Смертельний
китайський коронавірус:
«помста кажанів»
чи наукова розробка?
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89-літня Марія
Біда за рік
прочитала 232
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l БОЛИТЬ!

Батюшка обізвав полеглого
кіборга «братовбивцею»
Фото Наталія КРАВЕЦЬ, armyinform.com.ua.

Жителька села
Морозівка
Баришівського
району Київської
області Надія
Попович, мати
військовослужбовця
Збройних сил
України Дениса
Поповича, який
загинув у боях
за Донецький
аеропорт,
звернулася до
Президента
Володимира
Зеленського через
паплюження пам’яті
її сина місцевим
священником

У 70 усе тільки
починається: американка
Елізабет Воррен готова
боротися за крісло
президента США
Якось моя подруга, яка мешкає в Америці, розповіла,
як мусила кататися на екстремальних американських
гірках через свекруху: «Боялася, тому не хотіла, але
як глянула, що 70-літня баба стала в чергу, то вже
просто гонор не дозволив бути осторонь». З того часу
я придивляюся до літніх жінок навколо себе — і в Україні
вистачає отаких, що можуть втерти носа будь-кому
не тільки «біля каструль». Аж тут ще одна американка
поважного віку заявила, що здатна на гірки вищі, аніж
височезний атракціон
Оксана КОВАЛЕНКО

у США та інших країнах
все більше
уваги приділяють персоні
Елізабет Воррен. З тих пір,
як 2015-го її ім’я уже втретє
вписали у рейтинг найвпливовішої у світі сотні людей,
її позиції ще поліпшилися.
Останні опитування свідчать, що ця жінка здобуває все
більшу прихильність виборців.
Її популярність зросла після телефонного скандалу «Трамп —
Зеленський». Воррен — юрист
за освітою, добре тямить в економіці, має намір «пощипати»
олігархів і дуже напориста.
Отож, не тільки заокеанські,
а й українські та російські

ЗМІ

Ольга МОСЬОНДЗ,
кореспондент АрміяInform

«МІЙ СИН У ТІЙ ЦЕРКВІ
ВІНЧАВСЯ І ХРЕСТИВ
ДІТЕЙ, А ТЕПЕР НАС
ЗВІДТИ ВИГАНЯЮТЬ…»
— На день народження Дениса
разом із чоловіком та онуками прийшла до храму замовити службу.
Та замість співчуття й благословення
почула жахливі образи. Панотець вигнав нас під паркан. Просто на дощ…
Я була ладна під землю провалитися
від сорому за цю людину перед дітьми, — розповідає Надія Леонідівна.

Її поважний вік у далекому майбутньому.

Чи вразили материнські сльози Володимира Зеленського?

“

Замість співчуття
й благословення
почула жахливі образи.
Панотець вигнав нас під
паркан. Просто на дощ…

На захист її родини тоді вийшло
пів села. Діти плакали і не розуміли, чому їхню родину проганяють
із церкви, у якій багато років співала
їхня бабця і куди вони змалку бігали
як до другої домівки…

Закінчення на с. 11

»

політологи публікують міркування, чи вдасться їй стати

“

Елізабет Воррен —
юрист за освітою,
добре тямить
в економіці, має
намір «пощипати»
олігархів і дуже
напориста.

головною претенденткою від
демократів та перемогти чинного Трампа.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Закінчення на с. 5

»
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ
Фото encrypted-tbn0.gstatic.com.

Кому з українців – війна,
а кому – найдорожчий
маєток на планеті…
10 баксів на день – такий мінімум, щоб відчувати себе
не бідним, встановив Світовий банк.

Фото rbc.ua.

Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

А ви відносите себе
до середнього класу?

Ото Трамп
строчить!

За даними соціологічних досліджень, торік
25% українців вважали себе середнім класом,
водночас експерти кажуть, що насправді його
представників в країні не більше 10%

73-річному американському
лідеру може позаздрити
навіть молоде покоління, яке
«живе» в інтернеті
Президент США Дональд
Трамп написав 142 твіти (короткі
повідомлення у соціальній мережі) за один день, таким чином
побивши свій попередній рекорд
у 123 твіти упродовж дня. Про
це повідомила компанія Factbase
Feed, яка стежить за твітами глави
Білого дому.
Як відомо, Трамп полюбляє
особисто коментувати все, що
робить протягом дня. За його
короткими повідомленнями
стежать не тільки політики, а й
економісти. Адже інколи після
дописів Дональда різко міняється навіть курс валют.

Колись тут жив король Бельгії,
а тепер — Ахметов

Про це пише газета «Файненшл
таймс». Вілла де Седрес побудована
у 1870 році і колись була домом короля Бельгії Леопольда II. У маєтку 14 спалень, величні зали, люстри, французькі
двері та портрети ХІХ століття від підло-

ги до стелі в орнаментальних рамах.
На першому поверсі — велика вітальня із вкритими шовком стінами та їдальня. Бібліотека, декорована деревом, вміщує 3000 книг про флору та натуралізм.
Серед особливостей маєтку — 14 тисяч
видів рослин у відкритому саду і 25 оранжереях. Він входить до 10 кращих ботанічних садів у всьому світі, але на відміну
від інших є приватною територією. Також
є бальний зал, конюшня на 30 коней, басейн олімпійських розмірів.
Що тут скажеш — рай на землі.

l ПРЯМА МОВА
Олександр ЛУКАШЕНКО,
президент Білорусі, заявив, що проти приєднання його
країни до Росії:
У нас є своя країна. Ми суверенні і незалежні. Ми своїми мізками
і руками, що змогли, заробили, будуємо свою країну. І ми не можемо
бути частиною будь-якої країни. Я не можу вас
зрадити і розчинити Білорусь, нехай навіть
у нашій братській Росії. Навіть якщо я на це
піду, то білоруси мене з’їдять протягом одного року після ухвалення подібного рішення…
Я не хочу бути останнім президентом
Білорусі. Почесно бути першим, але
останнім бути не хочу. Я хочу, щоб
діти наші жили на цьому клаптику землі в мирі, злагоді.

«

»

Скаже – як зав’яже! І так 142 рази на день.

дина, що має вищу освіту,
нерухомість, заощадження
й отримує середню зарплату по країні. На сьогодні
це 10,5 тисяч гривень», —
каже він.
Словом, відчуваєте
себе середнім класом —
то й чудово. Головне, щоб
не бідним. А бідні, за світовим стандартом, — це ті,
хто має на місяць менше
150 доларів (3600 гривень).

«Випрала» в машинці…
новонароджену дитину
У місті Талиця (Росія) багатодітну матір
підозрюють у вбивстві дочки

Фото ms.detector.medi.

Ось такі у мільярдерів «дачі».

Український мільярдер Рінат
Ахметов купив будинок
вартістю 200 мільйонів євро
(два річні бюджети Луцька. —
Ред.) на Французькій Рив’єрі
в італійської компанії Campari

До середнього класу
належать люди, які витрачають щодня 10 доларів США
на кожного члена родини,
тобто не менше $30 або
730 грн на родину з трьох
осіб. Таку норму визначив
Світовий банк.
Але економіст Олександр Охріменко зазначає, що в Україні середній
клас відрізняється від світового стандарту. «Українець
середнього класу — це лю-

Хоча вона заявляє, що немовля народилося мертвим, проте місцеві жителі цю інформацію спростовують. Сусіди багатодітної сім’ї розповіли, що пологи
у жінки почалися вночі. У поліцію звернувся чоловік,
коли на ранок побачив дружину в крові.
Відомо, що жінку звати Надія, їй 31 рік. Вона працює в перукарні і має трьох дітей. Зараз підозрювана
у злочині перебуває в лікарні під охороною. Поліція
відкрила кримінальну справу, прокуратура проводить
перевірку за фактом.
Правоохоронці чекають на результати експертизи, яка встановить, народилася дитина мертвою чи загинула в машинці.

