— То чого ж ми тут стоїмо, мерзнемо?
— Щоб поговорити… Оголосити вимоги…
— Які вимоги, якщо вже обіцяв?
— Побутові кімнати облаштувати, електрочайники купити.
тр
…Через два дні у цій же залі:
— Сьогодні ріжемо дрібну цибулю!
Обліковець називає ціну, вищу на 5 грошів (копійок) від тої, що була.
ш

“

У

То спеціалісти знали,
що при вищій ціні
на дрібну цибулю
ми заробимо менше?!

Гроші з повітря для простих людей не з’являються...

— Тільки по одному можна брати! — помічають непорядок старожили.
— Неси верхнього, неси! — шипить Галя
Марисі, — і вертайся!
Марися побігла — прибігла за наступними 16–ма кілограмами і… «не вписалася»!
Ш–шарах об щось — і глухе бах–бах–бах
вибиває їй ритм біля ніг.
— К–курва! — налітає на неї міцно збитий
чолов’яга до двох метрів зросту. Марися за
словом у кишеню не лізе, відповідає блискавично.
— Ящика бери і не зачіпай його! — шипить їй Галя у вухо. — То професорська пара,
вони з війни.
Марися скоса дивиться на «воєнного»
професора, якому дружина збирає розсипану цибулю.
— Суки! Хто зсипав дрібну цибулю?!! —

починається скандал десь посередині зали.
Йдеться про ту ж таки гонитву за великою
цибулею, бо так швидше наповнюється
ящик.
— За малу хай платять більше! — гукає
жіночий голос на виправдання намагання
велику цибулю почистити, а дріб’язок із кількох ящиків зсипати в один: хай наївні із цим
колупаються!
Через кілька хвилин фраза «хай платять
більше!» набирає іншого звучання:
— Страйкуймо! Хай платять більше… за
малу цибулю!
— Всі виходьмо на вулицю! — звучать
команди ініціаторів страйку.
По тому, як неохоче частина працівників
залишає робочі місця, зрозуміло, що ідея подобається не всім.
— Так не піде! Як виходимо, то всі! — за-

— Ура! Ми перемогли! — вигукує група
заробітчан.
…В кінці дня:
— Та що ж ми заробили?! Нарізали в два
рази менше, — розгублено розводять руками люди.
— Як же так?! — не можуть відійти від
шоку ініціатори страйку.
— Суть змішування великого і малого в
тому, що дрібне заповнює порожнини і дає
вагу, — пояснює обліковець.
— Ви хочете сказати, спеціалісти знали,
що при вищій ціні на дрібну цибулю ми заробимо менше?! — здогадується раптом один
із активістів.
Обліковець усміхається у відповідь.
Урок 1: все життя складається з переговорів різних рівнів, різного призначення.
Урок 2: перш ніж вибивати двері, варто
з’ясувати, чи вони замкнені.

l ГІРКО!
Фото washingtonpost.com.

Найстаріше подружжя
у світі відзначило 80-літній ювілей
спільного життя
Пара зі США відгуляла дубове весілля.
Чоловікові 106 років, дружині — 105
Лія ЛІС

жон і Шарлотта Хендерсон із міста
Остін уже вісім десятиліть живуть разом в американському штаті Техас. У
2018 році вони потрапили в Книгу рекордів
Гіннесса (на фото) як найстаріша з нині живих пар за сукупним віком.
Як повідомляється, подружжя познайомилося в університеті 1934-го. Тоді Шарлотта
планувала стати вчителькою, а Джон був захисником у футбольній команді університету.

Д

“

Вони одружилися під час
Великої депресії, у 1939-му,
і витратили на свій медовий
місяць у готелі всього
7 доларів.

Вони одружилися під час Великої депресії, у
1939-му, і витратили на свій медовий місяць
у готелі всього 7 доларів.
Тепер пара живе у будинку для літніх людей Longhorn Village, куди переїхала 10 років
тому.

«А я люблю, а я люблю, люблю, як в юності».

Зазначимо, що нещодавно «Газета
Волинь» розповідала про Володимира
та Зою Боярчуків із села Шепель Луцького району, які відзначили платинове,
або благодатне, весілля, тобто прожили

у парі 70 літ. Зичимо їм у здоров’ї та мирі
дожити і до американського рекорду!
Читайте про волинян публікацію «І через
70 років шлюбу він каже їй: «Кохаю!» на
сайті VOLYN.COM.UA.

www.volyn.com.ua
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Фото boom.ms.

У 101 рік керує українською наукою
і «портфеля» не віддає
Борис Патон — найстаріший у світі
за віком і терміном перебування
на посаді президент Національної
академії наук. Розмінявши другу
«сотку», він три рази на тиждень їздить
на роботу, любить грати у шашки
і харчується двічі на день
Оксана КРАВЧЕНКО

УСПАДКУВАВ ГЕНИ БАТЬКА Й ДІДА
Предки Бориса Патона походили із Західної Європи і займалися кораблебудуванням.
Серед прадідів були генерали, контрадмірали, прокурори, придворні радники і дипломати. «Наскільки я знаю, дід по батькові
Оскар Патон як військовий інженер брав
участь у Кримській війні, мав винаходи
з мінної справи, був полковником. А потім
він вступив на дипломатичну службу, і його
призначили, як тепер кажуть, генеральним
консулом у Ніццу», — згадував Борис Євгенович.
Ну а батько його — людина-легенда.
Євген Патон спроєктував перший у світі
суцільнозварний міст у Києві через Дніпро
завдовжки 1543 метри, а загалом побудував
понад пів сотні гідротехнічних споруд. На 60му році він змінив сферу своєї діяльності й заснував Інститут електрозварювання, провів
серію досліджень міцності і надійності зварних конструкцій, розробив основи технології дугового зварювання, автоматичного зварювання під флюсом. Це були революційні
відкриття.
У сім’ї такого видатного українського
вченого і народився 27 листопада 1918 року
Борис Патон. Мати його не працювала, вела
домашнє господарство. Вона прожила 86 років, глава родини — 83. Борис пішов шляхом
батька. Закінчив Київський політехнічний інститут. Молодий інженер поїхав за призначенням на завод «Красноє Сормово», що в російському місті Горький. 1942-го влаштувався на роботу в Інститут електрозварювання
ім. Євгена Патона. Через 11 років став його
директором. У 1962-му очолив Національну
академію наук України, з якою вони ровесники. Так збіглося, що гетьман Павло Скоропадський заснував академію якраз у день
народження Бориса Патона.
«Чого я навчився у свого батька? Людина

«ГОЛОВНЕ — БУТИ ОПТИМІСТОМ»
Президент НАН України Борис Патон випромінює любов до життя і не згинається
під вантажем літ.

повинна любити свою справу і віддаватися
їй. Євген Оскарович здавався суворим, недоступним, а був він добрим і дбав про людей,
про свою сім’ю. Я часто проїжджаю мостом
Патона і завжди дорогою, хоч ненадовго,
зупиняюся. Приходжу, як на побачення», —
розповідав учений.
Він не підвів, навпаки, ще більше просла-

“

вив знамените прізвище. Борис Патон став
автором 400 винаходів у галузі металургії,
технології металів, електрозварювання і першим у нашій державі удостоївся звання Героя
України. Роботи вченого дали змогу проводити зварювання під водою, в космосі і навіть
в організмі людини.

ЗА ЩО ХІРУРГИ ДЯКУЮТЬ ПАТОНУ
Історія цього унікального винаходу почалася з травми. У 1995 році Борис Євгенович,
якому на той час було під 80, катався на водних лижах по Дніпру, впав і зламав стегноЕ

К

Повідомлення про оприлюднення проєкту
документа державного планування та звіту
про стратегічну екологічну оцінку
1. Повна назва документа державного плануванДетальний план території комунальних об’єктів площею 2,40 га (для тимчасового зберігання ТПВ), в адміністративних межах Куликовичівської сільської ради Маневицького району Волинської області (за межами населених
пунктів).
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Маневицька районна державна адміністрація.
3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури:
Дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки і оприлюднення її шляхом роз-

ву кістку. Знадобилася операція. Перед випискою з лікарні академік запитав у хірургів,
як проходило втручання, які вони інструменти застосовували. І був дуже здивований,
коли почув, що під час операцій на кістках
лікарям часто доводиться користуватися механічною пилкою.
Патона це так занепокоїло, що після
повернення на роботу він подав ідею колегам-науковцям: «А спробуймо різати кістки
лазером».
Згодом народилася унікальна технологія зварювання живих тканин, за якої
крововтрати в кілька разів менші, ніж при
звичайній «нитковій» операції, і час її проведення значно скорочується. Такі розробки
інституту Патона здійснили найбільшу мрію
хірургів — один апарат одночасно може
і розрізати, і зшивати, а для різних тканин
є автоматичні режими струму.
В Інституті електрозварювання створювали не тільки нові технології, а й спеціальні
прилади для їхнього застосування. Перша
операція апаратом Патона проводилась
на початку 90-х в Інституті Шалімова, відтоді
його постійно удосконалюють.
До речі, виробництвом подібного обладнання нині займаються два гіганти медичної
індустрії за кордоном. З цього приводу розповідають у Києві чи то правду, а чи легенду
про те, звідки взялися конкуренти. Згадують, що український професор віз якось три

Секрет мого довголіття —
спорт і здорове
харчування. З їжі
найбільше подобається
борщ і чорний хліб.

Р

ня:

апарати «Патонмед» до США на презентацію.
При пересадці з літака в Парижі один прилад
начебто випадково зник із багажу, а через деякий час знайшовся. І буквально за пів року
за кордоном випустили його аналог — щоправда, інакший з вигляду, компактніший,
зручніший у користуванні.
Але «батьки винаходу» мають інші аргументи: український апарат у 10 разів дешевший і значно ефективніший, якщо йдеться
про великі втручання, де доводиться накладати шви понад 7 см. Кажуть, щоб продемонструвати переваги «Патонмеду», у рамках
експерименту в інституті розрізали навпіл
свиню. Демонструвалось відео, на якому
кишку «запаяли», а потім наповнювали водою під тиском. Кишка луснула, а шов залишився цілим. Через рік навіть під мікроскопом важко побачити різницю між звичайною
тканиною і «зшитою» «Патонмедом». «Раніше
ми робили доступ, де потрібно за правилами,
де менше судин, а тепер оперуємо, де нам
зручно», — дякують хірурги.

міщення на офіційному вебсайті Маневицької РДА http://
manadm.gov.ua/ — 28 листопада 2019 року. Публікація
заяви в газеті «Нова Доба» — 28 листопада 2019 р., в газеті
«Цікава газета» — 28 листопада 2019 р.
Дата подання Детального плану території комунальних об’єктів площею 2,40 га (для тимчасового зберігання
ТПВ), в адміністративних межах Куликовичівської сільської
ради Маневицького району Волинської області (за межами
населених пунктів), повідомлення про оприлюднення звіту
про стратегічну екологічну оцінку та розміщення звіту СЕО
та детального плану території на офіційному вебсайті Маневицької РДА http://manadm.gov.ua/- 19 грудня 2019 року.
Публікація в газеті «Нова Доба» — 19 грудня 2019 р., в газеті
«Цікава газета» — 19 грудня 2019 р.
б) способи участі громадськості (надання письмових
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Ну а Борис Патон намагається мати з медициною тільки робочі й ділові стосунки.
«Секрет мого довголіття — спорт і здорове
харчування. З їжі найбільше подобається
борщ і чорний хліб. Їм овочі, м’ясо і фруктові салати. Харчуюся двічі на день — вранці
та в обід. Ввечері лише п’ю чай. При зрості
172 сантиметри важу 65 кілограмів. Намагаюсь побільше ходити. Нещодавно у мене
з’явилося нове хобі — шашки», — поділився
з журналістами Борис Євгенович.
Майже до 80 років, поки не отримав травми, він регулярно грав у теніс і захоплювався
водними лижами. Усе життя відвідує басейн.
Але, розмірковуючи про секрет довголіття,
Борис Євгенович не раз говорив, що справа
не тільки в спорті.
«Потрібно отримувати задоволення від
своєї праці і від свого життя, залишатися оптимістом, незважаючи ні на що. Як би не складалося, я намагаюся цього принципу дотримуватися», — говорив учений, який мешкає
нині з сім’єю онуки і правнучкою.
Академік зізнавався, що тепер йому потрібно постійно тренувати свою пам’ять: «Хочете, відкрию секрет? Усе робиться дуже просто. Припустимо, я забув прізвище або назву
предмета. Щоб згадати, починаю перебирати
про себе алфавіт — «а», «б», «в»… Не виходить. Тоді залишаю «а» і додаю наступну літеру — приголосну або голосну. І так, поки
не знайду потрібне слово».
Напередодні свого століття Борис Євгенович дав інтерв’ю, в якому не зміг назвати
дату, коли залишить керівне крісло в Академії. Офіційно каденція Патона закінчується
в березні 2020 року.

