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Народила
у 101 рік
і кудись
зникла:

Через хіміотерапію
Алла Мазур втратила
волосся, але
не силу духу
с. 16
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Відома телеведуча
про свою боротьбу з раком
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розвінчення
сенсації

Фото із фейсбук-сторінки Алли МАЗУР.
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Ціна 6 грн
У нинішньому обряді більше язичництва, ніж християнства.

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

За те, що врятував 5 дітей,
Бог йому самому повернув життя
Олександр Гаркуша із Дніпропетровщини закрив собою гранату,
яку підпалили у дворі на ігровому майданчику
Фото пресслужби Дніпропетровської обласної ради.

Історія із 16-річним
підлітком, який влітку ціною
власного здоров’я вберіг
від осколків п’ятьох дітей,
обросла неймовірно
протилежними версіями:
хтось дякував йому
за врятованих малюків, хтось
«шив» кримінал, а російські
пропагандистські канали
встигли приписати хлопцеві
божевільний фейк, ніби той
хотів убити дітей-«сепарів»

Як відзначали Йордан
запорозькі козаки?
Чи роздягались і пірнали
вони у мороз в ополонки,
як зараз масово роблять
українці, особливо наші
політики, котрі хизуються
голим торсом перед
камерами?

з’явилася в нас у 1990-ті роки,
а особливо в 2000-ті завдяки деяким політикам і ЗМІ, які нав’язали такий стереотип під виглядом
«багатовікової народної тради-

“

Олександр СЕРЕДЮК,
історик, етнограф, письменник
і публіцист

ожу вас розчарувати. Ні!
Занурення в ополонку
на свято Водохреща
не є і ніколи раніше не було українською традицією. Наші предки
в мороз не пірнали в ополонки,
а тим паче не роздягалися в присутності священників і не бруднили щойно освячену воду (яку
набирали, щоб пити, а не купатись). Про такий ритуал не згадується в жодних серйозних наукових дослідженнях, нема його
і в українських народних та релігійних традиціях. Це швидше
постсовковське спотворення наших багатовікових національних
та релігійних звичаїв. Така мода

М

Інна ПІЛЮК

ашко із села Пашена Балка, що на Дніпропетровщині,
прогулювався ввечері рідною
вулицею. Біля ігрового майданчика
побачив малюків, які аж надто жваво щось розглядали й метушилися.
Чи інтуїція, чи цікавість, але щось
таки повернуло підлітка до дітвори.
Серце забилося швидше, і холодок
пробіг спиною: хлопчаки тримали в руках і намагалися підпалити
справжню гранату!
— Я їм кричу: «Ви що, зовсім хворі? Що ви робите? Зараз вибухне!» —
Сашко не соромиться слів, якими
намагався їх спинити. — А вони мені:
«Підпалюй із нами!». Пацани, кажу,
зараз усе відірве. Я вже хотів узяти

Наші предки ніколи
на Водохреща не пірнали
в ополонки! Боялись
осквернити святу водицю

С

Батько і син Петро та Олександр Гаркуші є гордістю та опорою
один для одного. Геройство для них обох — не порожнє слово.

“

Я їм кричу: «Ви що,
зовсім хворі?
Що ви робите? Зараз
вибухне!».

боєприпас і відкинути подалі, але
почув звук, ніби від турбозапаль-

нички. Навколо був натовп. Тільки
взяв його в руки, і він запалав. Кругом будинки. Я шукав, куди гранату
кинути. Не встиг, почув гучний звук.
Потім шок. Подивився на свою праву
руку — у мене там не було кісток.

Закінчення на с. 3

»

Така мода
з’явилася в нас
у 1990-ті роки,
а особливо
в 2000- ті завдяки
деяким політикам
і ЗМІ, які нав’язали
такий стереотип
під виглядом
«багатовікової
народної традиції».

ції». В результаті «моржування»
стало підмінювати сенс і зміст
великого християнського свята,
перетворившись на якийсь безглуздий ритуал, більше схожий
на язичництво, аніж на християнство.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Фото newsmakers.com.ua.

Померла найменша
на планеті людина
Коли дівчину знайшли на вулиці непритомною, вона
була ще жива, але, на жаль, врятувати її не вдалося.

Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

У Тернополі
студентка з Гани
випила отруту

Фото obozrevatel.com.

«Генпрокурор
ДНР» отримав
в Україні
посаду!

На фатальний крок 24-літня Бадмус Ололаде
Рафіат наважилася після того, як із третьої
спроби не змогла скласти іспит із педіатрії
в Медичному університеті
Студентка, яка була вже на 6-му курсі, боялася
зізнатись батькам, що її відраховують, написала
прощальну записку і випила отруту.
Після смерті дівчини сотні іноземних студентів
влаштували протест в актовій залі Тернопільського
медуніверситету. Вони принесли плакати з написом
DR. Badmus is dead because of TDMU («Доктор Бадмус мертва через ТДМУ»). Іноземці, які навчаються
у виші, вимагали від керівництва послаблення умов
складання іспитів та звільнення свого декана. Вони
вважають, що вимоги до них на екзаменах дуже
жорсткі. «Також ми хочемо, щоб студентів не відраховували з шостого курсу, бо вони вже дуже багато
провчилися», — розповів представник Асоціації
студентів Гани в Україні Кайзер Кодуах.
Ректор медуніверситету Михайло Корда пояснив, що Бадмус Ололаде Рафіат подали на відрахування відповідно до положень вишу. Він висловив
готовність змінити правила, але не всупереч законодавству. Відомо, що університет уже зв’язався
з батьками студентки, про трагічну новину розповіли її сестрі, яка живе у США.
«Ще не вирішено, чи приїдуть сюди родичі.
Якщо не приїдуть, то, звичайно, ми допоможемо з репатріацією тіла і всіма процедурами, які
повинні бути виконані в цьому випадку», —
каже Михайло Корда. Печально…

«Укрзалізниця» потрапила
у скандал. Там на одну з ключових
посад призначили прихильника
«руского міра» Ігоря Сагунова,
якого пропонували на пост
«генпрокурора ДНР»
Дмитро Комаров: «Ми полюбили його, як і десятки мільйонів телеглядачів».

Його називали
«маленьким Буддою»
16 січня в Непалі у віці 27 років
помер Кахендра Тапа Магар, зріст
якого становив 67,08 сантиметра.
Він був найнижчою у світі
людиною, котра могла самостійно
пересуватись
Дуже болісно на смерть Тапа відреагував відомий український мандрівник
і ведучий програми «Світ навиворіт»
Дмитро Комаров, який був особисто
знайомий із непальцем, кілька разів
зустрічався з ним і називав його «маленьким Буддою». «Ноші з бамбука, він
посипаний квітами і грошима, потім
багаття… Я сильна людина, але у мене
на очах сльози, коли я набираю ці рядки.
Дуже боляче», — написав Комаров про
похорон маленького Тапа. Український
мандрівник дуже тепло відгукується

про покійного: «Незважаючи на складну
долю, хлопець не впадав у відчай, жив
повноцінно, наскільки це можливо, був
дуже мудрим і головне — ну дуже і дуже
людяним. Ми полюбили його, як і десятки мільйонів телеглядачів». Комаров
радий, що зумів реалізувати кілька мрій
Тапа Магара. «Літали над Гімалаями, привезли з Катманду його кумира — найзнаменитішого актора країни, Раджеша
Хама… Це були щасливі, дуже теплі, добрі дні. Не було відчуття, що я його більше не побачу», — розповів мандрівник.
У Тапи є молодший брат Манеш.
Йому зараз 13 років, і він нормального зросту. Батьки та лікарі не з’ясували, чому Тапа так і не виріс. Після
його смерті найнижчою людиною є колумбієць Ніньо Ернандесу із зростом
70,21 сантиметра.

Одіозного кандидата просуває директор Південно-Західної залізниці
Григорій Бевз, котрий обійняв цю посаду в грудні 2019-го. Сагунова він поставив своїм заступником із безпеки,
пише «Обозреватель». Видання стверджує, що уродженець Макіївки Сагунов
у різні роки працював у підрозділах
прокуратури Макіївки, міста Донецька
й Донецької області. У квітні 2012-го його
призначили прокурором Донецька.
«У 2014 році Сагунов був відвертим
прихильником «руского міра» й активістом на мітингах у Донецьку. Нам
вдалося розшукати список кандидатур
в «уряд» так званої ДНР, де Ігоря Сагунова
Кремль рекомендував як генерального
прокурора окупованої частини Донецької області», — зазначається в публікації. Список, про який ідеться, було
знайдено у зламаному хакерами листуванні помічника президента РФ Владислава Суркова, котрий негласно від імені
Кремля «опікується» Україною. «На підконтрольній території Ігор Сагунов з’являється в 2017 році, почавши діяльність
в ДП «Артемсіль», — зауважують автори.
Цікаво, як зараз відмазуватиметься наша СБУ?

l ПРЯМА МОВА
Ганна НОВОСАД,
міністр освіти, про свою
зарплату у 36 тисяч гривень:

«

Хоча стартова ціна становила тільки,
якщо так можна сказати, 100 тисяч
«євриків»
Про початок аукціону Катерина
(на фото) оголосила в грудні 2019-го. Для
участі в торгах чоловіки повинні були мати
як мінімум десять мільйонів євро. В ході
аукціону ціна за цноту дівчини піднялася
до 1,2 мільйона євро.
Невинність українки нібито купив

58-річний бізнесмен із Мюнхена, який
згоден не тільки одружитися з нею, але
й забезпечувати її, виплачуючи по десять
тисяч євро щомісяця. На знак серйозності
своїх намірів бізнесмен уже вніс депозит
у розмірі 10% від загальної суми. Крім
нього, юрист із Нью-Йорка готовий був
викласти мільйон євро за цноту українки,
а співак із Токіо — 900 тисяч євро. Торги
проходили на іноземному сайті ескорт-послуг.

Фото inforesist.org.

19-річна харків’янка
продала цноту на аукціоні
за 1,2 мільйона євро!

А скільки б ви заплатили за цю кралю?

Як бачимо, українські чоловіки
до трійки призерів аукціону не потрапили. Та й чи були вони взагалі?

Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Я маю власне житло, службовий автомобіль,
у мене немає часу ходити в кіно. Але якщо ви мене
запитаєте, чи влаштовує мене це як молоду людину, яка повинна думати про своє майбутнє,
про заощадження, про пенсію, то, безперечно,
цього не вистачить. І коли я завершу свою роботу тут, не буду мати заощаджень як таких…
Також у мене зараз немає сім’ї. У якийсь момент
захочу мати дитину, а на таку зарплату не зможу її утримувати. Я не готова піти на ситуацію,
коли хтось утримуватиме мене, а повинна сама
мати конкурентну зарплату. Тому настане час,
коли просто не зможу жити в Києві на таку зарплату, і це буде рішення, яке потрібно буде усвідомлено приймати.
(Від редакції. У грудні Новосад отримала 42 412 грн
надбавок і 96 тис. грн премії. Тож її середня місячна
зарплата за час роботи
на посаді міністра становила 63 446 грн.).
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l ПОЛІТИКА

За те, що врятував 5 дітей,
Бог йому самому повернув
життя

Замість демократії Зеленський
будує в Україні «султанат
Оман»?

Олександр Гаркуша із Дніпропетровщини
закрив собою гранату, яку підпалили у дворі
на ігровому майданчику

Фото fakty.ua.

Хлопець достойний відзнаки від волонтерів та атовців. І батько може по праву
пишатися сином.

Закінчення.
Початок на с. 1
Інна ПІЛЮК

лександрові граната відірвала три
пальці на правій
руці і важко травмувала
кишківник, осколки фактично пронизали всю
черевну порожнину. Два
тижні лікарі не давали
прогнозів, адже хлопець
не приходив до тями. Переніс три операції і три
клінічні смерті. Крім нього, постраждали і п’ятеро
дітей, які були поруч. Найважчі травми були у Сашка Гаркуші і п’ятирічного
Сашка Редька. Іншим дітям пощастило більше,
якщо в цій ситуації взагалі
доцільно називати щось
таким словом…
16-річного Гаркушу
виписали через кілька місяців, усе село зустрічало його як героя.
Ні в кого не виникало
думки, що це він затіяв
щось із гранатою. Всі
знали: Сашко намагався
захистити дітей і зробив
усе, що міг і що встиг.
Місцева поліція ж мусила відкрити кримінальну
справу: бойова зброя,
підліток. Граната вибухає якраз у його руках.
Найгіршим було те, що

О

Сашкові на той момент
виповнилося 16 років,
і тільки він із тих, хто бачив ту злощасну гранату,
був підсудним. А ще хлопець орієнтується у ви-

“

він там отримав. Перші
його питання були, коли
ми прибігли на місце вибуху, — скільки дітей постраждало, в якому вони
стані і де знаходяться».

Укол американського
знеболювального фактично
врятував життя синові. Коли
приїхала «швидка», сержанту
Петрові Гаркуші медики так
і сказали: «Ти встиг спасти сина».

бухівці, якщо миттєво
розпізнав снаряд і оцінив небезпеку. Факти є
факти, тож потрібно все
перевірити.
Але правда і логіка
були, як ніколи, на поверхні. Олександр виявився студентом Криворізького військово-спортивного ліцею і сином
військового розвідника,
афганця, ветерана АТО,
«кіборга» Петра Гаркуші. За словами батька,
хлопець одразу зрозумів, що граната може
вибухнути: «Вони, окрім
математики та інших
предметів, проходять
основи військових дисциплін. Це ж військово-спортивний ліцей.
Якась інформація про
зброю від мене, якусь

Сашко був при свідомості і зумів зателефонувати батькові. Той, побачивши й оцінивши стан
закривавленого сина,
швидко, як тільки міг
(чоловік накульгує після
участі у бойових діях),
побіг додому по «натівську» аптечку, яку йому
побратими подарували
на демобілізацію. Укол
американського знеболювального фактично
врятував життя синові.
Коли приїхала «швидка»,
сержанту Петрові Гаркуші медики так і сказали:
«Ти встиг спасти сина».
Свідчення очевидців
розставили у розслідуванні справи все на свої
місця: сміливого ліцеїста
викреслили з розряду
підозрюваних так само

швидко, як і занесли
до цього переліку, хоча
був і обшук будинку,
і навіть арешт матері.
А нещодавно хлопцеві
за його вчинок волонтери й атовці вручили
медаль «За вірність національній ідеї».
— Звісно, нам захотілося підтримати цим
його дух. Це волонтерська нагорода, але від
цього вона не менш
вартісна. І хлопець достойний такої відзнаки
за вірність національній
ідеї, за те, що врятував
життя дітей. Він молодчинка, — наголосила
дніпропетровська волонтерка Оксана Чалова.
Обласна рада подарувала сміливцю годинник.
Зараз Сашко повернувся до навчання. Мріє
бути, як і батько, розвідником. Планує вступати
до профільного вишу
в Одесі. Однак через
травми та отриману інвалідність така бажана
кар’єра військового нині
під загрозою. Надія —
на молодий і тренований
організм, який швидко
відновиться і зуміє побороти наслідки травм.
Героя підтримали друзі,
однокурсники, вони відмовили кидати навчання.
Командир військового
ліцею надсилав підлітку
завдання, щоб він не відстав, адже до цього випадку був відмінником.
Історія безстрашного
і рішучого хлопця мала б
закінчитися якраз оптимістичним фіналом, якби
не ложка дьогтю, нехай
і чужого. Після вручення
волонтерської нагороди
прокремлівські пропагандисти заявили, що
в Україні нібито відзначили неповнолітнього,
який вирішив підірвати
дітей-«сепарів». Ця безглузда видумка активно
поширюється в мережі.
Користувачі, які підтримують окупантів, перекрутили реальні факти
про 16-річного Олександра і подали все так, що
хлопчик нібито кинув
гранату в пісочницю
і «тепер, як і тато, герой».
За матеріалами
5.ua, dp.suspilne.media,
rbc.ua.

Фото dt.ua.

За вісім місяців
нова влада
продемонструвала
некомпетентність,
безвідповідальність
і неспроможність
керувати країною.
Гучні скандали січня
один за одним уже
почали знімати
полуду з очей
навіть тих, хто
минулого року
голосував за «слуг
народу». Для того,
щоб приховати
промовисті провали
свого урядування, влада організувала політичні переслідування
п’ятого Президента України Петра Порошенка. Про це заявив
співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов
(на фото). Подаємо його текст повністю
«Таємний відпочинок Зеленського в Омані з імовірними секретними зустрічами з росіянами. Повна нездатність реагувати
на складні безпекові кризи, продемонстрована після збиття українського літака російською ракетою в Ірані. Про некомпетентність
Президента Зеленського і відсут-

“

Оман, чи диктатуру за прикладом
Росії. Чого варта лише найсвіжіша
ініціатива «слуг» — запровадити
кримінальну відповідальність для
журналістів за поширення інформації, яку сама влада буде вважати
недостовірною.
Переслідування Петра Порошенка — це атака влади на «Євро-

За нової влади — некомпетентної,
непрофесійної, брехливої і корумпованої —
держава тримається виключно на тому запасі
міцності, який за роки свого президентства
створили Петро Порошенко і його команда.

