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Під ялинку
Бог
подарував…
дитинку
То була малесенька
дівчинка, поява якої
для всіх виявилася
несподіванкою. Вона
осиротіла ще до свого
народження. Жінка, яка
дала їй життя, не чула,
як голосно і розпачливо
плакала донечка,
бо вже не дихала.
Про батька нічого
не було відомо.
Стан здоров’я
новонародженої
викликав у лікарів
тривогу. Але ця
трагічна історія
мала щасливе
продовження. До
Різдва у сирітки
знайшлася мама…
Фото Галини ПОХИЛОЇ.

Розповідь про Настю Василюк (на фото) читайте на с. 7
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l НАШОГО ЦВІТУ ПО ВСЬОМУ СВІТУ
Фото litakcent.com.

Дивлячись у темну ніч, вона просить Бога вберегти їх від смерті і війни.

«Коли стріляли — ми бігли в підвал.
Навіть у трусиках.
Бо боялися…»

Фото radiosvoboda.org.

Семирічна Сабріна Чумак
із прифронтового Павлополя,
що на Луганщині, кожного
вечора молиться, щоб снаряд
не потрапив у їхній дім

І

з 2014 року в Україні є діти, які живуть в
умовах війни: поранені, налякані, осиротілі.
Сотні тисяч малят, які разом із батьками
стали вимушеними переселенцями, втратили
свій дім, свою малу батьківщину, своїх друзів...

«Я хочу, щоб ми добре жили, а в татка були здорові очі,
і не стріляли»,— говорить Сабріна.

»

Закінчення на с. 5

А на с. 16 — історія до сліз
«Намалюю різдвяну мелодію...»

Нобелівська лауреатка
з літератури Ольга Токарчук:
«Я знаю, як буде «розпрягати
коней», але не знаю,
як сказати «помити руки»»
Я «відкрила» для себе цю жінку нещодавно, коли,
слухаючи про вручення «Нобеля», почула таке
милозвучне прізвище. Українка?! Ні, полька. Але з нашим
корінням! Їй 57 літ. Має напрочуд гострий розум і вміє
просто писати про глибоке. Я вже не можу відірватися від
її «Веди свій плуг понад кістками мертвих». Одночасно
на одному з польських сайтів вичитала неймовірну річ:
не всі поляки горді з того, що Ольга Токарчук (на фото)
отримала найвище визнання
Закінчення на с. 11

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Фото isha.photo.

Курортний Оман подібний
на обман…
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

На похороні генерала Сулеймані мільйони скандували:
«Смерть Америці!»

А у Зеленського — ось такі «Мальдіви»!
Фото day.kyiv.ua.

Президент України на Новорічні
та Різдвяні свята відпочивав
у розкішному 5-зірковому готелі
на екзотичному курорті в Омані
Як повідомляє «Страна», Володимир Зеленський 2 січня залишив свою
резиденцію «Гута» в Івано-Франківській області та вирушив до Києва.
Звідти вже літаком полетів в Оман.
«Зупинилася сім’я глави держави
в одному з найрозкішніших готелів
цієї країни — Al Bustan Palace RitzCarlton Hotel (на фото). Вартість однієї ночі сягає 4000 євро (якщо жити
у президентському люксі) ».
Виходячи з інформації на сайті
готелю, найдешевший номер на одну
людину обійдеться в 635 доларів
за ніч (зі сніданком). Для відпочинку
із сім’єю потрібно заплатити понад тисячу доларів. У готелі є цілий спектр
послуг: СПА, басейни та інше дозвілля.
Поїздкою на Мальдіви дорікали
Президентові Порошенку на четвертому році його каденції. Зеленський,
як бачимо, дозволив собі розкішний
таємний відпочинок уже в перший
рік перебування на посаді глави держави.
Тим часом Офіс Президента України спочатку повідомив, що на Аравій-

Перша реакція Дональда Трампа: «Все добре»

Більшості з нас такий відпочинок навіть у снах ніколи не прийде.

ський півострів глава держави вирушив за власний кошт, а потім розмістив фотографію, що під час поїздки
до Оману Володимир Зеленський
зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату
Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою. Мовляв, «сторони обговорили
зміцнення відносин між країнами,
зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічної співп-

раці, яка торік збільшилася на 10%,
сягнувши $80 мільйонів».
А ось видання Depo.ua із посиланням на Міністерство закордонних справ України зазначає, що
Султанат Оман, де перебував з офіційним візитом Президент Володимир Зеленський, не має посольства
в Україні, а його функції виконує…
посольство в Москві. Подальші коментарі, як кажуть, зайві.

Футболіст «Динамо»
Добкін за пів мільйона
пожертвував кошти на боротьбу купив барельєф
з пожежами в Австралії
зі львівського
Респект 31-річному
голкіперу Денису
Бойку (на фото)!
Він розмістив у
соцмережі Instagram
скріншот свого пожертвування коштів на вирішення екологічних проблем Зеленого континенту, але перераховану суму прикрив. Раніше український боксер
Тарас Шелестюк також підтримав
австралійців через лісові пожежі.
Закликав допомогти у цій біді
і п’ятий Президент України, лідер
партії «Європейська солідарність»
Петро Порошенко. «Всі останні
роки Австралія відчувала близькість трагедії України з протидії російській агресії. Не будьте в омані:
події в Австралії загрожують гло-

Іран атакував ракетами
дві американські військові
бази в Іраку

бальними наслідками!» – написав
він у Facebook.
Після цього вітчизняне Міністерство закордонних справ заявило, що Україна готова відправити
200 рятувальників до Австралії для
боротьби з лісовими пожежами.
За даними ЗМІ, вогонь спустошив понад 8 млн гектарів лісів на
Зеленому континенті, загинуло не
менше 24 людей і близько 1,25 мільярда тварин. Зокрема, жертвами
стихії стали тисячі коал із прибережних районів штату Новий Південний
Уельс, а також кенгуру, сумчасті тетяги, потору і какаду. Зазначається,
що на відновлення лісів можуть піти
десятиліття. За оцінками екологів,
внаслідок пожеж деякі види тварин
опиняться на межі вимирання.

монумента Слави

І тепер чекає, коли... поверне його на
колишнє місце
Одіозний політик Михайло Добкін за 500
тисяч гривень купив і перевіз до Харкова
скульптуру ордена Перемоги зі львівського монумента Слави. Про це він написав
в Instagram.
«У такому стані ми знайшли орден Перемоги з монумента на одній із львівських фірм.
Він важить понад 700 кг. Ним торгували як ломом кольорового металу. Ми викупили його
у вандалів. Майже за пів мільйона гривень»,
– написав Добкін.
Політик каже, що чекає того часу, коли
поверне його на колишнє місце. Але, зазначає, це станеться не скоро. А ми думаємо, що його мрії не реалізуються вже
ніколи.

Відповідне повідомлення американський президент
опублікував у Twitter. За його словами, зараз американська
сторона з’ясовує інформацію про можливі жертви і пошкодження в результаті атаки. «На сьогодні у нас найпотужніші
і найкраще оснащені військові у світі!» — написав Трамп.
Офіційний представник Пентагону Джонатан Хоффман
заявив, що Іран випустив понад десяток ракет по авіабазі
аль-Асад, де перебувають війська США, а також по базі американських і коаліційних сил у місті Ербіль.
Нагадаємо, що 3 січня в Багдаді в результаті ракетного
повітряного удару загинули 8 іранських військових, серед
яких генерал і керівник одного зі спецпідрозділів Корпусу
вартових Ісламської революції Касем Сулеймані. Розпорядження про ліквідацію дав президент США Дональд Трамп,
який, коментуючи інцидент, назвав генерала «терористом
номер один у світі». Натомість Іран порівняв убивство
Сулеймані з оголошенням війни і пообіцяв жорсткі заходи
у відповідь. «Американці повинні знати, що ми вже обговорили 13 варіантів відплати, і навіть якщо буде досягнутий
консенсус щодо найбільш м’якого сценарію, його реалізація
стане жахіттям для них», — наголосив секретар Вищої ради
нацбезпеки Алі Шамхані. Парламент Ірану 7 січня проголосував за законопроєкт, яким армія США і Пентагон визнаються
«терористичними організаціями».
На багатомільйонних похоронах генерала Сулеймані,
де палили американські прапори і скандували: «Смерть Америці!», утворилася така тиснява, що загинуло щонайменше
56 осіб. Поховання довелося відкласти…
Тим часом Іран пригрозив завдати ще ракетних ударів по Ізраїлю і ОАЕ. Розпочинається Третя світова війна?

l ПРЯМА МОВА
Ігор ЛУЦЕНКО, політик, народний
депутат України VIII скликання,
про поїздку в Оман Володимира
Зеленського:

«

Я прекрасно розумію, чому Президент полетів – подалі від
України, від тягаря обов’язків і зобов’язань. Він хоче на час
поставити на паузу той жах, у якому він опинився.
Влада обертається страшною каторгою, коли з якоїсь причини не радуєшся результатам своїх можливостей – через
фактичну відсутність можливостей чи через відсутність результатів. Тоді ти – гірше, ніж у тюрмі, бо сума тих обмежень,
котрі і ззовні, і (якщо у тебе є совість) зсередини, відділяють
тебе від задоволень і розваг.
Ти не можеш їх собі дозволити, бо ти зобов’язався з’єднати
свою долю з долями найзнедоленіших. Ти – їхній захисник,
їм належить твій час, і коли ти його тратиш на себе, ти
крадеш його у них; так принаймні подумають, а може, так
воно і є.
Президент, здається, ще не зрозумів,
озумів, що
він – найбільш ув’язнений з усіх українських в’язнів, що ніде на планеті
ті йому не
вирватися з цього полону, і чим
м далі він
летітиме, тим більше буде полоненим.
лоненим.
Можливо, прийдуть інші часи. Але зараз
моя країна стікає кров’ю, болитьь тисячею
болів, і просить, щоб той, хто тримає
її руку коло ліжка, був поруч.
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l ЦЕ ЦІКАВО!

Де у нас найбільше збирають картоплі,
а хто отримує найвищу зарплату
Видання «Слово і Діло» підсумувало, яких рекордів досягла
кожна область країни в 2019 році
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ у 2019-му
посіла перше місце за кількістю підписаних декларацій про медобслуговування (охоплено 83% населення). В області підключили найбільшу кількість
медзакладів до системи E-heals (94%
їх ІІ рівня та всі медустанови ІІІ рівня).
Також Вінниччина відзначилася
рекордами в сільському господарстві.
В області зібрали найбільший урожай
цукрового буряку (1,2 млн тонн) та картоплі (1,8 млн тонн), вироблено найбільше молока (714 тис. тонн) та вирощено
свійської птиці (516 тис. 642 тонни).
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ уклала
найбільшу кількість чинних міжрегіональних угод із країнами ЄС. За даними рейтингу євроінтеграції областей,
Волинь загалом підписала 92 угоди.
Серед інших рекордів — найбільший
урожай озимого жита та вівса.
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
відзначилася минулого року найбільшим обсягом реалізованої промислової продукції (майже на 390 млрд

грн), а також виробленої будівельної
продукції (на 15,1 млрд грн). Крім того,
тут найбільші обсяги експорту товарів
(на 6,3 млрд доларів).
Цікаво, що на Дніпропетровщині
найбільша кількість домашніх сонячних електростанцій. Близько 2 тис.
приватних будинків обладнані сонячними панелями загальною потужністю
49,8 мВт. В області найбільше людей користується багатоканальним платним
телебаченням (понад 152 тис. осіб).
У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ проведено найбільшу кількість проєктів
модернізації міської інфраструктури
через Державний фонд регіонального
розвитку. Протягом останніх п’яти років загалом реалізовано 322 проєкти.
Також на Донеччині зафіксовано
найвищий розмір середньої зарплати, яка в 2019 році становила 11 тис.
952 грн. В області також встановлено
рекорд у тваринництві, зокрема вирощено найбільше в Україні свиней
у живій масі.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ відзначилась минулого року тим, що
посіла перше місце у загальному рейтингу щодо формування спроможних

“

На Донеччині
зафіксовано
найбільший розмір
середньої зарплати,
яка в 2019 році
становила 11 тис.
952 грн.

ОТГ. Крім того, тут зібрали найбільший
урожай гречки.
У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 48%
закладів охорони здоров’я комп’ютеризовано та інформатизовано. Це найвищий показник серед усіх областей
в Україні. Ще один рекорд Закарпат-

тя — у 2019 році звідси виїхала найменша кількість населення (6 тис. 625 осіб).
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ минулого року досягла кількох рекордних
показників у сільському господарстві.
В області зафіксовано найвищий збір
урожаю гороху, зібрано найбільше
пшениці та вирощено найбільше
овець і кіз.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
стала регіоном-лідером з економічної євроінтеграції, набравши 41 бал
із 50 можливих. Також тут найбільша
середньомісячна зарплата в сільському господарстві (12 тис. 767 грн).
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ набрала
максимальний бал у рейтингу інвестиційної ефективності областей. А також
побудували рекордну кількість нового
житла та на місцевих птахофабриках
отримали найбільше яєць від свійської
птиці.
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
посіла перше місце за кількістю створених опорних шкіл: 76 навчальних
закладів. Також вона стала лідером
у зборі врожаю соняшнику.
У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ протягом
останніх п’яти років провели 203 про-

236 балів
І місце в рейтингу
інвестиційної
ефективності
областей

93%

Чернігівська

22,6 тис. га

Волинська

92 угоди
найбільша кількість чинних
міжрегіональних угод Рівненська
з країнами ЄС

1 тис.
657 підприємств

Житомирська

І місце
в загальному
рейтингу
щодо формування
спроможних ОТГ

найбільша кількість
діючих підприємств
з іноземним капіталом
з країн ЄС
Львівська Тернопільська
Хмельницька

48%
закладів
охорони
здоров’я

І місце за площею
посівних озимого
жита під урожай
2020 року

281 громада
І місце в Україні за кількістю громад,
що скористалися механізмом
міжмуніципального співробітництва
Сумська

203
проєкти
203
проєкти

Київська

найбільшакількість
кількість
найбільша
проєктів,
проектів,
які які
профінансовані
профінансовані
ЄІБ
ЄІБ та ЄБРР
та ЄБРР
у 2014
– 2019
у 2014
– 2019
рр.рр.

Харківська
Черкаська

Полтавська

73,9%
найбільший рівень
зайнятості населення
працездатного віку

Луганська

Вінницька

83% населення
ІваноІ місце за кількістю
Франківська
Кіровоградська
підписаних декларацій
Дніпропетровська
Чернівецька
комп’ютеризопро медобслуговування
Закарпатська
вано та інформатизовано
98,4%
І місце серед обІ місце
ластей України
за використанням
коштів Дорожнього
Запорізька
фонду на ремонт
Миколаївська
доріг
41,45 балів
Одеська
з 50 можливих
Херсонська
1
млн
111,4
регіон-лідер з економічної
0,2 млн грн
тис.осіб
євроінтеграції
найменший
найбільша
100%
розмір
кількість абонентів
місцевих
заборгованості інтернету в Україні
34 замки
бюджетів
із зарплати
І місце в Україні
області на 2020 рік
АР Крим
із замкового
затверджено
нема даних, бо півострів
туризму
І місце серед
окуповано Росією
областей України
98%

І місце з оснащення житлових будинків
приладами обліку теплової енергії

1 тис. 982 СЕС
найбільша кількість
домашніх сонячних
електростанцій
Донецька

2,4 млн т
найбільше зібрано
врожаю пшениці

23,3 тис. т
7676
шкіл
шкіл
І місце
І місце
за кількістю
за кількістю
створених
створених
опорних
опорних
шкіл
шкіл

322 проєкти

найбільша кількість проєктів
модернізації міської
інфраструктури через
Державний фонд регіонального
розвитку в 2015 – 2019 рр.

найбільше зібрано
врожаю рису

Інфографіка slovoіdilo.ua.

І місце в Україні
в рейтингу
прозорості
регіонів

26 тис. 932 кредити
найбільша кількість «теплих кредитів»,
які отримали громадяни та ОСББ/ЖБК
у 2014 – 2019 рр.