А

зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): Громадськість в межах строку громадського обговорення має
право подати в письмовій формі зауваження та пропозиції
до звіту про СЕО та проєкту документа державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проєкту документа
державного планування та звіту про СЕО, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому
розгляду замовником. За результатами розгляду замовник
враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє,
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): громадські слухання відбудуться 17 січня 2020 р. о 10:00. в приміщенні Будинку
культури за адресою: 44653, Волинська обл., с. Куликовичі,
вул. Б. Хмельницького, 2Г,
г) орган, від якого можна отримати інформацію
та адресу, 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: Маневицька районна
державна адміністрація. Адреса: 44600, вул. Незалежності,
30, смт. Маневичі Волинської області,
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції,
поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Маневицька районна державна адміністрація. Адреса: 44600, вул. Незалежності, 30, смт. Маневичі
Волинської області. Ел. адреса — post@manadm.gov.ua
Зауваження та пропозиції до проєкту державного
планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку надаються протягом 30 днів,
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації,
у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування — Волинська
обл., смт. Маневичі, вул. Незалежності, 30.
4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування:
Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО
не проводяться.
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Газета НА ВИХІДНІ»
З душі у душу – найкоротша відстань.
Чому ж так часто транспорту нема??
Ліна КОСТЕНКО.

Велика сторінка для Пані
l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

www.volyn.com.ua

«Забілів снігами гай,
їде Святий Миколай...»

Фото zsbooka.livejournal.com.

Чимало батьків узимку
занадто кутають дітей. Це
приносить більше шкоди, ніж
користі

О

Речі із чистої
бавовни спеціалісти
не рекомендують,
оскільки вони добре
вбирають вологу й
охолоджуються.

Дуже добре, якщо дитина має
термобілизну. Матеріал, з якого
вона виготовлена, — суміш синтетики і вовни. Перша виводить надлишки вологи, а друга зберігає тепло.
Тому маляті буде тепло і сухо, якщо
навіть воно активно рухатиметься.
Однак діти часто мають алергію на
вовну. У такому разі краще одягнути

футболку з довгим рукавом, водолазку або светр із льону чи бавовни з додаванням синтетики. Речі із
чистої бавовни спеціалісти не рекомендують, оскільки вони добре
вбирають вологу й охолоджуються.
Виділяють чотири діапазони зимової температури, відповідно до
яких потрібно одягатися.
Мінус 5 — плюс 5 градусів. При
такій температурі комплект брання
дитини має складатися з термобілизни або колготок і футболки з
довгим рукавом, комбінезону на
синтепоні, бавовняних шкарпеток,
теплих черевиків з устілками, вовняної шапки і рукавичок.

Мінус 5 — мінус 10. Не забудьте про додатковий шар, наприклад
легку лляну, бавовняну або синтетичну водолазку, і одягніть ще одні
шкарпетки — вовняні.
Мінус 10 — мінус 15. Термобілизна плюс комплект одягу з флісу (штучної тонкої вовни). Теплі
черевики можна замінити валянками. Обов’язковий комбінезон
на пухові з капюшоном, рукавички — вовняні або з підкладкою з
хутра.
Мінус 15 — мінус 23. У таку
погоду краще сидіти вдома. Якщо ж
вийти на вулицю необхідно, скоротіть час прогулянки.

одом рослина з південноамериканських
тропіків, а в наші широти її завіз колекціонер Аллан Каннінгем у 1816 році.
Головна особливість різдвяника в тому,
що він цвіте, коли інші квіти відпочивають. Але
не тільки цим він відрізняється від решти кімнатних рослин. Цьому вазонові незатишно на
південних і західних підвіконнях, бо інтенсивне освітлення спричиняє відмирання кінцевих
сегментів його пагонів. Літньої пори різдвяник
потребує свіжого повітря (підійде затінок на
балконі, лоджії, терасі), а також полюбляє душ
(якщо такої можливості нема, то хоча б обприскуйте його час від часу). При гарному догляді
зигокактус років 15–20 вітатиме вас із Новим
роком своїм букетом. Зверніть увагу, що його
вирощують і як звичайну рослину, і як ампельну. Але це один із тих примхливих вазонів, які
не можна тривожити в момент бутонізації, тож
не переставляйте з місця на місце і навіть не
повертайте горщик.
На відміну від кактуса різдвяник слід регулярно поливати відстояною нехолодною водою, періодично обприскувати або ставити
горщик на піддоні з мокрою галькою. А от до
температури повітря не вибагливий.
З березня щомісячно підживлюйте рослину комплексним добривом для квітів, але
дозу беріть удвічі меншу, ніж пропонують виробники. Влітку, в період інтенсивного росту
стебел, удобрювати варто двічі на місяць, а з
вересня припинити.
Обрізають різдвяник у червні, причому

зайву частину пагона не зрізають, а відкручують, надаючи кущеві красивої форми. Сформовані так рослини рясно цвітуть.
Пересаджують після цвітіння, в кінці лютого: молоді рослини — щорічно, дорослі —
раз на 4–5 літ. Горщик вибирайте широкий і
невисокий: коренева система у різдвяника
поверхнева. Дренажний шар має заповнювати
ємність на третину. Ґрунт підійде магазинний
(для кактусів), але можна приготувати суміш
самостійно: по одній частині дернової землі і
піску та дві частини листяної землі, для дезінфекції додайте товченого вугілля, а для кращої
водопроникності — биту цеглу або керамзит.
Розмножують різдвяник шляхом живцювання. Від пагона відкручують 2–3 крайні
«ланки», підсушують їх кілька днів, потім висаджують у вологий ґрунт і накривають скляною або пластиковою посудиною, щоб створити парниковий ефект. Ємність розміщують
у затінку і регулярно провітрюють. Часто
розмножують зигокактус після обрізання, бо
в результаті формування куща залишається
готовий матеріал для живцювання.

l ВАРТО ЗНАТИ

Похід до косметолога
Проблеми зі шкірою завдають багато
клопоту: ми змушені купувати дорогі
засоби, робити регулярно різні
процедури, вдаватися до народних
методів лікування. Коли самостійно
вже неможливо впоратися, візит
до спеціаліста стає неминучим. Але
й у цьому разі потрібно знати деякі
нюанси, щоб не погіршити ситуації

l МАЙСТЕР–КЛАС

Гірлянди з ароматом свята
апередодні Нового року та Різдва всі ми намагаємося
прикрасити оселю, надати їй особливого шарму, створити атмосферу тепла і затишку, використовуючи різноманітні атрибути й символи: ялинові гілки, іграшки, віночки,
статуетки, підсвічники тощо. При цьому зовсім не обов’язково
купувати дорогі аксесуари, чимало з них можна зробити власноруч із природних матеріалів, як–от гірлянду із шишок, апельсинових «квіточок» і намистин. Виготовлення її настільки
просте, що впораються із цим завданням навіть діти.

Н

Схема 3.bp.blogspot.com.

Важко повірити, але в природі є
кактуси, що люблять воду, бояться
сонця і не мають колючок. Це —
шлумбергера, чи зигокактус, а в народі
— просто різдвяник, бо цвіте у розпал
тропічного літа — з листопада–грудня
по кінець січня

Р

дягати малюка до пів року
потрібно за принципом
«плюс один». Це означає,
що кількість шарів одягу має бути
на один більшою, ніж у дорослого.
Чим старша й активніша дитина, тим
менше його потрібно. Якщо вбрання затісне — кров нормально не циркулюватиме, а це збільшує ризик
обмороження. Найвища тепловіддача — біля голови, рук і ніг. Тому
особливо слід подбати про теплу
шапку, шарф, рукавиці та взуття.

“
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Різдвяна квітка
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l КЛУМБА НА ПІДВІКОННІ

ля початку довідайтеся якомога більше інформації про салони вашого
міста, які пропонують послуги косметолога. Поцікавтеся у знайомих, чи можуть
вони дати свої рекомендації. Ідеальним варіантом буде спеціалізований заклад, а не
кабінет у перукарні. У цьому випадку більше
шансів не потрапити до фахівця–самоучки,
який знає про вашу проблему менше за вас.
Зробивши вибір, запитайте в адміністратора про освіту спеціаліста. Вас можуть ввести в оману різні курси, навчання
на яких пройшов косметолог, але відповідної
освіти у нього може і не бути.
Запишіться на консультацію. Під час бесіди не соромтеся запитувати, що вас цікавить.
Робіть висновки з того, що говорить фахівець,
чи добре він орієнтується у вашій проблемі, чи
знає чітко, яке лікування призначити, чи лише
оперує загальними фразами і намагається
нав’язати вам дорогі процедури. Створюйте
враження знаючої людини, щоб не дати себе

обдурити. Якщо косметолог вам сподобався і
ви переконалися в його професійній компетентності, домовтеся про наступну зустріч.
Поцікавтеся, як підготувати шкіру до першої
процедури, що із собою взяти, які аналізи необхідно здати — досвідчений фахівець повинен проконсультувати вас і з цього приводу.
Уважно стежте за змінами своєї шкіри
після кожного сеансу. Не соромтеся говорити про свої відчуття косметологу. Він повинен
знати кожну дрібницю. Якщо у вас з’явилася
алергія на якийсь засіб, фахівець зобов’язаний змінити препарати і процедури, тому що
можуть статися безповоротні процеси. Не
мовчіть, коли бачите, що лікування не допомагає, а косметолог продовжує його.

Д
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l ЖИТТЯ, ЯК СЕРІАЛ

Як дитиною, бувало…

Утікала за щастям, а воно втікало
від неї…

— Я все ще чекаю, що ти прибереш речі… — втретє
звертаюся до дочки з ноткою невдоволення.
— До-о-о-бре, — роздратовано тягне вона, ледь
підвищуючи голос
Оксана КОВАЛЕНКО,
мама

омусь моє вухо
дуже налаштоване на появу отаких
крізьзубних «до-о-обре»
і «сама зна-а-ю». Хоч дівчаток,
які вступають у підлітковий
вік, ще не ростила. Я багато
чого начиталася на цю тему,
маю назбираний досвід завдяки своїм хлопцям — і відчуваю, що таки не вийде мені
«пройти кам’янистою дорогою, не подерши ніг». А тут
ще надходять тривожні сигнали «збоку». Подруга розповіла про майже 13-літню дочку, яка може раптом звинуватити її в байдужості, нелюбові,
упасти на підлогу, розплакатися, а потім зізнатися, що
сама не знає, що то було…
Як діяти, коли грають гормони, коли загострюється чутливість і ще тільки починає
формуватися здатність до са-

Ч

“

хтось уміє тихо, а комусь треба вилити
це із себе — і то негайно… Раптом із пам’яті
спливає своє: якось школяркою при подібній трагедії
теж почула від мами, що все
буде добре. Цілком розумні
слова мене тоді розсердили,
бо були не про те, що переживала, а тому ще й образили,
як мені здалося, байдужістю
і сухістю. Ніби й нічого — виросла і наче при здоровому
глузді. Тільки у моєї мами
не було під рукою інтернету,
а з книг — у вільному доступі тільки про партію й Ілліча,
не було пральної машинки
і води з крана — а отже, часу.
З тих пір багато чого змінилося, найголовніше — помінялися діти, видається, у них
«наше дорослішання» просто
пролітає і є набагато палкішим. Значить, і ми, батьки,
мусимо дотягуватися, а не відбиватися «динозаврівськими»

Набагато легше, коли знаєш природу
і причини того, що відбувається в душі
твоєї дорогої дитини!