ність інтелектуальної потуги керувати країною відверто заговорив
навіть прем’єр-міністр Гончарук.
Глибоке суспільне обурення
викликали нові зарплати міністрів,
а також їхнє рішення нагороджувати себе місячними преміями
в розмірі кількох окладів. І це на
фоні мільярдних дірок у бюджеті
та невиконаних обіцянок влади
знизити тарифи — бо платіжки,
які отримують люди, свідчать про
чергову брехню.
За нової влади — некомпетентної, непрофесійної, брехливої і корумпованої — держава
тримається виключно на тому запасі міцності, який за роки свого
президентства створили Петро
Порошенко і його команда.
Щоб відволікти увагу від
управлінської некомпетентності
Зеленського, його уряду і всіх
«слуг народу», владою прийнято
рішення активізувати фальсифікацію десятків справ проти п’ятого
очільника України.
Політичні репресії проти опозиції — це частина загального
наступу непрофесійної влади Зеленського на права і свободи громадян, їхньої спроби збудувати
замість європейської демократії
абсолютну монархію, як султанат

пейську солідарність» як єдину головну опозиційну силу, яка відстоює національні інтереси України.
Зрозуміло, марними є всі спроби влади залякати Петра Порошенка та його команду. Не на тих
напали. Ми здатні захищати і себе,
і країну. А влада, яка намагається
зміцнити власний авторитет переслідуваннями опозиції, — про що
ми всі з вами і вся країна чули
з так званих «плівок Труби», — має
усвідомити, що жодні її дії не зупинять «Європейську солідарність»
на шляху захисту європейського
та євроатлантичного курсу країни.
Петро Порошенко скасував
заплановану закордонну поїздку.
Він пішов у ДБР і особисто отримав повістки, чим примусив ДБР
діяти в рамках закону (повістки
Порошенку не вручали, а оголосили про них на… сайті ДБР. — Ред.).
Причому які повістки? У справі
щодо проходу українських військових кораблів з української
Одеси до українського Маріуполя
Керченською протокою. У справі,
яка стосується Мінських угод.
Сьогодні всі розуміють, кому
вигідно розгортання і продовження цих справ. Це вигідно виключно Росії. Але Україна переможе.
Слава Україні!».
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У бюджеті — діра, а міністри
виписують собі «космічні»
доплати
Члени уряду свідомо призначають собі по 200% преміальних
за неефективну роботу. Це аморально для Кабміну, який за кілька
місяців при владі суттєво наростив державний борг і створив
«бюджетну дірку» на 50 мільярдів гривень
Петро МАКАРУК

ро це заявляє народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Ірина
Фріз (на фото).
«Прем’єр-міністр — це людина,
яка ніколи не жила на заробітну
плату державного службовця. І він
не розуміє, в який спосіб можна
прожити на ту заробітну плату
у виконавчій владі, яку отримували у попередні роки в попередніх
урядах. Саме тому вони затверджують постанову про оклади для
заступників міністра, першого віцепрем’єра, віцепрем’єра і міністра
у розмірі 84 тис. грн», — сказала
Фріз. Вона вважає, що подібні дії
є неприпустимими.
«Але це ще не все. Вони затверджують 200% щомісячної премії,
яку самі будуть визначати. А можна визначати ефективність діяльності міністерства за підсумками
хоча б року і 200% премії за підсумками року тоді? В який спосіб вони

П

дають премії 168 тис. і виходять
на середньомісячну заробітну плату міністра у 285 600 грн. Це аморально, неетично, це не може бути
нормальним у країні, яка має такий

“

Уперше в нас
перевищено позначку
державного дефіциту,
який було закладено
в Законі про
Державний бюджет.
Докерувалися,
молодці.

державний борг «завдяки» діяльності цього Кабміну», — наголосила депутат.
Парламентарк а зазначила, що абсолютно не зрозуміло,
за які досягнення уряд отримав
премії, враховуючи той факт, що рік
держава закрила зі значним дефі-

цитом бюджету. «Вперше в нас перевищено позначку державного
дефіциту, який було закладено в Законі про Державний бюджет. Докерувалися, молодці. Але заробітну
плату встигли собі підвищити. Вони
роблять усе це свідомо, це не блюзнірство, це просто нерозуміння,
чому вони, живучи на гранти раніше, в іншому своєму житті, коли
вони робили виключно акції з маркерами того, яким чином будується
стратегія, а поняття зеленого не мають, у який спосіб працює реальне
державне управління», — додала
Ірина Фріз.

ДО РЕЧІ
У грудні 2019 року міністри
та їхні заступники виписали
собі чималі премії, в результаті
в декого з них груднева зарплата сягнула 248 тисяч гривень.
Найбільше отримали чотири
заступники очільника відомства
культури, молоді та спорту Володимира Бородянського — Анатолій Максимчук, Ірина Подоляк,
Володимир Шумілін та Олексій
Сівірін, кожен із яких в останній
місяць минулого року поклав
до кишені зарплату від 205 тисяч

Україна та Британія зчепилися через…
тризуб
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до 248 тисяч гривень.
Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у грудні отримав 73 337 грн надбавок
і 149 255 грн премії. Середня зарплата урядовця за чотири місяці
роботи становила 83 947 грн.
А очільник відомства юстиції
Денис Малюська у грудні заробив
226 тисяч гривень (35 961 грн надбавок і 190 400 грн премії). Його середня зарплата — 75 734 грн.
У грудні міністру внутрішніх
Р

Е

К

Л

справ Арсену Авакову нарахували
49 225 грн надбавок і 137 317 грн
премії. Його середня зарплата —
100 000 грн., прем’єр-міністра
Олексія Гончарука — 60 479 грн
(61 916 тис. грн у вересні
і по 60 087 грн у жовтні та листопаді). У грудні 2019 року глава уряду отримав 40 тис. грн надбавок
і 36,2 тис. грн премії.
Після затвердження окладу
у 84 тисячі гривень, про які каже
пані Фріз, зарплати «слуг народу»
з уряду різко зростуть.
А

М

А

ПОСЕРЕДНИК МІЖ ВАМИ І ГОСПОДОМ БОГОМ –
НАРОДНИЙ ЦІЛИТЕЛЬ ВАСИЛЬ
Добрий день, шановні читачі. Хочу сказати декілька слів від себе матерям, які
вбиті горем від того, що їхні діти хворіють на алкоголізм. Не засмучуйтесь, не опускайте рук. Алкоголізм зцілюється за допомогою молитов та обрядів. Потрібно,
щоб це робили тільки благословенні люди. У Луцьку я приймаю перший раз і запрошую всіх, хто бажає зцілитися і отримати допомогу. Якщо в сім’ї є людина,
яка п’є, – це родове прокляття за гріхи, аборти, через сімейний пристріт. У таких
сім’ях – скандали, докори, і все веде до розірвання стосунків. У матерів починає
боліти в спині, безсоння, тягне ноги – це симптоми того, що я перерахував. Якщо
у Вас все це є, Вам негайно треба звернутися до мене. З цим не зволікають.

У Лондоні якісь невігласи додумались
помістити зображення нашого національного
символа у посібник з екстремізму поруч
із зображеннями нацистських свастик
на сторінці «символів, що зазвичай асоціюються
з верховенством білої раси» (на фото)
им фактом обурились не тільки рядові українці, а й у нашому Міністерстві закордонних
справ, де виступили з офіційною вимогою забрати зображення тризуба з посібника. «Будь-яке
пов’язування Державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні
та за її межами», — наголосили в МЗС. Там нагадали, що тризуб з’явився в Київській Русі та є одним
із символів єдності українців. Зі свого боку, у нашому посольстві в Лондоні заявили: «Ми вимагаємо
видалити тризуб з посібника та офіційно попросити
вибачення».
Словом, «забомбили» українці офіційний Лондон зверненнями. У британському уряді вже відреагували. «Ми усвідомлюємо й шкодуємо через об-

«Це аморально, неетично, це не може бути нормальним у країні, яка має
такий державний борг «завдяки» діяльності цього Кабміну».

Фото zn.ua.

разу, заподіяну появою українського тризуба в «наочному посібнику» британської поліції», — йдеться
в коментарі речника уряду. Але це не означає кінця
цієї історії. Бо в британській поліції пробелькотали щось про те, що «насправді багато перелічених
у посібнику груп не становлять інтересу у боротьбі
з тероризмом».
Якщо це натяк на те, що посібник британці
не перероблятимуть, то Київ мусить і далі тиснути на своїх партнерів у Лондоні, щоб таки виправили помилку. Не має бути цієї ложки дьогтю
у стосунках наших країн і людей.
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Ветеран АТО застрелив
ветерана АТО через суперечку
про Зеленського і Порошенка
Фото racurs.ua.

Обох чоловіків односельці характеризують позитивно:
і жертва, і підозрюваний у вбивстві разом… збудували
церкву
Лія ЛІС

селищі Іванків Київської
області патрульні зупинили автомобіль УАЗ, в салоні
якого виявили тіло 47-річного чоловіка з вогнепальним пораненням. Водій зізнався, що застрелив
свого знайомого під час сварки.
Водночас затриманий наполягав,
що, коли патрульні зупинили машину, він якраз їхав до правоохоронців.
«З’ясувалося, що цього дня
вони з товаришем вживали алкогольні напої. В автомобілі між
чоловіками, які свого часу брали
участь у бойових діях на Сході
країни, виникла суперечка. Під
час сварки водій із мисливської
зброї вистрілив у бік товариша,
який сидів позаду», — йдеться
в повідомленні пресслужби поліції Київської області.
На місце події прибула слідчо-оперативна група Іванківського відділення поліції, 49-річного
чоловіка затримали. Як речовий
доказ вилучено знаряддя злочину — незареєстровану мисливську рушницю без документів.
За словами пресофіцера поліції Київської області Миколи Жуковича, суперечка двох чоловіків
була пов’язана з політикою.
— І 49-річний підозрюваний,
і його жертва — обоє раніше служили на Донбасі, обоє учасники
бойових дій. Напередодні вони
разом випивали. Потім у якийсь
момент між ними розгорілася
сварка. Чоловіки почали спере-
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Колись про цю втечу Карлоса Гона (у центрі) знімуть не один детектив.

Утік із Японії до Лівану
у… футлярі від музичного
інструмента
Козаче, таке пекло пройшов, що ж ти тепер накоїв?

“

Мабуть, коли
аргументів
у суперечці більше
не залишилося,
водій пригальмував,
узяв мисливську
рушницю, яка була
у нього в машині,
і вистрілив у свого
опонента. Смерть
настала миттєво.

чатися про те, хто з очільників
держави ефективніший — Петро
Порошенко чи Володимир Зеленський. Пристрасті не вщухли
і після того, як обидва ветерани
сіли в УАЗ і вирушили додому.
Один із них вмостився на задньому сидінні. Мабуть, коли
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аргументів більше не залишилося, водій пригальмував, узяв
мисливську рушницю, яка була
у нього в машині, і вистрілив
у свого опонента. Смерть настала миттєво, — повідомив Жукович.
Загиблий — Іван Іваненко.
У нього залишилися троє дітей
і мама, з якою він жив у селі Леонівка.
За словами матері, в 2014му син добровольцем пішов
на Донбас, був в Іловайську, але
від неї приховували, що він тоді
потрапив до рук терористів і побував у полоні. Після повернення
з війни працював водієм.
Підозрюваний у вбивстві —
житель сусіднього села Феневичі
Валерій Кононенко.
Про обох чоловіків місцеві
жителі відгукуються позитивно. Вони розповіли, що Іван
і Валерій разом побудували
маленьку церкву в селі.

А

ДУХОВНА ЦІЛИТЕЛЬКА, НАРОДНА ПОМІЧНИЦЯ,
ЛЮДИНА ВІД БОГА, ЯКА ДОПОМОГАЄ ЛЮДЯМ, – НАДІЯ
ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ЛУЦЬКА ТА ОБЛАСТІ,
закликаю всіх, хто має проблеми в сім’ї, в особистому житті та в здоров’ї.
Моя робота полягає в добрі та злагоді. Декілька років я провела час у Єрусалимі та отримала благословення від афонських старців на молитви та
церковні обряди парафіян. Молитвами та обрядами зцілюю від негативної
енергетики, ставлю сильний захист на алкоголь та заборону на довгий час.
Очищаю ауру, знімаю вінець безшлюбності, позбавляю шкідливих звичок,
проводжу обряд від безпліддя та допоможу стати батьками. Обряд на схуднення, проти ігроманії та багато іншого... Шановні парафіяни, не зволікайте, приходьте, в цьому місяці я відсилаю записки до Гроба Господнього в
Єрусалимі в Ізраїль. Дуже потужні молитви та благословення на третій рід
та захист. Поспішіть, місця обмежені.
Чекаю на вас за адресою:
м. Луцьк, пр-т Відродження, 24, готель «Профспілковий», кімната 103
Прийом з 20 січня по 29 січня з 9.00 до 15.00 кожен день.

Попередній запис обов’язковий.
Ангела всім охоронця

Тел. 097 061 48 91
Господарський кодекс України. Стаття 41, 42, 43

А допомагав колишньому главі Nissan Карлосу Гону, ймовірно,
ексбоєць сил спеціального призначення армії США Майкл
Тейлор — колишній «зелений берет», який у 2009 році допоміг
повернути з полону талібів в Афганістані репортера видання New
York Times Девіда Роді. У спільниках з ними був і Джордж Заєк, який
працював співробітником служби безпеки у компаніях, пов’язаних
із Тейлором. Кажуть, вони і помістили пана Гона у футляр,
просвердливши в ньому дірки, щоб утікач міг дихати
Леонід ОЛІЙНИК

олишній президент і генеральний директор компаній Renault і Nissan, а також
ексглава стратегічного альянсу
Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос
Гон має у кишені три паспорти:
Бразилії, Франції та Лівану. Саме
останній документ і допоміг йому
вибратися з великої халепи. Навряд чи бізнесмен вирішив усі свої
проблеми — втім, принаймні відтермінував неприємності.
Мосьє Гон, ліванець за походженням, освіту здобував у паризькому політесі та у Вищій гірничій
школі столиці Франції, що має репутацію кузні еліти інженерів.
Усе життя працював в автомобільній промисловості. Спочатку займався виробництвом шин у компанії Michelin. А з грудня 1996- го став
виконавчим віцепрезидентом
Renault.
Славу суперефективного менеджера Карлос Гон здобув на початку 2000-х, вивівши з глибокої кризи
Nissan. На посадах директора з виробництва, а згодом президента
японського підприємства він отримав прізвисько Вбивця витрат.
За неповний 2011 рік керівник заробив12,5 мільйона доларів, що стало рекордом у Країні
вранішнього сонця. Навіть росіяни,
які досі не втрачають надію замість
«жигулів» зробити автомобіль, завербували нашого героя, щоб той
навів лад на «АвтоВАЗі». У 2012му він став заступником, а через
чотири роки головою ради директорів компанії.
Втім, як розповідали нам
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із блакитних екранів у 1990-х,
«багаті теж плачуть». Карлоса
Гона затримали в аеропорту Токіо 19 листопада 2018 року, Японська прокуратура звинуватила
його в применшенні своїх доходів
на 74 мільйони євро.
Він 135 днів провів в одиночній камері. Згодом його відпустили під домашній арешт, звідки
успішно втік торік 30 грудня. ЗМІ
писали, що його чи то на борт літака, чи то в авто з будинку переносили у футлярі для музичних інструментів. А вже у 2020-му він дав
велику пресконференцію, під час
якої нічого не сказав про подробиці втечі, але розповів про свої
поневіряння в неволі. За словами
мільйонера, допити без адвоката
тривали по 8 годиин, в камері весь
час було ввімкнуте світло, прогулянки — по 30 хвилин і то лише
у будні, а душ дозволяли приймати
тільки двічі на тиждень… М’яко кажучи, до «комфорту» українських
тюрем японські трохи не дотягують.
Мосьє Гон стверджує, що не
зміг би витримати під арештом
близько десяти років, поки справа б ялозилася в судах. Наполягає, що втік не від правосуддя, а від
переслідувань. Мовляв, деякі функціонери компанії Nissan, урядовці
та прокуратура змовилися проти
нього. Він каже, що в Японії більш
ніж у 99% випадків судові справи
завершуються обвинувальним вироком.
Тому поки виїжджати за територію Лівану не збирається, адже
ця країна своїх громадян не видає.
До речі, як і Франція, але чомусь
у Європу втікача не тягне.
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Наші предки ніколи на Водохреща не пірнали
в ополонки! Боялись осквернити святу водицю
Закінчення. Початок на с. 1
Олександр СЕРЕДЮК,
історик, етнограф, письменник і публіцист

ропоную ознайомитися з описом, як
насправді відзначали свято Богоявлення українські козаки на Запорозькій Січі.
Це спогади старого запорожця Микити
Коржа, автора усних оповідань. У 105–літньому віці цей козацький довгожитель був
досить бадьорим та оптимістичним. Дуже
добре пам’ятав старовину і вельми цікаво
оповідав про неї. Його розповіді про побут
запорожців записали архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський Гавриїл (1781 — 1858) та єпископ Саратовський
і Царицинський Яків (1792 — 1850). Уперше
літературне опрацювання цих записів надрукував історик Аполлон Скальковський.
Окреме видання — «Устное повествование
бывшего запорожца, жителя Екатеринославской губернии и уезда, села Михайловского,
Никиты Леонтьевича Коржа» — вийшло в
Одесі 1842–го.
Так–от, зі спогадів Микити Коржа ми дізнаємося, що кожного нового року на свято
Водохреща у цей день із самого ранку на
Запорозькій Січі «всі козаки, піхота, артилерія й кавалерія, збиралися на площі перед
церквою і стояли тут рядами по куренях,
без шапок, до завершення богослужіння; всі
одягали найкращий одяг, озброювалися най-
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У книзі Олекси Воропая «Звичаї нашого
народу» ніде немає натяку на те, що українці,
майстерно приготовляючи Йордан за кілька
днів до Хрещення Господнього, поливаючи
вирубаний з криги хрест буряковим квасом,
готувалися до того, щоб неодмінно після великого водосвяття стрибнути в ополонку з
крижаною водою. Чому? Відповідь проста:
українці з великою побожністю і навіть зі
страхом ставилися до великої АҐІАСМИ, до
води як до святині. Адже з річки чи ставка,
які колись були кришталево чистими, всі намагалися набрати води у приготовлені і спеціально прикрашені посудини. Тому дико б
виглядало таке видовище, коли люди після
водосвяття побожно набирають воду, а тут
хтось поруч викупається, «змиваючи свої
гріхи». За Олексою Воропаєм, у нашого народу існувало повір’я: тільки–но священник
занурить хрест у воду, з неї біси вискакують
і мерзнуть на хрещенських морозах доти,
доки не прийде хтось прати брудну білизну.