На Рівненщині 13-літня дівчина завагітніла
від свого вітчима
У селі Стеблівка Здолбунівського району 36-річний чоловік
ґвалтував неповнолітню падчерку
34-літня мати семикласниці,
яка, до речі, виховує 8 дітей від
двох чоловіків, каже, що нічого
не знала про скоєне. «До цього ми
нічого не помічали. Ні я, ні сусіди.
Що він зробив дитині — життя
зламав! Щоб йому довічне дали,
щоб звідти не вийшов», — нарікає вона.
Сусіди повідомили, що на-

сильник зловживав алкоголем
і знущався над усією родиною,
особливо над нерідними дітьми.
«З хати тікали. Погода-негода —
бігли з дому. Бив, бив! А ґвалтував
уночі напідпитку», — поділилася
кума сім’ї.
Вагітність Софійки помітили
тільки в інтернаті, де вона навчається. Зараз дівчинка на 7-му

місяці. Вона довго приховувала
правду, бо боялася. Заступник
начальника ГУНП Рівненської
області Олександр Панасюк
повідомив, що вітчим ніде
не працював і має кримінальне
минуле. Поліція відкрила провадження за ст. 152 ч. 4 КК. Зловмисникові світить ув’язнення
від 8 до 15 років. Суд обрав затриманому запобіжний захід
у закритому режимі. На суді він
визнав свою вину.
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l ТАКІ РЕАЛІЇ

Гончаренко — російській
журналістці: «Горітимете в пеклі»

Кінець «Епохи
зубожіння»?
Фото glavcom.ua.

l РЕЗОНАНС

Народний депутат від «Європейської
солідарності» Олексій Гончаренко
(представляє Одещину. — Ред.)
порадив російським журналістам
не бігати за українською делегацією
в ПАРЄ, а зняти росіянам сюжет про
маєтки їхньої влади

енсійний фонд України оприлюднив дані
про пенсійні виплати станом на 1 січня
2020 року. Згідно з ними, 69,7% українських громадян, які вийшли на заслужений відпочинок, отримують до 3 тисяч гривень на місяць.
Зокрема:
l до 1500 грн — 0,7% пенсіонерів,
l від 1501 грн до 2000 грн — 34,8%,
l від 2001 грн до 3000 грн — 34,2%,
l від 3001 грн до 4000 грн — 12,4%,
l від 4001 грн до 5000 грн — 6,3%,
l від 5001 грн до 10 000 грн — 9,3%,
l понад 10 000 грн — 2,3%.

П

П

Сьогодні найяскравіший боєць від України в ПАРЄ — Олексій Гончаренко.

“

Мета російської делегації
всім прекрасно відома —
це обслуговувати інтереси
вашого фюрера Путіна, який
захопив територію інших країн
і вбиває людей тисячами.

нардеп назвав ідіотським. «Я знаю більше віршів
російських поетів, ніж Слуцький… Нам не потрібен ваш захист… Ви вбиваєте таких людей,
як я, під егідою того, що захищаєте мову. Ви —
бандити і вбивці. Не ви особисто, ви — пропагандист, який їх обслуговує. І вам має бути соромно.
У певному колі пекла горітимете і ви. Коли вашу
країну грабують, ваші діти ходять у туалет надвір,
вони будують собі палаци. А ви в цей час бігаєте
тут за 30 срібняків і ставите якісь запитання українській делегації», — завершив розмову нардеп.

l ОТАКОЇ!

l ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

«Какая разніца»:
кияни пропонують встановити
пам’ятник Коломойському

Лютий:
календар
сприятливих
днів і магнітних
бур
Фото verge.zp.ua.

Одна з ідей — скульптура у вигляді великого
мішка зеленого кольору з грошима
а сайті Київської
міської ради з’яв и л а с я п е ти ц і я
із пропозицією встановити на Бессарабській площі
щі
в центрі столиці монумент
нт
олігарху Ігорю Коломоййському (на місці Леніна).
а).
Петиція № 9311 «Встаноовити пам’ятник видатному
му
громадському діячу сучассності Коломойському І. В.
(бо не важливо, під яким
м
пам’ятником зустрічатиися)» зареєстрована у розділі електронних петицій
9 січня 2020 року.
На думку автора ідеї
Сергія Мандровського-Соколова, особливу увагу слід
приділити асфальту навколо пам’ятника та ліхтарів
для освітлення композиції.

70% українських
пенсіонерів отримують
менше 3 тисяч гривень
Петро МАКАРУК

Остап ТЯГНИРЯДНО

ро це він сказав, спілкуючись із представниками російських ЗМІ в кулуарах
Парламентської Асамблеї в Страсбурзі
(Франція).
«Тут потрібно вести роботу й розповідати правду. Для цього ми повернулися в ПАРЄ
і всю правду про Росію розповімо, — сказав
український депутат кремлівським пропагандистам. — Мета російської делегації всім прекрасно відома — це обслуговувати інтереси
вашого фюрера Путіна, який захопив територію
інших країн і вбиває людей тисячами. Зокрема,
вбиває своїх же росіян і грабує їх з ранку до вечора. Ви під’їдьте в Париж і зніміть будинок,
де живе сім’я Пєскова (прессекретаря Путіна. — Ред.). У нього там квартира за 2 мільйони
євро в 16- му окрузі. Це недалеко від Страсбурга. Ще покажіть росіянам будинки Слуцького
і Толстого (представників російської делегації
в ПАРЄ. — Ред.). Покажіть росіянам будинок
Соловйова (російський пропагандист. — Ред.)
на озері Комо в Італії. Вони награбували грошей
у звичайних росіян, розповідаючи їм про страшну Україну, про ЦРУ, про нацистів», — порадив
Гончаренко.
Питання про утиск російської мови в Україні
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Коломойський: «разніца» є — краще
два мішки «зелені», ніж один!

«Гадаю, що це поліпшить
комунікацію між закоханими парами будь-якої статі,
збільшить народжуваність
та толерантність у населення, яке мешкає на вулицях
(проспектах, бульварах,
провулках) не важливо з
якою назвою, та буде спри-

яти покращенню інвестиційного клімату в державі», — вважає Сергій.
Напевно, подати таку
петицію киянина надихнуло новорічне привітання
Президента України Володимира Зеленського. Що ж,
непогано покпинили.

Коли фортуну привертати і
здоров’я не втрачати
приятливі дні цього місяця:
4, 13, 18, 29. Рекомендується у
ці дні втілювати в життя бізнес–
проєкти — вони увінчаються успіхом.
Також це гарний час для нових знайомств.
Несприятливі дні: 2, 9, 16, 23.
Як інформує nv.ua, астрологи радять
утриматися від поїздок, спонтанних
покупок.
Магнітні бурі у лютому:
незначні — 1, 2, 23, 24, 28, 29;
серйозні і тривалі — 4, 5, 6, 10, 11.
У цей момент можливі сильні головні болі, стрибки тиску, слабкість,
сонливість або безсоння. Тож у період коливань магнітного поля більш
ретельно стежте за своїм здоров’ям:
відмовтесь від алкоголю, жирної та гострої їжі, замініть водою або трав’яними чаями каву та чорний чай і більше
часу проводьте на свіжому повітрі.

С

l ФОТОФАКТ
Фото eurosolidarity.org.