єкти, профінансовані ЄІБ та ЄБРР, що є
беззаперечним рекордом.
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ має найбільше чинних підприємств з іноземним капіталом з країн ЄС — 1 тис.
657 підприємств. Не дивно, що торік
тут збудували і найбільшу кількість нежитлових приміщень.
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ посіла перше місце за кількістю затверджених місцевих бюджетів на 2020 рік
із стовідсотковим результатом. Також,
за даними рейтингу євроінтеграції областей, на Миколаївщині зафіксовано
найбільший середній приріст експорту
товарів до країн ЄС за останні три роки
(+27,2%).
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ відзначилася у 2019-му одразу кількома рекордами. На Одещині найбільше число
абонентів інтернету в Україні (1 млн
111 тис. осіб). Минулого року в регіоні
були найвищі обсяги експорту послуг
(на 581 млн доларів). У сільському господарстві стали першими за врожаєм
ячменю, ріпаку та винограду. Також
отримали найбільше вовни.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ посіла перше місце в Україні за кількістю
громад, що скористалися механізмом
міжмуніципального співробітництва
(281 громада). Тут зібрали найбільший
врожай кукурудзи та виростили найбільше великої рогатої худоби.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ стала
першою в рейтингу прозорості регіонів, набравши 93% зі 100%.
У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ оформлено
найбільшу кількість «теплих кредитів»,
які отримали громадяни та ОСББ чи
ЖБК у 2014–2019 роках. Загалом протягом п’яти років надали 26 тис. 932 кредити. Також тут зафіксовано найбільші
надходження від рентної плати «Укрнафти» до обласного бюджету (понад
126 млн грн). Нагадаємо, що їхня сума
залежить від обсягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні.
ХАРКІВСЬКА
ОБЛАСТЬ
у 2019 році мала найвищий рівень
зайнятості населення працездатного
віку (майже 74%). Крім того, зібрали
найбільший врожай проса.
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ традиційно відзначилася на сільськогосподарській ниві, одержавши найбільший
врожай рису та овочів.
У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
на ремонт доріг використали майже
всі виділені кошти Дорожнього фонду
(98,4%). До того ж зібрали найбільше
сої та плодових і ягідних культур. Крім
того, Хмельниччина відзначилася
тим, що в місцевих ОТГ працює найбільше старост (331 особа).
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ посіла
перше місце за кількістю лічильників
для обліку опалення в багатоквартирних будинках. Загалом вже 98% будинків обладнані цими приладами.
У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ минулого року був найменший розмір
заборгованості з виплати зарплат бюджетникам (0,2 млн грн). Також створено 8 інформаційних пунктів ЄС, що
є всеукраїнським рекордом.
Багата на чорноземи ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ посіла перше місце
за площею посівних озимого жита під
урожай 2020 року. Загалом засіяно
22,6 тис. га.
Джерело: slovoidilo.ua.
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«Сучасна Україна в розумінні Зеленського —
глядачі «Кварталу» в палаці «Україна»
Фото day.kyiv.ua.

Державною політикою
нинішнього глави держави
стало умиротворення
агресора і руйнація
українських інституцій — про
це пише у своїй колонці на
сайті OBOZREVATEL «2019: дива
не сталося» народний депутат
із фракції «Європейська
солідарність», голова
комітету з питань інтеграції
України з Європейським
Союзом Іванна Климпуш–
Цинцадзе (на фото).
Пропонуємо сьогодні її думки
Іванна КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ,
народний депутат України

«НЕ ТРЕБА ПЛУТАТИ:
БІЛЬШІСТЬ ХОЧЕ
СПРАВЕДЛИВОСТІ,
А НЕ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВЛАДИ
В ОДНИХ РУКАХ»
Хоч нова влада працювала не
цілий 2019 рік, зате в турборежимі
встигла «досягти» стільки, скільки
інші не примудрялися за кілька років. На жаль, справджуються песимістичні прогнози: руйнація і без того
слабких інституцій, перетворення
парламентсько–президентської
республіки на де–факто президентську всупереч Конституції, поступова втрата Україною суб’єктності на
міжнародній арені. Ну, і наче підтверджуючи теорію про циклічність
історії, рівно через 10 років після
сумнозвісних газових переговорів
2009–го Зе–команда знову зв’язує
Україну газпромівськими путами.
Зрештою, дивно було чекати
інших результатів від людей, які вирвали владу хайпом і реготом в очі
країні, коли вона ридала. Той чорний сміх був найпромовистішим
застереженням, який суспільство,
однак, не розпізнало. Відповідальні політики, інтелектуали, патріоти
різних політичних поглядів першу
половину року скидалися на привидів з кіно, які волають, попереджаючи про небезпеку, але яких, на
жаль, ніхто не помічає… Сумно, та
широкий загал і далі залишається
в зеленому сп’янінні — що–що, а
гарна картинка справді вдається
цій владі чудово.
5 років тому, приголомшені
ціною, яку довелося заплатити
за вигнання узурпатора до Ро-

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

«Ми всі на кораблі Україна: припиніть називати рифи райським пляжем!»

стова, чи могли ми повірити, що
мине так небагато часу — і країна знову опинитися над прірвою
авторитаризму?
Звісно, хтось скаже, що так хоче
більшість, що суспільство дало на
це мандат. Але не треба плутати:
більшість хоче справедливості, а не
концентрації влади в одних руках.
Те, що людей переконують, буцімто
це одне і те саме, факту не змінює.
Бачачи, як рейтинги розвіюються,
наче сухий лід на сцені, випадкові
керманичі країни поспішають збудувати надійний паркан між собою
і поки ще вдячними глядачами. Однак крізь імлу вже проступає гірка
реальність.

«НИНІ БЕЗПЕКОЮ
І ЗОВНІШНЬОЮ ПОЛІТИКОЮ
ДЕРЖАВИ ОПІКУЮТЬСЯ
ЛЮДИ, ДЛЯ ЯКИХ СРСР —
ЦЕ КВК, А НЕ ГУЛАГ»
Чи не щодня ми втрачаємо наших захисників на фронті, але це
тепер називається миром. Тим часом Путін готується сходитись із
Президентом Зеленським десь посередині… в Причорномор’ї. А що
на це український очільник? Наче
води в рот набрав. Від початку свого
правління він лише один раз назвав
агресію агресивними діями Росії —
під час виступу на Генасамблеї ООН.
Нинішня риторика влади слово в слово повторює російські наративи. Державною політикою
стало умиротворення агресора і
страх образити вбивць 13 тисяч
українців.
Можна було би якось пояснити

таке публічне мовчання, зумовлене чутливими перемовинами, якби
подвоїлась непублічна активність.
Та з власного досвіду роботи в новому скликанні Верховної Ради
відповідально стверджую, що монобільшість, наприклад, зовсім не
розуміє важливості парламентської
дипломатії. Голос Ради ледве чути
назовні. У нещодавно оприлюдне-

“

якою варто послуговуватися під час
розмов про агресію РФ. Там не було
місця «конфлікту на Сході України»,
«сепаратистам» чи ще якимось міфологемам Кремля.
Нині це все в минулому, адже
безпекою і зовнішньою політикою
держави опікуються люди, для
яких СРСР — це КВК, а не ГУЛАГ. У
їхньому світогляді відсутнє поняття
національної ідентичності, а отже,
національної гідності і стратегічних національних інтересів. Тому
до України знову безперешкодно
потрапляють російські пропагандисти, а заборонена Комуністична
партія проводить у Києві збіговисько з нагоди 140–ї річниці Сталіна.

«НЕ МОЖНА ЗАПИВАТИ
КОРВАЛОЛ КОНЬЯКОМ»
Попри показну «відкритість» із
найдовшими і найвидовищнішими
пресконференціями та відеороликами на ходу, нинішня влада є найбільш відірваною від життя країни
за всю її новітню історію.
Сучасна Україна в розумінні
цих людей — глядачі «Кварталу»
в палаці «Україна». Вони не відчувають відповідальності перед

Отримавши гарну картинку для виборців
Зеленського, ми наблизили Путіна до скасування
санкцій, що неодмінно розв’яже йому руки в
майбутньому і призведе до ще більшої кількості і
заручників, і загиблих у російсько–українській війні.
Але це буде потім, владі ж важливе тільки те, що
гарно продається зараз. І це біда.

ному рейтингу політиків, які найбільше обстоюють інтереси України
за кордоном, немає жодного представника влади! Зовнішня політика
віддана на відкуп недосвідченому
Президенту та його друзям.
За цих умов так тяжко
утримувана трансатлантична єдність на підтримку України руйнується самою Україною.
Ми знову стаємо об’єктом, а не
суб’єктом міжнародних відносин.
Кілька останніх років ми билися за те, аби чорне називалося
чорним, а біле — білим. У МЗС (яке
зараз, здається, зовсім усунуте від
ухвалення рішень і вироблення політик) свого часу навіть розробили
спеціальний словник термінології,
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мільйонами інших — тих, кому не
смішно останні роки. Звідси такі
необачні і небезпечні атаки на
ветеранів та волонтерів. Безцеремонна дискредитація патріотів на втіху ворогу демонструє
ціннісну прірву між владою та активною частиною суспільства.
Віра влади у своє месіанство підігрівається вмінням підтримувати
високий рейтинг майстерним вловлюванням бажань публіки. Хочуть
люди звільнення бранців Кремля —
будь ласка! А те, на кого цих бранців виміняли, перекриють цинічною
маніпуляцією: «Скажіть це родинам
полонених!».
Але справжні державники і мають пояснювати іноді непопулярні
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і болючі речі, усвідомлюючи свою
відповідальність перед мільйонами. Обмінявши десятки незаконно
утримуваних наших громадян на
всіх російських терористів і вбивць
Небесної сотні, ми позбавляємо
себе інструментів витягти з полону
тих, кого тримають на території РФ
і в незаконно анексованому Криму.
Ми підважуємо основи державності, за які Герої Майдану поклали
життя, адже без вироку суду пробачаємо замах на саме існування
незалежної України. Отримавши
гарну картинку для виборців Зеленського, ми наблизили Путіна до
скасування санкцій, що неодмінно
розв’яже йому руки в майбутньому
і призведе до ще більшої кількості і
заручників, і загиблих у російсько–
українській війні. Але це буде потім,
владі ж важливе тільки те, що гарно
продається зараз. І це біда.
Можна було би списати безпекові та зовнішньополітичні провали на надмірну опіку внутрішньою
політикою, але й тут далі яскравих
презентацій справа не рухається.
Замість ліберальних реформ, раз у
раз виринають ініціативи заборонити/обмежити/централізувати. Руйнується довіра інвесторів; ми власними руками блокуємо собі дорогу
до внутрішніх енергетичних ринків
ЄС, знову стрибаючи в обійми Росії
з її «дешевими» електроенергією та
газом. Як відомо, саме цими «пряниками» Москва десятиліттями задобрювала наші еліти, тримаючи на
ланцюгу Україну та її економіку.
І на тлі цієї вже неприкритої капітуляції влада рапортує про ударну євроінтеграцію. Знову дається
взнаки цілковите нерозуміння
Зе–командою складних процесів.
Адже, ухваливши кілька законів (напрацьованих, до речі, попередніми
парламентом і урядом) у галузі економіки, ми стали ближчими до ЄС
дуже відносно. Не можна запивати
корвалол коньяком. А саме так виглядає наша євроінтеграція, коли на
один євроінтеграційний закон припадає п’ять таких, що підважують засадничі принципи функціонування
ЄС — демократію, права і свободи,
верховенство права.
Тому після року свині, античесноти якої відомі, хочеться вірити,
що рік пацюка стане роком наведення ладу, що Президент моєї країни не вітатиме зі святами вбивцю, а
якщо й вітатиме, то лише з тим, що
в останнього спрацював інстинкт
самозбереження, і він, нарешті, забрався з нашої землі.
Сподіваюся, що можновладці
зрозуміють: ми всі разом на кораблі Україна, тому час припиняти
називати рифи райським пляжем.
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l Я ТАК ДУМАЮ!

«Навіщо ж
солодку
вату в душу
заганяти?»

Андрій Дубчак, який
передає обличчя війни.

Лідер партії «Голос»
Cвятослав ВАКАРЧУК у віршованій
формі відреагував на новорічне
звернення Президента України
Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО

Сім’я Чумаків не виїжджала з рідного дому впродовж
усієї АТО.

Її маленька душа пошматована війною.

«Коли стріляли — ми бігли в підвал.
Навіть у трусиках. Бо боялися…»
Семирічна Сабріна Чумак із прифронтового Павлополя, що на Луганщині,
кожного вечора молиться, щоб снаряд не потрапив у їхній дім
Закінчення. Початок на с. 1
Власта КРИМСЬКА

ФОТОГРАФ, ЯКИЙ ПИШЕ ПРО МИРНИХ
ЖИТЕЛІВ НА ФРОНТІ
«Діти українського Донбасу. Якщо комусь починає здаватися, що він втомився від
війни, якої не бачив, не відчув, не пережив,
то просто згадайте про цих дітей. А тоді запитайте своє сумління: що ви особисто зробили для них — дітей без дитинства, для яких

редовій, були гідні репортажів.
Один із його проєктів має назву «Заморожені» — це історії дітей, які живуть
на лінії фронту. Серед них — семирічна дівчинка Сабріна Чумак. Дорога від Маріуполя
до Павлополя, де живе малеча, розтягнулася
поораними полями. Під час вторгнення російських військ Павлопіль був під окупацією, пізніше став так званою «сірою зоною».
Взимку 2015–го над селом підняли український прапор. Утім, бойові дії там не затихали ні на день. Сім’я Чумаків не виїжджала
з рідного дому впродовж усієї війни.

“
Дівчинка чудово розрізняє за звуком, з чого
стріляють і коли пора ховатися у погріб.

війна вже ніколи не закінчиться. І кожного
разу, вдивляючись в обличчя своїх власних
дітей, які не зазнали жаху цілодобових обстрілів, смерті близьких від підриву на мінному полі, голоду й холоду в зруйнованих
домівках, намагайтеся побачити риси тих
чужих і далеких, таких маленьких, але вже
не по роках дорослих людей…», — цитую
Андрія Дубчака. Він розповідає про війну
на Донбасі через історії військових і цивільних. Фотограф. Кореспондент. На Радіо Свобода працює з 2003 року. На фронт уперше
потрапив у 2016-му, виконуючи редакційне
завдання.
— Я думаю, що в окопах сидять найкращі, — каже Андрій Дубчак. — Це не тилові
офіцери, не друга чи третя лінія оборони.
Тому майже всі люди, яких я зустрічав на пе-

Сабріна
кожного вечора
молиться, аби
закінчилася
війна і до них
не прилетів
снаряд, поки
вони сплять.

ЧУМАКИ З ПОДВІР’Я ДОБРЕ БАЧАТЬ…
ВІЙНУ
Марія Чумак — мати трьох дітей.
Її хата — із замурованими вікнами й потрісканими стінами. Чумаки з подвір’я
добре бачать… війну. За їхнім городом
уже окопи. Звідти щовечора доносяться
кулеметні черги.
— Дуже важко жити, коли твої діти
ростуть на війні, — каже жінка. — Кілька
днів тому по всій лінії нас дуже сильно
обстріляли. Загорілися поля і посадки.
Спасибі військовим, пожежним й усім іншим — село врятували. Був цілеспрямований обстріл на запалювання, знищення.
Те, що відбувається, добре розуміє
першокласниця Сабріна. Дівчинка чудово розрізняє за звуком, з чого стріляють
і коли пора ховатися у погріб. Її мама
згадує, як усе розпочиналося на Донбасі.

Перед війною вони купили тут будинок.
У них було велике господарство: корова,
10 свиней, 10 кіз. Думали, що все скоро
завершиться, проте з кожним днем ставало все гірше й гірше. Настав момент, коли
те, що було на першому місці, виявилося
не важливим. Залишилося одне бажання — вижити.
— Сабріна кожного вечора молиться,
аби закінчилася війна і до нас не прилетів снаряд, поки ми спимо, — задумується жінка. — У родині троє дочок. Старша
вже доросла і живе окремо, а двоє молодших — із нами. Тримаємо господарство —
свиней, качок, курей, нутрій. Тим і живемо.
Ми не працюємо. Чоловік на нервовому
ґрунті захворів на цукровий діабет. Через
прогресування хвороби відшарувалася
сітківка на обох очах, і він майже втратив
зір. Потрібні гроші на операцію, а де їх узяти — невідомо. У нашій сім’ї працює лише
старша донька. Все, що виростимо, — тим
і себе годуємо, й намагаємося щось продати, адже потрібно одяг купувати, оплачувати комунальні послуги. Виживаємо,
як можемо.
Згадувала, що не так давно щось сильно «бахнуло». Можливо, то був удар російською системою «Горинич» по позиціях
української армії, які розташовані поруч.
— Я хочу, щоб у нас був хороший ремонт, щоб ми добре жили, а в татка були
здорові очі, — на мить Сабріна замовкає. — Коли стріляли — ми бігли в підвал.
Навіть у трусиках. Бо боялися. Я хочу, щоб
війна закінчилася і ніколи не було її.
Семирічна дівчинка разом із батьком,
дивлячись у темну ніч, просить Бога вберегти їх від смерті і війни. Важко навіть уявити, що відбувається із психікою дітей,
які щодня змушені жити в умовах прямої
загрози життю. Однак небезпека чатує
і на їхні душі. Пошматовані війною…
За матеріалами сайтів:
https://www.radiosvoboda.org,
https://www.andriy-dubchak.com.ua,
https://www.instagram.com/andriy.
dubchak.