“
А якби не втримала? Навряд чи варто хизуватись такими фото.

кращою зброєю; над кожним куренем майоріли особливі розмальовані прапори, котрі
тримали хорунжі, сидячи на гарячих, чудово
прибраних конях. Після закінчення Божественної літургії з церкви виходив настоятель із хрестом у руці, за ним парами йшли
ієромонахи з Євангеліями, іконами, у дорогому одязі; за духовенством злагоджено, рядами, з хоругвами та важкими гарматами ступали козаки; за ними — маси простого люду. Усі
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разом ішли до Дніпра, на Йордан. Тут ставали
шеренгами й слухали службу Божу. Коли архімандрит уперше занурював хрест у воду,
козаки одночасно гримали таким залпом, що
від того удару аж земля стогнала. А глядачів
укривав густий дим, мов пітьма… Заспокоївшись на кілька хвилин, поки розвіювався
дим, настоятель ще раз занурював хрест у
воду, козаки знову стріляли, цього разу скільки кому заманеться».

У нашого народу існувало
повір’я: тільки-но священник
занурить хрест у воду, з неї
біси вискакують і мерзнуть
на хрещенських морозах
доти, доки не прийде хтось
прати брудну білизну. Тому
після Водохрещ тиждень
жодна побожна жінка не
ходила до річок і ставків
прати одяг, щоб уся нечисть,
яка вискочила зі святої води,
вимерзла.

Тому після Водохрещ тиждень жодна побожна жінка не ходила до річок і ставків прати
одяг, щоб уся нечисть, яка вискочила зі святої
води, вимерзла. Можливо, це повір’я дещо
радикальне та дивакувате, але воно засвідчує, наскільки шанобливо до освяченої води
ставилися наші предки. Вони не розливали
її повсюдно. Коли кропили домівки, то крейдою малювали хрестики на дверях та стінах,
щоб бодай зайвої краплини не пролити на
землю.
У давнину наші пращури не мали водопровідних кранів у хатах, тож на Богоявлення
після освячення набирали воду з ополонки,
щоб пити потім цілий рік, а тому не бруднили
її купаннями. Більше того, в народних звичаях не прийнято було після Водохреща цілий
тиждень навіть прати у джерелах та ополонках, щоб не забруднити святої води. Козаки
на Січі не знали такого звичаю, як занурення
у воду на Водохреще всім своїм тілом.
Як бачимо, жодного роздягання і пірнання в ополонку. А в козаків здоров’я
й міці було — не нам рівнятися! Але їм
навіть на думку не спадало в мороз занурюватись у воду без потреби. Тож шануймо справжні національні традиції!
І не спотворюймо їх постсовєтськими
«новодєлами»… Принаймні, якщо хтось
хоче задля оздоровлення поморжувати,
то це не обов’язково перетворювати на
безглуздий шабаш у день великого християнського свята.
А політикам краще демонструвати
реальні справи, а не оголені частини
свого тіла перед телекамерами… Бо виборцям від того тепліше та краще жити
не стане.
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Оксана КРАВЧЕНКО

ГРИП —ВІД СЛОВА
«СХОПИТИ»…
Уперше згадки про цю недугу
зафіксовані приблизно в 412 році
до нашої ери. Ознаки захворювання, описані знаменитим стародавнім лікарем Гіппократом, не змінилися і сьогодні: різке підвищення
температури, головний біль, ломота в тілі. До того ж воно виявилося
дуже заразним — варто захворіти
одній людині, як незабаром сотні
були охоплені епідемією.
Спочатку хворобу «охрестили» італійською лихоманкою,
бо припускали, що саме ця країна
є її розсадником. Середньовічні
лікарі намагалися з’ясувати, що ж
є джерелом цих спалахів. Італійці
звинувачували зірки — нещасливе розташування світил на небі.
А в Німеччині причиною вважали
«зимову» їжу і переохолодження.
Так і виникла назва хвороби — «інфлюенца».
Приблизно через три століття
стали вживати термін «грип», що
у перекладі з французької означає
«схопити». Адже симптоми з’являються раптово, людина за лічені
години злягає у міцних лабетах
недуги.
За багато віків епідемії грипу
неодноразово проходили у багатьох країнах, але три —чотири
рази на століття вони охоплювали майже весь світ. В історичних
хроніках зареєстровано пандемії 1580, 1675, 1729, 1742–43,
1780, 1857, 1874–75 років. І ніхто
не знав, що їх породжує. Знайти
винуватця зміг німецький лікар
Річард Пфайфер. Під час епідемії
1889–92 років він зумів виявити в аналізах пацієнтів, хворих
на грип, бактерію, яка й була причиною виникнення хвороби.
Але це не рятувало, бо способу лікування її ще не знайшли.
У 1918-му почалася найжахливіша пандемія. Це сталося наприкінці Першої світової війни, грип
виявився настільки заразним, що
буквально спустошував світ. Першою забила на сполох Іспанія, яка
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Сто років страху: відгомін лиховісної
«іспанки»
З початку січня від
вірусної пневмонії, що
стала ускладненням
грипу, в Україні померло
вже сім осіб. На думку
фахівців, смертельні
випадки в Тернополі
та Житомирі, найімовірніше,
є результатом дії штаму
А (H1N1) Каліфорнія, більш
відомого як «свинячий
грип», який у 2009 році
забрав життя 1200 українців.
Отож, знову хвилюємось,
боїмося нещадного
вірусу, що нагадує нам про
мільйони людських жертв
століття тому
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Найчастіше грип
обирає «мішенню»
легені.

не брала участі у військових діях,
і, відповідно, на неї не поширювалася цензура. У травні 1918 року
тут були заражені вісім мільйонів
людей, тобто 38% населення. Саме
тому смертельну хворобу стали
називати «іспанкою».
Не кращою була ситуація і в інших країнах. За декілька місяців
у світі загинуло, за різними джерелами, від двадцяти до п’ятдесяти
мільйонів чоловік. Хвороба протікала дуже швидко — у здорової
людини зранку могла підвищитися температура, а вночі вона вже
помирала. Переважно гинули від
ускладнення грипу — пневмонії.

ТАЄМНИЦЮ ВІРУСУ-ВБИВЦІ
РОЗГАДАЛИ НЕ СКОРО
Над загадкою, якою була
для вчених страхітлива пандемія, билися вчені з усього світу.
Ключ до її розв’язання знайшли у маленькому селі на Алясці,
де з 15 по 20 листопада 1918 року
«іспанка» забрала життя 72 мешканців із 80. Жертви покоїлися
у братській могилі, яка вціліла
завдяки вічній мерзлоті і залишалася недоторканною до 1951 року,
коли молодий шведський мікробіолог Йоган Галтін вирішив провести розкопки, щоб узяти матеріал
для дослідження. Однак швидко
доставити в лабораторію зразки
легеневих тканин померлого від
грипу не вдалося, тому перша
спроба не увінчалося успіхом.
Лише через 46 літ Галтін одержав ще одну можливість розібратися з вірусом «іспанки». Він прочитав статтю, опубліковану молекулярним патологом Джеффрі
Таубенбергером, яка була присвячена геному вірусу грипу, що
став причиною смерті 21-літнього
військового зі США 20 вересня
1918 року. Зразок його легеневої тканини був збережений для
подальшого вивчення. Таубенбергер і його колеги довели, що
це — штам H1N1, який належав
до підгрупи вірусів, отриманих

від людей і свиней, на відміну від
пташиного грипу.
Галтін вирішив перевірити такий висновок учених. У 72 роки
вчений знову поїхав на Аляску,
і цього разу його чекала удача.
Він знайшов тіло жінки, легені
якої ідеально збереглися у кризі,
й доправив матеріал в Інститут патології. Через десять днів отримав
відповідь від учених — це справді
був згаданий збудник.
Після цього постало питання
реконструкції «живої» версії віру-

“

свого часу провели відповідне дослідження.
На жаль, захищених уже не залишилося. А загроза так званого
«свинячого» грипу збереглася.
Вірус постійно мутує, змінюється, через що й неможливо знайти
на нього управу. Від свого «прародича» — «іспанки» — він успадкував смертельну, вбивчу силу.
І хоча нині в Україні, за словами
лікарів, випадків грипу А (H1N1)
виявлено порівняно небагато,
але все може швидко змінитися.
Передбачити, як будуть розвиватися події, складно.
Багато залежить від міцності
організму і сили захисних реакцій
людини, але в будь-якому випадку до хвороби потрібно ставитися серйозно і приділити належну
увагу лікуванню. Інакше вірус призведе до ускладнень і спровокує
ще більш серйозні стани, наприклад, важку форму пневмонії або
менінгіт, застерігають медики.
Зазвичай для грипу характерна сильна лихоманка, але буває, що температура коливається
в межах 37,4–38 градусів. При
цьому вона особливо підступна —
викликає ниючий головний біль,
сильну слабкість, озноб, а за необхідності її збити — не піддається
звичному дозуванню препаратів.

Вірус постійно мутує, змінюється, через що й
неможливо знайти на нього управу. Від свого
«прародича» — «іспанки» — він успадкував
смертельну, вбивчу силу.

су «іспанки» в лабораторних умовах для його детального вивчення.
Це вдалося лише влітку 2005-го.
Вірус мав ряд унікальних особливостей. Наприклад, швидкість
його розмноження була в 39 разів
вищою, ніж в інших штамів, а смертельна дія, яку досліджували
на мишах, у 100 разів більшою, ніж
у звичайних збудників грипу! Стало зрозуміло, що це було унікальне поєднання багатьох вірусних
генів, які зробили його настільки
небезпечним. Таким чином, вірус «іспанки» став смертельним
продуктом природи, результатом
еволюції та змішування геномів
людей і тварин.

НЕ ДАЙ БОГ, ЩОБ
РОЗВИНУЛАСЯ
ПНЕВМОНІЯ ЧИ МЕНІНГІТ
До речі, люди, які вижили під
час спустошливої пандемії грипу в 1918 році, зберегли імунітет
до вірусу майже упродовж століття — клітини їхньої імунної системи були повністю готові до нової зустрічі з цим ворогом. Про
це йдеться в статті, опублікованій
групою американських учених, які

У таких випадках звертайтеся
до лікаря — зробіть тест і приймайте призначені медикаменти.
Потрапляння вірусу в організм першими можуть видати
очі — вони будуть боліти і сльозитися від яскравих джерел світла
(наприклад, при погляді на монітор комп’ютера, екран смартфона
або просто від денного світла).
При цьому також можлива поява сіруватих виділень на повіках
і в куточках очей.
Ще один незвичайний симптом захворювання — раптовий
незрозумілий біль в зубах, які
реагують на солодкі, солоні, гарячі і холодні продукти, а також
постійно може переслідувати
ниюче відчуття у роті або раптові
короткочасні «простріли» в одному або декількох зубах. Причина
криється в загостренні чутливості
нервових закінчень через попадання в організм вірусу.
Лікарі застерігають, що самолікування може закінчитися бідою.
Найдієвішим методом профілактики грипу вважають щеплення.
Якщо його не зробили, особливо
бережіться і дбайте про свою безпеку.

Кілька зубочків
часнику
замінять
жменю пігулок
Цей природний антибіотик,
убиваючи шкідливі бактерії
та паразитів і допомагаючи
звільнитися від токсинів, сприяє
оздоровленню внутрішніх
органів і лікуванню навіть
хронічних захворювань

Марина КРУК

ехто відмовляється від часнику
тільки через різкий специфічний запах. У цьому випадку
радять його смажити або запікати в
духовці. Приготований таким чином
овоч зберігає свої лікувальні властивості, повністю засвоюється організмом. Бажано його хоча б раз на 2 дні
споживати. Це дасть змогу істотно
знизити рівень холестерину в крові,
очистити артерії, позбутися проблем
з підвищеним артеріальним тиском і
зайвою вагою.
Печений або смажений часник
має високу поживну цінність, він
ефективний у боротьбі з наслідками
постійної втоми, ослабленого імунітету. Неймовірно корисний при діабеті.
При ожирінні для прискорення обміну речовин варто з’їдати не менше 6
зубочків 1 раз на 2 дні.
Також цей природний лікар із
грядки усуває вільні радикали, бореться з раковими клітинами, виводить з організму зайву рідину, знищує
шкідливі мікроби, сприяє глибокому
очищенню всього організму, виводить
шлаки і всі продукти життєдіяльності хвороботворних бактерій. Навіть
через 24 години після вживання біологічно активний засіб продовжує
працювати!
Часникове пюре має дуже своєрідний, солодкуватий, але все ж
приємний присмак. Можна робити
з нього пасту для бутербродів, використовуючи як основу корисні злакові
хлібці.
Чудовим буде плов, приготований
з головкою часнику, запечене м’ясо,
будь-яке рагу з овочів… Користь такої
страви збільшиться у стократ, і смак
буде прекрасним.
Не забувайте пити достатньо води,
застосовуючи цей цілющий засіб.
Кожна клітина організму очиститься і
омолодиться, і вже через 2 тижні лікування відчуєте позитивні результати,
поліпшиться самопочуття.

Д
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Велика сторінка для Пані

Газета НА ВИХІДНІ»
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«Любов – це насамперед відповідальність,
а потім уже насолода, радість».
Ліна КОСТЕНКО,
українська письменниця-шістдесятниця.

l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

«Навкруги казкові шати,
біле марево зими...»

Як вивести плями зі скатертини?

5 способів випадково змусити всіх ненавидіти вас

Фото korysni-porady.info.