«Не можна допустити «детоксикації» Путіна» —
із таким посланням Порошенко вкотре поїхав
у Європу.

Коли дружба
і особиста,
і міждержавна
П’ятий Президент України, лідер партії
«Європейська солідарність» Петро
Порошенко продовжує відстоювати
інтереси нашої держави у світі щодо
збереження антипутінської коаліції
Галина ПЕТРІВ

ими днями він працював у Брюсселі, де мав
багато зустрічей, зокрема із депутатським
активом Групи друзів України в Європарламенті, керівництвом Єврокомісії, а також із головою Європейської народної партії Дональдом
Туском (обоє на фото).
«Як завжди енергетична і неймовірно позитивна зустріч із Дональдом Туском. Дякую йому
за підтримку і пишаюся, що Україна має такого
справжнього друга», — написав Порошенко
на своїй сторінці у соцмережі.

Ц
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Його називали
«парохом
Майданека»

Порошенко після допиту в ДБР:
«Слідчий ховав очі, і це було дуже
поганим спектаклем»

Фото istpravda.com.ua.

l НАВКОЛО СВІТУ

Греко-католицькому
священнику зі Львова Омеляну
Ковчу, який в часи Другої
світової рятував євреїв від
переслідування, поставлять
пам’ятник у місті Любліні

Ковч – великий
Місце, на якому він буде вста- Омелян
українець і свята людина.
новлений, освятили ще в лютому
2019 року, передає Польське радіо. Рішення про це прийняла
міська рада Любліна одноголосно.
Омелян Ковч — визнаний блаженний священномученик.
Навчався у Львівській гімназії. У часи Другої світової війни рятував євреїв від переслідування німецьких загарбників, а 1942-го
його заарештувало гестапо й кинуло до львівської в’язниці
на вулиці Лонцького.
Далі — потрапив до концтабору Майданек (4 км від Любліна). Тут він продовжував свою діяльність: служив душпастирем
для співв’язнів, сповідав їх, відправляв богослужіння. Його називали «парохом Майданека».
У листах своїм рідним просив, щоб не намагалися його
звільнити. Помер у березні 1944 року, за декілька місяців
до визволення концтабору.

Як добрі люди чесним
людям просто так гроші
роздавали
В англійському селі Блекхолл-Кольєр хтось протягом
шести років то там, то сям залишав пакунки з фунтами
стерлінгів
Фото nash.live.
Пачки по дві тисячі фунтів
(2 600 доларів) 20-фунтовими
купюрами завжди викладали у помітних місцях, часто
прямо на тротуарі або біля
будинків потребуючих людей, наприклад пенсіонерів.
І ось нарешті поліції вдалося
знайти тих, хто це робить. Виявилось, це справа рук двох
благодійників. Чому вони так
діяли? Із вдячності — колись
житель цього села допоміг
одній жінці.
Але вражає не тільки це,
а й те, що всі знайдені гроші — 34 тисячі доларів —
чесні селяни здали у поліцію!
За британськими законами,
якщо господарів знайдених
грошей не виявили, то через
певний час кошти повертають
тим, хто їх знайшов. Тому всі
пачки з купюрами віддали людям, які їх надибали.
«Я дуже радий, що тепер
ми можемо з упевненістю сказати, що мова не йде ані про

За британськими законами,
якщо господарів знайдених
грошей не виявили, то через
певний час кошти повертають
тим, хто їх знайшов.

злочинну діяльність, ані про
людину з якимось психічним
розладом, — заявив представник поліції Дарема Джон
Фостер. — Я хотів би подякувати цим добрим самарянинам за те, що вони зв’язалися
з нами, а також чесним жителям села, які кожного разу
приносили гроші в поліцію».
Й додати нічого до слів
поліцейського.

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

Фото eurosolidarity.org.

«Людина не повинна вилазити
з допитів… За*бувати його,
щоб він ходив і ходив», — такі
слова промовляє людина
із голосом, схожим на голос
заступника керівника Офісу
Президента Андрія Смирнова
у розмові з уже колишнім
директором Державного
бюро розслідувань Романом
Трубою. Найімовірніше, наказ
«за*бувати», який звучить з уст
працівника Офісу Зеленського,
стосується Петра Порошенка
Дарія КЛИЧ

агадаємо, що аудіоплівки з розмовами в кабінеті Романа Труби
оприлюднили на телеграм-каналі «Трубу прорвало», і нещодавно
канадські фахівці засвідчили їхню
справжність. П’ятого Президента Петра Порошенка дійсно систематично
викликають на допити в якості свідка
в аж — увага! — 16 справах, у яких він
фігурує. Ці провадження стосуються,
наприклад, Мінських угод, проходження наших кораблів Керченською
протокою, націоналізації ПриватБанку. А це теми, де Росія зацікавлена винною зробити Україну. Тож є підозра, що
маємо роботу ДБР в інтересах країниагресора.
Петра Порошенка не просто систематично «тягають» на допити, а роблять це у дні, коли він має зустрічі
з міжнародними партнерами за кордоном. Нещодавно він навіть був змушений здати квитки у Швейцарію, щоб
знову прийти до слідчого. Хоч самі ці
«допити» більше схожі на шоу та фарс.
Але слово самому Петру Порошенку та його адвокатам — Іллі Новікову й
Ігорю Голованю.

Н

Петро ПОРОШЕНКО:
«Було жахливо слухати те, що відбувалося
по Мінських домовленостях (у відповідному
провадженні. — Ред.).
Я ніколи нічого подібного не чув. Слідчий ховав очі, і це було
дуже поганим спектаклем… Наголошую, що у справі по моряках правота
України підтверджена Гамбурзьким
трибуналом, позицією Радбезу ООН
і Генеральною Асамблеєю, рішеннями
Ради Європейського Союзу, яка засто-
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відповідальністю «Газета «Волинь»
Головний редактор і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович
Зареєстрована 6 жовтня 2017 року.
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зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а також із позначкою –*– друкуються
на правах реклами.

«Якщо є помста Порошенку з боку керівництва країни або керівництва
правоохоронних органів — будь ласка, але вони шкодять Україні».

сувала Азовський пакет санкцій проти
Росії, де чітко визначено, що Україна
діяла правильно. Щодо Мінських домовленостей: вони допомогли нам
зупинити російську навалу і за ними
запроваджені санкції проти РФ… У цих

“

У цих провадженнях
на сьогоднішній день
ДБР діє на боці Росії.

Ігор ГОЛОВАНЬ:

провадженнях на сьогоднішній день
ДБР діє на боці Росії. Безумовно, це все
носить характер політичних переслідувань. Якщо є помста Порошенку з боку
керівництва країни або керівництва
правоохоронних органів — будь ласка,
але вони шкодять Україні».