мовладання й уміння «розкладати себе по поличках»?
Деякі дорослі не вміють дати
собі раду, то вже дітям помагати мусово!
Мій підтримувальний
рецепт на цей період дитинства — бути уважною, якомога спокійніше вислуховувати
і …згадувати себе у цьому
віці. Коли тебе не розуміють,
то дуже закарбовується. Очевидно, у кожного з нас у пам’яті десь наскладено, даруйте,
«про козлів і дуреп». Як же
могли дістати до печінок деякі
вчинки дорослих! Я так пам’ятаю, як протистояла рідній тітці, бо вирішила, що завдання
підмести подвір’я — то страшенне приниження моєї особистості. Сміх та й годі. Але
сміх тепер, а тоді — справжнісіньке страждання розміром
із Всесвіт. Нині слухаю свою
доню про перипетії з її подругою — про вищий рівень
несправедливості та егоїзму.
Хочеться посміхнутися і кинути, що все владнається. Але
стримуюся і просто мовчу,
слухаючи, як збоку вивергається лавина. Згадую Лесине
«Як дитиною, бувало…». (Просто і влучно оце вона повідомила світу, що відбувається
у дитячій душі). Ще думаю, що

фразочками. Набагато легше,
коли знаєш природу і причини того, що відбувається
в душі твоєї дорогої дитини!
В одного психолога прочитала, що підлітки можуть
висловлювати агресію через
те, що зневажають себе…
За криком ховати не просто
невпевненість у собі, а презирство до себе. Це таке
глибоке професійне спостереження. Зневага в душі
береться від нелюбові, яка
триває роками… Це інший
край стосунків, або точніше
нестосунків, дитини і батьків
і, сподіваюся, цей край десь
дуже-дуже далеко від наших
із вами сімей, по той бік горизонту…
Хочеться нагадати наостанок приказку-спостереження,
промовлену вустами дитини:
«Люби мене тоді, коли я цього
не заслуговую, тому що у цей
час я найбільше того потребую».
Маєте нагоду ділитися прикладами важкої
і легкої любові — пишіть
за електронними адресами
okovalenko74@gmail.com
або ж tsikava.gazeta@gmail.
com, а поштова адреса є
в газеті.
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Щастя — це птах,
якого зловиш
за хвіст, а він
вирветься,
залишивши в руках
тільки пір’їнку.
І ту вітер вкраде…
Тепер Віра це знає
Ольга ЧОРНА

…Дівчина була вродливою. Куди
тим артисткам розфарбованим до неї,
казали в селі. І зітхали водночас: якби ж
то Вірині батьки були живі. Вивчилася
б. Може, й артисткою стала б. А Євгеня,
так кликали Вірину тітку, не має за що Тепер чарівне місто видавалось їй байдужим і хижим. Чужим.
племінницю вчити. Своїх трьох дітей
виховує.
впаки. Ігор також був уважним і терпе- ну веселою. Гадав, може, вона врешті
Ще перед закінченням школи тіт- ливим до молодої дружини. Покохав покохала його. А можливо, завагітніла.
ка почала гадати, за кого б то видати її. Віра ж його соромилася. Біля нього Та вранці наступного дня побачив записзаміж Віру, аби одним ротом менше вона така гарна, струнка. Сільські со- ку: «Деякий час буду жити окремо. Не шукай мене». В Ігоря нила покалічена нога.
стало. Щоправда, дівчина про шлюб роки перешіптувалися:
— Погнало ж дівку з якогось дива І душа. А Лички-старші хапалися за серце
не думала. Їй би податися геть звідси,
у світ, який дивиться із журналів зва- заміж за кульгавого. А вона, мов нама- і не знали, як дивитися людям у вічі.
Велике місто здавалося Вірі чарівною
бливими фото великих міст. Одягнути- льована…
казкою. А Казик такий уважний. Їм так
ся модно. Віра навіть на їхній райцентр
гарно і любо в його подарованій батьказгідна.
ми квартирі. Невдовзі Віра зрозуміла, що
До нього десять хвилин їзди. Вона
вагітна.
з Євгенею на ринок молоко, сметану,
Не невістка годила
— Казику, у нас дитина буде…
сир возить. Мають постійну клієнтсвекрусі — навпаки.
— Ні, дорогенька, це не моя дитина.
ку — вишукана молода жінка купує
Це твого… А тому її краще позбутися.
в них продукти. Її парфуми, вбрання,
Ігор також був
— Твоє дитя, коханий, твоє…
манери запаморочують дівчині голоуважним і терпеливим
ву. Потай заглядає в маленьке люстерКазимир розізлився. Шарпнув Віру
до молодої дружини. з дивана. Поставив перед собою і мовив:
ко, порівнює свою вроду з покупчинею. Вона, Віра, вродливіша…
— Мама все влаштує. Це не моя диПокохав її. Віра ж його
…Її думки щодо життя навіть
тина.
соромилася.
у райцентрі матеріалізувалися. Майже.
Вірі стало лячно. І до Ігоря повертатиІгор жив у передмісті. Дитиною скаліся не хотіла. Бо він також не повірить, що
чив ногу. Накульгував. Уже тридцятка
Свекруха наполягала, аби невіст- це його дитя. Певно, вже прокляли її Лична носі, а нареченої нема. Хлопець ка закінчила курси продавців. Віра ки. Й убивати ненародженого малюка
був хорошим шевцем. І поремонтува- влаштувалася на роботу в магазині не хотіла.
ти, і пошити взуття міг. Навіть із міста на околиці міста. Там часто зупиняли...Прошкувала вулицею. Надвечірнє
до нього приїжджали.
ся водії, аби щось купити. І якби один місто продував холодний вітер. Голова
Євгеня знала Ігоревих батьків. Ті із них покликав її з собою в інше жит- йшла обертом від думок. Тепер усе тут
привозили на ринок яблука зі свого тя — була б не проти.
видавалось їй байдужим і хижим. Чужим.
саду, який у Личків був розкішний.
Такий знайшовся. Казимир жив Вона приїхала сюди за щастям, а щастя
Вирішила звести племінницю з їхнім в обласному центрі. Двічі розлучений. втікало від неї…
сином. Заради цього якось сама, без Часто їздив у сусідню область у відряВіра стояла на колінах перед КазиВіри, на ринок поїхала. Обережно за- дження. Трошки старший за Ігоря. Зате миром. Просила не страчувати дитини.
вела мову з матір’ю хлопця. Проте жін- як гарно залицяється. Які компліменти Обіцяла «вибити» в чоловіка розлучення.
ка й без натяків усе зрозуміла.
каже. Подарунки привозить. Закохала— Скоро прийде мама. Все виріши— Чи погодиться Віра на це? ся по вуха. Була готова на все заради мо. Вона в лікарні працює.
Не палкою її ж під вінець гнати…
свого Казика.
Жінка суворо глянула на Віру. По— А де подінеться? Щось
— Я розлучуся з Ігорем, — сказала тім про щось шепотілася з Казимиром
на кухні. Син переконував, що наразі
я не бачу, аби кавалери сироті набри- якось.
дали. Проте звабити дівчисько кожен
— Ні-ні, не треба. Спершу поживемо не хоче втрачати Віру. Але й чужої дитини
не хоче. А тому — вихід один…
мастак. Не чекати ж, поки в запасці просто так, а тоді побачимо…
принесе. Віра все вміє робити. Госпо— Значить, утечу.
— Ми з батьком закриваємо очі, що
дарку порає. Вчиться гарно, але кому
— Скажи своєму чоловікові, що… ти сюди дівчат водиш. Але вагітну…
це треба. От стане повнолітньою і… на деякий час ідеш від нього. Не виста— Мамо, я ж не знав. Та й вона також лише щойно…
Євгеня таки звела племінни- чало, аби тебе міліція шукала.
— На деякий час?
Жінка, на мить задумавшись, махнуцю з Ігорем. Знала б вона, як Віра
— Ну, це так… аби надурити. А по- ла рукою і зайшла до кімнати.
її за це ненавиділа. Як, зрештою, і чотім…
ловіка.
Ігор чи не вперше побачив дружиНе невістка годила свекрусі — наЗакінчення на с. 15
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«День моєї смерті»
Фото cnn.com.

Закінчення. Початок у «Цікавій газеті
на вихідні» за 12 грудня
Аніта МУРДЖАНІ,
британка індійського походження,
яка на останній стадії раку 30 годин
перебувала у комі і дивовижно зцілилась
(стаття на сайті tutkatamka.com.ua)

ерез 5 днів метастази в моєму тілі
зменшилися на 70%. Через 5 тижнів мене виписали з лікарні. Я повністю вилікувалася від раку. Тепер треба
було повернутися до життя, і воно стало
зовсім іншим.
Змінилося моє сприйняття світу, фізичного тіла, хвороб. Мені було дуже
важко поєднати це нове розуміння зі
своїм життям. Напевно, найкраще поясню все, що сталося зі мною, завдяки
метафорі «склад».
Уявіть: ви сидите в дуже темному
складі, де панує непроглядна темрява.
Ви потрапили в підсобне приміщення
оптового магазину, де так чорно, що хоч
в око стрель. І ви нічого не бачите, темінь
панує всюди. В руці у вас є маленький ліхтарик, ви вмикаєте його й освітлюєте свій
шлях, бачите тільки ділянку, яку відкриває цей промінчик.
Коли спрямовуєте його в одну точку,
все інше залишається в темряві. Ось у
певний момент вмикається яскраве світло, і весь склад тепер видно. І ви розумієте, що це — величезна територія. Більша,
ніж ви могли собі уявити. У ньому повно
полиць з найрізноманітнішими речами:
чого тільки на них немає! Щось красиве,
щось не дуже, велике, маленьке, смішне
й безглузде, неймовірних кольорів, неописаних і незнаних — усе, все на світі!
Деякі речі ви бачили колись, коли на
них падав промінчик ліхтарика, інші —
ні, бо світло до них не доходило. І от воно
знову вимикається, і ви стоїте з ліхтариком у руці. І навіть якщо ви, як і раніше,
бачите тільки те, що підсвічується його
маленьким промінцем, то тепер знаєте,
що насправді речей тут більше, ніж ви
можете побачити за одну мить. Вам відомо уже, що це справді є, цього досвіду у
вас не відібрати. Отак я відчувала — світ
значно більший, ніж ми розуміємо.
Щоб ви краще це усвідомили, пограймося у гру. Роздивіться довкола
себе і знайдіть усе, що має червоний
колір, усі відтінки від червоного до пурпурового. Розгляньтеся і запам’ятайте.
І якнайбільше, бо я доручу вам невеличке завдання. Тепер заплющіть очі й
дайте відповідь, скільки ви запримітили
предметів синього кольору? Жодного?
Чому? А, ви на них не дивилися? Все ж
вони стоять поруч із червоними. Але ви
навіть не зауважили їх. Чому? Ви їх не
усвідомлювали!
Промінець цього ліхтарика — це
ваше усвідомлення. Коли ви світите своєю свідомістю на щось, воно стає вашою
реальністю, тим, що ви переживаєте.
У вас перед носом може бути ще
щось, але якщо світло не падає на цей
предмет, ви його навіть не помітите. Подумайте про це.
А також про те, скільки мільярдів
доларів ми витрачаємо на досліджен-

Ех, не вийшло
із Грицька
Гарбуза Святого
Миколая…

Ч

«Любов охороняє вас набагато надійніше, ніж страх».

ня раку. Скільки коштують кампанії з
вивчення цієї хвороби. Уявіть, якщо ми
стільки ж коштів та енергії будемо вкладати в дослідження нашого добробуту —
як зміниться світ!? Уявіть, що ми віддамо
стільки ж енергії для добра — замість
боротьби та війни. Ми б мали зовсім інший світ, якби змінили свій промінь усвідомлення.
На більш особистому рівні я хочу
поділитися з вами п’ятьма великими
уроками, які я взяла з цього досвіду.
1. Найважливіша річ, найважливіше, на що нам треба спрямувати своє
усвідомлення — це любов. Дуже просто сказати: «Ви мусите любити людей».

“

Дуже просто сказати: «Ви
мусите любити людей»,
але одна з причин, чому
захворіла на рак, — я
не любила себе. Це
дуже важливо. Якщо ми
любимо себе, то цінуємо.
Якщо ми цінуємо себе, ми
показуємо людям, як до
нас ставитися.