Для мене справді є різниця де,
Для мене є різниця з ким, куди і звідки.
Все очевидно: хтось вперед іде,
А хтось стає навколішки й навшпиньки…
А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,
На щастя, кожного я право поважаю,
Але не поважаю я порад,
Як через пекло проповзти до раю.
І як підставити щоку під чобіт зла,
І як закрити гідність у «каптерку»,
І тих, хто молиться на голову козла,
І тих, хто всує одягає «гимнастерку».
У кожного свій погляд на життя,
Свої слова, гріхи і протиріччя,
Старіють очі і від сміху, і від сліз,
Та не буває без очей обличчя.
Як не буває без облич людей,
І не буває без людей Держави.
Какая разница, под чем, под кем и с чем,
Коли овець зганяють вовкодави.
Коли нема зубів, вже все одно:
Жувати шоу чи смоктати серіали,
Яка різниця — сало чи попкорн,
Коли тебе на мило готували.
Ви кажете, що кожного колись
потрібно врешті-решт нагодувати,
Я згоден з цим, але навіщо всім
солодку вату в душу заганяти?
Ми творимо державу чи колгосп?
Ми пишемо історію чи казку?
Ми хочем без наркозу перемог
Чи хочемо під опіум поразки?
Для мене справді є різниця де
І хто, і з ким готовий побрататись,
Не проживе Держава без людей,
Людей, що вовкодавів не бояться.

l БОЛИТЬ!

Український літак
розбився в Ірані
Зі 176 людей на борту не вижив ніхто
Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран –
Київ авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»
(«МАУ») розбився рано-вранці в Ірані 8 січня.
Всі, хто був на борту літака, а це 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, загинули. Серед них –
11 громадян України.
Висловлюємо щире співчуття родинам
усіх загиблих.
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l УРОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАРОБІТЧАНСТВА

Прострочені подарунки
відправляли… додому
Фото intv.ua.

Їй знову снився цей сон: велика зала
із сіро-брудним освітленням, багато
людей, зайнятих якоюсь сидячою
роботою, і какофонія якихось
«технічних» звуків: скрегіт металу,
шум вантажних пристроїв, скрипіння
транспортерів… Але прокидалася
жінка від шоку, коли всі сидячі
люди одномоментно зривалися з
місць і мчали в одному напрямку,
перевертаючи стільці і лавки, на яких
щойно сиділи…

“

Анастасія ПЕЦЕНЮК,
дослідниця європейського заробітчанства

они мчали із суворими обличчями, ніби
збиралися штурмом узяти неприступну фортецю. Натомість прибігали до
двох палет зі скляними і бляшаними банками з консервованими овочами і… налітали
одне на одного, розштовхували ліктями сусідів, без попередження впиралися руками в
чужі плечі і підтягувалися, щоб через голови
дістати заповітні банки.
Натовп був подібний на якесь довге
велетенське тіло, яке рухалося різними частинами, дихало, сопіло, кректало, пихтіло,
матюкалося, ойкало, звивалося і то розтікалося в різні боки з наборами банок, то знову
приєднувало до себе людиноподібні частинки і продовжувало сторуко дертися, битися,
змагатися за цей… сухий пайок.

— Ой–йой, оооой! — заричало щось.
Дзенькіт скла, порізані пальці і …вкушене
вухо!
— «Швидку»!
— Поліцію! — закричали спостерігачі,
шоковані видовищем.
— До чого тут поліція? — вкрадливо запитав чоловічий голос. — Ви ж тут — нелегал? Для чого вам — поліція?
…Замість поліції до натовпу біжать люди
в білому — невідкладна медична допомога.
Перебинтовують надкушене вухо, порізані
руки і задоволені своєю роботою їдуть геть.
Натомість натовп розібрав банки із двох палет і почався наступний етап броунівського
руху: тепер усі бігали–повзали з великими
сумками, щоб зібрати трофеї і відтранспортувати до готелю. Віддихавшись, уже в готелі
хтось уважніше придивився до відвойованого харчу:
— Народ, а консерви-то… протерміновані…

В

«Народ, а консерви-то… протерміновані…».

Згори це виглядало сторуко і стоголово, а
знизу… О, тут видовище було не для слабких!
Тут були ноги! Часом — по дві, часом — по
одній, бо другою ногою, зігнутою в коліні,
людиноподібні розривали це драглисте тіло
і з оберемками банок у руках вибиралися–
відбігали до якоїсь точки, щоб повернутися
назад. Банки часом вислизали з рук, падали
під ноги і билися, але на потоптані овочі–
фрукти і навіть на потовчене скло ніхто не
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зважав. Хіба кілька глядачів збоку дивилися
цей спектакль і скупо усміхалися, коли з–під
ніг натовпу виповзав хтось то із томатним
соусом на голові, то із варенням. Ось між
десятками ніг зустрілися дві пари очей. Від
несподіванки вони спочатку сором’язливо
прикрилися повіками, але вигляд смородинового джему, що скапував з одного вуха,
ввімкнув інстинкт — і клац! — язик блиснув,
зуби зімкнулися, і…

Кілька глядачів збоку
дивилися цей спектакль
і скупо усміхалися,
коли з–під ніг натовпу
виповзав хтось
то із томатним соусом
на голові, то із варенням.

— Ну то й що там тих кілька днів, — пхикає хтось зневажливо.
— Та у мене на два роки прострочення…
— Такого не може бути!
Різнокаліберні банки пакуються в різнокаліберні сумки, запихаються в чужі авто чи
буси і… їдуть в Україну гостинці! («Все краще
— дітям!»)
— Мамо! Мамо, ми в лікарні! — чути розпач у телефонній трубці. — Діти чимось отруїлися, і мені теж погано — ацетон високий!
Жінка в автобусі прокидається від доччиного хлипання. Телефон випадає з рук, і вона
починає нишпорити попід автобусним кріслом, у сумці під ногами. Автоматично бере в
руки якусь банку і дивиться на термін придатності. Він таки закінчився. Два роки тому.
Сон як рукою зняло. Хотілося себе вщипнути і прокинутися остаточно.
— Мамо! Де ти? Швидше їдь! Нам потрібні
ліки!
…Черга на кордоні рухається повільно.
Жінка нервує, сама дістає із сумки то одну, то
другу пігулки. Сон, переплетений з реальністю, вибиває з рівноваги, напружує і врешті
забирає сили. Жінка знову поринає в сон–забуття і розплющує очі від метушні і голосного
окрику «Приїхали!».
Повільно збирає свої речі в салоні автобуса, виносить багаж і ненароком забуває
сумку із консерваціями.
— Жіночко, забирайте своє прострочене
г… — заглядає їй в обличчя водій.
Їй нічого не хочеться відповідати. Вона
вперше поїхала на закордонні заробітки і,
мабуть, востаннє. Вона така зараз втомлена,
що навіть не має сил вигадати пояснення домашнім, що сталося з її вухом. А може, нічого
не треба придумувати, а розповісти все, як
було?
Урок 1: В сорокарічному віці одяг немовляти вдягати смішно (він «прострочений»).
Їсти прострочені продукти… небезпечно.
Урок 2: Із рівня тварини людину піднімає
дух. І чиста совість.
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Під ялинку Бог подарував… дитинку
Фото Галини ПОХИЛОЇ.

Закінчення. Початок на с. 1
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

СТОЯЛА В ХАТІ
НЕ КОЛИСКА…
У селі Вигуричі, що на Волині, довго не могли оговтатися
від страшної новини: від ускладнення грипу раптово померла
молода, міцна й енергійна Оксана Василюк, яка таємно від усіх
носила під серцем дитину. Вагітність свою жінка приховувала,
бо не була заміжньою. Казала
людям, що розповніла, а теплий
зимовий одяг робить фігуру
огрядною. Торгувала в обласному центрі на ринку, вдома у селі
сама хазяйнувала, бо з рідних у
хаті залишилися тільки стара бабуся та дядько–інвалід. Коли відчула симптоми грипу, сподівалася, що організм переборе недугу.
«Швидку» викликали вже тоді, як
жінка була на порозі смерті.
У районній лікарні пацієнтку
почали обстежувати і зрозуміли,
що боротися потрібно не за одне
життя, а за два. Термін вагітності
не давав можливості зволікати,
хвору відправили у пологовий
будинок. Вона вже не могла дихати, тож її підключили до апарату штучної вентиляції легень.
Лікарі робили все, що могли, однак убивчий «свинячий грип» не
залишив жінці шансу вижити. А
от дитина, яка з’явилася на світ
у результаті кесаревого розтину,
боролася з усіх сил.
На другий день після похорону Оксани в осиротілій хаті під
старими ялинами у селі Вигуричі
тривала сімейна рада. 80–літня
бабуся Василючка, оплакуючи
внучку, оплакувала і свою долю,
бо на той час довелось їй поховати чоловіка, двох дочок і двох
онучок. Лила сльози, довідавшись про неждану новонароджену правнучку: хто ж її вигодує,
виховає, як нікого з близьких
нема? І першою, кого згадала у
той момент старенька, була онука Галя Похила з Нікополя.
— Вона сама малесенькою
втратила рідну матір. Приїхала
тоді дочка з дітьми в гості до
мене, назбирали грибів, насмажили. Ними й отруїлися. Тільки
Галя й вижила. Тепер вона вже
доросла. Може б, взяла Оксанину дитину? Проте адреси ми Галиної не маємо і номера телефону не знаємо, — бідкалася вбита
горем жінка.
У сумній сільській оселі, звідки недавно винесли домовину,
не було місця для колиски. Сусіди і родичі співчували, але як

Маленька «східнячка» Настуня Василюк знає про своє волинське коріння.

зарадити біді, не знали. А лікарі
не спішили з обнадійливими
прогнозами про те, що життю і
здоров’ю маляти нічого не загрожує. Ще в материнському
лоні воно зазнало токсичного
впливу грипу, що виявився особливо небезпечним для вагітних.
Разом із матір’ю дитина переживала важкі передсмертні муки,
то ж з’явилася на світ дуже ослабленою.
Публікуючи цю історію у
газеті «Волинь», ми намагалися
застерегти людей від усклад-

“

Навідувалися до дитини і
далекі родичі. Найбільше вболівала за дівчинку дружина отця
Петра з Цумані.
— Ми раді були б взяти її до
себе. У нашому домі дівчинка
знайшла б і любов, і турботу, і
родинне тепло, — розповідала
матушка Світлана, обмовившись,
що вже й довідки для комісії почала збирати.
Але тут дзвінок із Нікополя:
«Обов’язково приїду за маленькою!». Для 30–річної Галини Похилої це було доленосне рішення.

Щороку на Миколая ми передаємо маленькій
землячці гостинця, а Галина надсилає нам
фотографії Настуні. З усього видно, що дитина
росте в любові, добрі, достатку.

нень грипу, аби вони береглися,
не зволікали з лікуванням. А ще
десь у глибині душі сподівалися,
що наше всеукраїнське видання
допоможе відшукати новонародженій дівчинці маму…

ЗНАЙШЛА НАСТУНЮ
НЕ В КАПУСТІ, А В ГАЗЕТІ
Більше місяця дитину виходжували в обласній дитячій лікарні. Доля сирітки схвилювала
читачів «Волині», люди телефонували, цікавились її здоров’ям,
а дехто навіть хотів удочерити
немовля.

— Того дня ми з друзями
святкували у ресторані мій ювілей. Увечері повернулися додому, а сусід каже, що нас розшукували якісь люди з сусіднього
міста. Виявилося, їхні родичі
прочитали у газеті історію про
смерть Оксани і попросили
знайти мене у Нікополі. І вони
це зробили, не пошкодували
часу, за що я їм щиро дякую. Тієї
ночі не могла заснути, а вранці
відразу побігла консультуватися,
які документи потрібні для того,
щоб забрати дитину, — згадувала Галина.

Жінку не зупинило те, що
у маленької були проблеми зі
здоров’ям, вона потребувала
постійного нагляду лікарів, тривалої реабілітації. Перед Новим
роком привезла дівчинку в Нікополь, прийнявши її як найбільший різдвяний дарунок.
— Ви вже вибачайте, що не
дала знати, як забирала дитину
з лікарні в Луцьку. Грип, зима, хотілося швидше дістатися додому. Викупила в поїзді купе, щоб
ніхто зі сторонніх не заважав.
Назвала донечку Анастасією.
Спасибі волинським медикам,
які врятували їй життя, — дякувала 10 років тому по телефону
Галина.
З того часу й підтримуємо
зв’язок із мамою редакційної
«похресниці». Жінка, до речі,
розмовляє гарною українською
мовою, має власний будинок і
невеличкий город, на якому вирощує фрукти й овочі для Настуні. Вона ніколи не скаржилася на
життя, не нарікала на безсонні
ночі, тривоги й клопоти, навпаки, завжди дякувала газеті, яка
подарувала їй донечку. Щороку на Миколая ми передаємо
маленькій землячці гостинця, а
Галина надсилає нам фотографії Настуні. З усього видно, що
дитина росте в любові, добрі,
достатку.
— Довелося докласти багато зусиль, щоб у Насті не було
неврологічних проблем. А от у
кардіолога ще стоїмо на обліку.
За характером доня непосидюча, і за книжки сідає не дуже охоче. Каже, що буде пташницею, як
я. Але то важка праця — доглядати 100 тисяч курей. Я все віддам, аби Настя мала вищу освіту
і гарну спеціальність, — ділилася далекосяжними планами
Галина Похила.
У листопаді 2019–го дівчинці
виповнилося 10 років. Хвалилася, що ходить у спортивну школу
«на легку атлетику», відвідує гурток сучасного танцю, і що мама
взяла на роботі відпустку, аби
свята провести разом. Настуня
знає, що народилася на Волині,
любить переглядати ті номери
нашого часопису, де вміщені її
фото. Галина не робить секрету,
що не є рідною мамою дівчинки,
жартує, що всі знаходять дітей у
капусті, а вона знайшла донечку
в газеті. Зізнається:
— Настуня — найдорожче,
що у мене є. Але ховати правду
і жити в страху, що хтось інший
повідомить її малій, я не хочу.
Кажу, що сам Бог подарував мені
під ялинку… дитинку.

Несприятливі дні у січні
За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, не прогнозується сильних сплесків та вони
триватимуть лише кілька днів. Магнітні коливання можливі 9, 10 числа, а також у період з 14 до 17 січня.

Чи вміємо
ми відпочивати?
Нейрохірург Влад Сіуреа (на фото)
вважає, що люди почувалися
б значно бадьорішими,
енергійнішими, сильнішими, якби
дотримувалися простих правил
відновлення здоров’я
озок — це не той орган, який
ми можемо тримати під контролем. Але він також потребує відпочинку і уваги. Під час відпусток, особливо
у холодний сезон, у нас виникає спокуса дозволити собі зайве: їсти занадто багато, пити
надміру, сидіти ночами за комп’ютером, багато курити (природно, стосується не всіх),
зловживати кавою… Усе це негативно впливає на працездатність, розумові здібності.
Так, наш мозок ніколи не спить, але є деякі
способи дати йому відпочити і стимулювати
його. І найкращі ліки для цього — позитивні
емоції», — стверджує вчений.

«М

“

Пошукайте тишу,
приведіть думки в порядок
і подаруйте собі якусь
невинну радість.

Також нейрохірург рекомендує спати
без мобільного телефону поблизу. Вранці
радить дивитися на небо або просто насолоджуватися пейзажем, щоб стимулювати
зорові центри, слухати мелодії, які поліпшують настрій. Корисно випити склянку чистої
воду натщесерце одразу після пробудження.
Їсти потрібно помірно, навіть якщо на
столі все дуже смачне, тому що шлунок занадто сильно завантажує мозок. Рекомендується пити червоне вино, воно допомагає
очищати капілярні судини в мозку. Але не
захоплюйтеся, адже алкоголь атакує нервові
клітини. Менше телевізора (не давайте мозку стати жертвою новин).
«Якщо ви курець, то хоча б раз на тиждень влаштовуйте розвантаження. Купуйте
одну справді якісну і хорошу сигару. А щодо
пачки сигарет в день — категорично ні!» —
застерігає Влад Сіуреа.
Нейрохірург радить знаходити час на
себе. Менше шумних компаній і застіль. Пошукайте тишу, приведіть думки в порядок і
подаруйте собі якусь невинну радість. Лазня,
прогулянка, догляд за своїм тілом теж приносять користь нейронам. Приємні емоції
— це справжня їжа для мозку!
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Велика сторінка для Пані
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Добре бути жінкою: знаєш, що твоє місце – на кухні,
а чоловіки, бідолахи, страждають, шукають себе
у цьому великому і страшному світі...