Сік, фрукти. Забруднення можна вивести розчином 1 неповної
склянки гарячої води, половини
чайної ложки нашатирного спирту
та половини чайної ложки перекису водню. Якщо під рукою немає цих
складників, то натріть забруднення
кашкою із соди. Плями на бавовняній
та лляній скатертинах можна замочити у звичайному молоці. І, звісно ж,
потім усе попрати.
Буряк та томати. Чудово впорається звичайнісіньке господарське
мило. Спочатку виперіть з ним текстиль, опісля посипте плями лимон-

П

1. УНИКАЙТЕ ЛЮДЕЙ І МОВЧІТЬ
У будь–якій компанії волієте мовчати і
слухати. Уникаєте зайвих контактів. Боїтеся
публічних виступів. Десять разів подумаєте, перш ніж скажете.
Людям здається, що ви такі, бо насправді просто дуже високої думки про себе. А
ніщо так не ранить оточуючих, як байдужість до них. Навіть злостивість, заздрість
чи ненависть здаються їм більш «людяними» проявами.
ною кислотою та залиште на 5 хвилин. Тоді прополощіть річ у теплій
воді. Цей метод діє навіть для старих
забруднень.
Жир. Такі плями можна вивести
декількома способами:
за допомогою картопляного
крохмалю
Підсушіть його на пательні. Потім
змішайте з бензином та нанесіть на
декілька хвилин на забруднення. Ретельно виперіть.
…гасу
Після виведенням плям прибрати залишки гасу можна за допомогою мильного розчину.
…крейди чи тальку
Насипте на пляму, накрийте паперовою серветкою та попрасуйте.
У складних випадках
падках попередньо
замочіть забруднене
днене місце, а тальк
залиште на ніч.

l КОРИСНІ ПОРАДИ

Схема bluebelle.gallery.ru.

Шуба —
мрія кожної жінки

l А ВИ ЗНАЛИ, ЩО...
ауково доведено, що емоційна прив’язаність жінок до чоловіків більша, ніж
чоловіків до жінок. Це пояснюється рівнем окситоцину, який в організмі
прекрасної половини людства завжди в надлишку. Окситоцин — гормон
довіри та ніжної прихильності. Також у жіночої статі краще розвинені частини мозку,
що відповідають за симпатію: вентральна кора, бліде ядро та фронтальна частина.

Н

Фото pixabay.com.

Чия любов сильніша?

Вона має не тільки зігрівати власницю,
а й тішити її красою і зручністю
айтепліше хутро у мутона і лисиці. За ними соболь,
ль, песець, бобер, шиншила, нутрія, норка і кролик.
Шуба не повинна бути дуже легкою. Якщо вона
зовсім невагома, то це означає, що хутро дуже розтягнуте,
уте,
товщина шкіри і відстань між волосинками зменшилася.
ся.
Іноді для пошиття шуб використовують утеплювач.
Уважно огляньте шви перед тим, як купувати. Вони
ни
мають бути дуже міцними, тим більше, коли шкурки, з яких
их
пошита шуба, невеликі. Якщо ви не намацали їх, значить,
ть,
річ склеєна і не витримає першої ж прогулянки. Поширерений варіант обману — підробка самого хутра. Нині дуже
уже
важко відрізнити фарбованого бобра від нутрії. Якщо ви не
хочете, щоб ваша норка виявилася мексиканським тушканшканчиком, купуйте таку річ у магазині. Тепер є дуже багато гарних
шуб не тільки з Греції та Італії, а й українського виробництва.
цтва. Приємного вам шопінгу!
Фото prom.ua.

Н

Вважаєте, що ви — непогана
людина і до вас повинні ставитися
доброзичливо. Та час від часу
помічаєте, що вас ледь переносять
і навіть не намагаються цього
приховувати? Чому друзі або просто
знайомі іноді сердяться
й ображаються?
сихолог Девід Вонг доступно це пояснив. Він нарахував 5 способів, як
можна ненавмисно розгнівати людину, і розмістив їх від найневиннішого до
найжахливішого.

Вино. Білу скатертину врятує
перекис водню або лимонна кислота. Налийте на пляму 1 чайну ложку
одного з цих засобів, розчинену в
склянці води. Також можна натерти
брудні місця сумішшю сирого жовтка
з гліцерином (1:1). Скатертину прополоскати та випрати.

“
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l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ

Після святкових застілль
залишаються не лише приємні
спогади, але й плями на
скатертині. Нагадаємо способи,
як їх позбутися

Перш ніж братися за
прання, зверніть увагу,
з чого виготовлена
скатертина, щоб не
пошкодити делікатну
матерію.
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…звичайної солі
Нанесіть її на декілька хвилин,
щоб увібрала жир. Замінюйте сіль
доти, поки пляма стане світлою.
Кава. Допоможе нагрітий гліцерин з дрібкою солі.
Віск. Спочатку максимально зніміть його залишки з тканини ножем.
А далі попрасуйте, поклавши на забруднення паперову серветку. Якщо
свічка була кольоровою, варто задіяти плямовивідник.
Перш ніж братися за прання,
зверніть увагу, з чого виготовлена
скатертина, щоб не пошкодити делікатну матерію. Плями варто виводити якнайшвидше. Та якщо немає на
це часу, замочіть виріб у прохолодній воді, додавши трохи столового
оцту.
Джерело:
acc.cv.ua.

2. ПОКАЗУЙТЕ СВОЮ ПЕРЕВАГУ
Ваша знайома ображається на вас. Ви
не ігнорували її, не забували регулярно
дзвонити або писати електронкою, цікавилися її здоров’ям, роботою, сім’єю. Але
щоразу скочувалися до моралізаторства,
повчань, хоч і з благими намірами. А вона
ображалася: «Ну, звичайно, тільки ти знаєш,
як правильно виховувати дітей, вести себе
з чоловіком, як пекти пироги і де купувати
якісні речі!». Виходить, що ви мимоволі демонстрували свою перевагу.
Як ще проявляється мимовільна зарозумілість? По–різному. Прислухайтеся, що розповідають про себе ваші знайомі. Про підви-

Фото elunanetwork.org.

щення на роботі, про високу зарплату. Про
відпочинок на березі Середземного моря.
Про поповнення гардеробу на розпродажах
в Мілані чи Парижі. Про навчання дітей в іноземних коледжах і університетах. Але якщо
ви не можете вести такий же спосіб життя,
напевно, у вас залишиться неприємний осад
від почутого, вважатимете розповідь знайомого похвальбою і зведете ваше спілкування
до мінімуму або припините взагалі.

дивуйтеся, якщо вас вчергове звинуватять
у невдячності. Нехай ображаються…

4. ВІДБИРАЄТЕ В НИХ ЧАС
Час — найцінніше, що у нас є. Тому люди
так гостро реагують на візити непроханих
гостей, на телефонні дзвінки, коли немає
можливості довго розмовляти. Не варто
думати, що вони зазналися і не цінують
вас. Просто в цей момент ви відбираєте в
них час.

3. ВОНИ ВПЕВНЕНІ, ЩО ВИ ПОВИННІ
Думаю, багатьом із нас доводилося чути
фразу: «Я для тебе стільки зробив/зробила,
а ти…». Причому ці слова можуть прозвучати з уст і чоловіка/дружини, і друга/подруги,
і навіть коханця/коханки. А ви при цьому не
розумієте: чим же таким вас «обдарували»,
що ви, по–перше, не пам’ятаєте, а по–друге, тепер боржник до кінця життя. Психолог
Девід Вонг вважає, що подібні претензії присутні в більшості стосунків. Люди схильні перебільшувати власні благодіяння. Тому не

5. ВВАЖАЄТЕ,
ЩО ВСІХ УСЕ ВЛАШТОВУЄ
Не всі можуть і вміють щодня заявляти
про свої потреби і претензії. І тому не треба вважати, що все прекрасно, якщо ніхто
щохвилини не скаржиться на вашу поведінку. Прислухайтеся до побажань близької
людини, щоб потім не почути, які негативні
почуття ви в неї викликали.
Джерело:
busines.in.ua.

l СЕКРЕТИ КРАСИ

Холодної пори губи потребують особливого догляду
Мабуть, більшість жінок у будь–якому віці взимку
стикається з проблемою потрісканих уст. Це зумовлено
нестачею вітамінів, впливом вітру й морозу, сухістю шкіри,
а також й алергією на косметику
огляд за губами взимку передбачає їх чистку, пом’якшення,
зволоження і нанесення захисних засобів.
Щоб запобігти сухості, раз на тиждень робіть пілінг, аби
позбавитися омертвілих частинок. Намажте уста розтопленим медом на 10 хвилин. Змийте мед теплою водою або з’їжте його, далі
вологим рушником зчистіть змертвілу шкіру. Цей спосіб не годиться
за наявності тріщинок чи ранок.
Помасажуйте губи м’якою зубною щіткою, потому нанесіть зволожувальну маску, змішавши по чайній ложці сметани та оливкової
олії з кількома краплями лимона. Потримайте 10 хвилин, тоді зніміть змоченим у ромашковому чаї ватним диском.
Чудовими засобами для захисту від сухості губ є кокосова олія
(легко вбирається в шкіру, пом’якшує і зволожує; розігріту на водяній бані або в мікрохвильовці наносять на губи кілька разів на
день), огірок (допомагає відновити вологу, містить аскорбінову
кислоту, яка сприяє виробленню колагену; кружальця залишають
на устах на 20 хвилин), бальзам (використовуйте якомога частіше;
натуральні масла, які входять до його складу, пом’якшують і живлять шкіру губ).
Пом’якшити та зволожити уста, а також швидко залікувати дрібні тріщини допомагають і народні засоби.
Маска з яблучного пюре і вершкового масла. Змішайте ці
інгредієнти в рівних кількостях і нанесіть на 15–20 хвилин.
Бальзам для губ на основі какао–масла. Візьміть у рівних
пропорціях масло какао і кокосове, розігрійте їх на паровій бані до

Д

однорідного рідкого стану. Тоді додайте на 4 частини базового масла 1 частину рідкого — за бажанням мигдальної олії (для зволоження і живлення шкіри), олії авокадо (знімає дерматити, в тому числі
холодові), шипшини (для регенерації шкіри і насичення її вітаміном
С), календули (має антисептичні властивості, знімає запалення).

ЦІКАВИЙ ФАКТ
Перші бальзами походять із Близького Сходу. Готували їх зі
смоли бальзамового дерева — звідси й назва. Для губ перший такий засіб був створений у ХVIII ст. в Парижі зі смоли бальзамового
дерева й ефірного масла троянди. Через кілька десятиліть доктор
медичних наук Чарльз Браун Фліт випустив у продаж бальзами,
виготовлені в його особистій лабораторії. Вони мали вигляд паличок і стали популярними серед жінок Європи.

Фото moisecrety.com.
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l СІМ «Я»

l СЛОВО — ЗБРОЯ!

Я — МАМА

«Почувся перший поцілунок:
прощай, парубоче привілля…»

«Мамо, ти сейдита? Ти будеш сваїтися?» — турбується
мій трирічка своєю мовою. (Він щойно всунув у тарілку
з борщем руку і тепер спостерігає, як з ліктя сповзають
бурячок і капуста. А через секунду з тривогою переводить
погляд на мене)

Геніально про українську мову
Фото pixabay.com.

Оксана
КОВАЛЕНКО

теж споглядаю і
думаю: добре, що я не
бачила, як устромляв… Чомусь
важко братися за ще одне переодягання–прибирання, коли
тільки присіла, коли от щойно
все було бездоганно. Але навздогін легше роздумувати, чому
малий чекає від мене сердитості: певне, попереднього разу
не стрималася. Недобре. Уже
давно прийняла для себе закон,
що не сварю за необережність і
необачність. Ніякого «роззява».
Особливо, коли просторовий
досвід (як повернутися, нагнутися, щоб нічого не зачепити) у
малих ще тільки накопичується.
Тим паче, нібито досконалі дорослі регулярно спотикаються,
вряди–годи щось розсипають і
виливають на себе. Тож я дуже

Я

“

Батьків закликають
не гнатися за ранніми
методиками розвитку
дитини, а працювати
над своїм умінням
любити (без умов)
і умінням показувати
це синам і донькам.

не хочу, щоб мої діти нервували
через муху, роздуту мамою до
розмірів слона.
Інший випадок: щось собі
шпортаюся по хаті, настрою
нема, малий усе крутиться
навколо (розпитує, чи схожий
на Котигорошка, лягає під ноги,
зносить до мене іграшки) — і
щоразу намагається піймати
мій погляд. Врешті йому вдається стрепенути маму питанням, чи я його люблю. З чого б
це раптом?! Я про це знаю! Похмурість значимого дорослого
малеча дуже швидко пов’язує
із собою. Невесела мама або
тато — це для неї ніби менше
світить сонце, менше люблять.
Обіймаю і розповідаю, що просто мамі болить трохи голова та
ще й справ назбиралося. Моя
розрада пропонує мені допомогу… Психологія малої людини
працює за принципом «люблю
себе настільки, наскільки ви, дорогі і близькі мої, любите мене».
Ось тому батьків закликають не
гнатися за ранніми методиками

розвитку дитини, а працювати
над своїм умінням любити (без
умов) і умінням показувати це
синам і донькам.
«Мамо і тату, я шукаю ваш погляд. Мені необхідно, щоб мене
«бачили» — так я відчуваю себе
проявленим у світі. І те, що я відчуваю у вашому погляді, стане
моїм ставленням до себе. Мені
важливо наповнитися вашим
любуванням», — нагадує повсякчас на своїй фейсбук–сторінці
моя улюблена психотерапевтка
Світлана Ройз.
Звісно, не мусимо постійно вдавати з себе оптиміста:
умовно кажучи, десь 30% нашої
«бурхливості» дитина витримає,
сприйме, але їй буде важко при
«постійно змінних вітрах».
З досвіду скажу, що доросліші діти перестають зазирати
в очі. Але милування вони все
одно потребують (як і дорослі).
Це я — вже про старшеньких, з
яких якогось моменту їхні менші брати й сестри стягнули добру частину ковдри маминої й
татової уваги. Моїй доні лише
десять. Що таке десять років
життя? Мізер, але більше, як
три, тому вона пристосувалася
до обставин й іноді підходить і
так і каже: «Посидь зі мною». А
як розквітає, коли пригортаю її
несподівано! Обожнює слухати,
як читаю свої записи про неї маленьку. У такі миті я намагаюся
спланувати–побільшити свої
прояви любові. Вона ж, справді,
не завжди очевидна. Найперше
і найлегше — підгледіла у дітей:
син при зустрічі з друзями обіймається. Хіба то важко обійняти
школярку перед виходом на
уроки або малого у дитсадку,
коли забираю додому? …Помітила, як тільки опиняюся на
дивані, — малий уже на колінах,
то тепер гукаю й дочку на посиденьки. Про школу й телефон у
цей час нема мови, бо то зовсім
інший формат. Вечері у будні — це теж про увагу (а десь і
любов). Головне — всадити разом за одним столом, бо старші
якось швидко навчили меншу
сестру схопити свою порцію і
податися в кімнату. Тож тепер
шкідливу традицію борю із милою усмішкою і словами, що хочеться побути разом.
Направду багато важливого
криється у дрібницях. Діліться, дорогі читачі, своїми спостереженнями про «них і нас»
за електронними адресами:
okovalenko74@gmail.com або
ж tsikava.gazeta@gmail.com.
Поштова — є в газеті.

Було це давно, ще за старої
Австрії, в 1916 році. В купе
першого класу швидкого
потяга «Львів — Відень»
їхали чотири пасажири:
англієць, німець, італієць,
а четвертим був відомий
львівський юрист Богдан
Косів. Розмова велася
навколо різних проблем і тем.
Нарешті заговорили про мови
— чия краща, котрій з них
належить світове майбутнє
Панас СТОЛЯРЧУК,
професор
(«Українська думка», Лондон)

ершим заговорив англієць:
— Англія — країна великих завойовників і мореплавців, які рознесли славу англійської
мови по всьому світі. Англійська
мова — мова Шекспіра, Байрона,
Дікенса, Ньютона та інших великих
літераторів і вчених.
— Ні в якому разі, – гордовито
заявив німець. – Німецька мова —
це мова двох великих імперій — Великої Німеччини й Австрії, які займають більше половини Європи.
Це мова філософії, техніки, армії,
медицини, мова Шіллера, Гегеля,
Канта, Вагнера, Гейне. І тому, безперечно, німецька мова має світове
значення.
Італієць усміхнувся і тихо промовив:
— Панове, ви обидва помиляєтеся. Італійська мова — це мова
сонячної Італії, мова музики й кохання, а про кохання мріє кожен.
Мелодійною італійською мовою
написані кращі твори епохи Відродження, твори Бокаччо, Петрарки,
лібрето знаменитих опер Верді,
Пуччіні, Россіні, Доніцетті. Тому
італійській мові належить бути
провідною у світі.
Українець довго думав і нарешті промовив:
— Ви ж по суті нічого не сказали
про багатство і можливості ваших
мов. Чи могли б ви написати невелике оповідання, в якому б усі слова
починалися з тієї самої літери?
— Ні, ні, ні! Це ж неможливо, –
відповіли англієць, німець та італієць.
— На ваших мовах неможливо,
а нашою — просто. Назвіть якусь
літеру, — звернувся він до німця.
— Нехай буде «П» – сказав той.
— Добре. Оповідання буде називатися

П

ПЕРШИЙ ПОЦІЛУНОК
Популярному перемишлянському поетові Павлові Подільчаку
прийшло поштою приємне повідомлення:

«Посиділи, помріяли, позітхали, пошепталися, пригорнулися».