Але одна з причин, чому я захворіла на
рак, — я не любила себе. Це дуже важливо. Якщо ми любимо себе, то цінуємо.
Якщо ми цінуємо себе, ми показуємо людям, як до нас ставитися. Якщо ми любимо себе, нам не треба контролювати чи
залякувати інших або дозволяти комусь
контролювати та залякувати нас. Любити
себе так само важливо, як любити інших.
І чим більше ви себе любите, тим більше
любові у вас є, щоб віддати іншим.
2. Другий урок — це жити без страху. Багатьох із нас виховували на дієті
страху. Нас навчили всього боятися. Я
лякалася: раку, поганої їжі, не сподобатися людям — всього. Боялася невдач. І
більшість із нас виросли в страху. Люди
думають, що він захищає від небезпеки,
але насправді це не так. Любов охороняє

вас. Якщо ви любите себе та інших, ви переконані, що в безпеці, і близькі люди не
будуть ходити небезпечними дорогами.
Любов охороняє вас набагато надійніше,
ніж страх.
3. Третя річ, яку я дізналася і яка
дуже важлива, — це гумор, сміх і радість. Нам з народження відомо, що це
таке. Ми змалку знаємо, як важливо сміятися, тому що діти постійно це роблять.
З народження відчуваємо, що таке любов і безстрашність. Сміх, гумор, уміння
радіти життю дуже важливі. Важливіші,
ніж будь–яка інша діяльність, яку ми можемо собі уявити. Якби в нашому житті
було більше радості, якби наші політики
навчилися сміятися, у нас був би зовсім
інший світ. Коли б ми більше сміялися,
було б менше хворих людей, менше лікарень і в’язниць.
4. Четвертий урок, який я завчила: життя — це подарунок. Багато людей проживають свій вік як виснажливу
щоденну роботу, але так неправильно.
На жаль, тільки коли ми втрачаємо
щось цінне, то розуміємо всю його значущість. Мені треба було втратити життя, щоб усвідомити його важливість. Я
б не хотіла, щоб інші припускалися цієї
помилки, тому ділюся моїм досвідом з
вами. Я не хочу, щоб люди зрозуміли
потрібність свого життя, коли вже надто пізно. Ваше життя — це дар. Навіть
ті випробування, які приходять, — це
теж дар.
Коли я захворіла на рак, то було найбільшим випробуванням для мене. Але
сьогодні, озираючись назад, розумію,
що це був найбільший подарунок. Люди
думають і я думала, що рак мене вбиває,
але насправді я вбивала себе до того, як
занедужала. Рак врятував мені життя. Всі
ваші випробування — це дар. Наприкінці
ви це зрозумієте.
5. П’ятий і останній урок: найважливіше для вас — це бути собою. Будьте собою, наскільки це можливо. Світіть
якомога яскравіше. Використовуйте
свою унікальність. Зрозумійте, хто ви,
з’ясуйте, хто ви. Любіть себе незалежно
від обставин, просто будьте собою.
І з цими п’ятьма речами я запрошую вас у безстрашне життя…

Уже наготував я подарунки для тих, хто
відгадав завдання, і листи прийшли до мене
класні від вас, аж тут «дзвінок» від головного
редактора: треба поступитись місцем
рекламі, бо завдяки їй «Цікава газета на
вихідні» й тримається на плаву. «А любов же
не знімеш». Не знімеш — вона потрібна всім.
І мені — теж
Грицько ГАРБУЗ

ле, Богу дякуючи, і з різкою я до вас не прийшов. А з новим завданням. Сподіваюся, для
найвідданіших наших шанувальників це також буде своєрідним подарунком. На Миколая від
Гарбуза. ☺

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 51 (2019)
Цього разу ми заховали слово, що означає заняття, яке вигадав один пан зі Сходу. Воно нині
дуже модне в ділових колах. Он і одна з наших файних партнерок на ім’я Вікторія із також файного
міста Тернополя навіть «прописала» в трудовому
розпорядку, що їй мають виділити півтори години у
робочий час на це заняття. Грицько Гарбуз про таке
навіть і не мріє…. А дарма, кажуть бувалі у бувальцях і та ж файна пані Вікторія, — це ж так корисно
для здоров’я і світопізнання.
Отож слово імені винахідника складається: 1) зі
сполучника; 2) з кореня однієї з найвідоміших у світі
не східних гірських систем; 3) назви найбажанішої (і
найприкрішої) нічиєї в одн ій із найдревніших на планеті ігор; 4) зі слова (в якому закреслили останню букву) на позначення суму, скорботи, що вживається в
дуже сумній пісні «Піккардійської терції».
Ті, хто складе це ім’я, в інтернеті легко знайдуть
відповідь. А якщо у вас нема інтернету, просто згадайте пісню Атоса із фільму «Д’Артаньян і три
мушкетери» або популярну українську народну про
обійми–поцілунки дівчини — «перепелички», котра
не любить працювати самотньо. Головні слова у
них і є визначальною характеристикою заняття,
яке маєте розгадати.
Що за слово ми заховали у гарбузі?
Слово–відповідь треба надіслати до 31 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 — 150 гривень — отримає
той, хто в листі на поштову адресу (43 025, Луцьк,
просп. Волі, 13) чи електронну (tsikava.gazeta@
gmail.com) найяскравіше опише, як шукав чи шукали правильну відповідь.
До зустрічі!
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НОВИЙ КАНАЛ, МЕГА, К-1, 2+2, ФУТБОЛ-1

l ОТАКОЇ!

Цинізм «95 кварталу» продовжується: вибачаючись»
перед Гонтаревою, назвали її «пресвятою погорілицею»
Фото rbc.ua.

Не мають нічого святого чи
просто іншої віри?
Лія ЛІС
ечірній квартал» присвятив
черговий номер колишній
очільниці Нацбанку Валерії
Гонтаревій. На відео коміки «просять
вибачення» у неї. «У жінки прошу пробачення, знову збудуєм дачу вам, гроші
зберем на карточку, на «Дельта банку»
карточку. Те, що лунала пісня ця, вибачте лисого глупця во ім’я сина і отця,
пресвята погорілиця», — співали вони.

«В

Зі сцени актори передали ексочільниці НБУ «полум’яний привіт». Після
цього Євген Кошовий, який і виконував
пісню, сказав, що «український політик
повинен прожити своє життя так, щоб потім не соромно було дивитися в очі своїм
колегам… у Лондоні».
Нагадаємо, в жовтні у випуску шоу
«Вечірній квартал» студії «Квартал 95» комік Євген Кошовий та жіноча частина національного хору імені Верьовки висміяли
підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої в пісні-пародії «Горіла хата». Українському олігарху Ігорю Коломойському,
який неодноразово погрожував пані
Гонтаревій у зв’язку з націоналізацією

Як не дивно, нещодавно учасниця «95 кварталу» Олена Кравець заявила,
що Володимир Зеленський й досі… інколи вичитує їхні жарти.

“

Українському олігарху
Ігорю Коломойському,
який неодноразово
погрожував пані
Гонтаревій у зв’язку
з націоналізацією
ПриватБанку, сподобався
цей номер....

ПриватБанку, сподобався цей номер.
Натомість міністр культури Володимир Бородянський на своїй сторінці
у Facebook написав, що йому соромно
за національний заслужений академічний український народний хор України
імені Григорія Верьовки. Сама Гонтарева назвала виступ «Кварталу» соромом
та насмішкою з людського горя.
І ось Лисий із компанією «виправились» — попросили «вибачення».
По-кварталівськи.

ВІВТОРОК, 24 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, 10:25 «Життя відомих
людей»
11:20, 12:20 «Міняю жінку 12»
13:20, 14:35 «Світ навиворіт - 5:
Індонезія»
15:35 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:45, 21:10, 21:50, 22:15, 22:50,
23:15 Т/с «Кухня»
23:50 Х/ф «САМ УДОМА - 2»

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» (16+) 13.25
Т/с «Дамське щастя» (12+) 14.30,
15.25 «Речдок» 16.20 «Речдок.
Особливий випадок. Сімейна
хроніка» 18.00, 19.00, 01.30, 02.15
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.00 «Подробиці» 21.00
Т/с «По різних берегах» (16+)
23.45 Х/ф «МАЧУХА» 03.45
«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+)
20:00, 23:30 Фантастична ніч на
каналі «Україна»

СТБ
05:55 Т/с «Коли ми вдома»
10:20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12:10 МастерШеф (12+)
15:55, 18:00 Хата на тата (12+)
17:25, 22:55 Відлік часу
17:30, 23:00 Вікна-Новини
19:10 Таємниці ДНК (16+)
21:00, 23:45 Т/с «Тінь кохання»
(12+)

ICTV
05:40, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Багач - бідняк
11:20, 13:20 Х/ф «В ІМ’Я
КОРОЛЯ»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20 Т/с «Пес» (16+)
16:55 Х/ф «ОСТАННІЙ ВОЛОДАР
СТИХІЙ» (16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір

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»
13:30, 14:35 «Світ навиворіт - 5:
Індонезія»
15:40 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула» (12+)
20:45, 21:10, 21:50, 22:15 Т/с
«Кухня»
22:55 «Дубінізми»: Підсумки від
О. Дубінського»
23:15 Х/ф «САМ УДОМА»

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» 09.30, 18.00,
19.00, 01.30, 02.15 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11.25,
12.25 Х/ф «ФАТАЛЬНА
КРАСУНЯ» (16+) 14.00 Х/ф
«ЗАКОНИ ПРИВАБЛИВОСТІ»
15.50 «Чекай на мене. Україна»
20.00, 03.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «По різних берегах»
(16+) 23.45 Х/ф «БІЛЕ СОНЦЕ
ПУСТЕЛІ» 03.45 «Орел і Решка.
Шопінг» 05.10 «Top Shop»

09:35 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:30 МастерШеф (12+)
15:35, 18:55 Хата на тата (12+)
17:25, 22:55 Відлік часу
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
20:50 Туристи
21:55, 23:45 Т/с «Список
бажань» (16+)

ICTV
05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Т/с «Відділ 44» (16+)
05:55 Громадянська оборона
06:40 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:05 Секретний фронт.
Дайджест
10:55, 13:20, 21:25 Т/с «Пес»
(16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНІ
ПЕРЕГОНИ-3» (16+)
16:50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
ПЕРЕГОНИ» (16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:15 Багач - бідняк
22:20 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ

06:40 Т/с «Коли ми вдома»

Мегамисливці 11:20, 18:00
Сучасні дива 12:10 Там, де нас
нема 13:10 Гордість України

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:30 «Дай лапу»
09:00, 20:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
10:00 М/ф «Земля до початку
часів 11: Вторгнення
Крихтозаврів»
11:30, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15:10, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
23:50 Х/ф «ЧУЖІ НА РАЙОНІ»
(18+)

2+2

05:40 Абзац
06:35, 07:35 Kids Time
06:40 М/с «Том і Джеррі»
07:40 М/ф «Людина-павук:
УКРАЇНА
Навколо всесвіту»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
09:50 Х/ф «НОВА ЛЮДИНАУкраїною
ПАВУК» (16+)
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 12:20 Х/ф «НОВА ЛЮДИНА23:00 Сьогодні
ПАВУК 2: ВИСОКА
09:30 Зірковий шлях
НАПРУГА» (16+)
11:20 Реальна містика
15:20 Х/ф «ЛЮДИНА-ПАВУК:
13:20, 15:30 Т/с «Виходьте без
ПОВЕРНЕННЯ
дзвінка» (12+)
ДОДОМУ» (12+)
16:00 Історія одного злочину
18:00 Le Маршрутка
(16+)
19:00 Ревізор
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка 22:00 Страсті за Ревізором
2» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить
МЕГА
Україна»
06:00 Бандитська Одеса 08:15,
21:00, 23:30 Т/с «Біля причалу»
01:40 Правда життя 09:10, 00:30
(16+)
Речовий доказ 10:20, 17:00

СТБ

14:00 Код доступу 15:00, 23:30
Загадки Всесвіту 16:00, 21:45
Життя після людей 19:00, 20:50
У пошуках істини 19:55 Містична
Україна 22:35 Дивовижний
Всесвіт 02:45 Прихована
реальність

06:00 «Помста природи»
09:55, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:50 «ДжеДАІ»
11:15 «Шалені перегони 2018»
12:45 «Угон по-нашому»
14:55 Х/ф «ІНФЕРНО» (16+)
16:45 Х/ф «ХОРОШИЙ,
ПОГАНИЙ, МЕРТВИЙ»
(16+)
19:25 Т/с «Команда» (16+)
21:35, 23:40 Т/с «CSI: Місце
злочину-3» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 12:50 Yellow 06:10
Леванте - Сельта. Чемпіонат
Іспанії 08:00, 10:00 Топ-матч
08:10 Сассуоло - Наполі.
Чемпіонат Італії 10:15 Герта
- Боруссія (М). Чемпіонат
Німеччини 12:00 Інтер Дженоа. Чемпіонат Італії 13:55
Барселона - Алавес. Чемпіонат
Іспанії 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 16:05 «AUTO ГОЛ!» 16:20
Гоффенгайм - Боруссія (Д).
Чемпіонат Німеччини 18:05
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру.
Прем’єра 19:00 Аталанта Мілан. Чемпіонат Італії 20:45
ПСЖ - Ам’єн. Чемпіонат Франції
22:50 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра 23:45 Мальорка Севілья. Чемпіонат Іспанії

СЕРЕДА, 25 ГРУДНЯ
21:25 Т/с «Пес. Новорічний пес»
(12+)
23:20 Х/ф «СІМ’ЯНИН»

НОВИЙ КАНАЛ
05:10 Абзац
07:00, 08:15 Kids Time
07:05 М/с «Том і Джеррі»
08:20, 17:00, 19:00, 23:10 Хто
проти блондинок (12+)
10:20 Т/с «Новенька» (16+)
11:20 Т/с «Цілком таємно» (16+)
16:00, 21:00 Вар’яти (12+)
22:00 Т/с «Будиночок на щастя»