Новорічно-різдвяна казка триває…

❹ З ЯБЛУК

Фото pinterest.com.

Уже звикли до ялинки, зимових композицій у домі, а так хочеться
ще чогось яскравого й особливого — зробіть оригінальні підсвічники
власноруч. Пропонуємо кілька варіантів. Можливо, один із них вам
сподобається — і до старого Нового року він з’явиться у вашій оселі
❶ З НАТУРАЛЬНОЇ
ДЕРЕВИНИ

❷ З ПАЛИЧОК КОРИЦІ

Фото smak.ua.

Найкраще підійду ть червоні,
злегка видовжені плоди. Видаліть
черенки і поставте свічки.

❺ ЗІ СКЛЯНОЇ НЕВЕЛИКОЇ
БАНКИ

Фото zelenasadyba.com.ua.

Наріжте з гілки діаметр ом
не менше 5 см кілька «пеньочків»,
висвердліть отвори під свічки.
Можна використати й ціле поліно.

Фото zele
zelenasadyba.com.ua.

Насипте в неї цукерк
цукерки чи трохи
солі, зверху
кольорової морської сол
прикрасьте бантиком.

l ВАРТО ЗНАТИ

Ялинка дарує не тільки
радість, а й користь

берігайте хвою у картонних коробочках. Сухі голочки можна
використовувати двічі — тоді заварювати їх слід не менше 30 хвилин.
Запах хвої покращує настрiй, заспокоює нервову систему. А якщо
в оселі є хворий, можна покласти біля
його ліжка гілочки ялинки.
При застуді чи ангіні приготуйте
відвар для інгаляції: ложку хвої (можна змішати з корою) залийте склянкою
окропу, щоб закипів, через дві хвилини зніміть із вогню. Для більшої ефективності можна додати краплю йоду.

Схема cross-stitching.com.

З

Нерідко яскрава пуансетія, придбана у крамниці, стає чудовим
подарунком на Новий рік чи Різдво. Зазвичай після цвітіння вона
гине, але якщо докладете трохи зусиль, то зможете перетворити її
на багаторічник, що прикрашатиме дім на зимові свята

Дієві під час респіраторних захворювань
ань і загальні ванни (або ванночки
нночки
для ніг, тільки пам’ятайте:
тайте:
парити ноги можна нее всім!)
з відваром хвої. Дві жменіі сировини залийте 10 лiтрами окропу,
пу, варіть

“

Хвойні ванночки
полегшать стан при
загостренні хвороб
суглобів.

20 хвилин, процiдіть. Влийте настій
у ванну з теплою водою, приймайте
процедуру 10 хвилин. Після цього
випийте теплого молока й ляжте під
ковдру.
При шкiрних хворобах, сухому ли-

азву пуансетія отримала
на честь мексиканського
міністра Джоела Робертса Пойнсетта, котрий цікавився
ботанікою і захоплювався красою рослини, цвітіння якої припадає на Різдво, тому й називають
її ще вифлеємською або різдвяною зіркою. У науці ж вона відома
ще як молочай прекрасний (латин.
Euphorbia pulcherrima). Це вічнозелений чагарник, що росте у тропіках
Мексики й Центральної Америки і
сягає чотириметрової висоти. Кімнатна пуансетія — кущик заввишки
30–50 см із темно-зеленим еліпсоподібним листям, що має зубчасті
краї, та жовтуватими дрібними, зібраними в розеткоподібні суцвіття
квітками. Навколо них утворюються
яскраво-червоні приквітки, які багато хто вважає квітами. Селекціонери вивели сорти з рожевими, білими, жовтими і навіть двоколірними
приквітками.
п
Аби подарована пуансетія

Н

Фото zelenasadyba.com.ua.

У хвойних деревах концентрацiя
цiлющих компонентiв
пiдвищується саме взимку, тож
коли закінчаться Різдвяні свята,
прибережіть гілочки новорічної
красуні. Вони віддячать вам
силою та здоров’ям

Щоб квітла вифлеємська
зірка у вашій оселі

Фото 1plus1.ua.

Обставте свічку ними та закріпіть, обв’язавши с трічкою чи мішковиною. Задекоруйте
калиною, гілочкою ялинки тощо.

❸ «ОДЯГНІТЬ»
СВІЧКУ
В ШЕРСТЯНІ РЕЧІ
Зв’яжіть невелике
полотно (узор виберіть на свій смак), пришийте кілька яскравих ґудзиків — і ваша
модель готова!
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l КЛУМБА НА ПІДВІКОННІ

l МАЙСТЕР-КЛАС

Студеної зимової пори
У суєті й мінливості життя
Хай вас зігріє сонце доброти,
Хай не згасають щирі почуття!
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шаї, екземі
екзем та сухості
хості шкіри
шкір допоможуть
ж ть місцеві хвойні
жу
ванночки,
можна дов
давати
дават олію ялівця або кедра.
Такі
Та процедури полегшать
стан при
пр загостренні хвороб суглобів.
Після миття голови втирати відвар
у шкіру слід людям, які потерпають від
метеозалежності, вегетосудинної дистонії, мігрені та нервових розладів.
А від алкоголізму допоможе відвар із 2–3 пригорщ хвої, 10 літрів води,
100 грамів дріжджів, півкілограма цукру, настояти протягом тижня. Опісля давати хворому по склянці тричі
на день.
Однак будьте обережні, переконайтеся, що в домі ніхто не страждає
на алергію чи астму: їм таке лікування
може зашкодити.

не стала одноразовою, а тішила вас
буйним цвітінням на кожне Різдво,
зробіть особливості цієї рослини
своїми союзниками. Як тільки почне
опадати листя, скоротіть поливання,

“

чатку жовтня ставте квітку на ніч
у коробку, що не пропускає світла,
або в шафу, де вона перебуватиме
не менше 14 годин на добу, — таким
чином стимулюватиметься закладка бутонів. Помітили, що розкриваються приквітки, — повертайтеся
до звичного догляду за рослинами.
Пам’ятайте, що пуансетія виділяє отруйний молочний сік. Особливо шкідливий він для очей, іноді
провокує алергію. При потраплянні
у шлунково-кишковий тракт може
викликати блювоту і розлад кишківника. Тож, щоб уникнути неприємностей, одягайте рукавички перед
обрізанням і пересадкою рослини.
Пуансетія добре почувається
на західних чи східних вікнах, прямі
сонячні промені їй шкодять, як і протяги. Найкомфортнішою для різдвяної зірки є температура 18–25ºC, під
час цвітіння — близько 15ºC, а в період відпочинку — 12–13ºC. Поливання влітку потрібне рясне, взимку — аби ґрунт був ледь вологим.
Коли рослина зацвіте, обприскуйте
її теплуватою відстояною водою.
Підживлювати пуансетію потрібно з весни до осені двічі на місяць
комплексними мінеральними добривами. У період цвітіння знадобляться калійні добрива, хоча багато
квітникарів вважають за краще в цей
час рослину не чіпати.
Пересаджують квітку після пе-

Як тільки почне опадати листя, скоротіть
поливання, щоб земля була майже сухою,
припиніть підживлення, обріжте стебла на висоті
15 см від рівня ґрунту, перенесіть у темне
прохолодне місце і дайте «поспати».

щоб земля була майже сухою, припиніть підживлення, обріжте стебла
на висоті 15 см від рівня ґрунту, перенесіть у темне прохолодне місце
і дайте «поспати». У травні, щоб стимулювати початок росту, поставте
горщик у добре освітлене місце,
починайте поливати і підживлювати рослину мінеральними добривами. Щойно пуансетія піде в ріст,
пересадіть її в новий ґрунт. На по-

ріоду спокою, коли в неї почне з’являтися молоде листя. Ґрунт повинен
бути слабокислий і складатися з листової, глинисто-дернової, торф’яної землі і піску у співвідношенні
2:3:1:1. Не забувайте про дренажний
шар. Горщик має бути не набагато
більшим за попередній. Щоб звести
стрес від пересадки рослини до мінімуму, роблять це способом перевалки.

l НА ЗАМІТКУ

Почастуйте зелену гостю
коктейлем
Прикрасили оселю живим новорічним деревцем,
а не синтетичним? Тоді ваше головне завдання – зберегти
його свіжим якомога довше. І допоможуть тут спеціальні розчини

Оцтовий. Вам потрібне відро окропу, 2–3 столові ложки 9%
оцтової кислоти. Гаряча вода розкриє пори на стовбурі, а оцет відомий як консервант.
Гліцериновий. Вода для нього має бути холодною. У неї додайте 2–3 столові ложки гліцерину (на 10 л рідини). Такий розчин захистить стовбур від гниття і «законсервує» дерево.
Цукровий. Поставте ялинку в пісок, добре утрамбуйте. «Пригостіть» її коктейлем: на 10 л холодної води 2 столові ложки цукру
і 2 таблетки аспірину.

Фото kirov-portal.ru.
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l ДО СЛІЗ

Сімейні фото

Намалюю різдвяну
мелодію…

— Мамо, а де я?! Куди я пішов? Я що — в садочку? Чому
ви мене не взяли?! — мій малий хлопчик ніяк не може
збагнути, чому його нема на сімейній світлині.
— Ти будеш на наступній, — заспокоюю його,
усміхаючись з того, як відчувають світ діти: він мусить
обертатися навколо них

На Різдво та Великдень у мене є традиція розглядати родинний альбом. Люблю дивитися на молодих «чорно-білих» прадіда з прабабусею,
на «весільних» батьків, на свою
«6-кутну» сімейку. Фотографії
багато можуть розповісти. Чому,
наприклад, до тата горнеться
одна дитина, а до мами — інша,
чому стали саме в такому порядку і чому хтось на кожній світлині
мало усміхнений та опиняється
збоку, а інший постійно світить-

“

Для підлітка
власний образ
в очах рідних
значить дуже
багато. Сприйняття
себе формується
через їхнє бачення
й оцінки.

ся від щастя. Іноді фотодзеркало
нам покаже те, що не встигаємо
помітити у щоденні.
А скільки всього можна почерпнути за родинним столом!
Чому хтось з дітей вимагає свого
голосніше за інших? (Буває, що
маленька людина так поводиться, коли їй не вистачає уваги й
обіймів…) Чому діти, наприклад,
братові спокійніші за сестриних
і не вимагають постійного прислуговування, хоча за віком приблизно однакові. Хто любимчик,
а хто через це страждає і злиться? З нинішніми можливостями
смартфонів фіксувати чи не кожну мить підстав для виправлення помилок є предостатньо.
Ще кілька слів про фотокоментарі. Пригадую, прислуха-

Моя «шестикутна» сімейка.

Фото dreamstime-1.com.

Закінчення. Початок на с. 16

лася малою, як дорослі оцінюють нові світлини: так глибоко
вражало ніби звичайне «ну що
за посмішка набік», страшенно
не подобалися і вихваляння фотогенічного молодшого брата.
«Ліпше б розглядали мовчки», —
думала я собі. Для підлітка власний образ в очах рідних значить
дуже багато. Сприйняття себе
формується через їхнє бачення
й оцінки… У зв’язку з цим досвідом моя донька мені завжди гарна — на кожному знімку по-своєму особлива. Вона це чує. Правда, у сімейному альбомі її фото їй
цікавіші за світлини предків, але
трапляється, що ми «зачіпляємося» за прабабусину блузку, переходимо до дідуся, який замість
букета на побачення приносив
хлібину, і я бачу, як моя дитина
пильніше вдивляється у красиву жінку, котрої вже не застала
на цьому світі. Саме за це я люблю фотосвіт — за шанс здобути
додаткові бусинки зв’язку в родинному намисті…
Святкові вихідні багатогранні. Додатковий час на сім’ю —
це цінність, яку багато хто вловив і вчиться про неї дбати. …
Згадую прабабусині канапу й
лаву обіч столу — комфортності їм явно бракувало, але їхній «плюс» — у цільності. При
тому, що всі потребують свого
простору, бути разом, слухати
одне одного, десь і пристосовуватися, навіть передавати
хліб — це направду більше, аніж
здається на перший погляд. Буває, ми відкриваємо це завдяки
оку фотокамери.
У новому році з повагою
і любов’ю запрошую вас, дорогі читачі, ділитися своїми
різдвяними традиціями. Наші
адреси — okovalenko74@
gmail.com або ж tsikava.
gazeta@gmail.com, а поштова — є в газеті.

Ольга ЧОРНА

інка щороку просила Іллю
допомогти «одягати» новорічну ялинку. І щоразу клала для нього подаруночки. У свята
Вероніка любила грати різдвяні мелодії, розповідала цікаві історії про
музичні твори, композиторів.
— А можна намалювати різдвяну
мелодію? — запитав якось хлопчик.
— Не знаю. Мабуть, так. Коли
я вчилася в школі, то зовсім не дружила з уроками малювання. Скажу
по секрету: мені допомагав малювати тато.
…Сусіди стали помічати, що й
Світлана «підсіла» на оковиту. Гадали, через нестерпний чоловіків
характер. Але жінку через це не
оправдовували.
— Вероніко, ти б поговорила
зі Світланою, — якось завела розмову сусідка-пенсіонерка. — Хлопця шкода. Він же, здається, лише
в шостий клас пішов. Коли ще й матір зіп’ється, що тоді? Ех, шкода Нусі.
У нас завжди спокійно було. В гості
одна до одної ходили. А тепер той
буйний Стьопка…
Вероніка намагалася поспілкуватися зі Світланою. Але та відрубала:
— Не лізьте в мою сім’ю. Ми й так
закриваємо очі, що наш малий завжди у вас пропадає.
— Я ж нічого поганого…
Світлана не дослухала. Зачинила
перед Веронікою двері.
…Степан не повернувся вранці
з роботи. Працював сторожем. Отруївся спиртним. Не врятували.
Коли поховали чоловіка, Світлана почала частіше «горе» в горілці
топити.
— Мамо, не пий, бо з роботи виженуть, — просив Ілля.
— Завідувачі шваброю всюди
потрібні, — відповідала. Світлана
працювала прибиральницею.
…Малюнки Іллі експонували
у школі. Він був учасником творчих
міських конкурсів. Вероніка стежила, де й коли організовували чергову виставку.
А Світлана почала частіше зриватися. Кричала на Іллю. Висловлювала претензії до Вероніки.
— Хочеш мого сина забрати?
Свого не змогла народити? Чи
не мала часу через свою музику?
Не віддам Іллю. Чуєш? Він — мій син.
Вероніка вислуховувала п’яні тиради мовчки. Але Світланині слова
віддавали болем… Ілля просив пробачення за материні витівки.
…Талановитому студентові в художньому училищі пророкували
гарне майбутнє. Ілля був найкращим
на курсі. Навіть Юліан Аврамович —
викладач, який критикував усіх і вся,
стримував емоції, переглядаючи

Ж
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...І музика ожила на полотні.

роботи хлопця. І бурчав лише для
годиться:
— Ти їх учи, учи, а вони потім вивіски для магазинів малюють. Талант
гроблять. Мистецтво перетворюється на ширвжиток…
Власне, Юліан Аврамович віді-

“

Хочеш мого сина
забрати? Свого
не змогла народити?
Чи не мала часу через
свою музику? Не віддам
Іллю. Чуєш? Він — мій
син.