Ілля НОВІКОВ:
«Я не можу поскаржитися, що в моїй кар’єрі було мало абсурдних
допитів, але цей був
один із найбільш абсурдних… Я здивований, що
немає ніякої зацікавленості у ДБР в отриманні саме показань, тобто позиції
і свідчень Петра Порошенка. Ці виклики на допити взагалі не про це. Ми
неодноразово пропонували в будь-яку
дату організувати повноцінну бесіду,
щоб ми не переривалися на довільні

Адреса редакції і видавця:
43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13
E-mail: tsikava.gazeta@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com
Телефонуйте: у приймальню – (0332) 72-38-94,
з питань реклами – (0332)77-07-70,
приватних оголошень – (0332)72-39-32,
розповсюдження – (0332)72-38-94.
ТзОВ «Газета «Волинь» п/р UA203034400000026008055520122

терміни. Щоб нам в кінці одного допиту
не вручали повістки на наступний допит з довільною датою. Але це їх не влаштовує. Їм треба, щоб раз на декілька
днів відбувалося те, що відбувається
зараз: щоб був натовп перед входом,
щоб були крики, щоб потім ми проходили в будівлю ДБР і протягом декількох годин відповідали на абсурдні запитання».
«Допиту, як він передбачений процесуальним законодавством, не було. Тому що
слідчий намагався отримати від Петра Порошенка
лекцію з питань міжнародного права…
Згідно із процесуальними процедурами запитання мають ставитися відповідно до обставин справи. У нас немає
ані справи, ані події злочину. І відповідно немає і запитань у слідчих. Тому
вони несуть повну абсурдну маячню.
Це все організовано виключно для
того, щоб було шоу. А також для того,
щоб скомпрометувати позицію України
в тих же Мінських угодах. І, можливо,
якось допомогти державі-агресору
у знятті санкцій, чи зробити якісь інші
корисні для держави-агресора справи.
Наголошую, що всі провадження,
які зараз тут відбуваються, у Державному бюро розслідувань, абсолютно
протиправні і не мають жодної події
злочину».
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У 70 усе тільки починається:
американка Елізабет Воррен готова
боротися за крісло президента США
Закінчення. Початок на с. 1
Оксана КОВАЛЕНКО

З ЧОГО ПОЧИНАЛА? Треба сказати, що інформація про особисте життя
Воррен дуже скупа. Нічого нема про
те, які страви вона любить чи любила
готувати своїм дітям, чи вишиває і вирощує квіти. Зате чимало відомостей
про те, як наполегливо вона працювала з тих пір, як стала юристом. Почала
рано. У 12 років мусила йти офіціанткою
в кафе, бо тяжко занедужав батько, який
і до того заробляв небагато. Елізабет
була четвертою і найменшою дитиною
в сім’ї. Одночасно навчалася, закінчила
школу на два роки раніше за ровесників,
громадською активністю та успішністю
заробила стипендію на навчання. Дівчина вийшла заміж у 19 років — дуже рано,
особливо за американськими мірками.
Ростила доньку і вчилася. Отримала одну
освіту й одразу вступила на юридичний.
За 10 років шлюбу Воррен зрозуміла, що
хоче іншого життя. На той час народила
ще й сина. Через два роки вона побралася з іншим чоловіком, теж правником.
То був 1980 рік, Елізабет мала 31.
ЧИМ ВИРІЗНЯЄТЬСЯ? Вона й далі
багато вчилася. Аж так, що стала працювати професором права в рейтингових
юридичних школах Університету Пенсильванії та Гарварда. Стала фахівцем

Сенаторка належить до найбільших критиків теперішнього господаря Білого дому,
якого називає «небезпечним розпусником».

із законодавства про банкрутство.
І це принесло їй непогані статки. Чим
ближче до 60-ліття, тим активніше ця
жінка стала проявляти себе на політичній
арені. Вона є представником Демократичної партії. Перейшла сюди з Республіканської. У 2011 році Воррен заявила, що
буде балотуватися на посаду сенатора
від штату Массачусетс. Пояснювала, чому
має обійняти цю посаду так, що за неї
віддали голоси рекордні 96% делегатів
з’їзду. І вона таки перемогла — стала
першою жінкою, обраною до сенату США
від цього штату.
Р
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Свою виборчу кампанію
бабуся будує виключно
на безпосередніх контактах
з електоратом: ходить
від «дверей до дверей»
і постійно робить
селфі зі звичайними
американцями, тут же
викладаючи знімки
у соцмережі.

ЯК І ЧИМ ПРИВАБЛЮЄ ВИБОРЦЯ? Цього літа Елізабет буде 71. Вона
виглядає бадьорою, активною і жвавою.
Це добре помітно з того, як проводить
передвиборну гонку, щоб випередити
двох найближчих однопартійців. (Одним
з її головних суперників є Джон Байден,
якого похитнула історія з роботою його
сина в Україні, розворушена чинним
президентом Трампом). Отож, свою виборчу кампанію Воррен будує виключно
на безпосередніх контактах з електоратом: ходить від «дверей до дверей»
і постійно робить селфі зі звичайними
американцями, тут же викладаючи знімки у соцмережі.
Її електорат і ті, кого вона ще має
завоювати, чують, що ця державна
діячка готова активно підтримувати
середній клас, хоче накласти значний
податок на мільйонерів, аби зробити
доступнішою дуже дорогу нині страхову
медицину. Ще вона обіцяє більш жорстко
контролювати великі корпорації як роботодавців. Переконана також у тому, що
міграційну службу США треба ліквідувати
і легалізувати всіх мігрантів. Передвиборна кампанія Воррен торік залучила
майже 50 млн доларів від різних «донорів». За опитуваннями, тепер її вважають
суперницею Трампа високого класу.
Відзначають, що на дебатах серед своїх
колег по передвиборній гонці ця американка виглядає дуже виграшно: вона
швидко і вправно відбиває питання-атаки і дуже добре орієнтується в економічних проблемах країни.
ЧОМУ ДОНАЛЬД ТРАМП НАЗИВАЄ ЕЛІЗАБЕТ ПОКАХОНТАС?
Прізвисько, пов’язане з ім’ям героїні
мультика, лідерки індіанського племені,
чинний президент дав своїй суперниці
через давній скандал. Колись в анкеті
Елізабет записала, що має індіанське
коріння. За американським законодавством, це дає переваги при працевлаштуванні. Нібито Воррен отримала роботу і без цієї пільги. Та суть у тому, що
отого коріння в її генеалогії надзвичайно мало. Тест ДНК показав, що максимум на 1/64. Нелюбов Елізабет та Дональда взаємна: Воррен була першою
з демократів, хто публічно виступив
за його імпічмент.
Видається, що Трамп мимоволі допоміг їй зміцнити позиції, коли зачепив
прізвище Байдена у телефонній розмові
з Володимиром Зеленським (відколи
пролунало ім’я сина Гантера, котрий задіяний в українській нафтогазовій компанії
Burisma, у батька Байдена рейтинг погіршився). Саме у цьому контексті популярна
американка найчастіше згадує Україну.
В інше поки публічно не вникала. Зате
щодо Росії вона давно визначилася: називає Путіна диктатором, брехуном та ворогом і виступає за пролонгацію санкцій.
ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ
Є методика розрахунку сімейного бюджету від Елізабет Воррен — так зване правило 50/30/20.
50% — це наші фіксовані витрати
(квартира, дитсадок, бензин, одяг),
30% — наші емоційні витрати
(кава з друзями, кіно, театр, подорожі) і 20% — це рекомендована
сума заощаджень.
За матеріалами ua.112.ua, rbc.ru,
ua.korrespondent.net, svoboda-news.com.
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Смертельна загроза
із Піднебесної стривожила світ
Фото ukrinform.ua.