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:15,
01:40 Правда життя 09:20, 00:30
Речовий доказ 10:30, 17:10
Мегамисливці 11:30, 18:10
Сучасні дива 12:20 Там, де нас
нема 13:20 Гордість України
14:10 Код доступу 15:10, 23:30
Загадки Всесвіту 16:10 Скарби
з горища 19:05, 20:55 У пошуках
істини 20:00 Містична Україна
21:45 Життя після людей 22:35
Дивовижний Всесвіт 02:40
Секти. Контроль свідомості 03:30
Прокляття відьом 04:25 Дракула
та інші 05:20 Прокляття скіфських
курганів

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:30, 20:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»

11:30, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15:10, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»

2+2
06:00, 11:20, 17:00 «Загублений
світ»
09:00 «Решала-2»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:50 «ДжеДАІ»
12:20 «Помста природи»
13:05 Х/ф «ВІДСІЧ» (16+)
15:00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)
19:25 Т/с «Команда» (16+)
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину-3» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 22:40 Топ-матч 06:10
Аталанта - Мілан. Чемпіонат Італії
08:10 ПСЖ - Ам’єн. Чемпіонат
Франції 10:00, 15:40 Футбол NEWS
10:20 Yellow. Прем’єра 10:30
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 11:20
Шахтар - Ман Сіті. Ліга чемпіонів
УЄФА 13:05 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру 13:55 Баварія Вольфсбург. Чемпіонат Німеччини
16:00 «AUTO ГОЛ!» 16:15 Динамо
(К) - Мальме. Ліга Європи УЄФА
18:00 Найкращі голи. Чемпіонат
Іспанії. Прем’єра 18:55 Гент Брюгге. Чемпіонат Бельгії 20:45
Лейпциг - Аугсбург. Чемпіонат
Німеччини 22:30 Yellow 22:50
Чемпіонат Франції. Огляд туру
23:45 Вольфсбург - Олександрія.
Ліга Європи УЄФА

1+1

УКРАЇНА

06:15 Х/ф «ОБЕРЕЖНО!
ПРЕДКИ В ХАТІ»
08:15 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВШЕ»
10:10 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВШЕ
- 2»
12:05 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ»
13:45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ
- 2»
15:25 Х/ф «КОХАННЯ У
ВЕЛИКОМУ МІСТІ - 3»
(16+)
17:00 Х/ф «ОДИН ПЛЮС ОДИН
УДОМА»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Вечір прем’єр з Катериною
Осадчою 2019»
22:15 Х/ф «САМ УДОМА - 3»

06:30, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
10:20 Х/ф «НУЛЬОВИЙ ЦИКЛ»
(12+)
12:10, 15:30 Т/с «Готель Купідон»
(12+)
16:50, 20:00 Т/с «Все одно тебе
дочекаюся» (12+)
22:10 Х/ф «СНІГУРКА ДЛЯ
ДОРОСЛОГО СИНА»

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» (16+) 13.25
Т/с «Дамське щастя» (12+) 14.30,
15.25 «Речдок» 16.20 «Речдок.
Особливий випадок. Сімейна
хроніка» 18.00, 19.00, 01.40 Токшоу «Стосується кожного» 20.00,
03.10 «Подробиці» 21.00 Т/с «По
різних берегах» (16+) 23.45 Х/ф
«ПОЛИН - ТРАВА ГІРКА» 03.55
«Орел і Решка. Шопінг» 05.15
«Top Shop»

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
09:10 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:00 МастерШеф (12+)
15:20 Хата на тата (12+)
17:25, 22:55 Відлік часу
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
18:55 Битва екстрасенсів. Фінал.
Оголошення переможця
(16+)
20:50, 23:45 Т/с «Рецепт кохання»

16:00 Х/ф «ХОББІТ: ПУСТКА
СМО А» (16+)
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «ХОББІТ: БИТВА
П’ЯТИ ВОЇНСТВ» (16+)
21:45 Х/ф «ВОДНИЙ СВІТ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:20 Абзац
07:05, 09:00 Kids Time
07:10 М/с «Том і Джеррі»
09:05 Суперінтуїція (12+)
10:20 Т/с «Новенька» (16+)
11:20 Т/с «Цілком таємно» (16+)
16:00, 21:00 Improv Live Show
(12+)
17:00 Діти проти зірок
19:00, 20:00 Шалена зірка (12+)
22:00 Т/с «Будиночок на щастя»
23:10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ СТЕН»
(16+)

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

2+2
06:00, 11:20 «Загублений світ»
10:00 «Спецкор»
10:40 «ДжеДАІ»
12:35 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ПЕРШИЙ КЛАС» (16+)
15:10 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕЗСМЕРТНИЙ» (16+)
17:45 Х/ф «БЮРО ЛЮДЯНОСТІ»
(16+)
19:25 Т/с «Команда» (16+)
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину-3» (16+)

ФУТБОЛ-1

06:00, 10:00, 15:50, 22:30 Топ-матч
06:10 Гент - Брюгге. Чемпіонат
МЕГА
Бельгії 08:00, 15:40 Yellow 08:10
06:00 Бандитська Одеса 06:55, Вальядолід - Валенсія. Чемпіонат
00:45 Містична Україна 07:20 У
Іспанії 10:15 Найкращі голи.
пошуках істини 09:55 Речовий
Чемпіонат Іспанії 11:10 Аталанта
доказ 12:15 Дивовижний Всесвіт
- Шахтар. Ліга чемпіонів УЄФА
15:55, 23:55 Сучасні дива 16:45
13:00 Чемпіонат Італії. Огляд
ICTV
Загадки Всесвіту 18:30 Юрій
туру 13:55 Мальорка - Севілья.
Нікулін 19:20 Два Миронових
05:35 Громадянська оборона
Чемпіонат Іспанії 16:00 «AUTO
20:10
Ролан
Биков
21:00
Дім
06:30 Ранок у великому місті
ГОЛ!» 16:15 Лугано - Динамо (К).
22:50
У
пошуках
Атлантиди
01:35
08:45 Факти. Ранок
Ліга Європи УЄФА 18:00 Огляд 1-ї
Скептик
09:00 Дизель-шоу (12+)
половини сезону. Чемпіонат Італії.
10:55 Х/ф «ОСТАННІЙ
Прем’єра 18:55 Бетіс - Атлетіко.
К-1
ВОЛОДАР СТИХІЙ» (16+)
Чемпіонат Іспанії 20:45 Інтер 06:30 «TOP SHOP»
12:45 Факти. День
Дженоа. Чемпіонат Італії 22:50
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
13:05 Х/ф «ХОББІТ:
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 23:45
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
НЕСПОДІВАНА
Олександрія - Гент. Ліга Європи
09:40,
20:00
«Орел
і
Решка.
ПОДОРОЖ» (12+)
УЄФА

П’ЯТНИЦЯ, 27 ГРУДНЯ

ЧЕТВЕР, 26 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 12»
13:15, 14:10 «Світ навиворіт - 5:
Індонезія»
15:10 Т/с «Величне століття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула» (12+)
20:45, 21:10, 21:50, 22:15, 22:50 Т/с
«Кухня»
23:15 Х/ф «САМ УДОМА - 4»

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» (16+) 13.25 Т/с «Дамське
щастя» (12+) 14.30, 15.25 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий випадок.
Сімейна хроніка» 18.00, 19.00, 01.35
Ток-шоу «Стосується кожного» 20.00,
03.05 «Подробиці» 21.00 Т/с «По різних
берегах» (16+) 23.45 Х/ф «ОСІННІЙ
МАРАФОН» 03.50 «Орел і Решка.
Шопінг» 05.10 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «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 «Чотирилисник бажань» (12+)
23:20 Слідами міжнародних авіаліній.
Пасажири не запрошуються

СТБ
07:10 Т/с «Коли ми вдома»

09:35 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія»
11:30 МастерШеф (12+)
14:30 Хата на тата (12+)
17:25, 22:55 Відлік часу
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
18:55 Зважені та щасливі. Фінал.
Оголошення переможця (12+)
22:10, 23:45 Т/с «Одружити не можна
помилувати» (12+)

ICTV
05:35, 10:10 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
11:45, 13:20 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРАМОЛОДШИЙ» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Т/с «Пес. Новорічний пес» (12+)
16:25 Х/ф «СІМ’ЯНИН»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:15 Антизомбі. Дайджест
21:25 Т/с «Пес» (16+)
22:35 Х/ф «СТІЙ! БО МОЯ МАМА БУДЕ
СТРІЛЯТИ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:20 Абзац
06:05, 07:35 Kids Time
06:10 М/с «Том і Джеррі»
07:40 Ревізор
10:30 Т/с «Новенька» (16+)
11:30 Х/ф «ЦІЛКОМ ТАЄМНО:
БОРОТЬБА ЗА МАЙБУТНЄ»
(16+)
14:00 Х/ф «ЦІЛКОМ ТАЄМНО: ХОЧУ
ВІРИТИ» (16+)
16:00, 21:00 Шалена зірка (12+)
17:00, 19:00 Хто зверху? (12+)
22:00 Т/с «Будиночок на щастя»
23:10 Х/ф «ХЛОПЦІ БУДУТЬ У
ЗАХВАТІ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:40, 01:40
Правда життя 09:50, 00:30 Речовий
доказ 11:00, 17:10 Мегамисливці
12:00, 18:10 Сучасні дива 12:50 Там,

де нас нема 13:50 Історія українських
земель 15:10, 23:30 Загадки Всесвіту
16:10, 21:45 Життя після людей 19:05,
20:50 У пошуках істини 19:55 Містична
Україна 22:35 Дивовижний Всесвіт
02:50 Таємниці кримінального світу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:30, 20:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
11:30, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15:10, 22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2

ІНТЕР

06:00, 11:00, 17:15 «Загублений світ»
09:00 «Решала-2»
13:00 «Помста природи»
13:45 Х/ф «ГОРЕЦЬ-2» (16+)
15:20 Х/ф «ГОРЕЦЬ-3» (16+)
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАІ»
19:25 Т/с «Команда» (16+)
21:40, 23:15 Т/с «CSI: Місце злочину-3»
(16+)

05.25, 23.00 «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» (16+) 13.25
Т/с «Дамське щастя» (12+) 14.25,
15.25, 00.45 «Речдок» 16.20 «Речдок.
Особливий випадок. Сімейна хроніка»
18.00, 01.45 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці» 21.00
Х/ф «ЛЮБІТЬ КУПЕРІВ» (16+) 03.10
«Орел і Решка. Шопінг» 04.35 «Top
Shop» 04.50 «Чекай на мене. Україна»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 10:00, 15:40 Топ-матч
06:10 Бетіс - Атлетіко. Чемпіонат Іспанії
08:10 Лейпциг - Аугсбург. Чемпіонат
Німеччини 10:15 Огляд 1-ї половини
сезону. Чемпіонат Італії 11:10 Шахтар Динамо (З). Ліга чемпіонів УЄФА 13:00
Чемпіонат Франції. Огляд туру 13:55
Фіорентина - Рома. Чемпіонат Італії
16:00 «AUTO ГОЛ!» 16:15 Динамо (К)
- Копенгаген. Ліга Європи УЄФА 18:00
Огляд 1-ї половини сезону. Чемпіонат
Франції. Прем’єра 18:55 LIVE. Брюгге Зюлте-Варегем. Чемпіонат Бельгії 19:45,
23:35 Yellow 20:55 Вальядолід - Валенсія.
Чемпіонат Іспанії 22:40 Чемпіонат
Німеччини. Огляд туру 23:45 Сент-Етьєн
- Олександрія. Ліга Європи УЄФА

СУБОТА, 28 ГРУДНЯ
1+1
06:00 Мультфільм
06:25, 07:15 «Життя відомих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ»
11:50 Х/ф «МІСІС ДАУТФАЙР»
14:35 Т/с «Dzidzio. Перший раз» (12+)
16:35, 20:15 «Жіночий квартал 2019»
18:30 «Розсміши коміка 2019»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба новин»
22:10 «Вечірній квартал»
23:35 «Світське життя. 2019»