грав неабияку роль у подальшій
творчій кар’єрі свого студента.
Поговорив із ким треба. Допоміг,
де треба… Це, мабуть, був перший
плюс у карму прикрого Аврамовича
за все його життя.
Ілля за порадою свого викладача подався працювати в інше місто,
де більші можливості. Привозив матері гроші, які та успішно пропивала.
Часто телефонував Вероніці. Ділився своїми досягненнями та планами.
Просив наглянути за матір’ю.
Вероніка й не думала, що так сумуватиме за сусідом. Коли Ілля приїжджав додому, запрошувала в гості,
пригощала чимось смачненьким.
Розпитувала про все. А він просив
її щось зіграти…
…У виставковій залі училища
готувалися до експозиції картин
Іллі. Він став модним, упізнаваним
художником. У навчальному закладі
були втішені, що хлопець погодився
на пропозицію. Юліан Аврамович усі
заслуги колишнього студента приписав собі. Мовляв, у талановитого

викладача — талановиті учні.
Роботи молодого митця дістали багато схвальних відгуків. Ілля
подарував дві картини училищу.
Одну — Юліанові Аврамовичу. Роботу «Різдвяна мелодія» забажав
придбати відвідувач — давній друг
Юліана Аврамовича.
— Вона не продається, — відповів Ілля.
— Домінік Арсенович гарно заплатить…
— Ця картина для моєї… майже
матері.
— Це як… майже?
— До речі, ось вона йде.
— Вероніка Марківна?! — вигукнув Юліан Аврамович. — Моє
шанування кращій піаністці нашого
міста. Не знав, що ви знайомі з моїм
талановитим студентом.
— Ми — сусіди, — відповіла
усміхнувшись і пішла оглядати експозицію.
Коли зупинилася біля картини
«Різдвяна мелодія», підійшов Ілля
і тихо мовив:
— Я написав її для вас. На знак
вдячності. За все… Якби не ви, певно, не було б ні мене як художника,
ні цієї виставки. І не було б свят у моєму дитинстві…
Картина виконана у біло-блакитних тонах. Біле піаніно посеред
засніженого світу. Білі клавіші. Грає
мелодію молода жінка. Політують
ноти-сніжинки. Сідають на долоньки
маленького хлопчика. Його обіймає
крилом різдвяний ангел…
— Колись ти запитував мене, чи
можна намалювати різдвяну мелодію. Пам’ятаєш?
— Я ніколи цього не забував…
А Юліан Аврамович охав від здивування:
— Та це ж на картині молода
Вероніка… Вероніка Марківна. Як
я одразу не впізнав?!
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Нобелівська лауреатка з літератури Ольга
Токарчук: «Я знаю, як буде «розпрягати коней»,
але не знаю, як сказати «помити руки»»

Фото litakcent.com.

Закінчення. Початок на с.1

Руслан Маліновський – одне з
найяскравіших відкриттів Шеви-тренера.

Оксана КОВАЛЕНКО

Стокгольмі вміють мудрувати — їй дали премію
за «уяву оповідачки, яка
з енциклопедичною пристрастю
представляє перетин кордонів
як форму життя». Ольга справді
«поселяє» своїх героїв у маленькі
села, на територію пограниччя,
але потрохи їхніми ж вчинками
й міркуваннями «піднімає» книжно-справжніх людей над кордонами — географічними, культурними, світоглядними…
Письменниця — донька вчителів народного університету.
Свій хист пояснює начитаністю
(почала з 5 років) і спостережливістю (сприяла перша робота психологом): «Як психоаналітик я багато розмовляла з людьми і слухала їх. Тоді зрозуміла, що життєва
історія кожної людини може стати
романом».
В інтерв’ю одному з українських видань письменниця розповіла, що знає про свою родину
менше, ніж хотілося б: «Моя бабця Ольга Токарчук була українкою, дід — поляком, після війни
родина розпорошилася: частина
лишилась тут, інша замешкала
у Польщі, а ще частина — у Франції… І тут, у Львові, маю родину,
недалеко від Збаража. А взагалі
Токарчуки походять з Токів біля
Тернополя…Інша бабця мала
прізвище Козович».
Дідуся й бабусі, які могли б підживити у дівчинки
українські гени, рано не стало.
А от її тато ревно плекав своє
походження. Ольга Токарчук ділиться: «Зараз навіть маємо вдома «Кобзар», хоч я не вмію добре
читати українською. Що нам залишилося з сестрою — це знання
пісень… Але словниковий запас
у нас трохи смішний. Я, наприклад, знаю, як буде «розпрягати
коней», але не знаю, як сказати
«помити руки».
Про наболіле — стосунки
поляків і українців — вона має
особисту історію. Неохоче якось
розповіла, що, за переказом
предків, частину рідні замордували упівці, хоча в мережі її
обзивають «бандерівською куркою». Притім Ольга — за приязне
майбутнє: «На жаль, з українцями
не було такого діалогу, як із німця-

Андрій Шевченко
матиме над чим
поламати голову
перед Євро-2020

У
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Видання «Команда № 1»
оприлюднило список 33 найкращих
футболістів України за підсумками
2019 року
Петро ПАС

Її нагородили за вміння уявою перетинати кордони. Ольга Токарчук своїм письмом показує, як можна
перетинати ще й світоглядні кордони-обмеження.

ми. Все раптом відкрилося, і люди
почали про це говорити. Думаю,
українцям і полякам врешті треба
всістися разом, налити по чарці
горілки і поговорити про все від
початку і до кінця».
Мірилом справжнього письменства, як на мене, є мужність го-

“

Письменниця
каже, що з віком
зрозуміла: література
— це політична
справа…

ворити важку правду. Це як з нашою Ліною Костенко… От уявіть
собі, що полячка Ольга Токарчук
підняла тему погромів євреїв
поляками під час окупації. Через
це на її Нобелівську нагороду деякі поляки дивляться косо. Газета
«Wiadomosci» написала, що навіть
у дні вручення Нобелівки праві
медіа не змогли стриматися від
негативних коментарів. Писали:
«Незважаючи на успіх письменниці, пам’ятаймо про ці скандальні
слова Токарчук: поляки — то «рабовласники» і «вбивці євреїв».
Ольга Токарчук же каже, що
з віком зрозуміла: література
— це політична справа… У тому

»

ЦИТАТА ВІД ОЛЬГИ ТОКАРЧУК:
Я вважаю, що не можна говорити про
ини
злочини всього народу, адже за злочини
відповідає хтось один.

У Польщі є не задоволені відзнакою Токарчук, бо вона говорить про
історичну правду.

розумінні, що все є політикою.
Морально-етична проблематика
є щоденною політикою. Політикою є те, що ми їмо, у що вдягаємось і як виховуємо своїх дітей.
(Ольга, до речі, — у Партії зелених.)
У своїй промові з нагоди
вручення Нобелівської премії
письменниця дуже психологічно
описала наш сучасний інформаційний процес із серіалами, селфі, силою соцмереж… Звела все
до того, що будь-яка історія кожного з нас, яку ми тчемо у спільному світовому полотні своїм
життям, ставатиме важливою тоді,
коли будемо вдумливо ставитися
до себе і подій навколо.

ЦІКАВІ ФАКТИ:
l Пані Токарчук є автором
8 романів та двох збірок оповідань. Добра частина її творів
перекладена українською. Серед них і нагороджені Міжнародною Букерівською премією
«Бігуни».
l Найсвіжіший твір «Книги
Якова» за сюжетом починається
з України 1752 року (з Рогатина),
потім переводить читача в Чехію, а насамкінець — у Німеччину. Дійові особи — поляки,
євреї та українці.
За матеріалами bbc.com,
chasipodii.net, litakcent.com,
wiadomosci.gazeta.pl, gk-press.
if.ua, unian.ua.

Воротарі:
1. Андрій Пятов («Шахтар»)
2. Андрій Лунін («Леганес»/»Вальядолід»,
Іспанія)
3. Юрій Паньків («Олександрія»)
Центральні захисники:
1. Сергій Кривцов («Шахтар»)
2. Ігор Пластун («Гент», Бельгія)
3. Денис Попов («Динамо»)
4. Микола Матвієнко («Шахтар»)
5. Микита Бурда («Динамо»)
6. Артем Шабанов («Динамо»)
Ліві захисники:
1. Віталій Миколенко («Динамо»)
2. Едуард Соболь («Яблонець», Чехія /
«Брюгге», Бельгія)
3. Богдан Михайличенко («Зоря»)
Праві захисники:
1. Олександр Караваєв («Зоря» / «Динамо»)
2. Сергій Болбат («Шахтар»)
3. Олександр Тимчик («Зоря»)
Опорні півзахисники:
1. Тарас Степаненко («Шахтар»)
2. Євген Шахов (ПАОК, Греція/»Лечче»,
Італія)
3. Сергій Сидорчук («Динамо»)
Центральні півзахисники:
1. Руслан Маліновський («Гент», Бельгія)
2. Роман Безус («Гент», Бельгія)
3. Кирило Ковалець («Олександрія»)
4. Олександр Зінченко («Манчестер Сіті»,
Англія)
5. Віталій Буяльський («Динамо»)
6. Володимир Шепелєв («Динамо»)
Ліві півзахисники:
1. Віктор Циганков («Динамо»)
2. Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина
/ «Шахтар»)
3. Олександр Зубков («Маріуполь» / «Ференцварош», Угорщина)
Праві півзахисники:
1. Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія)
2. Марлос («Шахтар»)
3. Богдан Леднєв («Зоря»)
Нападники:
1. Роман Яремчук («Гент», Бельгія)
2. Жуніор Мораєс («Шахтар»)
3. Назарій Русин («Динамо»/»Зоря»)
Нагадаємо, що на Євро-2020 національна
збірна України гратиме в групі С, де її суперниками стануть збірні Нідерландів (матч між
ними відбудеться 14 червня в Амстердамі), Австрії (22 червня у Бухаресті) і або Румунії, або
переможець шляху D (18 червня у Бухаресті).

ПОНЕДІЛОК, 13 СІЧНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

13 — 19 січня

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

l НІХТО, КРІМ ТЕБЕ

У стилі ДіКапріо: Порошенко поділився
романтичним фото з дружиною
«Любов може торкнутись нас одного разу й назавжди…»
Фото з фейсбук–сторінки Петра Порошенка.

Лія ЛІС
кспрезидент України Петро
Порошенко підбив особисті фотопідсумки 2019 року,
пригадавши різні значущі робочі та
особисті моменти. До добірки, яку
оприлюднено на Facebook–сторінці політика, увійшла, зокрема, романтична світлина з дружиною Мариною (на фото), яка подарувала
йому 4 дітей.

Е

“

ІНТЕР
05.00 «Top Shop» 05.30
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером» 09.20, 18.00,
19.00, 02.35 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11.15,
12.25 Х/ф «СУТИЧКА»
14.00 Х/ф «НЕСТЕРПНА
ЖОРСТОКІСТЬ» 15.50
«Чекай на мене. Україна»
20.00, 03.20 «Подробиці»
21.00 Т/с «Несолодка
пропозиція» 22.00 «На Інтері Головна ялинка країни» 01.05
Х/ф «МОЯ РОДИНА ВЖЕ
ЛЮБИТЬ ТЕБЕ»

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
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти
справедливості 12+
17:00, 23:30 Історія одного
злочину 16+
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 4»

«І’m flying!» («Я лечу!») —
так підписав цю світлину
5-й Президент України.

Як інформує «Українська правда. TABLOID», подружжя у листопаді
сфотографувалося на тлі маяка у передмісті Галіфакса на шляху до Едмонта, що в Канаді.
І тут не можна не згадати відому

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»
13:05, 14:20 «Світ навиворіт
Індонезія»
15:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
20:15 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК - 1»
23:00 Х/ф «ДЕДПУЛ»

сцену з Кейт Вінслет та Леонардо ДіКапріо у «Титаніку» і пісню у виконанні
Селін Діон «My Heart Will Go On» («Моє

серце буде битись і битись»), де є такі
слова: «Любов може торкнутись нас
одного разу й назавжди…»

ВІВТОРОК, 14 СІЧНЯ
1+1

УКРАЇНА

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»
13:05, 14:20 «Світ навиворіт
Індонезія»
15:20 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
20:15 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК2»
22:45 Х/ф «ДЕДПУЛ 2»

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
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти
справедливості 12+
17:00 Історія одного злочину 16+
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 4»
23:20 Контролер

СТБ

06:40, 15:25 Т/с «Коли ми
вдома»
09:35 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
ІНТЕР
11:25 Х/ф «СНІГОПАД»
04.55 «Top Shop» 05.25, 22.00
13:10 Х/ф «ШКОЛА
«Слідство вели... з Леонідом
ВИЖИВАННЯ»
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 17:25, 21:55 «Відлік часу»
12.00, 17.40 Новини 07.10,
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
17:50 «Слідство ведуть
10.00 «Корисна програма»
екстрасенси» 16+
11.00, 12.25 Т/с «Мене звати
18:45 «Один за всіх» 16+
Мелек» 13.05 Х/ф «РИМСЬКІ
20:00 Т/с «Доньки - матері»
ПОБАЧЕННЯ» 14.50, 15.45
22:25 Т/с «Червона королева»
«Речдок» 16.35 «Речдок.
ICTV
Особливий випадок. Під чужим
іменем» 18.00, 19.00, 02.00
05:40 Антизомбі
Ток-шоу «Стосується кожного»
06:30 Ранок у великому місті
20.00, 02.45 «Подробиці» 21.00 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Т/с «Несолодка пропозиція»
Факти
23.45 Х/ф «ПОСТРІЛ В
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
БЕЗОДНЮ» 03.30 «Богині
10:05 Х/ф «ДЕСЯТЬ З
ефіру»
ПОЛОВИНОЮ БАЛІВ»

СТБ
06:05, 15:30, 17:50 Т/с «Коли
ми вдома»

11:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
11:55 Х/ф «БЕТХОВЕН 5»
13:45 Х/ф «СНІГОПАД»
17:25, 21:55 «Відлік часу»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
18:55 «Один за всіх» 16+
20:05 Т/с «Доньки - матері»
22:25 Т/с «Червона королева»

ICTV
05:20 Т/с «Відділ 44»
06:05 Антизомбі
06:55, 09:10 Секретний
фронт. Дайджест
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
09:40 Х/ф «КАТЕГОРІЯ 6:
ДЕНЬ КАТАСТРОФИ»
13:20, 16:20 Х/ф «СЬОМА
КАТЕГОРІЯ: КІНЕЦЬ
СВІТУ»
17:05 Х/ф «ПОЧАТКОВИЙ
КОД»
19:20 Надзвичайні новини
20:10 Багач - Бідняк
21:25 Т/с «Обмани себе»
22:45 Т/с «Шулер»

НОВИЙ КАНАЛ
05:30 Телемагазин
05:45 Абзац
07:10 Дешево та сердито
08:20 Т/с «Бібліотекарі»
11:00 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ
РАГНАРОКА»
13:10 Х/ф «ЯК ГРІНЧ УКРАВ
РІЗДВО»
15:05, 17:00 Kids Time
15:10 М/ф «Добрий
динозавр»
17:05 Кілька пародій 12+
19:00 Х/ф «РОЗПЛАТА»
21:00 Х/ф «КРОВНИЙ
БАТЬКО»
23:00 Х/ф «ЗАКАТАТИ В
АСФАЛЬТ»

часу 14.15, 20.45 У пошуках
істини 15.05, 23.40 Таємниці
Всесвіту 16.05, 21.45 Скарби
з горища 18.55 Містична
Україна 22.45 Полярний
ведмідь

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00 Х/ф «ЕКСТРЕМАЛЬНІ
ПОБАЧЕННЯ»
11:50, 17:15 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:30, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
19:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
23:50 Х/ф «СУПЕРСТЮАРД»

2+2
06:00, 11:30 «Шалені
перегони 2018»
08:25 «Джедаі. Дайджест
2018»
10:15, 18:15 «Спецкор»
10:55, 18:50 «Джедаі»
12:30 «Угон по-нашому»
14:25 Х/ф «НАЙКРАЩІ
СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ»
16:20 Х/ф «НАЙКРАЩІ
СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-2»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину-4»

ФУТБОЛ-1

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.50, 01.50 Правда життя
09.25, 00.40 Речовий доказ
10.35, 18.05 Сучасні дива
11.25, 17.05, 19.45 Під іншим
кутом 12.25 Боротьба за
виживання 13.25 Брама

08:00, 10:00, 23:40 Топ-матч
08:10 Динамо (З) - Ман Сіті.
Ліга чемпіонів УЄФА 10:15
Лаціо - Наполі. Чемпіонат Італії
12:05 Айнтрахт - Арсенал. Ліга
Європи УЄФА 13:55 Боруссія
(М) - Фрайбург. Чемпіонат
Німеччини 15:40, 22:30
Футбол NEWS 16:00 ПСЖ Монако. Чемпіонат Франції
18:00 Чемпіонат Франції.
Огляд туру. Прем’єра 18:55
Сельта - Реал. Чемпіонат
Іспанії 20:45 Чемпіонат Італії.
Огляд туру. Прем’єра 21:40
LIVE. Парма - Лечче. Чемпіонат
Італії