Станом на 29 січня у китайському місті
Ухань та в інших населених пунктах
країни офіційно зареєстровано понад
6000 лабораторно підтверджених
випадків інфекційної хвороби,
викликаної новим коронавірусом
(nCoV2019). 132 людей померли. І
хоча у Всесвітній організації охорони
здоров’я вважають, що приводу
говорити про глобальну надзвичайну
ситуацію немає, скрізь дбають про
заходи безпеки

«ПОМСТА КАЖАНІВ»
ЧИ НАУКОВА РОЗРОБКА?
Аби справитися із загрозою, медики мусили
дослідити природу походження нового коронавірусу. Оскільки в місті Ухань розташований гуртовий
ринок морепродуктів, де продають також кажанів
та змій, найімовірнішим первинним джерелом захворювання ВООЗ називає саме тварин.
Щоб знайти збудника, який міг би мутувати і
передаватися від тварини людині, вчені Уханського університету біоінженерії стали порівнювати

Оксана КРАВЧЕНКО

ЛІКАРНЮ ЗБУДУЮТЬ ЗА 10 ДНІВ
Перший випадок зараження зафіксували наприкінці минулого року в місті Ухань, де проживає 11
мільйонів людей. Від нас це за 8 тисяч кілометрів,
заспокоюємо себе, хоча й розуміємо, що в теперішньому мобільному світі відстані стали поняттям
відносним. Тим більше, що Україні таки далеко до
Китаю, якщо говорити про рівень їхньої оперативності та відповідальний підхід до ліквідації спалаху.
Нині в місті, де встановлено строгий карантин,
швидкими темпами зводять медичний заклад на
1000 місць для лікування потерпілих від нового коронавірусу. Очікується, що будівля буде готова за
10 днів.
Проєкт має на меті скопіювати досвід Пекіна
2003 року, коли столиця боролася з тяжким гострим
респіраторним синдромом, відомим як атипова пневмонія, від якої загалом у світі померло 774 людини.
Тоді в Пекіні за тиждень збудували лікарню «Сяотаншань». За два місяці там врятували сьому частину
усіх недужих китайців із ускладненнями.

вих відправлень нині не вводять. Вітчизняне МЗС
напередодні рекомендувало українцям утриматися
від поїздок до міста Ухань. А тим, хто збирається до
Китаю, радять враховувати епідеміологічну ситуацію конкретного регіону. Вдягати маски, вживати
лише термічно оброблену їжу, уникати контакту
з тваринами та триматися подалі від тих, хто має
ознаки ГРВІ. Цими днями в аеропорту «Бориспіль»
запроваджений температурний скринінг пасажирів
на прямих авіарейсах з Китаю.

Тепер поширенню вірусу допомагає протистояти армія, в Ухань відправили військових лікарів.
Закриті для в’їзду 13 сусідніх міст у провінції Хубей,
обмежено рух більшості громадського транспорту.
Влада Китаю також безстроково скасувала всі великі
громадські заходи в Пекіні, обмежений доступ і до
туристичних об’єктів.
Як видно на відео, які публікують очевидці, іноді
перехожі непритомніють просто на вулицях, їх забирають спеціальні бригади медиків у захисних костюмах. Люди буквально розмітають респіраторні маски
в аптеках, їхня гостра нестача відчувається не тільки
в епіцентрі поширення вірусу–вбивці — Ухані, але
й в інших китайських містах. Тому фірми–виробники
захисних засобів змушені пропонувати працівникам
потрійну оплату, подовжувати робочий день й скасовувати вихідні.
Випадки захворювання серед осіб, які приїхали з м. Ухань, було зареєстровано у Таїланді, Японії,
Південній Кореї, інших країнах. У США, наприклад,
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чоловіка, який занедужав після візиту до Китаю, лікують за допомогою робота, аби ніхто не заразився.
Прилад може брати усі необхідні аналізи пацієнта, а
лікарі спілкуються з хворим, який перебуває в спеціальному ізольованому приміщенні, через великий
екран, пише CNN.
Посилені заходи контролю у багатьох країнах.
У Туреччині відправили жінку, яка прибула авіарейсом із Китаю, назад після того, як у неї виявили
симптоми пневмонії. У Фінляндії госпіталізували 2
осіб з підозрою на коронавірус… У Хабаровську пасажирку з Китаю відвезли в лікарню через підозри
на коронавірус. Світ стривожений.
При Міністерстві охорони здоров’я України
створили оперативний штаб. Під час пресконференції 24 січня за підсумками засідання уряду прем’єр–
міністр Олексій Гончарук сказав: «Станом на сьогодні жодних підстав для переживань в Україні немає».
У МОЗ запевняють, що вірус передається лише від
людини до людини і жодних обмежень щодо пошто-

“

Люди буквально розмітають
респіраторні маски в
аптеках, їхня гостра нестача
відчувається не тільки в
епіцентрі поширення вірусувбивці – Ухані, але й в інших
китайських містах.

nCoV 2019 з усіма відомими коронавірусами, зважаючи на те, що останні гучні випадки були пов’язані
з летючими мишами. Працюючи з новим зразком,
помітили: два віруси виявилися схожими, але один
фрагмент їхнього генома відрізнявся, тобто в справі був замішаний ще один вид тварин. Дослідники
проаналізували відмінності, і їм вдалося знайти відсутню ланку в геномі. Так під підозрою виявилися
отруйні змії. Їх багато на китайських базарах, адже
в азіатській кухні м’ясо плазунів використовують
часто.
Гігантський ринок морепродуктів Хуанань в
Ухані піддався ретельній перевірці. Виявилося,
прайс–лист торгових точок містить чималий перелік продуктів тваринного походження, в тому числі
тушки пацюків, лисиць, цуценят, гігантських саламандр, змій, павичів, дикобразів та інших. Більшість
цих товарів, як стверджується, продавали на ринку в
Ухані нелегально, без будь–якої медичної перевірки.
Однак є й інші версії. Активно обговорюють
припущення, що новий коронавірус міг поширитися внаслідок порушень вимог біобезпеки в науковій
лабораторії з вивчення збудників небезпечних хвороб. Саме в Ухані в 2017 році розпочали будівництво
такого закладу.
Переляк з приводу поширення китайського
вірусу трохи зменшило повідомлення про те, що
хвороба піддається лікуванню. Першим обнадійливим сигналом стало одужання 56–річної мешканки
Шанхаю. Вона перебувала в Ухані, 10 січня у неї підвищилася температура. 12 січня жінка повернулася
додому, а за три дні її госпіталізували. Хвору лікували
від пневмонії, спричиненої новим коронавірусом,
і поступово її стан здоров’я поліпшувався. Зробили повторні аналізи на наявність вірусу в організмі
після того, як температура тіла була в межах норми
протягом шести днів. Результати дослідження показали, що пацієнтка здорова. Вслід за цим успішним
випадком пішли й інші.
Але, очевидно, пощастить не всім. Тому тішить,
що, за інформацією компетентних органів КНР,
українських громадян серед інфікованих у цій країні немає. Не підтвердилися підозри на коронавірус
і у трьох наших співвітчизників, яких обстежували
в Україні й дійшли висновку, що китайська біда їх
оминула. Але загроза поширення захворювання
залишається.
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l З ІСТОРІЇ МЕДИЧНИХ ВИНАХОДІВ

l ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ

На виставку немовлят в інкубаторах
люди йшли, як на шоу

Від багатьох
недуг захист…

Фото smh.com.au.