ІНТЕР
06.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
08.00 «Шість соток» 09.00 «Готуємо
разом» 10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «МОРОЗКО» 12.50 Х/ф
«СНІЖНА КОРОЛЕВА» 14.30 Х/ф
«МОЯ ЖАХЛИВА НЯНЯ» 16.10 Х/ф
«МОЯ ЖАХЛИВА НЯНЯ 2» 18.15
Х/ф «ЗИМОВИЙ ЗАМОК» 20.00
«Подробиці» 20.30 Х/ф «ДИТИНА
ДО НОВОГО РОКУ» 22.30 Шоу Ані
Лорак «DIVA» 01.10 Х/ф «ЯЛИНКА,
КРОЛИК І ПАПУГА» 02.50 Подробиці
03.20 «Україна вражає» 04.05 «Орел і
Решка. Шопінг» 04.45 «Орел і Решка.
Дива світу»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:00 Т/с «Все одно тебе дочекаюся»
(12+)
12:30, 15:20 Т/с «Чотирилисник
бажань» (12+)
16:50, 21:00 Т/с «Сильна жінка» (12+)
20:00 Головна тема
23:10 Т/с «Умови контракту» (16+)

06:00 Бандитський Київ 07:10,
23:55 Містична Україна 08:00, 17:55
СТБ
У пошуках істини 09:35 Історія
українських земель 10:25 Речовий
06:55 Прокинься з Ектором!
08:50 Зважені та щасливі. Фінал.
доказ 11:35 Дім 13:25, 23:05 Сучасні
Оголошення переможця (12+) дива 14:15 Загадки Всесвіту 16:05
12:05 Т/с «Тінь кохання» (12+)
Невідома Австралія 17:00 Земля: сили
15:50 МастерШеф. Фінал. Оголошення природи 21:00, 22:00 Історія світу
переможця (12+)
00:45 Підроблена історія

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». Усі
секрети Олега Винника: що
скаже новорічний детектор?
22:10, 23:30 Т/с «Замок на піску»

(12+)

СТБ
06:00 Т/с «Коли ми вдома»
11:20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
13:10, 18:00 МастерШеф (12+)
17:25 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:55 МастерШеф. Фінал.
Оголошення переможця
(12+)
22:45 Х-фактор

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі. Дайджест
11:00, 13:20, 16:20, 22:50 Скетч-шоу
«На трьох» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
17:05 Х/ф «СТІЙ! БО МОЯ МАМА
БУДЕ СТРІЛЯТИ»
18:45 Факти. Вечір
20:10 Дизель шоу (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:25, 06:15 Kids Time
05:30 М/с «Том і Джеррі»
06:20 Страсті за Ревізором
08:20 Х/ф «КУР’ЄР» (16+)
10:20 Le Маршрутка
11:20, 12:20 Т/с «Новенька» (16+)
16:20, 19:00 Топ-модель поукраїнськи (16+)
21:40 Т/с «Будиночок на щастя»
22:50 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ МАЙСТЕР»
(18+)

19:45 Містична Україна 21:40 Скарби
з горища 22:40 Дивовижний Всесвіт
02:45 Бандитський Київ

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:30 «Орел і Решка. Морський
сезон»
11:30 Т/с «Мисливці за реліквіями»
15:10, 22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:00 Х/ф «ПОСИЛКА» (16+)
20:10 Х/ф «ОКО» (16+)

2+2
06:00, 11:20, 17:15 «Загублений світ»
09:00 «Решала-2»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:50 «ДжеДАІ»
13:15 «Помста природи»
13:50 Х/ф «ВИЩА СИЛА» (16+)
15:40 Х/ф «ВХІДНИЙ» (16+)
19:25 Х/ф «БЛЕКДЖЕК» (16+)
21:20 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+)
23:15 Х/ф «АМЕРИКАНСЬКИЙ
ЙЄТІ» (18+)

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 10:05, 15:40, 18:40,
22:30 Топ-матч 06:10 Лечче - Болонья.
Чемпіонат Італії 08:10 Стандард - Гент.
Чемпіонат Бельгії 09:55, 18:30 Yellow
10:15 Огляд 1-ї половини сезону.
Чемпіонат Франції 11:10 Динамо
(З) - Шахтар. Ліга чемпіонів УЄФА
13:00 Чемпіонат Іспанії. Огляд туру
13:55 Брюгге - Зюлте-Варегем.
Чемпіонат Бельгії 16:00 «AUTO ГОЛ!»
16:15 Копенгаген - Динамо (К).
МЕГА
Ліга Європи УЄФА 18:05 Найкращі
06:00 Бандитська Одеса 08:25, 01:45 сейви. Чемпіонат Іспанії. Прем’єра
Правда життя 09:35, 00:35 Речовий 18:55 Барселона - Алавес. Чемпіонат
доказ 10:45, 17:10 Мегамисливці
Іспанії 20:45 Баварія - Вольфсбург.
11:45, 18:10 Сучасні дива 12:35 У
Чемпіонат Німеччини 22:50 Огляд
пошуках Атлантиди 13:40 Історія
1-ї половини сезону. Чемпіонат Італії
українських земель 15:30, 23:35
Загадки Всесвіту 16:20 Життя після 23:40 Олександрія - Сент-Етьєн. Ліга
людей 19:00, 20:40 У пошуках істини Європи УЄФА

НЕДІЛЯ, 29 ГРУДНЯ

19:00 Х-фактор. Гала-концерт.
К-1
Оголошення переможця. (16+) 06:30 «TOP SHOP»
22:10 Туристи
07:50 М/с «Земля до початку часів»
23:15 Хата на тата (12+)
08:30 «Ух ти show»
09:35 М/ф «Земля до початку часів 12:
ICTV
День літунів»
06:00 Скарб нації
11:10 М/ф «Всі пси потрапляють в рай»
06:10 Еврика!
12:45 Х/ф «КОЛИ САНТА ВПАВ НА
06:20 Факти
ЗЕМЛЮ»
06:50 Особливості національної роботи
14:40 «Орел і Решка. Навколо світу»
10:15, 13:00 Х/ф «ХОББІТ:
23:50 Х/ф «ОКО» (16+)
НЕСПОДІВАНА ПОДОРОЖ»
(12+)
2+2
12:45 Факти. День
13:35 Х/ф «ХОББІТ: ПУСТКА СМОА» 06:00 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
08:00 «Решала-2»
(16+)
09:00 «Загублений світ»
16:10 Х/ф «ХОББІТ: БИТВА П’ЯТИ
14:55 Х/ф «ЄДИНИЙ» (16+)
ВОЇНСТВ» (16+)
16:25 Х/ф «ЛЮДИ ІКС: ПЕРШИЙ
18:45 Факти. Вечір
КЛАС» (16+)
19:10 Х/ф «МОРСЬКИЙ БІЙ» (16+)
19:00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
21:35 Х/ф «ШАЛЕНИЙ МАКС:
ДНІ МИНУЛОГО
ДОРОГА ГНІВУ» (16+)
МАЙБУТНЬОГО» (16+)
23:40 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ»
21:35 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
23:55 Х/ф «БІЛЬШЕ, НІЖ СЛУЖБА»
НОВИЙ КАНАЛ
(18+)
05:10 Таємний агент
06:20 Таємний агент. Пост-шоу
ФУТБОЛ-1
08:10 Т/с «Новенька» (16+)
06:00, 08:00, 10:00, 15:50, 22:40
12:10 Improv Live Show (12+)
Топ-матч 06:10 Падерборн - Айнтрахт.
13:10 Вар’яти (12+)
Чемпіонат Німеччини 08:10 Антверпен
14:10 Шалена зірка (12+)
- Андерлехт. Чемпіонат Бельгії 10:15
15:00 Хто проти блондинок (12+)
Найкращі сейви. Чемпіонат Іспанії
17:00 Хто зверху? (12+)
10:40 «Бундесліга weekly». Чемпіонат
19:00 Х/ф «ЗУБНА ФЕЯ»
Німеччини 11:10 Ман Сіті - Шахтар.
21:00 Х/ф «ПІВТОРА ШПИГУНА» (16+) Ліга чемпіонів УЄФА 13:00 Огляд
23:10 Х/ф «ГАРЯЧІ КОПИ» (16+)
1-ї половини сезону. Чемпіонат Італії

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, 10:25 «Життя відомих людей»
11:25, 12:20 «Міняю жінку 12»
13:05, 14:20 «Світ навиворіт - 5:
Індонезія»
15:35 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:25 «Ліга сміху 2019»
22:40 #Гуднайт_клаб 2019
23:05 Х/ф «САМ УДОМА 5»

13:55, 21:35 Yellow 14:05 Стандард
- Гент. Чемпіонат Бельгії 16:00 «AUTO
ГОЛ!» 16:15 Мальме - Динамо (К). Ліга
Європи УЄФА 18:00 Найкращі матчі
2019 р. Чемпіонат Іспанії. Прем’єра
18:55 Реал - Атлетік. Чемпіонат Іспанії
20:45 Брюгге - Зюлте-Варегем.
Чемпіонат Бельгії 22:50 Огляд 1-ї
половини сезону. Чемпіонат Франції
23:45 Олександрія - Вольфсбург. Ліга
Європи УЄФА

1+1
06:00 Мультфільм
06:25, 07:15 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 «Світ навиворіт»
11:35 Х/ф «САМ УДОМА - 4»
13:25 Х/ф «САМ УДОМА 5»
15:15 Х/ф «САМ УДОМА - 3»
17:15 Х/ф «САМ УДОМА»
19:30 «Телевізійна служба новин»
20:15 Х/ф «САМ УДОМА - 2»
22:45 «Концерт гурту «Время и
стекло»

ІНТЕР
05.35, 11.00 «Орел і Решка.
Івлєєва vs. Бєдняков» 06.30
Х/ф «СКУПИЙ» 09.00 «Готуємо
разом» 10.00 «Орел і Решка.
Дива світу» 12.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження. 3 сезон»
13.10 Х/ф «ДИТИНА ДО НОВОГО
РОКУ» 15.10 Х/ф «НАРЕЧЕНАВТІКАЧКА» (16+) 17.20 Х/ф
«ПЛАНЕТА САМОТНІХ» (16+)
20.00 «Подробиці» 20.30 Х/ф
«ДИЛЕМА» (16+) 22.35 Х/ф
«ПРИГОДИ ВЄРКИ СЕРДЮЧКИ»
00.05 «Речдок»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
10:30 Т/с «Сильна жінка» (12+)
15:00 Х/ф «НУЛЬОВИЙ ЦИКЛ»
(12+)
16:50, 21:00 Т/с «Хлопчику мій»
(12+)
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
23:10 Т/с «Умови контракту» (16+)

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

18:05 Битва екстрасенсів (16+)
Теорія Змови 05:05 Прокляття
Че Гевари
20:00 Один за всіх (16+)
21:00 Я соромлюсь свого тіла (16+)

ICTV
05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:30 Факти
05:55 Особливості національної
роботи
07:40 Т/с «Відділ 44» (16+)
11:35, 13:00 Х/ф «ВОДНИЙ
СВІТ» (16+)
12:45 Факти. День
14:15 Х/ф «ШАЛЕНИЙ МАКС:
ДОРОГА ГНІВУ» (16+)
16:20 Х/ф «МОРСЬКИЙ БІЙ» (16+)
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «ВАРКРАФТ:
ПОЧАТОК» (16+)
22:50 Х/ф «ДУМ» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:20 Стендап Шоу
06:15, 07:45 Kids Time
06:20 М/с «Том і Джеррі»
07:50 Топ-модель по-українськи
(16+)
10:20 Х/ф «ЗУБНА ФЕЯ»
12:20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ СТЕН» (16+)
14:50 Х/ф «ПІВТОРА ШПИГУНА»
(16+)
16:50 Х/ф «ШАЛЕНИЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
19:00 Х/ф «ШАЛЕНИЙ ПАТРУЛЬ
2» (16+)
21:00 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ» (16+)
23:20 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ
2» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 07:15,
23:50 Містична Україна 08:05 Два
Миронових 08:55, 18:30 У пошуках
істини 09:45 Речовий доказ
10:55, 21:00 Історія світу 14:05,
23:00 Сучасні дива 14:55 Загадки
Всесвіту 16:40 Дикі Гаваї 00:40

К-1

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Земля до початку часів»
08:35 «Ух ти show»
09:35 М/ф «Барбі та Лускунчик»
11:10 Х/ф «КОЛИ САНТА ВПАВ
НА ЗЕМЛЮ»
13:10 «Орел і Решка. Навколо світу»