«Приїздіть, пане Павле, — писав
поважний правитель повіту Полікарп Паскевич, — погостюєте, повеселитесь». Пан Павло поспішив,
прибувши першим потягом. Підгорецький палац Паскевичів привітно
прийняв приїжджого поета.
Потім під’їхали поважні персони — приятелі Паскевичів… Посадили пана Павла поряд панночки
— премилої Поліни. Поговорили
про політику, погоду. Пан Павло

“

На ваших мовах
неможливо,
а нашою — просто!

прочитав підібрані пречудові поезії. Панна Поліна програла прекрасні полонези Понятовського,
прелюд Пуччіні. Поспівали пісень,
потанцювали падеспань, польку.
Прийшла пора пообідати. Поставили повні підноси пляшок:
портвейну, плиски, пшеничної,
підігрітого пуншу, пільзенське
пиво. Принесли печені поросята,
приправлені перцем, півники, пахучі паляниці, печінковий паштет,
пухкі пампушки під печеричною
підливкою, пироги, підсмажені
плецки. Потім подали пресолодкі
пряники, персикове повидло, помаранчі, повні порцелянові полумиски полуниць, порічок.
Почувши приємну повноту, пан
Павло подумав про панночку. Панна
Поліна попросила прогулятися по
Підгорецькому парку, помилуватися природою, послухати пташині
переспіви. Пропозиція повністю

підійшла прихмелілому поетові.
Походили, погуляли.
…Порослий папороттю предавній парк подарував приємну
прохолоду. Повітря п’янило принадними пахощами. Побродивши
по парку, пара присіла під порослим
плющем платаном. Посиділи, помріяли, позітхали, пошепталися,
пригорнулися.
Почувся перший поцілунок: прощай, парубоче привілля, пора поетові приймакувати!
***
У купе пролунали оплески. Всі
визнали: милозвучна, багата українська мова буде жити вічно поміж
інших мов світу.
Зазнайкуватий німець ніяк не
міг визнати своєї поразки.
— Ну а коли б я назвав іншу літеру? – заявив він. – Ну, наприклад, «С»!
— Я на своїй мові можу скласти не
лише оповідання, а й навіть вірш, де
всі слова будуть починатися на «С».
Якщо ваша ласка, прошу послухати.

САМІТНІЙ САД
Сонно сипляться сніжинки,
Струмінь стомлено сичить.
Стихли струни, стихли співи,
Срібні співи серенад.
Сріблом стеляться сніжинки,
Спить самітній сонний сад…
Сипле, стелить сад самітній
Сірий смуток — срібний сніг,
Сумно стогне сонний струмінь,
Серце слуха скорбний сміх.
Серед саду страх сіріє.
Сад солодкий спокій снить.
***
— Геніально! Незрівнянно! — вигукнули англієць й італієць.
Потім усі замовкли. Говорити
не було потреби.

«ЦІКАВА

www.volyn.com.ua

l УРОКИ ДОБРА
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“
Завдяки таким лялькам дідусь Жоао став у Бразилії
відомою особистістю.

Бразильський дідусь із вітиліго
в’яже ляльок, таких як сам
На думку Жоао Станганеллі, ці іграшки
мають підняти самооцінку дітей, що
живуть із подібним захворюванням
Надія АНДРІЙЧУК

Зазвичай недуга вибиває людей зі звичної
колії, і вони замикаються в собі та в чотирьох
стінах. А 64-річний бразильський пенсіонер
зумів не лише зберегти силу духу, а й підтримувати інших.

У Жоао вже давно діагностували вітиліго. Це хронічне дерматологічне захворювання, що характеризується порушенням
пігментації і проявляється утворенням
на шкірі обличчя, шиї та рук різних за формою і розміром знебарвлених плям, які можуть поширюватись і зливатись. За даними
thebabel.com.ua, у кожного двадцятого пацієнта вітиліго може минути само собою,
але у 25 відсотків жодне лікування не дає
результатів. У Бразилії від цієї недуги потерпає чимало людей. І найстрашніше для
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l НАВКОЛО СВІТУ

Фото instagram.com/joaostanganelli/

них — насмішки й суспільне неприйняття.
Жоао Станганеллі сповна відчув це на собі,
тож нині каже: «Мої плями — дрібниці. Набагато гірші — плями в душі. Я не переживаю
з приводу своєї зовнішності, але добре знаю,
як переймаються цим діти». Тож, вийшовши

Від в’язання на пальцях з’являються
мозолі, але коли до цього звикаєш,
уже не хочеться зупинятися.

23 січня 2020 Четвер

Мої плями — дрібниці.
Набагато гірші — плями
в душі. Я не переживаю
з приводу своєї зовнішності,
але добре знаю,
як переймаються цим діти.

на пенсію, дідусь придумав собі хобі, яке
не тільки дає роботу мозку та рукам, а й допомагає підвищити самооцінку і підбадьорити
малюків, котрі зіткнулися із такою проблемою.
За підтримки дружини Марілени чоловік
узявся вчитися в’язати гачком. Жоао розумів, що ця робота не з легких і не кожному вдається досягти майстерності, але відступати від
мети не збирався. За 5 днів він створив свою
першу ляльку. За словами наполегливого дідуся, від в’язання на пальцях з’являються мозолі,
але коли до цього звикаєш, уже не хочеться
зупинятися.
Спочатку планував робити забавки для
своєї внучки, прагнув створити щось особливе, щоб вона запам’ятала його назавжди. Так
з’явилася на світ Вітілінда — чудова лялька
з плямистою шкірою. Після її успіху дідусь іще
більше захопився, розширив тематику своїх
робіт. «Коли знаєш, що хтось цінує твої вироби, то це надихає і мотивує щодня вдосконалюватись», — радіє він, роздаючи власноруч
виготовлені іграшки діткам із вітиліго. Жоао
впевнений: якщо людина відрізняється від
інших — це зовсім не означає, що вона гірша.

Перевірка
на справжність:
із 29 пачок масла
20 — фальсифікат!
Оприлюднили список виробників,
які виготовляють масло на совість
Серед молочних продуктів найбільш
часто підробляють вершкове масло. Причина криється в його природі: в ньому
дуже багато жиру на відміну від сметани,
домашнього і твердого сирів, і тим паче,
молока, інформують у Центрі експертиз
«Тест».
Молочний жир — найдорожчий компонент, тому його в маслі замінюють іншим.
Це можуть бути пальмова і кокосова олія,
оскільки при кімнатній температурі вони
не рідкі, а тверді; маргарин і гідрогенізовані жири; тваринні жири; суміші перерахованих компонентів. За законодавством
України, додавати будь-які жири, крім
молочного, у вершкове масло не можна.
Якщо продукт випускається з іншими жирами, то це вже спред або маргарин.
Отже, з 29 перевірених марок продукції лише 9 виявилися справжнім вершковим маслом, 20 зразків — підробкою.
Тобто практично 70% продукції, що продається під виглядом вершкового масла,
— це фальсифікат!
А ось список виробників справжнього
масла від Центру експертиз «Тест»: «Волошкове поле»; «Галичина»; «Здорово»;
«Молокія»; «Полтавський смак»; «Попільнянське»; «Радимо»; «Чертков» (розвісне);
«Харківське». Смакуйте на здоров’я!

За комод,
який убиває
дітей, заплатять
46 мільйонів доларів
Шведський меблевий гігант Ikea
погодився заплатити ці гроші сім’ї
хлопчика, який загинув через меблі
їхнього виробництва
32-кілограмовий комод (шафа з висувними ящиками, розташованими один
над одним) серії «Malm» упав на 2-річного
Джозефа Дудека і задавив його. Це сталося у 2017 році в Каліфорнії. Загалом у США
внаслідок інцидентів із меблями цієї серії
загинули чотири дитини.
За словами юристів, це найбільша компенсація в історії США, пов’язана із загибеллю дітей.
Батьки хлопчика, Джолін і Крейг Дудек, кажуть, що «спустошені» через втрату
сина. «Ми ніколи не думали, що комод висотою 76 см може перекинутися і задавити
дворічну дитину, — сказали вони. — Лише
пізніше дізналися, що меблі не відповідали
стандартам безпеки. Ми не хочемо, щоб
таке сталося з іншою родиною». Подружжя
закликало всіх, у кого є комоди Ikea, повернути їх виробнику.
Спочатку Ikea запропонувала безкоштовно надавати кріплення для цих меблів, але смерті стількох дітей спонукали
до кардинальніших дій — вирішено відкликати всі комоди, яких налічується понад 17 мільйонів!

ПОНЕДІЛОК, 27 СІЧНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

27 січня – 2 лютого

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

Фото із фейсбук-сторінки Алли МАЗУР.

l ЗІРКА

«Ще кілька хіміотерапій –
і Популярна
операція»
ведуча телеканалу «1+1» Алла Мазур, яка
у листопаді минулого року повідомила про те, що в неї
знайшли злоякісну пухлину, розповіла на своїй сторінці у
Facebook, як просувається її лікування від раку. 54-літня
зірка щиро вірить у те, що їй вдасться подолати свою недугу
Лія ЛІС
и запитуєте, як
я? Чесно кажучи,
планувала полікуватись в тиші, щоб повідомити вже фінальну добру
новину. Але хочу підтримати тих, хто тільки дізнався про свій діагноз і зараз
вагається. Не відкладайте
нічого на потім! Не закривайтесь у собі. Прийміть
допомогу близьких і друзів.
Коли не ховаєшся від світу –
це справді спрощує життя»,
– запевнила Алла.

«В

«Четверта хімія мені далась легше, ніж попередні
три, хоч сил ще небагато. Побічні ефекти – стандартні, і це
помітно по зміні зачіски. Але
прогрес є. Попереду ще кілька
хіміотерапій – і операція», –
розказала вона.

Мазур закликала всіх регулярно проходити перевірки,
адже, наприклад, у її випадку
хвороба розвивалася взагалі
безсимптомно.
«Тому знову закликаю
усіх: ПЕРЕВІРЯТИСЬ! Систематично! Щоб не загубитись
у датах, можна навіть взяти
за правило: #зробиподаруноксобінаденьнародження.

“

Через хіміотерапію Алла втратила
волосся, але не силу духу.

ти лікаря? Пересвідчитись, що
у вас все гаразд, – і радісно та
щасливо почати новий рік свого життя», – порадила вона.

Хочу підтримати тих, хто тільки дізнався
про свій діагноз і зараз вагається.
Не відкладайте нічого на потім! Не
закривайтесь у собі. Прийміть допомогу
близьких і друзів.

Цю дату точно не забудемо. І
чому напередодні не відвіда-

При цьому телеведуча наголосила: не опускати рук, на-

ВІВТОРОК, 28 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, 10:20 «Життя відомих людей»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:05, 14:15 «Світ навиворіт - 5:
Індонезія»
15:25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:15 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+)
22:45 «Одруження наосліп»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.00 Корисна програма
11.10 Т/с «Мене звати Мелек»
(12+) 12.25 Х/ф «БОРСАЛІНО
ТА КОМПАНІЯ» 14.45, 15.40
«Речдок» 16.35 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 19.00, 01.35
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Третій зайвий»
23.50 Т/с «Спокуса» (12+) 03.05
Подробиці 03.50 «Щоденник
вагітної» 05.00 «Top Shop»

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» (16+)
23:20 Контролер

СТБ
05:50, 18:00 Один за всіх (16+)
07:00 Хата на тата (12+)
09:40 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:40 МастерШеф (12+)
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
20:05 Т/с «Швабра»
22:40 Таємниці ДНК (16+)

віть дізнавшись про страшний
діагноз, і довіряти офіційній
медицині, як це робить вона.
«Чим раніше почати боротьбу,
тим більше шансів на швидше
одужання. Вірю, що таки зможу повідомити вам фінальну
добру новину», – наголосила
вона.
Нагадаємо, Алла Мазур
вирішила публічно говорити про свою недугу, щоби
покласти край замовчуванню цієї важкої проблеми у
суспільстві. Як відомо, в телеведучої є 11-річний син.

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, 11:05, 12:20 «Міняю
жінку»
13:10 «Світ навиворіт.
Рекордний політ
Україною»
14:35 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула» (12+)
20:15 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
22:45 «Гроші 2020»

ІНТЕР
05.30, 23.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10
«Ранок з Інтером» 09.20,
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11.10,
12.25 Х/ф «НЕВЛОВИМИЙ»
(16+) 13.20 Х/ф «ЗАГУБЛЕНЕ
МІСТО Z» (16+) 15.50 «Чекай
на мене. Україна» 20.00,
02.30 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Третій зайвий» 22.00 Д/п
«Аушвіц. Інструкція щодо
НЕвикористання» 23.55
Т/с «Спокуса» (12+) 03.15
«Щоденник вагітної» 04.55
«Top Shop»

всіх (16+)
07:45 Х/ф «ЗНАЙОМТЕСЯ,
ДЖО БЛЕК» (16+)
11:15 Х/ф «ЇСТИ, МОЛИТИСЯ,
КОХАТИ»
14:05 МастерШеф (12+)
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
20:05 Т/с «Швабра»

ICTV
05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Т/с «Ніконов і Ко» (16+)
06:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:10, 19:25 Надзвичайні
новини
10:00 Секретний фронт.
Дайджест
10:45, 23:50 Х/ф
«ВОСКРЕСІННЯ» (12+)
12:40, 13:15, 16:20 Т/с «В полоні
у перевертня» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
16:50 Х/ф «ЕКСПАТ» (16+)
18:45, 21:00 Факти. Вечір
20:10 Більше ніж правда
21:20 Т/с «Перевірка на
міцність» (16+)
22:15 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ

05:00 Абзац
07:05, 08:00 Kids Time
07:10 М/с «Лунтик»
08:05 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
11:00 М/ф «Хранителі снів»
13:00 Х/ф «СИН ДРАКОНА»
16:50 Х/ф «13 РАЙОН:
УКРАЇНА
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
18:50 Х/ф «ЗНАМЕННЯ» (16+)
Україною
21:00 Х/ф «ЯВИЩЕ» (16+)
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 22:50 Х/ф «ПОХМУРІ НЕБЕСА»
23:00 Сьогодні
(16+)
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
МЕГА
13:30, 15:30 Агенти
06:00 Бандитська Одеса 08:25,
справедливості (12+)
01:35 Правда життя 10:00, 00:25
17:00 Історія одного злочину
Речовий доказ 11:10, 18:20
(16+)
Сучасні дива 12:00 Фестивалі
19:50 Ток-шоу «Говорить
планети 13:00, 22:35 Дикі
Україна»
тварини 14:00 Ілюзії сучасності
21:00 Т/с «Жіночий лікар 4»
14:55, 20:00 У пошуках
(16+)
істини 15:40, 23:35 Загадки
23:30 Т/с «Балерина» (12+)
Всесвіту 16:30, 21:45 Ефект
Нострадамуса 17:20 Елемент
СТБ
19:15 Скарб.UA 20:45 Секрети
Другої світової 02:45 Прокляття
05:15, 18:00, 22:40 Один за

скіфських курганів 03:30
Прокляття Че Гевари 04:20
Органи на експорт 05:10 Секти.
Контроль свідомості

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Земля до початку
часів»
08:45 Х/ф «ДИХАЙ ЗАРАДИ
НАС» (16+)
11:00, 17:25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:30, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00 «Загублений світ»
15:00 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-3: ТИЛ»
(16+)
16:45 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-4» (16+)
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
21:25, 23:00 Т/с «CSI: Місце
злочину-5» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 13.45, 17.50 Yellow
06.10 Севілья - Гранада.
Чемпіонат Іспанії 08.00,
10.00 Топ-матч 08.10 Гент
- Генк. Чемпіонат Бельгії
10.15 Шахтар - Войводина.
Контрольна гра 12.00
Рома - Лаціо. Чемпіонат Італії
13.55 Боруссія (М) - Майнц.
Чемпіонат Німеччини 15.40,
22.30 Футбол NEWS 16.00
Вальядолід - Реал. Чемпіонат
Іспанії 18.00 Чемпіонат
Іспанії. Огляд туру. Прем’єра
18.55 Баварія - Шальке.
Чемпіонат Німеччини 20.45
Наполі - Ювентус. Чемпіонат
Італії 22.50 Чемпіонат Італії.
Огляд туру. Прем’єра 23.45
Шахтар - Лех. Контрольна гра
01.30 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру 02.25 Вердер
- Гоффенгайм. Чемпіонат
Німеччини 04.10 Торіно Аталанта. Чемпіонат Італії