Сьогодні ні для кого не дивина, що
лікарі рятують навіть 500-грамових
новонароджених. А колись діток, які
поспішили з’явитися на світ і важили
менше норми, медицина «списувала»
як нежиттєздатних. Зруйнував цей
стереотип бізнесмен Мартін Куні, змусивши
недоношених крихіток заробляти гроші на
своє лікування й утримання

Давно користуюся домашніми ліками
для зміцнення імунітету, адже взимку
нас підстерігають віруси грипу та
респіраторні інфекції. Хочу поділитися
своїм досвідом запобігання хворобам
Марія КУРКО

ля приготування цілющого «еліксиру» нам
знадобляться: 2 столові ложки кориці, 3 столові ложки меду, 3 лимони, 125 г кореня хрону, 2 см середнього за розміром відростка імбиру.
Насамперед потрібно почистити хрін і подрібнити його разом з імбирем у блендері. Потім
нарізати лимони на шматочки, покласти їх у суміш
і збити, щоб вийшла однорідна маса. І нарешті додайте мед і корицю, знову перемішайте й помістіть
ліки в скляну банку.
Вживайте по одній чайній ложці двічі на день
упродовж 3 тижнів.
Цей засіб зміцнить організм, дасть йому силу
протистояти вірусам, а крім того, забезпечить поліпшення зору, активізує роботу мозку, прискорить
обмін речовин і нормалізує вагу.
Якщо маєте знайомих пасічників, попросіть
приготувати ще один перевірений протигрипозний засіб — екстракт личинок воскової молі.
1 склянку сировини треба залити 1 л горілки (40%),
настояти 10–12 днів за кімнатної температури, щоденно струшуючи, потім процідити, відтиснути
личинки. Зберігати настоянку слід у темному прохолодному місці.
Екстракт личинок воскової молі — потужний
природний імуностимулятор. Він допомагає запобігти багатьом хворобам, володіє вираженим позитивним впливом на органи дихання, покращує
дренажну функцію бронхів, а тому ефективний при
лікуванні бронхіту, пневмонії і навіть туберкульозу.
Екстракт є антибактеріальним і противірусним пре-
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КОМУ МАЮТЬ ДЯКУВАТИ НАСТЯ,
ЮЛЯ ТА ІНШІ «ПОСПІШАЙКИ»
У 2005 році в Луцьку лікарям уперше вдалося виходити 650–грамову Настуню Альохіну
з Нововолинська, у 2011–му — рекордсменку
з недоношеності Юлю Неділько, яка народилася 530–грамовою. Обидві дівчинки, як і десятки
інших маленьких волинян, маса тіла яких була
менше кілограма, ростуть, тішать батьків і не
здогадуються, що своїм життям вони завдячують
не тільки волинським лікарям–неонатологам…
Уперше кювези для недоношених немовлят
з’явилися у 1880–х у Парижі. Їх винайшов доктор
Етьєн Стефан Тарньє, взявши за зразок інкубатор для курячих яєць. Ідея полягала в тому, щоб
створити малюкам таку атмосферу, яка б нагадувала материнське лоно. Винахід цей, очевидно,
залишився б непоміченим, бо у ті роки багато
лікарів дотримувалися думки, що недоношені
діти генетично неповноцінні і доля їхня цілком
має залежати тільки від Божої ласки. При такому
ставленні майже всі малюки, народжені значно
раніше потрібного терміну, були приречені на
смерть. Але знайшовся підприємливий чоловік,
який вирішив активно використати новітню розробку, забезпечивши їй неабияку популярність. І
це стало справжнім проривом у медицині.
Про життя Мартіна Куні до моменту, коли
він відкрив першу «виставку немовлят» у США в
Коні–Айленді, майже нічого не відомо. Він народився 29 грудня 1869 року чи то в Німеччині, чи
в Польщі, а наприкінці 1898–го переїхав до Америки. Оскільки родичі Мартіна з боку матері були
лікарями, він вирішив обрати той же шлях. Спершу Куні здобував освіту в Лейпцигу, потім — у
Парижі, де навчався у засновника перинатальної
медицини П’єра Будена. Диплома, до речі, він так
і не одержав, бо захопився бізнесом.
Думка про створення «павільйону недоношених» з’явилася у Мартіна в 1896 році, коли йому
доручили доставити новітні інкубатори для дітей
на Велику промислову виставку в Берліні. Щоб
продемонструвати відвідувачам дивовижні
можливості цього обладнання, молодик вдався
до дуже неординарного методу. Він «позичив» у
місцевій лікарні кількох недоношених малюків,
поклав їх до інкубаторів і виставив на загальний
огляд. Це викликало такий ажіотаж у відвідувачів,
що Куні вирішив: на цьому можна добре заробити.
У 1903 році молодий бізнесмен єврейського
походження відкрив незвичайний «атракціон»
у містечку розваг Коні–Айленд, де на початку
XX століття збиралися любителі чудасій і гострих
відчуттів з усієї країни, щоб випробувати знамениті американські гірки, відвідати «село карликів»…
Але головною цікавинкою протягом декількох
десятиліть тут був «павільйон немовлят» Мартіна
Куні.
Кликуни надривали голоси: «Поспішайте подивитися на дітей в інкубаторах!». І туристи могли
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Мартіна Куні називають одним із піонерів неонатології – науки про виходжування немовлят.

за 25 центів зайти в дивне приміщення, поспостерігати за крихітними новонародженими, одягненими в повзунки і сорочечки не за розміром,
побачити, як медсестри доглядають за ними. Куні
жартував: «Ці малюки, які ще повинні перебувати
в утробі матерів, заробляють не менше магната,
який володіє гострим розумом і сталевою хваткою».

НЕ ЗАРАДИ БАГАТСТВА,
А ЗАДЛЯ ПОРЯТУНКУ
На той час дуже мало лікарень могли собі
дозволити установку інкубаторів, не всі батьки
знаходили кошти на догляд за крихітками. Мартін
же приймав новонароджених незалежно від раси
та соціального походження і не брав з родичів ані
цента.
«Станція для недоношених створена переду-

“

Ці малюки, які ще повинні
перебувати в утробі матерів,
заробляють не менше
магната, який володіє
гострим розумом і сталевою
хваткою.

сім, щоб рятувати життя, а не для того, щоб ви могли подивитися на малюків. Дітей привозять до нас
із лікарень з усього міста», — пояснював власник
павільйону, виступаючи перед глядачами.
Він читав лекції про відомих людей, які теж
народилися передчасно, це Марк Твен, Наполеон, Віктор Гюго, Леонардо да Вінчі, Ісаак Ньютон…
Незабаром у Мартіна, котрого сарафанне радіо
прославило на весь Нью–Йорк, було вже два павільйони в Коні–Айленді.
Він придумав ідеальну бізнес–модель, у якій
жодна сторона не програла. Немовлята цілодобово перебували в інкубаторах під наглядом медсестер і лікарів, відвідувачі розчулено розглядали
крихіток, а Куні заробляв сотні тисяч доларів. Однак левову частку коштів він витрачав на розвиток
своєї справи.
У «павільйоні немовлят» стояли новітні моделі кювезів, зроблені зі сталі і товстого скла. Їх
доставляли прямо з Франції, яка в ті роки була

світовим лідером у галузі догляду за недоношеними дітьми. Водяний котел подавав гарячу воду в
труби, розташовані під інкубаторами, а термостат
регулював температуру. Інша труба доставляла
малюкам чисте повітря, яке попередньо проходило через кілька фільтрів.
Від своїх співробітників Мартін теж вимагав
максимальної віддачі. Він був прихильником грудного вигодовування і найняв кілька годувальниць,
а заодно і кухаря, який готував для жінок виключно корисні страви. Білосніжні халати медсестер
і уніформа лікарів були бездоганно чистими,
оскільки Куні вважав, що малюків необхідно брати
на руки, обіймати і заколисувати.
У 1911 році вночі на території атракціону почалася пожежа. Немовлят благополучно евакуювали, але вранці в The New York Times з’явилося
сенсаційне повідомлення, що шестеро малюків
згоріли живцем. Спростування вийшло через
добу, та репутації Мартіна вже було завдано шкоди.
На щастя, бізнесмен знайшов підтримку в
особі провідних педіатрів Америки. Вони продовжували «поставляти» йому недоношених дітей,
підтверджуючи: за малюками в такому, здавалося
б, невідповідному місці доглядають найкращим
чином. До кінця 1930–х років у Мартіна Куні були
не тільки постійно діючі «павільйони немовлят»
у Коні–Айленді і в Атлантік–Сіті, а й гарантоване
місце на виставках та в парках розваг по всій Америці.
До того моменту в Нью–Йорку нарешті з’явилася спеціалізована державна установа для
недоношених. Але у новій клініці не вистачало
кваліфікованих кадрів і належного устаткування.
Відвідавши заклад, де в палатах гуляв вітер, Куні,
який уже і сам був не проти залишити бізнес, заявив, що спокійно піти на пенсію зможе тільки
тоді, коли переконається, що в лікарнях створять
належні умови для «поспішайок».
За свою майже 50–річну кар’єру Мартін
прийняв близько восьми тисяч немовлят, з
яких, як він стверджував, вижили 6,5 тисячі. В
липні 1934–го Куні влаштував вечірку «Повернення додому» для «випускників» його інкубаторських ясел. Колишні підопічні одностайно
сходилися на думці: якби він не придумав цей
«медичний перформанс», у них не було б шансу вижити. До речі, піонер неонатології Мартін
Куні помер у віці 80 років без гроша за душею,
віддавши все, що в нього було, медицині.