СЕРЕДА, 15 СІЧНЯ
13:15, 16:20 Х/ф «10, 5:
АПОКАЛІПСИС»
16:55 Х/ф «ЖИТТЯ»
20:15 Громадянська
оборона
21:20 Т/с «Обмани себе»
22:45 Т/с «Шулер»

НОВИЙ КАНАЛ
05:30 Телемагазин
05:45 Абзац
07:00 Дешево та сердито
08:10 Т/с «Бібліотекарі»
11:00 М/c «Кухня» 16+
15:15, 17:15 Kids Time
15:20 М/ф «Рататуй»
17:20 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ»
19:10 Х/ф «БАНДИТКИ»
21:00 Х/ф «ПАТРІОТ»

11:00, 17:15 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:30, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»

2+2
06:00 «Угон по-нашому»
08:00 Т/с «Рекс»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «Джедаі»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:55 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-3»
15:35 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-4»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину-4»

МЕГА

ФУТБОЛ-1

06.00 Бандитський Київ 08.25,
01.50 Правда життя 09.30,
00.40 Речовий доказ 10.40,
18.15 Сучасні дива 11.35, 17.15,
19.55 Під іншим кутом 12.35,
22.40 Боротьба за виживання
13.35 Ролан Биков 14.25, 20.55
У пошуках істини 15.15, 23.40
Таємниці Всесвіту 16.15, 21.45
Скарби з горища 19.05 Містична
Україна

06:10 Олександрія - Десна.
Чемпіонат України 08:10 Баварія
- Тоттенгем. Ліга чемпіонів
УЄФА 10:00, 15:40, 22:30
Футбол NEWS 10:15 Yellow.
Прем’єра 10:25 Інтер - Аталанта.
Чемпіонат Італії 12:10 Рома Вольфсберг. Ліга Європи УЄФА
13:55 Баєр - Вердер. Чемпіонат
Німеччини 15:55 Рома - Ювентус.
Чемпіонат Італії 17:45 Yellow
17:55 Чемпіонат Італії. Огляд
туру 18:50 Барселона - Бетіс.
Чемпіонат Іспанії 20:40 ПСЖ Монако. Чемпіонат Франції 22:45
Чемпіонат Франції. Огляд туру
23:40 Лаціо - Наполі. Чемпіонат
Італії

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Орел і Решка. Шопінг»
09:10, 19:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»

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»
13:05, 14:20 «Світ навиворіт
Індонезія»
15:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
20:15 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК 3: ВІДПЛАТА»
22:55 Х/ф «ХАЛК»

ІНТЕР
04.55 «Top Shop» 05.25, 22.00
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.00, 12.25
Т/с «Мене звати Мелек» 13.05
Х/ф «ЗАКОХАЙСЯ В МЕНЕ,
ЯКЩО НАВАЖИШСЯ» 14.50,
15.45 «Речдок» 16.35 «Речдок.
Особливий випадок. Під чужим
іменем» 18.00, 19.00, 01.45
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.30 «Подробиці» 21.00
Т/с «Несолодка пропозиція» 23.45
Х/ф «ТАНГО КОХАННЯ»

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
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти
справедливості 12+
17:00 Історія одного злочину 16+
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 4»
23:20 Гучна справа

СТБ
06:35, 15:35, 17:50 Т/с «Коли ми
вдома»
10:55 Х/ф «ШКОЛА
ВИЖИВАННЯ»
13:05 Х/ф «СПЕНГЛІШ
- ІСПАНСЬКА
АНГЛІЙСЬКА»
17:25, 21:55 «Відлік часу»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:05 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
18:55 «Один за всіх» 16+
20:05 Т/с «Доньки - матері»
22:25 Т/с «Червона
королева»

ICTV
05:40 Антизомбі
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Громадянська оборона
11:50, 13:20 Х/ф «НАЦІЯ
ПРИБУЛЬЦІВ»
14:00, 16:20 Х/ф «КРУТІ
ЧУВАКИ»

16:40 Х/ф «ПЛЯЖ»
20:15 Секретний фронт
21:20 Т/с «Обмани себе»
22:15 Т/с «Шулер»

НОВИЙ КАНАЛ
05:10 Зона ночі
05:35 Телемагазин
05:50 Абзац
06:30 Дешево та сердито
07:40 Т/с «Бібліотекарі»
10:20 М/c «Кухня» 16+
14:25, 16:10 Kids Time
14:30 М/ф «Індики: Назад у
майбутнє»
16:15 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ 2»
18:10 Х/ф «З МІРКУВАНЬ
СОВІСТІ»
21:00 Х/ф «НЕВЛОВИМІ»
23:00 Х/ф «ТІ, ЩО ВИЖИЛИ»

09:10, 19:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
11:00, 17:15, 23:50 Т/с «Мисливці
за реліквіями»
14:30, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»

2+2
06:00, 07:50 Т/с «Рекс»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «Джедаі»
11:00, 17:20 «Загублений світ»
14:05 Х/ф «ЕКСПАНСИВНА
КУЛЯ»
15:50 Х/ф «ЧАС СКАЖЕНИХ
ПСІВ»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину-4»

МЕГА

ФУТБОЛ-1

06.00 Бандитський Київ 08.15,
01.50, 03.35 Правда життя 09.20,
00.40 Речовий доказ 10.30, 18.15
Сучасні дива 11.25, 17.15, 19.55
Під іншим кутом 12.25, 22.40
Боротьба за виживання 13.25
Легендарні замки Закарпаття
14.15, 20.55 У пошуках істини
15.15, 23.40 Таємниці Всесвіту
16.15, 21.45 Скарби з горища
19.05 Містична Україна 02.50
Професія - альфонс

06:00, 22:20 Yellow 06:10 Львів
- Маріуполь. Чемпіонат України
08:00, 21:55 Топ-матч 08:10
Атлетіко - Ювентус. Ліга чемпіонів
УЄФА 10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:15 ПСЖ - Монако.
Чемпіонат Франції 12:05 Гент Вольфсбург. Ліга Європи УЄФА
13:55 Герта - Лейпциг. Чемпіонат
Німеччини 15:55 Інтер - Аталанта.
Чемпіонат Італії 17:40 «Бундесліга
weekly». Чемпіонат Німеччини
18:10 Вільярреал - Реал.
Чемпіонат Іспанії 19:55 LIVE. Нім
- Ренн. Чемпіонат Франції 22:45
Чемпіонат Італії. Огляд туру 23:40
Кальярі - Мілан. Чемпіонат Італії

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Орел і Решка. Шопінг»

П’ЯТНИЦЯ, 17 СІЧНЯ

ЧЕТВЕР, 16 СІЧНЯ
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»
13:05, 14:10 «Світ навиворіт
Індонезія»
15:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
20:15 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК
- 4»
22:50 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК:
ГАРНИЙ ДЕНЬ АБИ
ПОМЕРТИ»

ІНТЕР
04.55 «Top Shop» 05.25, 22.00
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.00, 12.25
Т/с «Мене звати Мелек» 13.05
Х/ф «АНЖ ТА ГАБРІЕЛЬ» 14.50,
15.45 «Речдок» 16.35 «Речдок.
Особливий випадок. Під чужим
іменем» 18.00, 19.00, 02.15
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.00 «Подробиці» 21.00
Т/с «Несолодка пропозиція» 23.45
Х/ф «ІГРИ ДОРОСЛИХ ДІВЧАТ»

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
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти
справедливості 12+
17:00 Історія одного злочину 16+
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 4»
23:20 Слідами 2019

СТБ
06:25, 15:30, 17:50 Т/с «Коли ми
вдома»
11:05 Х/ф «СПЕНГЛІШ
- ІСПАНСЬКА
АНГЛІЙСЬКА»
13:35 Х/ф «РОЗЛУЧЕННЯ ПОАМЕРИКАНСЬКИ»
17:25, 21:55 «Відлік часу»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
18:55 «Один за всіх» 16+
20:00 Т/с «Доньки - матері»
22:25 Т/с «Червона королева»

ICTV
05:35 Антизомбі
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Секретний фронт
13:20 Багач - Бідняк
14:20, 16:20 Х/ф «ПЛЯЖ»
16:50 Х/ф «ГЛИБОКОВОДНИЙ
ГОРИЗОНТ»
20:15 Антизомбі. Дайджест
21:20 Т/с «Обмани себе»
22:15 Т/с «Шулер»

НОВИЙ КАНАЛ
05:20 Телемагазин
05:35 Абзац
06:50 Дешево та сердито
08:00 Т/с «Бібліотекарі»
10:50 М/c «Кухня» 16+
15:05, 17:00 Kids Time
15:10 М/ф «Бігфут молодший:
Стань легендою»
17:05 Х/ф «ЗАГУБЛЕНИЙ СВІТ»
19:10 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
21:00 Х/ф «НЕ ГАЛЬМУЙ»
22:50 Х/ф «ВИХОДУ НЕМАЄ»

12.25, 22.40, 01.50 Боротьба за
виживання 13.25 Історія Києва
14.15, 20.45 У пошуках істини
15.05, 23.40 Таємниці Всесвіту
16.05, 21.45 Скарби з горища
17.05 Фестивалі планети 18.55
Містична Україна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Орел і Решка. Шопінг»
09:10, 19:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
11:00, 17:15 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:30, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»

2+2
06:00, 08:00 Т/с «Рекс»
09:55, 18:15 «Спецкор»
10:30, 18:50 «Джедаі»
11:05, 17:20 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
13:30 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
15:15 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВ’ЯТОГО
ЛЕГІОНУ»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21:40, 23:15 Т/с «CSI: Місце
злочину-4»

ФУТБОЛ-1

08:00, 22:45 Yellow 08:10 Реал
- Брюгге. Ліга чемпіонів УЄФА
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:15 Монако - ПСЖ. Чемпіонат
Франції 12:05 Ференцварош Лудогорець. Ліга Європи УЄФА
13:55 Боруссія (М) - Вердер.
Чемпіонат Німеччини 15:55 Лаціо
- Наполі. Чемпіонат Італії 17:55
Барселона - Валенсія. Чемпіонат
Іспанії 19:45 Чемпіонат Італії.
МЕГА
Огляд туру 20:40 Інтер - Аталанта.
Чемпіонат Італії 22:55 «Бундесліга
06.00 Бандитський Київ 08.20,
02.50 Правда життя 09.20 Речовий weekly». Чемпіонат Німеччини
23:40 Андерлехт - Гент. Чемпіонат
доказ 10.30, 18.05 Сучасні дива
11.25, 19.45 Під іншим кутом
Бельгії

СУБОТА, 18 СІЧНЯ
1+1
06:05, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 Х/ф «ХАЛК»
12:25 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК - 1»
15:00 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК - 2»
17:30 «Вечірній квартал»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Новорічний Вечірній
квартал»

ІНТЕР
04.50 «Top Shop» 05.20 «Чекай
на мене. Україна» 07.00 Х/ф
«ЖИВЕ ТАКИЙ ХЛОПЕЦЬ» 09.00
«Готуємо разом. Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма» 11.00
Х/ф «КАР’ЄРА ДІМИ ГОРІНА»
13.00 Х/ф «ПОКРОВСЬКІ
ВОРОТА» 15.40 Х/ф «ПІЧКИЛАВОЧКИ» 17.40, 20.30 Т/с
«Несолодка пропозиція» 20.00,
02.25 «Подробиці» 22.20 Т/с
«Рідкісна група крові» 02.55
«Україна вражає» 03.25 «Орел і
Решка. Курортний сезон»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:10, 15:20 Т/с «Скарбниця
життя»
17:00, 21:00 Т/с «Мій найкращий
ворог»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Два життя»

19:00 «Х-Фактор»
21:45 Т/с «Садівниця»

ICTV
05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:25, 12:45, 18:45 Факти
05:50 Особливості національної
роботи
09:15 Скетч-шоу «На трьох»
16+
13:00 Дизель шоу 12+
16:45 Х/ф «ПТАШКА НА ДРОТІ»
19:10 Х/ф «ЯК ВИКРАСТИ
ХМАРОЧОС»
21:00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА»
23:00 Х/ф «ПОГРАБУВАННЯ
ПО-ІТАЛІЙСЬКИ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:45 Телемагазин
06:00 Таємний агент
07:10 Таємний агент.Пост-шоу
09:00 Ревізор
11:00 Х/ф
«НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ»
13:00 Х/ф «ІЗ ПАРИЖА З
ЛЮБОВ’Ю»
14:50 Х/ф «НЕ ГАЛЬМУЙ»
16:35, 18:45 Kids Time
16:40 М/ф «Тачки 3»
18:50 Х/ф «НА ДРАЙВІ»
21:00 Х/ф «МЕХАНІК»
22:50 Х/ф «РОЗПЛАТА»

МЕГА

06.00 Бандитський Київ 08.35,
00.35 Містична Україна 09.25
Україна: забута історія 11.55
Речовий доказ 13.05, 21.00 НЛО
СТБ
з минулого 14.40, 22.40 Сучасні
06:40 Т/с «Доньки - матері»
дива 15.35 Таємниці Всесвіту
13:05 Х/ф «ДРУЖИНА
16.30 Фестивалі планети 17.30,
НАПРОКАТ»
23.35 Боротьба за виживання
15:20 Х/ф «ПЕРЕЖИТИ РІЗДВО» 18.30 Місто, яке зрадили 19.15
17:05 Х/ф «ПОБАЧЕННЯ
1377 спалених живцем 20.05
НАОСЛІП»
Богдан Ступка 01.25 Наші

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»
13:05, 14:20 «Світ навиворіт - 5:
Індонезія»
15:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
20:15, 22:10 «Ліга сміху»

ІНТЕР
05.00 «Top Shop» 05.30, 22.00
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.00, 12.25
Х/ф «ВЕЛИКЕ ВЕСІЛЛЯ» 13.05
Х/ф «ЯК УКРАСТИ ДІАМАНТ»
14.50, 15.45, 23.50 «Речдок» 16.35
«Речдок. Особливий випадок. Під
чужим іменем» 18.00, 01.35 Токшоу «Стосується кожного» 20.00
«Подробиці тижня» 03.05 «Україна
вражає»

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
11:30 Реальна містика
12:30, 15:30 Т/с «Тайсон»
17:00 Історія одного злочину 16+
20:00 Гучна справа
21:00, 23:30 Т/с «Краще за всіх»

СТБ
06:35, 15:30 Т/с «Коли ми вдома»
11:10 Х/ф «РОЗЛУЧЕННЯ ПОАМЕРИКАНСЬКИ»

13:05 Х/ф «У ДЗЕРКАЛА ДВА
ОБЛИЧЧЯ»
17:25 «Відлік часу»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
17:50 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
18:35 Х/ф «ПЕРЕЖИТИ РІЗДВО»
20:10 Х/ф «ПОБАЧЕННЯ
НАОСЛІП»
22:25 Х/ф «ДРУЖИНА
НАПРОКАТ»

ICTV
05:35 Антизомбі
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:05 Антизомбі. Дайджест
11:00, 13:15 Х/ф «ЖИТТЯ ГІРШЕ
ЗВИЧАЙНОГО»
13:25, 16:20, 22:45 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
20:05 Дизель шоу 12+

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Телемагазин
05:15 Дешево та сердито
07:15, 09:00 Kids Time
07:20 М/ф «Індики: Назад у
майбутнє»
09:05 Пацанки. Нове життя
16+
17:10 Х/ф «ЕВАН ВСЕМОГУТНІЙ»
19:10 Х/ф «ІЗ ПАРИЖА
З ЛЮБОВ’Ю»
21:00 Х/ф «КРУТІ СТВОЛИ»
22:50 Х/ф «ЗАТЯТИЙ
МАЧО»

16.20, 21.45 Скарби з горища
17.20, 20.00 Фестивалі планети
19.10 Містична Україна 04.00 Код
доступу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:25, 21:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
11:15 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14:50, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:45 Х/ф «МИСЛИВЦІ»
19:20 Х/ф «ВЕЛИКА ГРА»

2+2
06:00, 07:55 Т/с «Рекс»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «Джедаі»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
14:00 Х/ф «НОКАУТ»
15:50 Х/ф «ВІДПОВІДЬ»
19:25 Х/ф «У ТИЛУ ВОРОГА:
ВІСЬ ЗЛА»
21:15 Х/ф «У ТИЛУ ВОРОГА:
КОЛУМБІЯ»
23:10 Х/ф «КОМАНДА 8: У ТИЛУ
ВОРОГА»