СЕРЕДА, 29 СІЧНЯ
НОВИЙ КАНАЛ
05:10 Вар’яти (12+)
07:00, 08:00 Kids Time
07:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
08:05 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
10:00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки» (16+)
15:00 Х/ф «ПЛАН ГРИ»
17:10 Х/ф «13 РАЙОН: ЦЕГЕЛЬНІ
ОСОБНЯКИ» (16+)
19:00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНЕ
ВТОРГНЕННЯ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
21:00 Х/ф «ПОВСТАННЯ» (16+)
22:50 Х/ф «ЗАГИБЕЛЬ ЛОСАНДЖЕЛЕСА» (12+)

МЕГА

06:00 Бандитський Київ 08:05,
01:40 Правда життя 09:15, 00:30
ICTV
Речовий доказ 10:25, 18:10 Сучасні
05:40, 20:10 Громадянська оборона дива 11:20 Фестивалі планети
06:30 Ранок у великому місті
11:50, 17:10 Елемент 12:20,
08:45 Факти. Ранок
22:35 Дикі тварини 13:20 Історія
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
українських земель 14:40, 19:50
10:05 Більше ніж правда
У пошуках істини 15:30, 23:35
11:00, 13:20 Х/ф «ПЕРШИЙ
Загадки Всесвіту 16:20, 21:45 Ефект
ЛИЦАР»
Нострадамуса 19:05 Скарб.UA
12:45, 15:45 Факти. День
20:45 Секрети Другої світової
14:00, 16:20 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
К-1
17:00 Х/ф «ДРАКУЛА: НЕВІДОМА
ІСТОРІЯ» (16+)
06:30 «TOP SHOP»
18:45, 21:00 Факти. Вечір
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
21:20 Т/с «Перевірка на міцність»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
УКРАЇНА
(16+)
09:15, 19:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною 22:15 Х/ф «МИСЛИВЦІ НА
ВІДЬОМ» (18+)
11:00, 17:25, 23:50 Т/с «Мисливці за
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:50 Х/ф «ЧОРНІ МІТКИ» (16+)
реліквіями»
23:00 Сьогодні

14:30, 22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Угон по-нашому»
08:00 Т/с «Рекс-2»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
13:15 Х/ф «ВТОРГНЕННЯ: БИТВА
ЗА РАЙ» (16+)
15:10 Х/ф «КНИГА ІЛАЯ» (16+)
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
21:30, 23:05 Т/с «CSI: Місце
злочину-5» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Атлетіко - Леганес. Чемпіонат Іспанії
08.10 Рома - Лаціо. Чемпіонат
Італії 10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS 10.15 Yellow. Прем’єра
10.25 Баварія - Шальке. Чемпіонат
Німеччини 12.10 Лілль - ПСЖ.
Чемпіонат Франції 13.55 Шахтар Лех. Контрольна гра 15.55 Наполі
- Ювентус. Чемпіонат Італії 17.45
Yellow 17.55 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру 18.50 Валенсія Барселона. Чемпіонат Іспанії 20.40
Шахтар - Войводина. Контрольна
гра 22.45 Чемпіонат Франції. Огляд
туру 23.40 Гент - Генк. Чемпіонат
Бельгії 01.30 Чемпіонат Італії.
Огляд туру 02.25 Інтер - Кальярі.
Чемпіонат Італії 04.10 Вальядолід Реал. Чемпіонат Іспанії

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:15, 14:25 «Світ навиворіт - 5:
Індонезія»
15:25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:15 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
22:45 «Світ навиворіт 11: Китай»

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.00 Корисна програма
11.10 Т/с «Мене звати Мелек» (12+)
12.25 Х/ф «ТРУП МОГО ВОРОГА»
(16+) 14.45, 15.40 «Речдок» 16.35
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 01.30 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Третій зайвий»
23.45 Т/с «Спокуса» (12+) 03.00
Подробиці 03.45 «Щоденник
вагітної» 05.00 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 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» (16+)
23:20 Гучна справа

СТБ
06:30, 18:00 Один за всіх (16+)
07:45 Х/ф «У МОЇХ МРІЯХ» (12+)
09:40 Х/ф «ПРИНЦЕСА СПЕЦІЙ»
11:15 МастерШеф (12+)
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
20:05 Т/с «Швабра»
22:40 Давай поговоримо про
секс (16+)

ICTV
05:40, 10:05 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
11:55, 13:20 Х/ф «СОНЦЕ, ЩО
СХОДИТЬ» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:40, 16:20, 21:20 Т/с «Перевірка
на міцність» (16+)
17:05 Х/ф «ЧАС ВІДЬОМ» (16+)
18:45, 21:00 Факти. Вечір
20:10 Секретний фронт
22:10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:30 Вар’яти (12+)
07:05, 08:00 Kids Time
07:10 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
08:05 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
10:00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки» (16+)
14:20 Х/ф «РОБОСАПІЕН:
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»
16:10 Х/ф «КОСМОС МІЖ НАМИ»
(12+)
18:20 Х/ф «ЗЕМНЕ ЯДРО»
21:00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
22:50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:20,
01:40 Правда життя 09:55, 00:30
Речовий доказ 11:05, 18:15 Сучасні
дива 12:00 17:15 Елемент 13:00,
22:35 Суперчуття 14:00 Історія
українських земель 14:45, 19:55
У пошуках істини 15:30, 23:35
Загадки Всесвіту 16:20, 21:45
Ефект Нострадамуса 19:10 Скарб.
UA 20:45 Секрети Другої світової
02:40 Україна: забута історія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
09:15, 19:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
11:00, 17:25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:30, 22:00 «Орел і Решка.

Навколо світу»

2+2
06:00, 07:50 Т/с «Рекс-2»
09:25, 18:15 «Спецкор»
10:05, 18:50 «ДжеДАІ»
10:45, 17:15 «Загублений світ»
13:40 «Помста природи»
14:00 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ» (16+)
15:30 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-2» (16+)
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
21:30, 23:05 Т/с «CSI: Місце
злочину-5» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 13.45 Yellow 06.10
Еспаньйол - Атлетік. Чемпіонат
Іспанії 08.00, 17.45 Топ-матч
08.10 Баєр - Фортуна. Чемпіонат
Німеччини 10.00, 15.40, 22.30
Футбол NEWS 10.15 Наполі Ювентус. Чемпіонат Італії 12.00
Валенсія - Барселона. Чемпіонат
Іспанії 13.55 Айнтрахт - Лейпциг.
Чемпіонат Німеччини 15.55 Шахтар
- Войводина. Контрольна гра 17.55
Чемпіонат Італії. Огляд туру 18.50
Вальядолід - Реал. Чемпіонат Іспанії
20.40 Торіно - Аталанта. Чемпіонат
Італії 22.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру 23.40 Лілль - ПСЖ. Чемпіонат
Франції 01.30 Чемпіонат Франції.
Огляд туру 02.25 Верона - Лечче.
Чемпіонат Італії 04.10 Севілья Гранада. Чемпіонат Іспанії

П’ЯТНИЦЯ, 31 СІЧНЯ

ЧЕТВЕР, 30 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, 10:20 «Життя відомих людей»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:10, 14:20 «Світ навиворіт - 5:
Індонезія»
15:25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:15 Х/ф «ФОРСАЖ 8» (16+)
22:45 Х/ф «XXX»

06:25 Хата на тата (12+)
08:55 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
10:50 МастерШеф (12+)
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
20:05 Т/с «Швабра»
22:40 Я соромлюсь свого тіла (16+)

ICTV

05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Секретний фронт
11:50, 13:15 Х/ф «В ТИЛУ
ВОРОГА» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
ІНТЕР
14:10, 16:20, 21:20 Т/с «Перевірка на
05.30, 22.05 «Слідство вели... з
міцність» (16+)
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
16:30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» 10.00 18:45, 21:00 Факти. Вечір
Корисна програма 11.10 Т/с «Мене 20:10 Антизомбі. Дайджест
22:15 Х/ф «СЕЗОН УБИВЦЬ» (18+)
звати Мелек» (12+) 12.25 Х/ф
«СМЕРТЬ НЕГІДНИКА» (16+) 14.45, 23:45 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
15.40 «Речдок» 16.35 «Речдок.
НОВИЙ КАНАЛ
Особливий випадок» 18.00, 19.00,
01.35 Ток-шоу «Стосується кожного» 05:20 Вар’яти (12+)
20.00, 03.05 «Подробиці» 21.00
07:00, 08:00 Kids Time
«Речдок. Особливий випадок. Третій 07:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
зайвий» 23.50 Т/с «Спокуса» (12+)
08:05 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
03.50 «Щоденник вагітної» 05.00
10:00 Т/с «Відчайдушні
«Top Shop»
домогосподарки» (16+)
14:50 Х/ф «ЗАТУРА»
УКРАЇНА
16:40 Х/ф «РЕПРОДУКЦІЯ» (16+)
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
18:50 Х/ф «ЗОРЯНИЙ ДЕСАНТ»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
21:00 Х/ф «РАЙОН 9» (16+)
23:00 Сьогодні
23:10 Х/ф «ГРЕББЕРСИ» (16+)
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
МЕГА
13:30, 15:30 Агенти справедливості
06:00 Бандитський Київ 08:25,
(12+)
01:40 Правда життя 09:35, 00:30
17:00 Історія одного злочину (16+)
Речовий доказ 10:45, 18:15 Сучасні
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
дива 11:40, 17:15 Елемент 12:40,
21:00 Т/с «Жіночий лікар 4» (16+)
22:35 Суперчуття 13:40 Історія
23:20 Слідами газової капітуляції
українських земель 14:35, 19:55
У пошуках істини 15:25, 23:35
СТБ
Загадки Всесвіту 16:20, 21:45
05:15, 18:00 Один за всіх (16+)
Ефект Нострадамуса 17:45 Світ

дикої природи 19:05 Скарб.UA
20:45 Секрети Другої світової 02:40
Прихована реальність

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
09:15, 19:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
11:00, 17:25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:30, 22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00, 07:50 Т/с «Рекс-2»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50, 17:20 «Загублений світ»
13:45 «Помста природи»
14:10 Х/ф «СВІТ РОБОТІВ» (16+)
15:35 Х/ф «АНДРОЇДПОЛІЦЕЙСЬКИЙ» (16+)
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
21:30, 23:05 Т/с «CSI: Місце
злочину-5» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Топ-матч 06.10 Шахтар Войводина. Контрольна гра 08.00,
20.30 Yellow 08.10 Шарлеруа Брюгге. Чемпіонат Бельгії 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.15
Вальядолід - Реал. Чемпіонат Іспанії
12.05 Торіно - Аталанта. Чемпіонат
Італії 13.55 Баварія - Шальке.
Чемпіонат Німеччини 15.55 Шахтар
- Словацко. Контрольна гра 17.45
Чемпіонат Франції. Огляд туру
18.40 Рома - Лаціо. Чемпіонат
Італії 20.40 Валенсія - Барселона.
Чемпіонат Іспанії 22.45 Чемпіонат
Німеччини. Огляд туру 23.40 Баєр
- Фортуна. Чемпіонат Німеччини
01.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд туру
02.25 Атлетіко - Леганес. Чемпіонат
Іспанії 04.10 Інтер - Кальярі.
Чемпіонат Італії

СУБОТА, 1 ЛЮТОГО
1+1

ICTV

06:05, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 Х/ф «ХXX» (16+)
12:15 Х/ф «ХІТМЕН: АГЕНТ 47»
(16+)
14:10 Х/ф «К-9: СОБАЧА
РОБОТА»
16:10, 20:15 «Новорічний вечірній
квартал»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
23:50 «Світське життя. 2020»

05:00 Факти
05:30 Особливості національної
роботи
08:55 Х/ф « РАНД-РЕВАНШ» (16+)
10:50 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу (12+)
16:45 Х/ф «ЧОРНА ДІРА» (16+)
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «РІДДІК 3D» (16+)
21:10 Х/ф «ХРОНІКИ РІДДІКА»
(16+)
23:10 Х/ф «НАРОДЖЕННЯ НАЦІЇ»
(16+)

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

05.25 «Чекай на мене. Україна»
07.05 Х/ф «ШЕЛЬМЕНКОДЕНЩИК» 09.00 «Готуємо
разом. Домашня кухня» 10.00
«Корисна програма» 11.10 Х/ф
«БРОНЗОВИЙ ПТАХ» 15.00 Х/ф
«НЕВЛОВИМІ МЕСНИКИ» 16.30,
20.30 Т/с «Не жіноча робота» (12+)
20.00, 02.10 «Подробиці» 22.20
Х/ф «ТАК НЕ БУВАЄ» 00.20 Х/ф
«ДІДЬКА ЛИСОГО» (16+) 02.40
«Орел і Решка. Шопінг» 03.55 «Орел
і Решка. Перезавантаження» 04.35
«Орел і Решка. Дива світу»

05:25 Таємний агент
06:30 Таємний агент.Пост-шоу
08:50 Ревізор
10:50 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
12:20 Х/ф «ГЛОБАЛЬНЕ
ВТОРГНЕННЯ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
14:50 Х/ф «ЗОРЯНИЙ ДЕСАНТ»
17:00, 19:00 Kids Time
17:05 М/ф «Супершістка»
19:05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21:00 Х/ф «ХЕНКОК» (16+)
22:50 Х/ф «ЯВИЩЕ» (16+)

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:40, 15:20 Т/с «Друге життя
Єви» (12+)
17:00, 21:00 Т/с «Лабіринт»
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «ПІГУЛКА ВІД СЛІЗ»
(16+)

СТБ
05:15 МастерШеф. Професіонали
(12+)
19:00 Х-фактор
21:45 Хата на тата (12+)
23:35 Х/ф «ХТО Б КАЗАВ»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:20, 14:25 «Світ навиворіт - 5:
Індонезія»
15:40 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:15, 22:10 «Жіночий квартал»

16:35, 18:00 Х/ф «ПАНІ
ПОКОЇВКА»
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
19:10 Х/ф «ХТО Б КАЗАВ»
21:00 Х/ф «НУ ХТО Б КАЗАВ 2»
22:35 Х/ф «НУ ХТО Б КАЗАВ 2»
23:15 Х/ф «ЖІНОЧА ІНТУЇЦІЯ»

ICTV

05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:05 Антизомбі. Дайджест
11:00, 13:20 Х/ф «РАНДІНТЕР
РЕВАНШ» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
05.30, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00, 13:30, 16:20, 22:55 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» 10.00 18:45 Факти. Вечір
Корисна програма 11.05 Т/с «Мене 20:05 Дизель шоу (12+)
звати Мелек» (12+) 12.25 Х/ф
НОВИЙ КАНАЛ
«НЕПРИБОРКАНИЙ» (16+) 14.45,
15.40, 23.45 «Речдок» 16.35 «Речдок. 05:30 Вар’яти (12+)
Особливий випадок» 18.00, 01.30
07:00, 08:00 Kids Time
Ток-шоу «Стосується кожного» 20.00 07:05 М/с «Шоу Луні Тюнз»
«Подробиці тижня» 03.00 «Орел і
08:05 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
Решка. Шопінг» 04.15 «Подорожі в
10:00 Т/с «Відчайдушні
часі» 04.55 «Top Shop»
домогосподарки» (16+)
13:40 Х/ф «ЗАГУБЛЕНІ В
УКРАЇНА
КОСМОСІ»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною 16:10 Х/ф «СІМ СЕСТЕР» (16+)
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
18:40 Х/ф «КОВБОЇ ПРОТИ
Сьогодні
ПРИБУЛЬЦІВ» (16+)
09:30 Зірковий шлях
21:00 Х/ф «ТИХЕ МІСЦЕ» (16+)
11:30 Реальна містика
22:50 Х/ф «КОКНІ ПРОТИ ЗОМБІ»
12:30, 15:30 Т/с «Утікачка» (12+)
(18+)
17:00 Історія одного злочину (16+)
МЕГА
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
06:00 Бандитська Одеса 07:55,
Шустера
01:40 Правда життя 09:30, 00:30
Речовий доказ 10:40, 18:15 Сучасні
СТБ
дива 11:35 Елемент 12:35, 22:35
Суперчуття 13:35, 20:45 Секрети
06:05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
Другої світової 14:35, 20:00 У
історія»
07:00 Х/ф «НІЧ ВІДПОЧИНКУ ДЛЯ пошуках істини 15:25, 23:35
Загадки Всесвіту 16:20, 21:45 Ефект
МАМИ» (12+)
Нострадамуса 17:15 Світ дикої
09:00 Т/с «Швабра»

природи 19:05 Теорія Змови 05:35
Квітка Цісик

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
09:15, 21:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
11:00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14:30, 22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:15 Х/ф «ЗАКОНИ
ПРИВАБЛИВОСТІ»
19:00 Х/ф «ОСОБИСТЕ» (16+)