“

Засіб зміцнить організм,
дасть йому силу протистояти
вірусам, а крім того,
забезпечить поліпшення
зору, активізує роботу мозку,
прискорить обмін речовин
і нормалізує вагу.

паратом широкого спектру дії. Тому так важливо
використовувати його в період високої захворюваності респіраторно–вірусними недугами та грипом.
Приймати настоянку слід по 15–20 крапель
двічі на день з водою. Дітям — за кількістю років:
п’ять літ — п’ять крапель. Зберігати в темному
прохолодному місці. Не підходить екстракт тільки для тих, чий організм не переносить продуктів
бджільництва. Курс лікування — три тижні, потім
10 днів перерви. За такою схемою приймати ліки
впродовж 3 місяців. Перед вживанням екстракт
треба збовтувати.
Фото uagolos.com.

Не підходить екстракт тільки для тих, чий організм
не переносить продуктів бджільництва.

«Треба вчасно всій малечі
Спать лягати кожен вечір…»

Якщо жінка після сварки несподівано
швидко вас пробачила — значить, вона
вже придумала, як вам помститися…

l ВАРТО ЗНАТИ

l КОРИСНІ ПОРАДИ

Щоб не боятися холоду

А ви виливаєте
картопляний
відвар?

Хоч зима цьогоріч не поспішає
вступати у свої права, але ж зараз
її пора. Хтозна, раптом за деньдва вдарять морози. Тож зовсім
не зайве — мати пуховик. Але який
вибрати?
Більшість із нас при купівлі верхнього одягу оцінює його вигляд. Так, пуховик
має подобатися, але не забувайте про його
головну функцію — захист від холоду. Правильний підхід — турбота про здоров’я.
Тому не купуйте першу-ліпшу річ, яка потрапила на очі. Поради на майбутнє:
1. Якщо прострочені ділянки з наповнювачем невеликі, то прати такий пуховик буде
легше. Що ж до фурнітури, то міцніша, звісно,
металева. Пластикова має властивість тріскатися і ламатися.
2. Краще купувати верхній одяг із капюшоном: він захистить від вітру та опадів.
3. Рукави пуховика мають щільно прилягати до зап’ясть, а довжина вбрання сягати
мінімум до середини стегна. Останнім часом
у моду входять і речі за коліно. Цей варіант
ідеальний для тих, хто мерзне. Пуховик має
бути вільним, трохи більшого розміру від
вашого, адже в холод носитимете товстіші
светри.
4. Більшість із нас обирає класичні відтінки: чорний, сірий, коричневий, темно-синій. Це практично і зручно. Але за бажанням

можна їх урізноманітнити і яскравішими кольорами.
5. Вивчайте ярлики — наскільки високоякісний матеріал перед вами. А ще віддавайте перевагу брендам і відомим магазинам,
які гарантують якість.
І насамкінець зазначимо: нині популярні об’ємні моделі пуховиків. Оверсайз —
це поєднання комфорту і краси. Суть стилю
в тому, щоб створювати контрасти: великий
пуховик і струнка фігура. У тренді цього
сезону й пуховик-пальто, що сподобається любителям класичного стилю: спокійні
тони, прості моделі та силуети, підкреслена
талія та довжина до коліна. Популярні й декоративні вставки зі шкіри, хутра, асиметрія
і накладні кишені.

Яка ви мама?

Схема Катерини МЕШКОВОЇ.

Від того, як поводяться батьки
протягом першого року життя
дитини, залежить її характер,
бо саме тоді закладається
фундамент взаєморозуміння,
а чи навпаки — непорозуміння
в майбутньому. Оскільки найбільше
часу проводить із малюком
мама, пропонуємо жінкам знайти
найтиповіші помилки у ставленні
до власної дитини
Тривожна мама. Вона вважає своє
дитя дуже хворобливим і панічно шукає
захист від уявних напастей, які підстерігають її малюка на життєвому шляху. Через
це постійно втомлена і невдоволена.
Реформатор. Випробовує загартування, суворий режим або ж навпаки — повну
свободу. Вона змінює стилі спілкування
з дитиною: то потурає примхам,
то карає за них. Непослідовність —
одна з прикметних рис характеру
такої мами. У ній борються протиріччя: з одного боку, вона в усьому
поступається дитині,
з іншого — боїться розпестити,
бо ж може виростити егоїста.
С у м н а .
Дуже страждає
від дитини, особливо плаксивої

і неспокійної. Їй тяжко виховувати чадо,
вона нерідко плаче, заявляє, що хоче
відпочити. Така мама позбавляє малюка
своєї любові і тепла. А дратівливість заважає їй бути ніжною, лагідною. У результаті
рветься природний зв’язок між ненькою
і дитиною. Такій мамі слід змінити ставлення до сина чи доньки, бо ж дітей не можна
сприймати як тягар.
Владна. Вона беззастережно керує
дитям, незважаючи на його темперамент, вдачу чи побажання. Відмову від їжі,
гри чи сну сприймає як бунт і карає. Таке
виховання заважає проявитися індивідуальності дитини, її нахилам, здібностям.
Спокійна і врівноважена. Швидко
і правильно реагує на все, постійно вчиться
бути мамою. Вона спокійна і весела, сприймає сина чи доньку такими, якими вони є.
Намагається свої тривоги не передавати
малюкові. При найменшій застуді не панікує, а мовчки дбає про його одужання.
Спробуйте відверто відповісти на запитання: яка ви мама? Хай якою буде
ваша відповідь, пам’ятайте, що всім
дітям шкодять материнська похмурість, непослідовність, байдужість
і надмірна опіка. Затямте, що діти —
не ваша власність,
а Божий дар.
Вони приходять
у світ зі своєю
власною програмою, а не для того,
щоб реалізувати мрії
та сподівання батьків.
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Тримаймо ноги в теплі
Чоботи й шерстяні шкарпетки взимку — це добре. Для
чоловіків… А жінкам потрібні ще й хороші колготки. Вибираючи
їх, уважно вивчайте, що зазначено на упаковці
ПРОМОВИСТА НАЗВА