2+2
06:00 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
08:00 «Решала-2»
09:00 «ДжеДАІ 2019»
10:00 «Він, вона та телевізор»
11:40 Т/с «Опер за викликом-2»
(16+)
14:45 Х/ф «БЛЕКДЖЕК» (16+)
16:40 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕЗСМЕРТНИЙ» (16+)
19:00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
АПОКАЛІПСИС» (16+)
21:45 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ» (16+)
23:50 Х/ф «ІГРИ КІЛЕРІВ» (18+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Yellow 06:10 Реал - Атлетік.
Чемпіонат Іспанії 08:00, 10:00,
15:45, 22:30 Топ-матч 08:10 Брюгге
- Зюлте-Варегем. Чемпіонат Бельгії
10:15, 22:50 Найкращі матчі 2019
р. Чемпіонат Іспанії 11:10 Шахтар
- Аталанта. Ліга чемпіонів УЄФА
13:00 Найкращі голи. Чемпіонат
Іспанії 13:55 Антверпен - Андерлехт.
Чемпіонат Бельгії 16:00 «AUTO
ГОЛ!» 16:15 Динамо (К) - Лугано.
Ліга Європи УЄФА 18:00 Найкраще
за 2019 р. Чемпіонат Німеччини.
Прем’єра 18:30 Сассуоло - Наполі.
Чемпіонат Італії 20:15 «Бундесліга
weekly». Чемпіонат Німеччини 20:45
Стандард - Гент. Чемпіонат Бельгії
23:45 Гент - Олександрія. Ліга
Європи УЄФА

Що віщують зорі
Гороскоп на 23–29 грудня
ОВЕН. Насувається вир яскравих
подій. Лише одна проблема заважатиме
вам: як усюди встигнути. Застосовуйте
своє дипломатичне мистецтво — уникнете конфліктів у родині. У вихідні зосередьтеся на домашніх турботах. Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
ТЕЛЕЦЬ. Може звалитися на вас багато претензій і вимог. Не засмучуйтеся. Зосередьтеся, чітко дотримуйтеся ділового
розкладу. У вихідні відпочиньте, влаштуйте прогулянку. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
БЛИЗНЮКИ. Ситуація цього тижня
здаватиметься безвихідною, але тільки
здаватиметься. Скоро ви зможете відчути
гармонію й радість. У вихідні займіться
справами, які вас не напружують. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
РАК. Доведеться справлятися із завданням
складним, але й почесним. Дійте відразу,
не упускаючи дорогоцінного часу. Можливе одержання нової інформації, але нічого серйозного зараз затівати не варто.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — субота.
ЛЕВ. Не варто чіплятися за старе й віджиле. Позбудьтеся мотлоху в домі, в думках,
у стосунках. Можете сподіватися на успіх
у юридичній сфері, у серйозних освітніх
проєктах. Вихідні будуть вдалими. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ДІВА. Удача супроводжуватиме вас у діловому
спілкуванні, інтуїція підкаже правильне
рішення в непростій ситуації. Не балакайте зайвого! Вихідні проведіть вдома
або в приємній компанії. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
ТЕРЕЗИ. Не піддавайтеся чужому
впливу — люди не такі безкорисливі,
як вам здається. Не сумнівайтеся у своїх
можливостях. Шукайте нових вражень:
відвідуйте виставки, вечірки, концерти.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — субота.
СКОРПІОН. Можливий несподіваний
поворот в особистому житті, але з приємними наслідками. Період буде імпульсивним, напруженим, та при певних зусиллях
складеться вдало і принесе солідний прибуток. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — п’ятниця.
СТРІЛЕЦЬ. Остерігайтеся контактів
із сумнівними партнерами. Варто з головою поринути в роботу і справити враження на начальство. Слід відпочити від
суєти й гамору і належно оцінити затишок
свого дому. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
КОЗЕРІГ. Покладайтеся тільки на свої
сили. Ймовірні додаткові заробітки, привабливі кар’єрні пропозиції. Ситуацією,
що складається, варто скористатися. У вихідні родичам чи батькам може знадобитися ваша допомога. Сприятливий день — середа,
несприятливий — понеділок.
ВОДОЛІЙ. Відмовтеся від деяких старих стереотипів, які заважають просуватися вперед. Знайдіть у собі сили закінчити важку роботу або важливий проєкт.
Вихідні принесуть задоволення й радість.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
РИБИ. Тримайтеся подалі від привабливих авантюр — як у коханні, так
і на роботі. Інакше ви ризикуєте стати
жертвою обману. Вдалий час для придбання житла, поїздок. У вихідні особливу
увагу приділить родині. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — п’ятниця.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Хай зігріє родину
«Різдвяне поліно»!
«Буш де Ноель», або «Різдвяне поліно», – французький торт-рулет,
відомий у всьому світі. Ним незмінно ласують на Різдво в багатьох
католицьких країнах. Ви також можете порадувати своїх близьких
цим кулінарним шедевром. Часу, звісно, потратите багато, але
задоволення від творчості й узятої «високої планки», радісний
настрій і справжній захват в очах ваших рідних компенсують його
сторицею
Фото ye.ua.

Фото ye.ua.

ІНГРЕДІЄНТИ: заварне тісто – 140 мл
води, 80 г борошна, 60 г вершкового масла,
2 яйця, по дрібці солі й цукру (Тістечок вийде більше, ніж потрібно, але меншу порцію
готувати дуже незручно. Однак начинки
вистачить, щоб наповнити всі й подати
як невеличке доповнення до основного
десерту.); малиновий крем – 120 мл води,
100 г малинового пюре (250–300 г замороженої малини (можна інших ягід) перебити
блендером і протерти через сито), 2 ст. л.
крохмалю, 1 ст. л. лимонного соку, 3 ст. л.
цукру; горіховий бісквіт – 1 яйце, 2 яєчні
білки, 65 г цукрової пудри, 35 г волоських
горіхів, 30 г борошна, 3 г розпушувача,
дрібка солі, ванілін; шоколадний мус –
200 г шоколаду, 200 мл жирних вершків
(33%), 150 мл молока, 7 г желатину, 2 ст. л.
віскі або рому; ганаш – 250 мл жирних
вершків, 200 г чорного шоколаду; зелений
бісквіт-«мох» – 1 яйце, 30 мл інвертного сиропу, 25 г борошна, 12 г цукру, 5 г розпушувача, зелений харчовий барвник.
ПРИГОТУВАННЯ. Тістечка. У сотейнику розтопіть у воді масло, сіль і цукор.
Щойно закипить, всипте просіяне борошно. Безперервно й ретельно перемішуючи і
розтираючи грудочки, потримайте на вогні
ще трохи – на дні каструльки утвориться
тонка скоринка, а тісто стане гладким. Дайте йому охолонути до такої температури,
щоб можна було доторкнутися рукою. Тим
часом збийте яйця і потроху додавайте
їх, щоразу ретельно вимішуючи масу. Готове тісто перекладіть у кондитерський
мішечок. Використовуючи насадку «французька зірка» (або іншу діаметром 10–12
мм), витисніть невеличкі тістечка на деко,
встелене пергаментом, або на силіконовий
килимок для випічки. Залишайте між ними
відстань, адже заварні збільшуються під час
приготування. Випікайте при 220°С перші
10 хвилин, тоді зменшіть температуру до
180°С і готуйте до рум’яного кольору (відкривати духовку не можна, інакше тістечка
осядуть). Готові заварні охолодіть.
Малинова начинка. Малинове пюре
змішайте з цукром і крохмалем. Влийте в
суміш воду й сік лимона. Заваріть начинку
на невеликому вогні, безупинно помішуючи її, – вона має перетворитися на густий
крем, подібний на заварний. Перекладіть
його у невелику миску й накрийте харчовою плівкою, коли схолоне, наповніть ним
кондитерський мішок і начиніть тістечка.
Горіховий бісквіт. Яйце і 2 білки збийте
до пишної світлої маси. Підготуйте суміш сухих інгредієнтів: у млинку змішайте борошно, цукрову пудру, розпушувач, дрібку солі,
підсмажені горіхи й ванілін. Перемеліть усе
разом, поки горіхи добре подрібняться

(якщо молоти їх окремо, вони можуть виділити олію і злипнутися, а так суміш буде
сухою й матиме дрібну фракцію). Додайте
сухі інгредієнти до збитих яєць. Обережно
перемішайте тісто, максимально зберігаючи легкість текстури. Розподіліть його по
деку, встеленому пергаментом. Випікайте
при температурі 200°С 7–8 хвилин (не перетримайте, щоб бісквіт не став ламким).
Спеціальну форму для поліна можна
зробити самостійно, зрізавши у пластико-

вої пляшки дно й горлечко. Один кінець
закрийте фольгою, складеною у декілька
шарів, і зафіксуйте її за допомогою скотчу. З
бісквіта виріжте пласт, який відповідає розміру цієї форми. Можна попередньо заміряти її пергаментом і зробити на ньому відповідні позначки олівцем, а тоді наносити
тісто й випікати – тож готовий бісквіт вирізати не доведеться. Пергамент із бісквіта не
знімайте! Згорніть корж трубочкою, поки
він ще теплий (охолонувши, почне ламатися!), і покладіть всередину форми.
Шоколадний мус. Залийте желатин
холодною водою і залиште набухати. Шоколад поламайте, залийте молоком і розтопіть у мікрохвильовці або на водяній бані
(не перегрійте, бо згорнеться!). Підігрійте
набухлий желатин, влийте до шоколадної
маси і перемішайте. Трохи охолодіть. Окремо добре збийте охолоджені вершки,
введіть шоколадно-желатинову суміш й
акуратно змішайте мус.
Формування «поліна». Влийте на дно
форми з бісквітом 2 ст. л. шоколадного
мусу. Обережно помістіть всередину тістечко з малиновою начинкою, зверху ще трохи мусу й знову тістечко… І так доти, поки
весь торт не буде заповнений. Покладіть
приблизно на годину в морозильну камеру.
Ганаш. Поламайте шоколад, влийте
до нього вершки й розтопіть на водяній
бані (починайте розмішувати масу, коли
шматочки практично розтопляться; ганаш
повинен бути однорідним, гладеньким і
блискучим). Охолодіть суміш до кімнатної
температури – вона загусне і з нею буде
легко працювати.
Зелений бісквіт-«мох». Яйце, цукор та
інвертний сироп збийте до пишності, додайте барвник, просіяне борошно з розпушувачем. Обережно вимішайте до однорідності. Вилийте тісто в чашку, заповнивши її
на третину. Випікайте бісквіт у звичайній
мікрохвильовці 2 хвилини (не більше, бо
підгорить!).
Оздоблення. Вийміть із форми «поліно», зніміть пергамент. Змастіть його тонким шаром ганашу і поставте на 10 хвилин
у холодильник. Після цього торт готовий
для подальшої обробки. Нанесіть ганаш,
формуючи ножем чи виделкою «кору»
дерева, і знову поставте в холодильник
до повного застигання шоколадного
покриття. Поламайте зелений бісквіт на
шматочки й прикрасьте «поліно» «мохом».
У деяких місцях присипте його какао, щоб
надати матовості, а десь – цукровою пудрою (снігом). Можна оздобити заварними тістечками (сучками), їстівним бісером,
кольоровою посипкою – сніжинками, листочками тощо.

А ви знали, що…
lЗа переказами, традиція випікати «Різдвяне
поліно» бере початок із сивої давнини,
ще з дохристиянських часів, коли люди
поклонялися Сонцю. У Скандинавії
величезне поліно запалювалося перед
зимовим сонцестоянням і горіло ще кілька
тижнів потому. Це був найтемніший час року,
тож люди раділи, що дні стануть довшими.
На урочисте спалювання поліна збиралися
всією родиною, запрошували друзів і сусідів,
піснями, танцями і веселощами відзначали
відродження світила. Згодом традиція
поширилася по всій Європі.
lІнші джерела пов’язують виникнення цього
десерта з тим, що бідні французи в умовах
постійної економії змушені були в зимовий
період терпіти холод і темряву в оселі й
лягати спати раніше. Але для особливої –
Різдвяної – ночі в кожній родині заздалегідь
готували різдвяне поліно, велике й товсте,
яке мало зігрівати житло протягом 12
святкових днів. Його шанобливо вносили в
дім, освячували й запалювали з молитвою,
сподіваючись, що вогонь принесе родині
щастя й удачу на весь наступний рік. Ця
традиція зберігалася фактично в усіх народів
Європи аж до кінця XIX століття.
lЗгодом життя потроху налагодилося,
темрява відступила... А французькому
кондитеру П’єру Лакаму спало на думку
зробити на згадку про цей звичай десерт у
вигляді ...різдвяного поліна. Смаколик так
сподобався, що традицію його приготування
перейняли в багатьох європейських країнах
і вважають своїм кулінарним надбанням.
Найстаранніші господині прагнуть досягнути
максимальної схожості кондитерського
виробу з реальним різдвяним поліном: за
допомогою масляного крему, ганашу або
глазурі вони малюють кору, гілочки й сучки,
а для оздоблення додають різдвяні символи
– написи, ялинові гілочки, казкові фігурки.

Фото picantecоoking.com.
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l ЖИТТЯ, ЯК СЕРІАЛ

Утікала за щастям, а воно втікало від неї…
Фото s.poembook.ru.