2+2
06:00, 07:50 Т/с «Рекс-2»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50, 17:15 «Загублений світ»
13:45 «Цілком таємно-2017»
14:15 «Помста природи»
14:35 Х/ф «ВУЛИЧНИЙ БОЄЦЬ»
(16+)
19:25 Х/ф «В’ЯЗЕНЬ» (16+)
21:10 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)
22:55 Х/ф «ПРИРЕЧЕНІ-2» (18+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Айнтрахт - Лейпциг. Чемпіонат
Німеччини 08.10 Торіно - Аталанта.
Чемпіонат Італії 10.00, 15.40, 22.15
Футбол NEWS 10.15 Шахтар Словацко. Контрольна гра 12.00,
21.15 Yellow 12.10 Боруссія (М) Майнц. Чемпіонат Німеччини 13.55,
04.00 Наполі - Ювентус. Чемпіонат
Італії 15.55 Валенсія - Барселона.
Чемпіонат Іспанії 17.45 Лілль - ПСЖ.
Чемпіонат Франції 19.30 Шарлеруа
- Брюгге. Чемпіонат Бельгії 21.25
LIVE. Герта - Шальке. Чемпіонат
Німеччини 23.25 «Бундесліга
weekly». Чемпіонат Німеччини.
Прем’єра 23.55 Вальядолід - Реал.
Чемпіонат Іспанії 01.40 Чемпіонат
Італії. Передмова до туру 02.10
Баварія - Шальке. Чемпіонат
Німеччини

НЕДІЛЯ, 2 ЛЮТОГО
11:20 Х/ф «ОСОБИСТЕ» (16+)
13:20 Х/ф «ЗАКОНИ
ПРИВАБЛИВОСТІ»
15:00 «Орел і Решка. Навколо світу»

2+2
06:00, 08:55 «Загублений світ»
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
13:20 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-3: ТИЛ»
(16+)
15:00 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-4» (16+)
16:40 Х/ф «МІСТО ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ» (16+)
18:15 Х/ф «ЮРСЬКІ ІГРИ» (16+)
19:45 Х/ф «ЧУЖИЙ: ЗАПОВІТ»
(16+)
22:00 Х/ф «ЧУЖИЙ ПРОТИ
ХИЖАКА» (18+)
23:45 Х/ф «ПРОЕКТ Е.1337:
АЛЬФА» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00 Лілль - ПСЖ. Чемпіонат
Франції 07.45 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру 08.15
Шахтар - Словацко. Контрольна
гра 10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS 10.20 Yellow. Прем’єра
МЕГА
10.30 Герта - Шальке. Чемпіонат
Німеччини 12.10 Шарлеруа 06:00 Бандитський Київ 07:05,
Брюгге. Чемпіонат Бельгії 13.55
00:40 Містична Україна 07:50,
Вільярреал - Осасуна. Чемпіонат
18:15 Код доступу 09:45 Речовий
доказ 10:55 Секрети Другої світової Іспанії 16.00, 21.10 «Бундесліга
12:55 101 вид зброї, що змінила
weekly». Чемпіонат Німеччини 16.25
світ 14:35 Сучасні дива 15:25
LIVE. Боруссія (Д) - Уніон. Чемпіонат
Загадки Всесвіту 16:15 Суперчуття Німеччини 17.15, 23.40 Yellow
21:00 НЛО з минулого 22:40
18.25 Чемпіонат Італії. Передмова
Елемент 00:10 Світ дикої природи до туру 18.55 LIVE. Кальярі 01:25 Правда життя
Парма. Чемпіонат Італії 19.45
Футбол Tables 20.55, 01.40, 03.40
К-1
Топ-матч 21.40 LIVE. Сассуоло
06:30 «TOP SHOP»
- Рома. Чемпіонат Італії 23.50
07:50 М/с «Земля до початку часів» Реал - Атлетіко. Чемпіонат Іспанії
08:30 «Ух ти show»
01.50 Лейпциг - Боруссія (М).
09:35 Х/ф «КОСМІЧНІ ВОЇНИ»
Чемпіонат Німеччини 03.55 Гарнада
(16+)
- Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії

1+1
06:00 Мультфільм
06:25, 07:10 «Життя відомих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
12:05 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+)
14:25 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
16:55 Х/ф «ФОРСАЖ 8» (16+)
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10»
23:35 «Жіночий квартал 2019»

ІНТЕР
05.25, 11.00 «Орел і Решка.
Івлєєва vs. Бєдняков» 06.10
Х/ф «КАНІКУЛИ ПЕТРОВА
І ВАСЄЧКІНА. ЗВИЧАЙНІ Й
НЕЙМОВІРНІ» 09.00 «Готуємо
разом» 10.00 «Орел і решка.
Дива світу» 12.00 «Орел і решка.
Перезавантаження» 13.00 Х/ф
«КОХАННЯ З ПЕРЕШКОДАМИ»
(16+) 15.05 Т/с «Мене звати Мелек»
(12+) 18.10 Х/ф «ПРОГУЛЯНКА
ПО БАНКОКУ» (12+) 20.00
«Подробиці» 20.30 Х/ф «ЗАГНАНІ»
(16+) 22.30 Х/ф «СФЕРА» (12+)
00.30 «Речдок»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00 Т/с «Лабіринт»
12:50 Т/с «Я ніколи не плачу» (12+)
17:00, 21:00 Т/с «Встигнути все
виправити» (16+)
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
23:00 Т/с «Ще один шанс»

СТБ
05:40 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07:35 Хата на тата (12+)
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
(16+)
19:55 Один за всіх (16+)

22:15 Детектор брехні (16+)

ICTV
05:05 Еврика!
05:10 Факти
05:35 Не дай себе обдурити
06:25 Громадянська оборона
07:10 Антизомбі. Дайджест
08:05 Секретний фронт. Дайджест
08:55 Т/с «Відділ 44» (16+)
12:30, 13:00 Х/ф «ЧОРНА ДІРА»
(16+)
12:45 Факти. День
14:40 Х/ф «ХРОНІКИ РІДДІКА»
(16+)
16:45 Х/ф «РІДДІК 3D» (16+)
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «НЕЙМОВІРНИЙ ГАЛК»
(16+)
22:35 Х/ф «ЗЕЛЕНИЙ ШЕРШЕНЬ»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:20 Таємний агент
06:20 Таємний агент. Пост-шоу
08:15, 10:05 Kids Time
08:20 М/ф «Хранителі снів»
10:10 М/ф «Супершістка»
12:10 Х/ф «КОВБОЇ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ» (16+)
14:30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
16:30 Х/ф «ХЕНКОК» (16+)
18:20 Х/ф «СКАРБ НАЦІЇ»
21:00 Х/ф «СКАРБИ НАЦІЇ: КНИГА
ТАЄМНИЦЬ» (16+)
23:40 Х/ф «ТИХЕ МІСЦЕ» (16+)

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Земля до початку часів»
08:30 «Ух ти show»
09:45 Х/ф «СТАТУС:
ОНОВЛЕНИЙ» (12+)
11:35 Х/ф «КОСМІЧНІ ВОЇНИ»
(16+)
13:20 «Орел і Решка. Навколо світу»

2+2
06:00 «Угон по-нашому»
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:00 «Шалені перегони 2018»
11:00 «Він, вона та телевізор»
12:55 Х/ф «40 ДНІВ ТА НОЧЕЙ»
(16+)
14:30 Х/ф «В’ЯЗЕНЬ» (16+)
16:10 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)
17:55 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
20:00 Х/ф «ДЖОН ВІК» (16+)
21:50 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
23:20 Т/с «Третього не дано»

ФУТБОЛ-1

06.00 Валенсія - Сельта.
Чемпіонат Іспанії 07.45, 12.50
«Бундесліга weekly». Чемпіонат
Німеччини 08.15 Кальярі Парма. Чемпіонат Італії 10.00,
15.40, 22.45 Футбол NEWS
10.20 Журнал. УЄФА ЄВРО
2020. Прем’єра 10.50 Боруссія
(Д) - Уніон. Чемпіонат Німеччини
12.40, 20.15, 23.55 Yellow 13.20
Сассуоло - Рома. Чемпіонат
Італії 15.10, 21.25 Журнал.
УЄФА ЄВРО 2020 15.55 LIVE.
МЕГА
Аталанта - Дженоа. Чемпіонат
06:00 Бандитська Одеса 06:50,
Італії 17.55 Реал - Атлетіко.
00:40 Містична Україна 07:40,
Чемпіонат Іспанії 19.25 LIVE.
18:00 Код доступу 09:35 Речовий
Севілья - Алавес. Чемпіонат Іспанії
доказ 10:45 Секрети Другої
21.55 LIVE. Барселона - Леванте.
світової 12:45 НЛО з минулого
Чемпіонат Іспанії 00.05 Ювентус
14:20 Сучасні дива 15:10 Загадки - Фіорентина. Чемпіонат Італії
Всесвіту 16:00 Суперчуття 21:00
01.55 Топ-матч 02.10 Падерборн
101 вид зброї, що змінила світ 22:40 - Вольфсбург. Чемпіонат
Світ дикої природи 01:25 Гордість
Німеччини 04.00 Мілан - Верона.
України
Чемпіонат Італії

Що віщують зорі
Гороскоп на 27 січня – 2 лютого
ОВЕН. Вчіться новому: відвідайте
лекцію або запишіться в автошколу.
Працюйте над собою: аналізуйте правильність своїх дій та цілей. Не погоджуйтеся на авантюрні пропозиції. У
вихідні побудьте з родиною. Сприятливий день
– середа, несприятливий – п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Вдасться винятково грамотно організувати робочий процес і
створити дружню обстановку у колективі. Але не ставте перед собою надзавдань. У вихідні важливо налагодити стосунки з близькими. Сприятливий день – четвер,
несприятливий – понеділок.
БЛИЗНЮКИ. Досить стабільний і
гармонійний період. Ваші проєкти виявляться затребуваними й принесуть
прибуток. В особистому житті очікуються приємні зміни й поповнення у
сімействі. Сприятливий день – вівторок, несприятливий – субота.
РАК. Тиждень буде непростий, але
вдалий. Не бійтеся розставатися з непотрібними речами та зв’язками. Прикусіть язичок, щоб він не став вашим
ворогом. У вихідні чекає відверта розмова з близькими людьми. Сприятливий день – середа, несприятливий – четвер.
ЛЕВ. Забудьте про страхи, зберіться з силами та думками – і вперед, на
новий рівень. Можливі серйозні зміни
у ваших планах і навіть у долі. Не забувайте радитися з близькими, вони на
вашому боці. Сприятливий день – п’ятниця, несприятливий – вівторок.
ДІВА. Для здійснення задумів вам
потрібен надійний партнер. Будьте
уважніші до натяків начальства. Почуватиметеся незатишно й сковано на
офіційних заходах. У вихідні одержите
те, чого давно прагнули. Сприятливий день –
четвер, несприятливий – середа.
ТЕРЕЗИ. Обережність і терпіння –
ваші головні союзники. Не втягуйтеся в
конфлікт у верхах, але й не упускайте
можливості довідатися щось цікаве.
Вихідні корисно наповнити інтелектуальним змістом. Сприятливий день – понеділок, несприятливий – п’ятниця.
СКОРПІОН. Більше часу приділяйте своїй половинці, це додасть вам сил
і натхнення. Успішними будуть справи,
розпочаті разом із друзями. У вихідні
будьте максимально турботливими до
близьких. Сприятливий день – вівторок, несприятливий – субота.
СТРІЛЕЦЬ. На роботі доведеться
розбиратися з паперами й численними проблемами. Можливе відчуття нестабільності, але начальство буде вами
задоволене. Друга половина тижня буде
спокійнішою. Сприятливий день – п’ятниця, несприятливий – вівторок.
КОЗЕРІГ. Жити стане легше. Багато проблем відступлять або вирішаться самі. Зірки пророкують вам
розширення кола спілкування, нові
знайомства. Щоб уникнути непорозумінь із друзями, не балакайте зайвого. Сприятливий день – четвер, несприятливий – вівторок.
ВОДОЛІЙ. Приділяйте більше часу
повсякденним обов’язкам. Доведеться брати відповідальність на себе. Усе
сприятиме здійсненню давніх планів.
Не відмовляйтеся від запрошень, шансів завести потрібні зв’язки. Сприятливий день
– вівторок, несприятливий – п’ятниця.
РИБИ. Поспішайте завершити намічені справи, потім буде важко надолужувати упущене. Зберігайте спокій
і критичне мислення, не будьте надто
довірливі. У вихідні влаштуйте сімейну
вечерю. Сприятливий день – четвер, несприятливий – вівторок.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Зима — сезон алігаторової груші
Саме такою є друга (хоч і рідко вживана) назва авокадо. Завдяки
своєму нейтральному смаку цей заморський гість відмінно
поєднується практично з усіма продуктами. На прилавках
магазинів він з’явився не так давно, тож багато хто досі вважає його
екзотичним, хоч нині на цей плід можна натрапити в багатьох навіть
повсякденних рецептах. Що ж це за фрукт і з чим його їсти — читайте
у сьогоднішній добірці
ГРЕЦЬКИЙ САЛАТ
З АВОКАДО

ЗЕЛЕНИЙ СОУС
ВИБИРАЄМО АВОКАДО

ЧИСТИМО ФРУКТ

Плід має бути зрілим, не надто
твердим, але й не надто м’яким.
Якщо шкірка не продавлюється — плід дозрів, якщо продавлюється легко і глибоко — перезрів.
Шкірка також не повинна ламатися; не може бути темних плям,
якщо вони є, швидше за все, авокадо не тільки перезріло, а й підгнило.

Інгредієнти: 400–
450 г копченого курячого філе, 120 г чорносливу, 1 авокадо, пучок
зелені, 2 свіжі огірки,
Фото ye.ua.
90 г фісташок, 3 варені
яйця, сіль, майонез.
Приготування. Промитий чорнослив залити
окропом і залишити на чверть години. Злити рідину, просушити на рушничку і покраяти кубиками.
Так само нарізати яйця, огірки і курятину. Посікти
зелень. Подрібнити фісташки. Змішати продукти,
посолити, заправити майонезом.

БУТЕРБРОДИ
З АВОКА ДО
Інгредієнти: 1 авокадо, 1/3 ч. л. чорного перцю, 0,5 ч. л. солі, 6–7 скибочок житньо го хліба,
Фото gurman.co.ua.
1 ч. л. лимонного соку.
Приготування. Розрізати на дві частини фрукт. Ложкою дістати м’якоть
і розім’яти за допомогою виделки. Полити лимонним соком. Підсолити і присипати перцем. Кожну
скибочку намастити отриманим паштетом. Можна
прикрасити зеленню, скибочками помідора чи притрусити кунжутом.

Як не дати шахраям
розвести вас по телефону
l l БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ!

Реальна історія, що стане вам у пригоді
ригодіі

Читанка
для всіх

с. 12

»

корисні поради

«І лечу
я по життю
лісапетом,
наче
танком»
На шостому десятку літ
солістка «Лісапетного
батальйону» Наталія
Фаліон має воістину
всенародну любов,
а на додачу до неї
нещодавно отримала
ще й «сердечний» бонус.
Який?

Фото tv.ua.

»

Інгредієнти: 1 авокадо, 2 яйця, 2 ст. л. натертого твердого сиру,
Фото cookery.com.ua.
сіль, перець, зелень —
за смаком.
Приготування. Розрізати авокадо на дві частини, вийняти кісточку. Натерти сир і викласти
його на дно «кошичків». Акуратно вибити в середину яйце, посолити й поперчити за смаком. Помістити авокадо у форму для запікання і поставити
в розігріту до 200 градусів духовку на 10–15 хвилин. Готову страву посипати зеленню і подавати
до столу теплою.

Анекдот до теми
«Шановна редакціє! Нам дуже подобаються ваші рецепти. Особливо полюбили
ми салат з авокадо і креветок. Щоправда, авокадо
ми замінили на картоплю, а креветки — на шкварки.
Але загалом салат дуже смачний…»

Читайте у січневому випуску іншого нашого видання
Солістка «Лісапетного
батальйону»
Наталія Фаліон:
«І лечу я по життю
лісапетом,
наче танком»

l ІСТОРІЯ НОМЕРА

с. 5—8

ЯЙЦЯ,
ЗАПЕЧЕНІ
В ЗЕЛЕНИХ
«КОШИЧКАХ»

«Читанка для всіх»:
х»:

23 січня
2020 року №1 (15)
Ціна 10 грн

ПАСТА ІЗ ЗЕЛЕНИМ
СОУСОМ
Інгредієнти: 250 г спагеті,
2 авокадо, 2 ст. л. оливкової олії,
2 ст. л. лимонного соку, 1 зубчик часнику, твердий сир, сіль
та перець — за смаком.
Фото blog.comfy.ua.
Приготування. Спагеті відварюємо в підсоленій воді до готовності, як зазначено
на упаковці. Відкидаємо на друшляк. Авокадо розрізаємо
навпіл, виймаємо кісточку, м’якоть нарізаємо кубиками.
Часник подрібнюємо. У блендері перемелюємо авокадо
і часник до однорідної консистенції. Додаємо сік лимона, сіль, перець, оливкову олію і ще раз добре збиваємо.
Спагеті викладаємо на тарілку, зверху поливаємо соусом
з авокадо, присипаємо тертим сиром і прикрашаємо зеленню.