ФУТБОЛ-1

08:00 Челсі - Аякс. Ліга чемпіонів
УЄФА 09:50, 19:30 Yellow 10:00,
15:40, 22:15 Футбол NEWS 10:15
Лаціо - Наполі. Чемпіонат Італії
12:05 Арсенал - Стандард. Ліга
Європи УЄФА 13:55 Баварія Боруссія (Д). Чемпіонат Німеччини
МЕГА
15:55 Монако - ПСЖ. Чемпіонат
06.00 Бандитська Одеса 08.35,
02.50 Правда життя 09.40 Речовий Франції 17:45 Барселона Севілья. Чемпіонат Іспанії 19:40
доказ 10.50, 18.20 Сучасні дива
Рома - Ювентус. Чемпіонат Італії
11.45 Під іншим кутом 12.45,
22.40, 01.50 Боротьба за виживання 21:25 LIVE. Мехелен - Стандард.
Чемпіонат Бельгії 23:25 Чемпіонат
13.45 Історія українських земель
Італії. Передмова до туру 23:55
14.35, 21.00 У пошуках істини
15.20, 23.40 Таємниці Всесвіту
Інтер - Аталанта. Чемпіонат Італії

НЕДІЛЯ, 19 СІЧНЯ
К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Земля до початку
часів»
08:35 «Ух ти show»
09:15 Х/ф «АРЛО: БАЛАКУЧЕ
ПОРОСЯ»
10:50 Х/ф «ПАСТКА ДЛЯ
ПРИВИДА»
12:40 Х/ф «ВЕЛИКА ГРА»
14:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
22:30 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Т/с «Рекс»
07:55 «Джедаі. Дайджест 2018»
08:55 «Загублений світ»
15:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛІ
СКАРБІВ»
16:55 Х/ф «У ТИЛУ ВОРОГА:
ВІСЬ ЗЛА»
18:45 Х/ф «ОСТАННІЙ ЗАМОК»
21:10 Х/ф «ПРИНЦ»
22:55 Х/ф «БЛАДРЕЙН»

ФУТБОЛ-1
08:15 Ліверпуль - Зальцбург.
Ліга чемпіонів УЄФА 10:00,
15:40, 22:30 Футбол NEWS 10:15
Yellow. Прем’єра 10:25 Мехелен
- Стандард. Чемпіонат Бельгії
12:10 Селтік - Лаціо. Ліга Європи
УЄФА 13:55 Шальке - Боруссія
(М). Чемпіонат Німеччини 15:55
«Бундесліга weekly». Чемпіонат
Німеччини 16:25 LIVE. Аугсбург Боруссія (Д). Чемпіонат Німеччини
17:15, 21:30 Yellow 18:55
Чемпіонат Іспанії. Передмова
до туру 19:25 LIVE. Осасуна Вальядолід. Чемпіонат Іспанії
21:25, 23:40 Топ-матч 21:40 LIVE.
Наполі - Фіорентина. Чемпіонат
Італії 23:50 Реал - Севілья.
Чемпіонат Іспанії

1+1
06:00 Мультфільм
06:25, 07:10 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Світ навиворіт»
10:15 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК 3: ВІДПЛАТА»
12:55 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК - 4»
15:30 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК:
ГАРНИЙ ДЕНЬ АБИ
ПОМЕРТИ»
17:30 М/ф «Співай»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10»
23:40 Х/ф «ДЕДПУЛ 2»

ІНТЕР
05.25, 11.00 «Орел і Решка.
Івлєєва vs. Бєдняков» 06.10
Х/ф «ПРИГОДИ ПЕТРОВА
І ВАСЄЧКІНА, ЗВИЧАЙНІ І
НЕЙМОВІРНІ» 09.00 «Готуємо
разом» 10.00 «Орел і Решка.
Дива світу» 12.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження. 3 сезон» 13.00
Х/ф «ПРИГОДИ РЕМИ» 15.00
Т/с «Мене звати Мелек» 20.00
«Подробиці» 20.30 Х/ф «ЛЮБОВ
З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ В ІНДІЇ»
22.25 Х/ф «ЛЮБОВ З ПЕРШОГО
ПОГЛЯДУ НА БОРА БОРА» 00.25
«Речдок»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00 Т/с «Мій найкращий ворог»
13:00 Т/с «Краще за всіх»
17:10, 21:00 Т/с «Скляна кімната»
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
23:00 Т/с «Два життя»

СТБ
05:30 «Хата на тата» 12+
14:20 Т/с «Садівниця»

18:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
19:55 «Один за всіх» 16+
22:15 «Детектор брехні» 16+

ICTV
05:05, 12:45, 18:45 Факти
05:30 Не дай себе обдурити
06:15 Громадянська оборона
07:10 Антизомбі. Дайджест
08:00 Секретний фронт. Дайджест
08:55 Т/с «Відділ 44»
12:30, 13:00 Х/ф
«ПОГРАБУВАННЯ ПОІТАЛІЙСЬКИ»
14:40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА»
16:45 Х/ф «ЯК ВИКРАСТИ
ХМАРОЧОС»
20:30 Х/ф «ПАСАЖИР»
22:40 Х/ф «ШВИДШЕ КУЛІ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:25 Телемагазин
05:40 Таємний агент
06:50 Таємний агент.Пост-шоу
08:40 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ
РАГНАРОКА»
10:35, 12:35 Kids Time
10:40 М/ф «Тачки 3»
12:40 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
14:40 Х/ф «НА ДРАЙВІ»
16:50 Х/ф «МЕХАНІК»
18:40 Х/ф «ПРОФЕСІОНАЛ»
21:00 Х/ф «ШАЛЕНА КАРТА»
22:50 Х/ф «ПАТРІОТ»

Бігун на довгі дистанції 20.10
Мерилін Монро 01.20 Скарб.UA

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Земля до початку часів»
08:30 «Ух ти show»
09:35 Х/ф «ПАСТКА ДЛЯ
ПРИВИДА»
11:20 Х/ф «МИСЛИВЦІ»
13:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
22:40 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 «Угон по-нашому»
08:00 «Джедаі. Дайджест 2018»
09:00 «Він, вона та телевізор»
14:55 Х/ф «У ТИЛУ ВОРОГА:
КОЛУМБІЯ»
16:30 Х/ф «КОМАНДА 8: У ТИЛУ
ВОРОГА»
18:20 Х/ф «ВЕСЕЛІ КАНІКУЛИ»
20:15 Х/ф «РАБОТОРГІВЛЯ»
22:05 Х/ф «ПОВОРОТ З ТАХО»
23:50 Т/с «Зустрічна смуга»

ФУТБОЛ-1

07:45, 15:10, 21:10 «Бундесліга
weekly». Чемпіонат Німеччини 08:15
Ман Сіті - Аталанта. Ліга чемпіонів
УЄФА 10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:15 Аугсбург - Боруссія
(Д). Чемпіонат Німеччини 12:05
МЕГА
Огляд вівторка. Ліга чемпіонів УЄФА
12:55 LIVE. Мальорка - Валенсія.
06.00 Бандитська Одеса 07.45,
Чемпіонат Іспанії 13:45, 16:45,
00.30 Містична Україна 08.35
23:40 Yellow 14:55, 18:50, 20:55
Україна: забута історія 11.05
Речовий доказ 12.15, 21.00 НЛО з Топ-матч 15:55 LIVE. Лечче - Інтер.
минулого 13.55, 22.35 Сучасні дива Чемпіонат Італії 17:55 Огляд
середи. Ліга чемпіонів УЄФА 18:55
14.50 Таємниці Всесвіту 15.50
LIVE. Андерлехт - Брюгге. Чемпіонат
Фестивалі планети 16.50, 23.30
Бельгії 19:45 Футбол Tables 21:40
Боротьба за виживання 17.50
LIVE. Ювентус - Парма. Чемпіонат
Актори-фронтовики 18.30 Юрій
Італії 23:50 Герта - Баварія.
Нікулін 19.15 Володимир Басов.
Чемпіонат Німеччини

Що віщують зорі
Гороскоп на 13 — 19 січня
ОВЕН. Усе складається якнайкраще.
Далекі подорожі будуть успішними. Не
займайтеся дріб’язковими справами,
близькі вас у всьому підтримають. У
вихідні можете розслабитися в компанії
друзів. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
ТЕЛЕЦЬ. Вирішуючи назрілі проблеми, проявіть холоднокровність і рішучість в діях. На вас чекає удача в подорожах. Обов’язково відвідайте батьків
або хоча б зателефонуйте їм. Вихідні проведіть з дітьми на природі. Сприятливий день —
вівторок, несприятливий — п’ятниця.
БЛИЗНЮКИ. Доведеться швидко
реагувати на зміну обстановки. Труднощі можуть вивести вас із рівноваги,
не розслабляйтеся. У вихідні можливі
цікаві знайомства. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — середа.
РАК. Вдалий час для реалізації творчої енергії. Мистецтво компромісів
дасть змогу добитися підтримки від начальства. Вихідні не дадуть можливості
розслабитися, тож доведеться проявити
всю вашу силу волі. Сприятливий день — середа,
несприятливий — понеділок.
ЛЕВ. Ви неповторні — успіх у коханні забезпечений! Натхнення допоможе
створити чудові мистецькі речі. Але
щоб домогтися більшого, треба добре
попрацювати. У вихідні є шанс помиритися з тими, з ким давно у сварці. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — четвер.
ДІВА. Домашні попросять допомоги у вирішенні проблем. Постарайтеся
виправдати їхню довіру. На роботі не
соромтеся виявляти індивідуальність.
Вихідні варто провести у спокійній обстановці. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — субота.
ТЕРЕЗИ. На вас чекає багато спілкування — вразьте своїм красномовством! Гарний час для самоосвіти.
Неробство протипоказане. Не варто
з’ясовувати стосунки з батьками. Вихідні
проведіть творчо. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — середа.
СКОРПІОН. Сміливіше розширюйте
сферу діяльності, відкривайте нові перспективи. Можлива поїздка до далеких
родичів. Будьте коректні в спілкуванні
— невинний жарт може спровокувати
скандал. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Постарайтеся не розмінюватися на дрібниці. Забудьте про
практичність — подаруйте близьким
людям дорогі подарунки. Незабаром
можете одержати премії та інші несподівані доходи. Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
КОЗЕРІГ. Варто зайнятися собою.
Прислухайтеся до інтуїції, робіть те, що
вам хочеться. Будуйте плани й починайте діяти. У вихідні постарайтеся придбати що–небудь екстравагантне. Сприятливий день — четвер, несприятливий — п’ятниця.
ВОДОЛІЙ. На вас чекають приємні
зміни — зараз гарний час для авантюрних проєктів. Ви можете відчути апатію
та втому, але не турбуйтеся — успіх не
за горами. Вихідні присвятіть особистим
справам. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — понеділок.
РИБИ. Проявіть себе: зараз час реалізувати амбіції. Головне — цілеспрямованість і бійцівські якості. Задумайтеся
про нову роботу. Можна зробити рішучий крок — ви не пошкодуєте. У вихідні
влаштуйте вечірку. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — субота.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

«Щедрий вечір,
добрий вечір –
добрим людям
на здоров’я!»
Здається, січень — то нескінченна вервечка свят. А значить — гостини,
спілкування, частування… Тож і нові оригінальні рецепти зовсім не зайві.
Готуйте — і нехай смакує і вам, і вашим гостям! Веселих празників!
Фото kordon.in.ua.

«ЦІКАВИНКА»
Звичний салат із крабових
паличок можна подати у новій
варіації. Яблуко надасть йому
контрасту смаків, відмінно відтіняючи солодкість кукурудзи
Інгредієнти: 250 г крабових
паличок, 4 яйця, 1 велике яблуко,
Фото mandru.org.
150 г консервованої кукурудзи,
1 скибочка лимона, 3 ст. л. майонезу, сіль та перець — за смаком.
Приготування. Очищене яблуко наріжте кубиками і скропіть
лимонним соком. Додайте покраяні кубиками крабові палички,
яйця та всипте кукурудзу, посоліть, поперчіть за смаком. Заправте
салат майонезом і перемішайте. Можна дати йому трохи настоятися, а можна подавати одразу.

«ВЕНЕЦІЯ»
Ситна закуска, яскрава і
дуже смачна. Ще й готується неймовірно швидко, адже
продукти для цього салату не
потрібно попередньо відварювати
Інгредієнти: 300 г моркви,
Фото osoblyva.com.
1–2 свіжі огірки (200 г), 250 г напівкопченої ковбаси, 200 г твердого сиру, пів банки консервованої
кукурудзи (180–200 г), майонез, сіль, перець — за смаком.
Приготування. Моркву й огірки натираємо на тертці для моркви по-корейськи, перекладаємо в миску, зцідивши сік з огірка.
На великій тертці натираємо сир. Ковбасу нарізаємо соломкою.
Додаємо кукурудзу, сіль і перець, заправляємо салат майонезом,
перемішуємо, викладаємо в салатник, оздоблюємо — і можна
подавати до столу.

«ІДЕАЛ»
Справді ідеальне поєднання
простих інгредієнтів надає страві
свіжості і робить її особливою
Інгредієнти: 250 г курячого філе,
100 г сиру фета чи бринзи, 3 варені
яйця, 1 перець болгарський, 150 г винограду кишмиш (або інший без кістоФото poradnytsya.info.
чок), 2–3 ст. л. домашнього майонезу,
сіль, перець, зелень петрушки — за смаком.
Приготування. Курятину відварити з додаванням спецій, остудити, покраяти невеликими кубиками. Виноград без кісточок, якщо
великий, розрізати навпіл або на 4 частини. Яйця і болгарський перець дрібно порізати. Вимішати всі інгредієнти. Заправити майонезом
і спеціями, прикрасити.

ОСЕЛЕДЦЕВІ РУЛЕТИКИ
Така страва прикрасить навіть
святковий стіл
Інгредієнти: 2 оселедці слабосолені, 2–3 перчини гострі, зелень, 20 г
кореня петрушки, 1 велика цибулина,
2 ст. л. олії, 3 ст. л. овочевого бульйону
або рибної юшки (або води), 150 мл
Фото budetvkusno.com.ua.
оцту (3%), сіль, цукор, лавровий листок, перець запашний, кориця, гвоздика, мускатний горіх — за смаком.
Приготування. Оселедці обробити на чисте філе. Цибулю і корінь петрушки почистити, нарізати тонкою соломкою, залити оцтом,
водою або бульйоном, додати спеції і проварити 5–7 хвилин. Коли
схолоне, влити олію. Філе оселедця розрізати на частинки, зручні для
згортання. У кожен шматок рибки покласти смужку перцю і скрутити
рулетиками (за потреби можна скріпити шпажками). Щільно укласти їх у ємність, що не окислюється, залити маринадом із цибулею
та петрушкою і поставити в холодильник на 6–8 годин. При подачі
викласти на блюдо й оздобити зеленню.

ТОРТ ІЗ КУРЯТИНИ
Перекладені найрізноманітнішою начинкою коржі давно перестали бути лише десертом і посіли почесне місце серед
закусок
Інгредієнти: 400 г курячого
філе, 450 мл кефіру, 2 яйця, 4 ст. л.
(з чубком) борошна, 1 ч. л. солі,
Фото youtube.com.
1 ч. л. чорного перцю, 0,5 ч. л. мускатного горіха, 1 ч. л. розпушувача
для тіста; для начинки — 250 г майонезу, 2 плавлені сирки, 2 мариновані огірки, 15–20 оливок, пучок зелені, 3–4 зубки часнику.
Приготування. За допомогою блендера чи кухонного комбайна з курятини, яєць, борошна, розпушувача, кефіру, солі і спецій
приготувати тісто за консистенцією як густа сметана. Сковороду
розігріти, злегка змастити олією, викласти кілька ложок тіста, розрівняти по всій площині пательні і на середньому вогні посмажити
млинець. Їх виходить 6–8 залежно від величини сковорідки. Поки
млинці схолонуть, готуємо начинку. Для цього слід натерти на середній тертці огірки, перекласти їх на сито, щоб позбутися надлишку рідини, а тим часом потерти оливки (або дуже дрібно нарізати),
сирки, пропустити через прес часник, зелень дрібно посікти. Заправити ці інгредієнти майонезом, ретельно вимішати і перемастити
всі млинці. Верх торта притрусити тертим сиром, можна прикрасити зеленню чи оливками.