Закінчення. Початок на с. 10
урепо, в мого сина не може бути
дітей, — мовила до Віри. — Тому
й розлучився. Втямила?
— Я вам не вірю.
Під час аборту щось пішло не так. Почалася кровотеча. Віра потрапила в лікарню.
Навідувалася Казимирова мама. Не для того,
щоб пошкодувати. Хвилювалася, аби все благополучно закінчилося. Казимир прийшов
лише раз.
— Мене скоро виписують. Але до повного виздоровлення, кажуть, треба почекати.
Потрібен час. Я кохаю тебе, Казику, і заради
тебе…
— Я приїду за тобою, — перебив. — А зараз у мене справи.
Приїхав він за Вірою до лікарні аж надвечір. Але повіз не до своєї квартири. А туди,
звідки забрав. Казка чарівного міста виявилася сумною. І короткою…
Уже майже стемніло, коли знесилена Віра
ступила на подвір’я Личків. Ігор сидів на лавці.
Він завжди чекав її…
— Ігорю, — тихо мовила.
— Не кажи нічого. Йди до хати.
Лички-старші аж зойкнули від вигляду
невістки. Ігор виходжував зрадливу дружину.
Цікавився, чия це була дитина.
— Не твоя, — кинула у відповідь.
Свекри мовчки терпіли сором заради єдиного сина.
Євгеня намагалася не потрапляти на очі
сватам. Ті не влаштовували скандалу, просто
сказали:
— Не пара Віра з Ігорем. Не треба було

—Д

односельцям взуття і доглядав сад.
…У п’ятдесят Віра стала вдовою. В останній
момент зізналася чоловікові в своєму гріху, що
стратила їхню дитину. От лише не знає, чи по-

“

Їй би податися геть звідси, у світ, який дивиться із журналів звабливими фото великих міст.

їх зводити. Ви почали життя їй псувати, а ми
на те пристали. Хотіли позбутися племінниці — позбулися. А ми не подумали, що може
бути ось так…
…Віра навчилася плакати, щоб ніхто не бачив. Пекучі сльози пропікали душу. Особливо
коли до магазину, де тепер працювала, заходили мами з маленькими дітьми. Шукала схожість своєї дитини, якої не бачила, з чужими
малюками. Уявляла свою дівчинку чи хлопчика. Подумки розмовляла то з нею, то з ним.

Каялася. Часом здавалося, що втрачає глузд.
І ридала невидимими слізьми…
Чоловіки й далі кидали небайдужі погляди на симпатичну продавчиню. Але її тепер
це зовсім не хвилювало. А Ігор справляв дружині гарні туфлі, чобітки. Нічого не шкодував.
Його Віра повинна виглядати чудово.
Лички-старші з усім змирилися. У цій сім’ї
Віра не почула жодного слова докору.
…Першим залишив цей світ свекор. Невдовзі за ним — свекруха. Ігор ремонтував

…Днями їй наснився дивний
сон. Ігор тримав малюка.
А вона запитувала, куди
потрапляють душі страчених,
нехрещених дітей. Злякалася
такого сновидіння.

чув Ігор. Чи був ще при свідомості.
…Вона дбає про сад. Возить на ринок
яблука — гріш якийсь капне. Сумує за Ігорем.
Ніколи не думала, що почуватиметься самотньо без нелюбого чоловіка.
…Днями їй наснився дивний сон. Ігор
тримав малюка. А вона запитувала, куди потрапляють душі страчених, нехрещених дітей.
Злякалася такого сновидіння.
У неділю поїхала до монастиря. Її там ніхто
не знає. Не осудить. Там і запитає.
— Неохрещені діти також отримають спасіння, — відповів їй ченець. — Бо в Господа
до них особливе ставлення. Моліться.
Дорогою додому згадала слова свекра,
який казав, що у птахів — душі дітей. Бо вони
безневинні та найближче до Бога. І завжди восени на яблунях залишав трішки плодів. Для
пернатих. Тепер і вона буде так робити. Можливо, в якійсь пташині — душа її ненародженого малюка…

95 квартал

Усміхніться!
Італійс.
співак
...
Кутуньйо

Облітав
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Міра
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Вісли

За сніданком маленька доня оголосила, що
замовила собі в Святого Миколая новий планшет, а мамі – норкову шубу. Бідний «Миколай»
аж поперхнувся чаєм...
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Привіт
іспанською
Учитель
Страдіварі

:)):)):))

Солоне
озеро в
Централ.
Андах

Річка у
Франції,
впадає в
Ла-Манш
Церковний чин
у зах.
христ-ві

«Дорогий Дідусю Морозе! На минулий Новий рік я просила в тебе коханого хлопця. Вибач, але забери назад цього дурня й принеси
краще мандаринок!..»

Паровий
казан
Рів для
піхоти

:)):)):))

Західний
мис материкової
Європи

— А я своїй коханій на Новий рік подарунок
під ялинку поклав.
— А вона що?
— Шукає... Ліс же у нас великий!

Українс.
акторка
...
Калатай

Одиниця
об'єму
«Пан»
(турец.)

Трудно- Родови- Давньопрохідні ще нафти руська
місця в Казах- княгиня
стані

Українс.
співак
Макс ...

Відповіді на сканворд
за 12 грудня

Конусоподібні
зуби

Склав пан Андрій.

Обивательська
відсталість
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l КОЛЕСО ІСТОРІЇ

У Рівному вдруге вкрали голову
більшовицького революціонера
Бо... недокомунізований?
Фото rivnepost.rv.ua

Закінчення. Початок на с. 1
Левко ЗАБРІДНИЙ

листопада невідомий
розбив голову погруддя
Дундича. Хто це зробив і
з яких мотивів — невідомо. Можна лише припускати, був то акт
«народної декомунізації» чи просто п’яний вандалізм, проте міській владі таки доведеться тепер на
могилу у центрі Рівного звернути
увагу і вирішити політично неприємну дилему: відновлювати бюст
хорвату–більшовику, який сприяв
тому, що Україна опинилася в СРСР
не зовсім законно, чи залишити
могилу без пам’ятника, що наче
й не годиться. Хоча, чи точно під
бюстом хтось похований і чи саме
Олеко Дундич, достеменно ніхто
не знає.
До слова, так само «декомунізували» цього літа і монумент у
Здолбунові. У серпні невідомі розбили голову погруддя радянського диверсанта–розвідника Миколи
Приходька, який загинув у 1943
році під час Другої світової війни
і був родом зі Здолбунівщини. До
переліку осіб, чия діяльність підлягає під декомунізацію, Приходько
не увійшов (його немає, зокрема, у
списку, який оприлюднив Інститут
національної пам’яті), проте Здолбунівська міська рада у 2016–му
ухвалила пам’ятник демонтувати
та перенести на територію музею.
Ні за попередні два роки, ні за останні три місяці, відколи погруддя
обезголовлене, монумент так і не
зрушили з місяця. А поліція, посилаючись на рішення міськради про
його демонтаж, відкрите після руйнації провадження закрила.
Василь ЗЕЛІНСЬКИЙ, начальник міськвідділу поліції у Рівному:
— За фактом руйнування
пам’ятника Олеко Дундичу було
внесено відомості до Єдиного реєстру за статтею 297 Кримінального кодексу (наруга над могилою).
Ведеться розслідування, висунуто
робочі версії. На жаль, камер спостереження у парку немає, хоча
було б доцільно у місці, де стільки
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“
Чи точно під бюстом хтось похований і чи саме Олеко Дундич,
достеменно ніхто не знає.

людей, їх встановити. Даних щодо
результату розслідування попереднього руйнування монумента
в мене немає — це було більше
10 років тому.
Галина КУЛЬЧИНСЬКА, заступниця міського голови Рівного:
— Ми маємо пам’ятати, що «червоний» Дундич підпадає під закон
про декомунізацію. Але у ньому є
виняток: пам’ятники не підлягають
знесенню, якщо під ними є реальні
могили. Саме тому ми вулицю перейменували, а монумент у парку
Шевченка не зносили. У 2016 році
активно обговорювали перенесення могили, проте проєкт рішення
для цього так ніхто й не зробив. На
мою думку, сьогодні не може йтися
про відновлення пам’ятника Дундичу, тому що це порушує закон і
підпадає під кримінальну статтю. Я
вважаю, що могилу Олеко Дундича

потрібно перенести на кладовище.
Але рішення про перепоховання
має ухвалити або міськвиконком,
або сесія. Ми будемо робити подання, аби депутатські комісії розглянули це питання. Поки воно не
вирішене, правильно — забрати
розбитий бюст і залишити на могилі лише стелу. Перезахоронювати
взимку навряд чи хтось буде.
Володимир КОНДРАТЮК, заступник міського голови Здолбунова:
— Зруйнований пам’ятник
Миколі Приходьку досі стоїть, бо
є ініціативна група, яка хоче його
відновити, перш ніж перевезти на
територію музею. До неї увійшли
депутати, керівники музею, нашого комунального підприємства,
проте з невідомих мені причин ця
група не збирається і не працює.
Хоча торік кошти на перевезення
монумента точно були. Якщо не по-
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У 1939 році, коли
прийшла радянська
влада, Дундича
перепоховали в парку
— потрібно було
зробити певне шоу,
політичну акцію.

миляюся, закладали їх у бюджет на
цей рік. Міська рада не проводила
опитування, демонтувати пам’ятник Приходьку чи ні, коли ухвалювала рішення у 2016–му. Як видно із
соцмереж, одні підтримують його,
інші наполягають, що монумент
має лишитися. Ми давали запит в
Інститут національної пам’яті, нам
відповіли, що Микола Приходько
не є у списку декомунізації, проте
дали рекомендації, що логічно виховувати патріотизм на сучасних
героях, зокрема українсько–російської війни на Сході. Втім, є й інший
нюанс — у Здолбунові живуть родичі Миколи Приходька, саме тому
й вирішили не просто прибрати
пам’ятник, а перенести його до
музею.
Микола БЕНДЮК, історик,
краєзнавець, мистецтвознавець:
— Як фахівець я мав би підтримувати збереження мистецтва, бо
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пам’ятник Дундичу, в принципі, —
непогана робота. Але відповідно
до закону про декомунізацію ця
скульптура не мала права стояти
у парку Шевченка. Відкрию таємницю: у 1989—1990 роках, ще за
радянських часів, я відбивав носи
пам’ятникам Леніну, навіть розуміючи, що деякі з них хороші з точки
зору мистецтва. Але їх треба було
демонтувати. Якби цього вчасно не
зробили, у нас було б повторення
подій на Донбасі. Бо там, де стоять
леніни, дундичі, приходьки, може
з’явитися Донбас. Монументи цим
особам не повинні бути у громадських місцях. Якщо під ними немає
поховання, їх можна перемістити у
музеї, якщо є — на кладовища.
Якби у 2016 році міський голова
Рівного пристав на пропозицію громадськості і розглянув питання про
перенесення пам’ятника та останків
Дундича на цвинтар (зрештою, це
було б по–людськи — могили не мають бути у громадських місцях), то
сьогодні нічого б не сталося, на кладовищі його ніхто не зачіпав би. Але
оскільки міський голова затягнув
вирішення питання, очевидно, це і
спровокувало таку реакцію. Відновлювати пам’ятник у парку Шевченка
не можна. Щодо перепоховання, то
виникає питання, чи є там останки.
Якщо дивитися на старі фотографії, то могила Дундича була не там,
де зараз, а за кілька метрів збоку.
Зрештою, навпроти була тюрма,
концтабір німців, тоді не дуже церемонилися і могли закопувати людей
прямо в парку, тож, думаю, там багато останків, котрі з часом потрібно
буде зібрати та перепоховати.
До речі, Дундича, який загинув
під час штурму Рівного, поляки
похоронили на кладовищі на Грабнику. У 1939 році, коли прийшла
радянська влада, його перепоховали в парку — потрібно було зробити певне шоу, політичну акцію:
розказати, який хороший Дундич,
аби створити героїв, які були б для
Рівного зрозумілими. І знову ж таки
дискусійно, чи тоді, у 1939–му, перепоховали в парку саме Дундича
(і чи взагалі останки когось). Стовідсоткової інформації немає.
Вважаю, що у Здолбунові
пам’ятник Миколі Приходьку також потрібно демонтувати. І точно провести декомунізацію у Вілії
Острозького району, де досі стоїть монумент, і не перейменували
музей Миколи Островського, людини, яка причетна до організації
Голодомору в Ізяславському районі на Хмельниччині. Якщо влада з
цим затягне, то з пам’ятником у Вілії
буде те саме, що було з монументами Приходьку та Дундичу.
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