Інгредієнти: 1 авокадо, 5 листків салату
латук, 100 г помідорів,
100 г бринзи, 3 ст. л.
оливкової олії, 0,5 лайма,
Фото golapravda.blog.
100 г маслин.
Приготування. Для заправки змішати сік лайма,
оливкову олію, сіль і перець. Салат дрібно порвати
руками. Авокадо, помідор і бринзу нарізати кубиками, маслини — навпіл. Змішати всі інгредієнти
і заправити соусом.

А ВИ ЗНАЛИ, ЩО…
l Авокадо — поживний продукт, який містить практично весь набір корисних жирних кислот і має багатий вітамінно-мінеральний
склад.
l Найкорисніші плоди можна купити взимку. Авокадо, зібране в цю пору
року, містить у декілька разів більше корисних жирів і вітамінів.
l Алігаторова груша походить із Мексики. Але вже міцно закріпилася
в кухнях багатьох країн усіх континентів.
l У Південній і Центральній Америці, де авокадо готували задовго
до появи там європейців, головним у приготуванні цього фрукта
вважають поєднання олійно-горіхового смаку плода і добавок, причому чим різкіший контраст їхніх смаків, тим краще.
l Суперечки з приводу того, до фруктів чи до овочів відносити авокадо, точаться вже давно. З точки зору біології його по праву можна
вважати фруктом: росте на дереві, всередині нього є велика тверда
кісточка. Але кількість цукру у його м’якоті властива більше овочам, та й смакові якості не свідчать на користь версії «фрукт». Але
це так!
l Щоб сповна насолодитися вишуканим смаком гуакамоле, його готують тільки з натуральними приправами, без консервантів і замінників. Побутову техніку, блендери та змішувачі застосовувати
не рекомендується.
l Авокадо відмінно поєднується з базовими продуктами, відтіняючи
і доповнюючи їхній смак, тому з ним можна експериментувати нескінченно, готуючи на його основі закуски, додаючи в салати, основні
страви та десерти.
l Щоб не змінився колір фрукта, збризкуйте його лимонним соком.

Фото google.com.

САЛАТ
«КУБИНСЬКИЙ»

Найпоширеніший спосіб — розрізати авокадо вздовж на дві частини,
видалити кісточку за допомогою ножа
і дістати м’якоть чайною ложкою.
У стиглого плода м’якоть легко відділяється від шкірки. Ще один спосіб —
покраяти авокадо поперек. У тій частині, де розташована кісточка, потрібно
обрізати м’якоть навколо неї. Кільця
авокадо теж легко відділяються.

Фото wz.lviv.ua.

Інгредієнти: м’якоть
2 авокадо, 180 мл соку
лайма, 40–50 мл води,
30 мл олії.
Приготування. Відділіть плоди авокадо
Фото roslyna.com.
від кісточок, виберіть
м’якоть. З лайма витисніть сік. У кухонному комбайні змішайте інгредієнти, консистенція отриманого
соусу повинна бути схожою на крем. Заправка урізноманітнить страви з риби, курятини, смакуватиме
із твердим сиром.

«Фаліон, батальйон, мільйон... — так гармонує!»

У чому сила і слабкість
чоловіка № 1 у світі —
Джеймса Бонда
l ЗІРКА «Я не буду нести всяку дурню, аби тільки
комусь сподобатися», — запевняє актор Деніел
Крейг (на фото), який уп’яте зіграв роль агента 007
с. 13—15

»

Для тих, хто має дачу —
Місячний календар робіт
на городі
та в садку наа
І півріччя
2020 року
с. 27
7

»

Вже
у продажу!!!

Як не дати
дат шахраям
ррозвести вас
телефону
по телеф
лефону

У чому сила
ила
сть
і слабкість
чоловікаа № 1
у світі —
Джеймсаа
Бонда

Місячний календар
ар
робіт на городі
та в садку
на І півріччя
2020 року

Запитуйте у відділеннях зв’язку і ваших листонош!
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

«Нащо брав, нащо брав мене невеличку?
Цілував, обнімав, як перепеличку?..»
Думаю, перш за все ці слова викличуть усмішку у нашої читачки Марії Книш, яка відгадала завдання нинішнього туру, навіть
не розкривши всіх пазлів. Що, звісно, не забороняється. Але якщо Марія Денисівна, відгадуючи, раділа пісні графа Атоса де ля Фера,
то тепер, підозрюю, після заголовка підспівує: «Не сама, не сама лілію садила!»

ле насамперед повторимо це завдання, яке змусило взятися за перо (точніше кулькову ручку) і листки в клітинку
пані Марію.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 51 (2019)
Цього разу ми заховали слово, що означає
заняття, яке вигадав один пан зі Сходу. Воно
нині дуже модне в ділових колах. Он і одна з
наших файних партнерок на ім’я Вікторія
із також файного міста Тернополя навіть
«прописала» в трудовому розпорядку, що їй
мають виділити півтори години у робочий
час на це заняття. Грицько Гарбуз про таке
навіть і не мріє…. А дарма, кажуть бувалі у
бувальцях і та ж файна пані Вікторія, — це
ж так корисно для здоров’я і світопізнання.
Отож слово імені винахідника складається: 1) зі сполучника; 2) з кореня однієї з найвідоміших у світі не східних гірських систем;
3) назви найбажанішої (і найприкрішої) нічиєї
в одній із найдревніших на планеті ігор; 4) зі
слова (в якому закреслили останню букву) на
позначення суму, скорботи, що вживається в
дуже сумній пісні «Піккардійської терції».
Ті, хто складе це ім’я, в інтернеті легко
знайдуть відповідь. А якщо у вас нема інтернету, просто згадайте пісню Атоса із
фільму «Д’Артаньян і три мушкетери» або
популярну українську народну про обійми–
поцілунки дівчини-«перепелички», котра не

любить працювати самотньо. Головні слова
у них і є визначальною характеристикою заняття, яке маєте розгадати.
Що за слово ми заховали у гарбузі?
Якщо ми вже тричі згадали пані Марію
Книш із волинського села Смідин Старовижівського району, то і надамо їй слово,
адже її лист став переможцем конкурсу історій, як шукали правильну відповідь на
завдання туру.
«Шановний пане Грицьку Гарбузе!
Доведеться Вам ще раз читати мою «писанину». Ви вже вибачайте, але бажання похвастатись тим, як розгадувала гарбузячий
секрет, перемогло мою нелюбов до писання.
Воно, те писання, набридло за 42 роки так,
що не сказати (пані Марія — колишня вчителька математики. — Г. Г.). Ну та не про
це зараз мова. Розгадати секрет вдалося не
одразу, хоч прочитала завдання, тільки–но
отримала газету.
Почала з імені винахідника того заняття,
яке так полюбилося пані Вікторії з файного
міста Тернополя. Отож перше завдання:
сполучників багато і з якого почати — хтозна ☺; друге теж не дуже пішло; а от третє
— ПАТ — і четверте — ЖАЛЬ — було розгадано. А слово ж не складеш тільки з них. Та
найбільше допоміг граф де ля Фер зі своєю
піснею «Там лілії цвітуть…» Квітка лотос навела на думку про асану «лотос» у йозі. Ім’я
винахідника підказало б, чи догадка про йогу
правильна. Треба шукати.

“

Пізнання мудрості вчення
Патанджалі починається
з виконання заповіді «Не
нашкодь живому і збережи
живе».

І знайшлося! Патанджалі! Древньоіндійський мудрець і філософ Патанджалі! Є і ПАТ,
є і сполучник І, який примостився в кінці імені, а корінь АНД з Андів у Південній Америці,
ну ще й ЖАЛЬ без «м’якого знака».
Отож, без вагань можна казати, що заняття, яке вигадав один пан зі Сходу і яке нині
дуже модне в ділових колах, це — ЙОГА.
А яка з них, чи хатха–йога, чи раджа–йога,
карма–йога, джанана–йога, агні–йога та інші,
вибирайте, пане Грицю, самі.
А пізнання мудрості вчення Патанджалі
починається з виконання заповіді «Не нашкодь живому і збережи живе».
Підказка про народну пісню з дівчиною«перепеличкою» не знадобилася, отож я вже
й не намагалась її назву взнати (тепер знаєте і приспівуєте! — ☺ Г. Г.).
Хороше заняття вибрала пані Вікторія! І
воно справді корисне для здоров’я і світопізнання. Навіть у «Повному медичному довіднику. Самолікування» йому відведений цілий
розділ…
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«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 4 (2020)
Нещодавно за вечір прочитав неоціненні
поради одного з найшанованіших моральних
авторитетів України ХХІ сторіччя. До його
мудрості і простоти так треба прислухатись! Один із розділів книги стосується нашого повсякденного заняття. Буває, коли ми
це робимо, іноді виходить трохи не так, то
дехто, підказуючи нам, може вжити не дуже
приємні порівняння. Хоча ті тваринки ні в
чому не винні. Натомість, як зазначає автор
книги, культурний араб у тій ситуації сказав
би приблизно так: на кущ троянди сів соловей.
Що за слово–процес ми заховали у
гарбузі?
Відповідь треба надіслати до 5 лютого
тільки у вигляді sms–повідомлення на номери:
0501354776 і 0672829775 (наприклад: «М’яч»,
«Три ведмеді», «Світлана Костюк»). Увага: з одного номера можна відправляти лише одне
sms! Цей номер і братиме участь у жеребкуванні при розіграші призових 200 гривень, якщо
правильних відповідей буде більше двох.
А ще спеціальний приз — 150 гривень —
отримає той, хто в листі на поштову адресу
(43 025, Луцьк, просп. Волі, 13) чи електронну (tsikava.gazeta@gmail.com) найяскравіше опише, як шукав чи шукали правильну
відповідь.
До зустрічі!
P. S. Підпишіться, будь ласка, на наш
Youtube–канал https://www.youtube.com/
channel/UCYNPAN-WqpLJgPid1yUfoYQ.
oYQ.
Q
Дякую!

Відповіді на сканворд
за 16 січня

Грицько ГАРБУЗ

Дякую за увагу, за завдання і терпіння
для читання».
І ми Вам дякуємо, пані Маріє, і кажемо:
писання було недаремним — матимете 150
гривень призових переможцю!
А по 100 гривень, згідно з нашим жеребкуванням, яке серед 10 авторів правильних
есемесок провела народна артистка України,
прима Волинського академічного обласного
українського музично–драматичного театру
імені Тараса Шевченка Людмила Приходько (ох і нащедрувалися ми в неї крутезно на
Василя!), дістануться Марії Бойко із села Сопачів Володимирецького району Рівненської області і Віті Бобко із села Затурці
Локачинського району Волині.
Переможців просимо надіслати на адресу редакції копії першої та другої сторінок
свого паспорта (або ID–картки) та ідентифікаційного коду.
А нам час оголошувати нове завдання.
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l ОТАКОЇ!

www.volyn.com.ua

Фото fishкi.net.

тину їй потрібно було для здійснення вищого
задуму.
Але не встигла жінка насолодитися пізнім материнством, як несподівано зникла
зі стрічок новин. Ані про її смерть, ані про дорослішання Франческо ніхто більше не повідомляв. А дарма, адже цей випадок міг стати
науковим надбанням і безцінним досвідом.
Однак сенсація зникла так само швидко,
як і з’явилася. А от працівникам багатьох
інформаційних ресурсів, які поширили інформацію про неймовірне народження
у віці за сто, довелося лиш… червоніти.
Річ у тім, що видана за сенсацію новина на-

“
Звичайне сімейне фото прапрабабусі із Канади облетіло весь світ і ввело в оману сотні тисяч людей. В її нібито материнство повірили
неймовірно швидко. Ось вона — маніпулятивна сила інтернету!

101-літня італійка двічі ошелешила світ
Вперше — коли повідомили про її пізні пологи, а вдруге — коли дитина і мама
таємниче зникли
Науковий світ читав цю новину зі здивуванням і захватом: до чого ж технології
дійшли! У 101 рік італійка Анатолія Вертаделла народила дитину. Фото здорового
чотирикілограмового малюка на руках у сивої старенької переконувало найбільших
скептиків, що стати мамою й справді ніколи не пізно
Інна ПІЛЮК

вісно, без медичного втручання тут
не обійшлося. Вагітність стала можливою після пересадки яєчників, яку жінці
провели в Туреччині, адже в Євросоюзі подібні операції поза законом. Професор Олек-

З

сандро Пополиччі завдяки цьому миттєво
став зіркою медицини і ледь не богом для
бездітних пар, адже те, що він зробив, довгі
роки видавалося неймовірним і фактично
неможливим.
Для Анатолії її син став 17-ю дитиною.
Хлопчика назвали Франческо. Першим

привітав жінку той самий лікар Пополиччі:
«У світі, де багато дітей народжуються випадково або виявляються нікому не потрібними,
треба радіти за малюка, у якого буде велика
любляча сім’я».
А от батько побачити появу на світ малюка не зміг: донора сперми Анатолія знайшла
через інтернет, адже чоловік старенької
помер 20 років тому. Біологічним батьком
хлопчика став 26-літній католик. От і все, що
про нього відомо. Релігійні переконання
були вкрай важливі для набожної італійки,
адже як вона сама стверджує, народити ди-

Річ у тім, що видана
за сенсацію новина
насправді була не більш
ніж вигадкою. Її жартома
поширив канадський сайтпідробка, котрий, на жаль,
досить популярний серед
величезної кількості
людей, які вважають,
що його інформація
правдива.

справді була не більш ніж вигадкою. Її жартома поширив канадський сайт-підробка,
котрий, на жаль, досить популярний серед
величезної кількості людей, які вважають, що
його інформація правдива. От і цього разу
солідні видання з усього світу без найменших
вагань передрукували факт, навіть не намагаючись перевірити його достовірність. При
цьому сайт-жартівник чесно попереджує
читачів, що його новини носять сатиричний
характер, а згадувані персонажі можуть бути
фіктивними.
Єдине, що у цій видуманій історії правдиве, — то це жінка і дитина на світлині. Але
це ніяка не породілля Анатолія, а жителька
Канади Роза Кемфілд зі своєю праправнучкою.
А ви і надалі беззаперечно вірите всьому, що пишуть в інтернеті?

l ОСОБИСТІСТЬ

Кожній із трьохх своїх
попередніх дружин
жин
Іво Бобул після
розлучення залишав
ишав усе
с. 9—11

Читайте у січневому випуску іншого нашого видання

»

ніхто

ТАК
не КОХАВ
volyn.com.uaa

Річниці шлюбу:
що треба дарувати

l ГІРКО! І хоч зазвичай
широко відзначають срібне та
золоте весілля як дві знаменні
віхи сімейного життя, проте їх є
набагато більше. Читайте про це на
с. 13 — 15
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Фото з архіву родини КОРЖОВИХ.

Бог подарував їм любов і сімейне щастя.

Від кохання за ґратами народився
Ісус — захисник України. І ще 6 діток!
l ІСТОРІЯ НОМЕРА У Старій Вижівці на Волині
всі знають багатодітну сім’ю Андрія
і Лариси Коржових, де росте чотири
доньки і три синочки. А ще тут живе
особлива любов. Адже свій медовий місяць
вони провели не на Канарах, а на… нарах
У стінах в’язниці вони заприсяглися
бути разом у радості і горі.

Вже
у продажу!!!

с. 3—5

»

«Так ніхто не кохав»

Від кохання за
ґратами народився
Ісус – захисник
України. І ще
6 дітей!

Річниці
шлюбу:
що треба
дарувати

Кожній із
трьох своїх
попередніх
дружин Іво
Бобул після
розлучення
залишав усе

Усміхніться!
:)):)):))
— Чоловіче! Купіть дружині
букетик, бо я вже змерзла тут
стояти.
— А скільки коштують ваші
квіти?
— 100 гривень.
— Думаю, вам треба тепліше
одягатися…

:)):)):))
Якщо я дзвоню вам після третьої
години ночі — не беріть трубку:
ніякий це не я… А якщо і я, то вже
ніякий.

Ото сімейка:
у чоловіка 39 жінок
і 94 сини та доньки!

Запитуйте у відділеннях зв’язку і ваших листонош!

:)):)):))
— Хотів би і я з усмішкою, як наші
депутати, розповідати, що навіть
не знаю, яка в мене зарплата.
— Зате ви можете сміливо
стверджувати, що навіть
не здогадуєтеся, яка у вас буде пенсія.