М’ЯСНЕ АСОРТІ
Чудова альтернатива магазинним делікатесам!
Інгредієнти: 1,5 кг свинячого
ошийка, 700 г яловичини (вирізки),
2 курячі грудки, 100 мл олії, 1,5 ст. л.
солі, 1 головка часнику, 2 ст. л желатину,
1 ч. л. приправи «Чилі гострий», 1 ч. л.
Фото poradnytsya.info.
приправи до м’яса. Знадобляться також
нитки, марля, рукав для запікання.
Приготування. Змішайте в чашці олію, сіль, спеції, часник (потертий на дрібній тертці або пропущений через прес) і желатин.
Тим часом шматок свинини понадрізайте впоперек з інтервалом
1,5–2 см, чергуючи надрізи — у вигляді гармошки послідовно зверху
і знизу, але не доводячи їх до краю. Яловичину і курятину поріжте
як на відбивні, кожен шматочок змастіть приготованим розчином із
желатином і повкладайте їх у надрізи у свинині, перед цим змастивши
і їх. Щільно загорніть свинячий ошийок із вставками яловичини й
курятини у марлю і перев’яжіть нитками, помістіть у рукав для запікання і готуйте в духовці приблизно 1,5 години. Наприкінці розріжте
рукав, а вийнявши м’ясо з духовки, помістіть його під невеличкий
прес (наприклад, покладіть зверху кухонну дошку). Перед подачею
до столу наріжте навскісними скибочками.

ФАРШИРОВАНІ
ПЕЧЕРИЦІ
Проста й апетитна закуска.
Гриби виходять соковитими і смачними, начинка з картоплі і сиру додає
Фото mandru.org.
ситності
Інгредієнти: 16 печериць, 3 варені картоплини,
150 г сиру, 3 ст. л. майонезу, 3 зубчики часнику, зелень, сіль та чорний мелений перець — за смаком.
Приготування. Натираємо варену картоплю і
сир, часник очищаємо і пропускаємо через прес.
Миємо, обсушуємо і дрібно січемо зелень, змішуємо
ці інгредієнти, солимо і перчимо до смаку, додаємо
майонез. У грибів акуратно видаляємо ніжки, а капелюшки наповнюємо підготовленою начинкою (До
речі, за бажанням, до неї можна додати й дрібно посічені ніжки). Запікаємо в розігрітій до 200 градусів
духовці протягом 15 хвилин.

СМЕТАННИЙ
МУС
ІЗ ЛОСОСЕМ
Вказаної кількості продуктів
вистачає для середнього сімейного застілля. Якщо
Фото dvagusya.com.ua.
гостей очікується багато, краще подвоїти інгредієнти.
Інгредієнти: 100 г лосося холодного копчення, 100 г малосольного лосося, 150 г домашньої
сметани (можна замінити вершками 30%), 125 г
вершкового сиру (Філадельфія, Альметте), сіль до
смаку, 1 ст. л. желатину, кілька гілочок кропу, цедра
1 лимона.
Приготування. Желатин замочіть у невеликій кількості води на 15–20 хвилин — доки добре
набухне. У невеликий сотейник влийте сметану і
на повільному вогні доведіть майже до кипіння,
але не кип’ятіть, зніміть з вогню, введіть желатин і
вершковий сир. Вимішайте до однорідності, трохи
остудіть і додайте порізаний маленькими кубиками лосось, сіль за смаком, дрібно посічений кріп
і натерту цедру лимона. Ретельно перемішайте.
Форму застеліть харчовою плівкою, викладіть
сметанну масу, розрівняйте і кілька разів легенько струсніть або стукніть формою по столу, щоб
утрамбувалося.
Поставте в холодильник на 6–8 годин до повного застигання. За допомогою плівки вийміть мус
із форми, поріжте порційними шматочками, прикрасьте кропом і подавайте на стіл.
До речі. Можна викласти масу у святкову
форму (скажімо, ялинку чи серце), підійде і силіконова, але застеляти харчовою плівкою все
одно буде потрібно.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

«Матвію Юрійовичу, як кажуть
ваші колеги, ми вас розгадали…»
І нехай славнозвісний Микола Вересень в ефірі телеканалу
«Прямий» жартома представляється, що він — це ви, та читачів
«Цікавої газети на вихідні» не проведеш. Бо вони належать до тих,
хто має голову не для того, щоб тільки кашкет носити! І як би ми
вас не шифрували, не заховували, не втаємничували — вийшло
як у фільмі «Діамантова рука»: «У вас ус отклеился»… Тобто у нас,
Матвію Юрійовичу. Бо читачі код до завдання таки підібрали.
Звісно, не всі, але 12 розумників на Україну знайшлося

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
49 (2019)
З особистого досьє героя,
фото якого сьогодні ми заховали. Народився в Західній Україні.
Підкорював столиці щонайменше
трьох країн. Прізвище дружини таке
ж, як і у відомого колоритного форварда збірної СРСР кінця 1970–х —
першої половини 1980–х років. Його
ж — від народження асоціювалося з
деревами і відомою королевою. Проте у нинішньому прізвищі нашого героя є і початок назви країни–сусіда
України, і аж ціла держава в Африці, і
популярний суфікс, а закінчується на
польський манер… А ось імені свого
він не змінював — і присвячене воно
співавторові однієї з найпопулярніших книг.
Робота. Поміняв їх багато не в
одній країні. Пов’язані і з «Пригодами
капітана Врунгеля», і з детективами, і навіть з епізодом із «Причинної»
Тараса Шевченка, де згадується про
те, що сталося, коли щось зробила
одна тварина… Зараз назва місця, де
працює, активно використовується
у стоматології і математиці.
До речі, багато хто з вас має змогу зустрічатися з ним щонайменше
5 разів на тиждень. А то й більше.
Чиє фото ми заховали у гарбузі?
Одразу процитуємо лист переможця історій, як шукали правильну
відповідь: «Добрий день! Коли про-

l ФОТОФАКТ

Фото detector.media.

ле для тих, хто не в курсі, про
що ми так розбалакались,
повторимо запитання, відповідь на яке, по суті, вже й озвучили.

глянув завдання, відчув, що цю людину таки знаю. Ще раз читаю, і перша
африканська держава, яка згадалася
— Гана на заході континенту, колишня колонія Великої Британії Золотий
Берег. Географія була одним із моїх
улюблених шкільних предметів, у
той час міг назвати всі країни світу,
їхні столиці і керівників, а не тільки
радянських республік. Це й стало
ключем до розгадки. І автоматично спливло — Ганапольський, бо ж
і найближча до Волині євросоюзна
сусідка Польща позначена у цьому
прізвищі. Невже ж це той самий Матвій? До речі, тезко апостола, автора
єдиного з чотирьох Євангелій, написаного арамейською, земною мовою
Ісуса Христа.
Справді, ми маємо змогу нині
зустрічатися щодня у будні з паном
Ганапольським — ведучим програми «Ехо України» в етері телеканалу
«Прямий» (так називають і кут у математиці, і бажаний зуб (або пломбування його каналу. — Г. Г.). Хто ж не
знає цього маститого журналіста,
що працював і на радіостанції «Ехо
Москви», і на грузинській телевізії?
Однак уродженець славного Львова
повернувся в Україну, щоб свій талант віддати Батьківщині. Було цікаво
дізнатися, що Матвій Юрійович спочатку мав прізвище Марголіс (отож,
королева Марго + ліс). А його дружиною, як підказала Вікіпедія, є грузинська журналістка Тамара Шенгелія
— землячка знаменитого нападника
тбіліського «Динамо» і збірної СРСР
Рамаза Шеншелії, чемпіона 1978–го,
найкращого футболіста 1978 і 1981
років.
Виявляється, що наш герой не
лише журналіст, а й режисер платі-

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
2 (2020)

«Матвію Юрійовичу, і як наша прихована реклама? ☺»

вок–авдіоказок «Пригоди капітана
Врунгеля» і «Слідство ведуть колобки» (згадаймо, скільки радости мали
тодішні діти від цих творів!). А ще він
— письменник–фантаст, публіцист і
навіть кіноактор!
Принагідно хочу привітати добродія Матвія Ганапольського з не-

“

прима Волинського академічного
обласного українського музично–
драматичного театру імені Тараса
Шевченка, народна артистка України, уродженка славного Канева
Черкаської області Людмила Приходько. З її легкої руки національна
купюра із зображенням геніального

Виявляється, що наш герой — Матвій Ганапольський
— не лише журналіст, а й режисер платівок–
авдіоказок «Пригоди капітана Врунгеля» і «Слідство
ведуть колобки» (згадаймо, скільки радости мали
тодішні діти від цих творів!). А ще він — письменникфантаст, публіцист і навіть кіноактор!

щодавнім днем народження й побажати здоров’я та творчих успіхів і
надалі. А наразі дякую панові Грицькові за ще одне цікаве завдання», —
написав нам Андрій Куява з Ковеля,
що на Волині.
А ми вам, пане Андрію, віддячуємо гучними оплесками і чесно заробленими 150 гривнями.
Далі ж нам довелося проводити
жеребкування, щоб визначити двох
володарів 100 гривень, які надіслали есемеску з правильною відповіддю «Ганапольський» («Матвій
Ганапольський»). Провела його

Тараса Шевченка відправляється до
Світлани Кібич із селища Голоби
Ковельського району Волині і
Тамари Бершадської з села Бродецьке Катеринопільського району Черкаської області.
Вітаю з першими перемогами у
2020 році! І хай ці 366 днів будуть для
вас тільки успішними.
А перед тим, як оголосити нове
завдання, нагадую: щоб отримати
призові, треба відправити на адресу редакції копії першої та другої
сторінок свого паспорта, а також
ідентифікаційного коду (номер те-

Фото Platinum studio.

«Деякі люди ніколи
не мали народитися»
Бразильська фірма Platinum Studio випустила
рекламу презервативів із президентом Російської
Федерації Володимиром Путіним (на фото)
слоган такий: «Деякі люди не повинні були народитися
ніколи». Бразильці помістили Путіна в гумовий виріб, закликаючи використовувати презервативи для запобігання небажаній вагітності.
А наш президент вітав кривавого тезку Вову з Новим роком.

Її

Відповіді на сканворд
за 3 січня

Грицько ГАРБУЗ
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Сподіваємось, ви знову зібралися
за святковим столом, але тримаєте в руках не тільки чарки, а й хтось
вже й узяв «Цікаву газету на вихідні» і
перед тим, як озвучити нове завдання, промовив: «За Грицька Григоровича Гарбуза!» ☺ Після цього маєте
приглядатися до столу, бо цей продукт неодмінно має на ньому бути,
хоча мало хто й на нього зверне увагу під час такого пишного застілля.
Щоправда, у гарбузі ми заховали не
цей продукт, а слово, пов’язане з
ним. Воно означає особливу подяку,
про яку, як і кожен третій китаєць
(китайка), ще мріє бабуся Тамара
Сергіївна, але вже має баба Галина
Степанівна. Ця подяка регулярно надавалась мужнім у Стародавньому
Римі і їхнім батькам–дідам. З нею і
пов’язана мрія бабусі Тамари Сергіївни. До речі, захопливими словами про
особливу подяку закінчує своє звертання один навчитель із оповідання
всесвітньо відомого Антона Чехова.
Що за слово ми заховали у гарбузі?
Відповідь треба надіслати до
22 січня тільки у вигляді sms–повідомлення на номери: 050-1354776
і 067-2829775 (наприклад: «Відро»,
«Три яблука», «Володимир Зеленський»).
Увага: з одного номера можна
відправляти лише одне sms! Цей номер і братиме участь у жеребкуванні
в розіграші призових 200 гривень,
якщо правильних відповідей буде
більше двох.
А ще спеціальний приз —
150 гривень — отримає той, хто в
листі на поштову адресу (43 025,
Луцьк, просп. Волі, 13) чи електронну tsikava.gazeta@gmail.
com найяскравіше опише, як шукав
чи шукали правильну відповідь.
Будьте моцні! І крепкі! Тобто
крепко–моцні!
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l ДО СЛІЗ
Фото 032.ua.

…Ілля став частим гостем у доброї сусідки. Бувало, п’яний Степан товк у її двері й
голосно запитував:
— Гей, музикантша, мій малий в тебе?
Коли Вероніка давала приватні уроки,
хлопчик сидів тихо, слухав музику. Або ма-

“
Хлопчик повірив у казку після слів: «Допоможеш мені прибрати ялинку?».

Намалюю різдвяну мелодію…
Нові сусіди заселилися в квартиру після смерті баби Нусі. Так називали Наталю
Трохимівну, яка давно овдовіла і своїх дітей не мала. Баба Нуся заповіла
двокімнатне помешкання далеким родичам, яких раніше ніхто в будинку не бачив
Ольга ЧОРНА

тепан одразу не сподобався сусідам.
Від нього несло перегаром і неприязню. Світлана, дружина, була неговіркою і на жильців під’їзду дивилася скоса. П’ятирічний Ілля не вдався до батьків. Хлопчик
усміхався й чемно з усіма вітався.
Степан часто влаштовував скандали.
Тоді Ілля, якщо не був у садочку, тікав із хати.
В теплу погоду бавився у дворі. А в негоду
сидів на сходах.
Якось Вероніка поверталася з роботи й
застала Іллю у під’їзді між третім і четвертим
поверхами.

С

— Холодно, йди додому, — мовила.
Хлопчина навіть не поворухнувся. Із сусідської квартири долинали лайка господаря і крик Світлани.
— Якщо не хочеш іти додому, можеш посидіти в мене.
Вероніка взяла малого за руку й повела
в інший світ, яким була її квартира, музика
і добре, лагідне серце.
Вероніка Марківна — піаністка. Працювала в музичному училищі. Вдома давала
приватні уроки. Її батьки жили за містом,
доньці залишили квартиру, коли та вийшла
заміж. Проте шлюб довго не протримався.
Ростислав, як згодом виявилося, зраджував
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ще до одруження. І потім не покаявся. «Зависав» на ніч в обіймах чергової «нової знайомої». І коли одна «киця» з’явилася на порозі
їхньої квартири на четвертому місяці вагітності, Вероніка з розпачу та хвилювання
втратила власне дитя.
— Я не знав про твою вагітність, —
повзав на колінах зрадливий чоловік.
Можливо, Вероніка змогла б пробачити.
Та її батьки — ні. Батько все життя працював нотаріусом. Був суворим. Любив єдину
доньку. І попустити зятеві витівки не збирався. Відтоді змінилися тони та відтінки її життя. В ньому залишилося місце для музики.
Роботи. І не знаходилося місця почуттям.
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— Ізю, мене вкусила ваша собака! Я вимагаю
компенсації!
— Та ради Бога! Я її зараз потримаю, а ви
кусайте!

Імбирний ...
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Старий одеський кравець перемірює тканину,
яку йому приніс клієнт.
— Що перемірюєте, хочете, щоб і вам вистачило?
— Мені й так вистачить, я хочу, щоб і вам
залишилося.
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1 січня, ранок. Записка на столі:
«З новим роком тебе!
P. S. Розсіл в холодильнику.
P.P.S. Холодильник на кухні».
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— Рабиновичу, навіщо в їдальні ви замовляєте
дві половинки борщу, а потім їх зливаєте в одну
тарілку. Чи не простіше робити, як усі, – замовляти повний борщ?
— Сьомо, ви не розумієте. Так у мене виходить
одна порція борщу з двома порціями сметани.
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Філософська ...,
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Склав пан Андрій.

Голосний
несамовитий
крик

1 січня — це найкоротший день у році: не встиг
прокинутися — вже темніє…
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лював. Він приходив до неї з аркушем зі звичайного зошита й простим олівцем. Щось
було в його нехитрих малюнках. Вероніка
купила Іллі альбом для малювання й багато
різнокольорових олівців. Своє добро малий
додому не забирав. Боявся, аби п’яний Степан не викинув.
…Батько привіз Вероніці ялинку. Пухнасту, із запахом лісу, снігу та свята. Ілля дивився крізь привідчинені двері, як дядько Марко
ніс деревце. Чув, як раділа тітка Вероніка.
А в самого сльози наверталися на очі. Ялинки
у нього ніколи не було. Сусідка помітила його
смуток.
— Іллюшо, допоможеш мені прибрати
ялинку?
Його личко розвиднілось. Ствердно
кивнув головою. Хлопчик подавав іграшки,
гірлянди. Прикрашав гілочки «дощиком».
Це було і його свято.

Усміхніться!

Ансамбль
з 8 виконавців
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І коли одна «киця»
з’явилася на порозі їхньої
квартири на четвертому
місяці вагітності, Вероніка
з розпачу та хвилювання
втратила власне дитя.

Дружина каже чоловікові:
— Яка чудова пара — наші нові сусіди: він її весь час
обіймає, цілує, говорить їй лагідні слова. Чому ж ти цього
не робиш?
— А я тут до чого? Я її навіть не знаю.