Для обличчя й рук. Зварили
картоплю, злили відвар — процідіть
його у скляний контейнер і поставте
в холодильник. Такий картопляний
«бульйон» багатий крохмалем, калієм,
вітаміном В12, електролітами. Його
можна використовувати як омолоджувальний тонік для шкіри. Найкраще
протирати ним обличчя ввечері після
вмивання. Результат буде помітний
уже через 2–3 дні. Ефективні також
ванночки для рук.
Для волосся. Якщо у вас сухе, ламке
або посічене волосся, спробуйте мити
його водою, зцідженою після варіння
бульби. Можна також використовувати
її як маску: розподіліть відвар рівномірно по волоссю і залиште на 30 хвилин,
потім вимийте голову як зазвичай. Додають і при ополіскуванні трохи картопляної води.
Для рослин. Рідина з відвареної
картоплі без солі згодиться в якості
добрива для вазонів. Додавайте її в невеликій кількості для поливу кімнатних
рослин, та й на клумбі в теплу пору року
вона не завадить.
Для посуду. Картопляний відвар
добре очищає срібло і столові прибори — покладіть їх у цю рідину на кілька
годин, а потім вимийте звичним способом.
Для тварин. Вода, зціджена з картоплі, також корисна для домашніх тварин, особливо якщо вони не вживають
молока. Можна використати її для приготування їжі домашнім улюбленцям,
наприклад зварити в ній кашу або кісточки для собаки.
В кулінарії. Якщо ви тушкуєте м’ясо,
залийте його відваром з бульби — крохмаль «зв’яже» соус, поліпшить його
консистенцію. Згодиться картопляна
вода і для приготування супу. А домашній хліб, розчиненій на такому відварі,
буде смачнішим, пухким і довше не черствітиме.
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l НА ЗАМІТКУ

Бульба — частий гість на нашому
столі, й усі ми звикли, зцідивши,
позбуватися води, у якій її готували.
А дарма! Секрети використання цієї
рідини для найрізноманітніших
цілей знали ще наші бабусі. Тож для
чого вона згодиться?

l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ

Нащо дітям треба спати?
Щоб скоріше виростати!
Вдень рости часу немає:
Діти граються, гуляють,
Бігають, казки читають,
Вірші вчать, пісні співають,
Щось з конструкторів будують,
Гарно фарбами малюють,
їм нема коли зростати —
Дуже справ у них багато.
Малюки вночі ростуть
Після того, як заснуть.
Треба вчасно всій малечі
Спать лягати кожен вечір.

www.volyn.com.ua

Фото zen.yandex.ru.

l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

Фото gallery.ru.

Велика сторінка для Пані

Газета НА ВИХІДНІ»
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Двошарові колготки (погодьтеся, самої назви вистачає, щоб
упевнитися в їх здатності зігріти)
мають верхній шар з мікрофібри,
а нижній — із бавовни. Лицьовий
і виворітний бік відрізняються і кольором, і фактурою. Секрет у технології: на спеціальних машинах
відбувається плетення одночасно
двома нитками так, що вони не переплітаються, тож утворюються два
шари. А між ними третій — повітряний. Виходить «ефект термоса»,
який допомагає краще зберігати
тепло.
До речі, деколи як двошарові
пропонують вироби з маркуванням «3D». Насправді це «тривимірна лайкра». Вироби з такої сировини краще облягають ноги і тому
комфортніші, але це не робить
їх теплішими. Тепло дає щільність
пряжі та її склад.

ЗРОБЛЕНО З…
Поліамід (нейлон, капрон) —
синтетичний матеріал, найчастіше основний у складі. Колготки
зі 100% поліаміду доволі дешеві,
але швидко втрачають форму і можуть збиратися у складки на нозі.
Щоб цього уникнути, додають нитки еластану.
Еластан (спандекс, лайкра) —
синтетична поліуретанова нитка.
Колготки, до складу яких вона
входить, чудово облягають ніжки, не морщаться, набагато довше зберігають первинну форму
і протистоять появі затяжок й інших дефектів у процесі носіння.
Вміст еластану зазвичай становить
3–20%.
Мікрофібра — волокно, яке
отримало свою назву завдяки
товщині, що становить кілька мікрометрів (1 мікрометр — це одна
тисячна міліметра). У процесі виго-

товлення колготок переплітається
від 50 до 150 поліамідних ниток
(проти 2–8 у звичайних колготках).
Тому вироби з мікрофібри щільні,
«не пропускають» вітер, відмінно
«гріють», у них не протираються
зони на носках і п’ятах, вони менш
прозорі і їх приємно носити.
Акрил — штучний аналог вовни. Колготки з цього матеріалу
недорогі і призначені для носіння в холодну погоду. Серед недоліків — швидка поява катишків,
а отже, і втрата презентабельності.
До складу теплих зимових колготок має входити як мінімум
40% натуральної (бавовняної,
вовняної) нитки. За «теплотою»
вироби з бавовною практично
не поступаються колготкам з вовною. Відмінності полягають переважно у фактурі: перші — однорідні, щільні і непрозорі, а другі —
м’якші й напівпрозорі. Більшість
таких виробів не містять лайкри,
тому з часом коліна витягнуться й висітимуть, а на щиколотках
утворяться зморшки (якщо лайкри
2–3%, це означає, що вона є тільки
в поясі). І хоч у них укріплені носок
і п’ятка, проте ці місця протираються першими. Теплі колготки з додаванням вовни мають тенденцію
до утворення катишків.
Вироби з мікрофіброю міцніші
й тепліші за інші такої самої щільності.

ЩОДО ЩІЛЬНОСТІ
Вона виражена в денірах або
денах (den). Скільки den позначено на упаковці, стільки грамів важать 9 км ниток, з яких виготовлено колготки. 6–15 den — найтонші,
призначені для спекотної погоди
і для виходу «в світ», 15–20 — для
повсякденного носіння, 20–40 —
демісезонні, 50–180 — для холодів.
Джерело: slk.kh.ua

l СЕКРЕТИ КРАСИ

Умивайтеся вівсянкою — і тонального
крему не треба!
Фото polsov.com.

Всім відомо, що ця каша —
чудовий сніданок, який
надає сил та енергії.
І зовсім несподіваним
є її застосування
в косметології
Набридли чорні цятки, прищі,
веснянки, почервоніння, вугрі, синці під очима? Спробуйте десятиліттями перевірений рецепт — і ваша
шкіра стане м’якою, ніжною і шовковистою.
Особливо корисною буде така
процедура для тих, у кого жирна
і проблемна шкіра, часто спостерігаються запальні процеси, подразнення, хто має блідий нездоровий колір
обличчя. Усього цього допоможе
позбутися вмивання вівсянкою.
Візьміть жменьку вівсяних пластівців (підійдуть як цілі, так і меле-

ні). Затисніть їх у руці і піднесіть під
струмінь теплої води на 1 хвилину.
Потому другою рукою потроху беріть розмочені пластівці й акуратно
масажуйте ними лице. Вже через
кілька секунд вівсянка почне милитися й очищатиме шкіру. Таку процедуру можна робити за бажанням
як вранці, так і ввечері. Не варто

хвилюватися, якщо після кількох
разів помітите почервоніння чи лущення шкіри, за тиждень усе має
пройти, інакше варто відмовитися
від такого засобу — він вам просто
не підходить.
До речі, перш ніж умиватися вівсянкою, покладіть у раковину сіточку, щоб не забився злив.
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l НА ПОВОРОТАХ ДОЛІ

«І за маму, і за тата...» Їй ангел допомагає…
«Я не буду цього їсти. Воно мені не смакує!» — дочка
примхливо кривить губи. Більше того, знизує з
нерозумінням плечима після моїх обурень, що раніше
це ж була її улюблена страва. Сказати, що я сердита, —
то нічого не сказати. Мене від гніву цієї миті, здається,
розірве на частини. Бо, готуючи її уже не улюблений
суп, я розуміла, що мої хлопці на нього й не глянуть.
Вкотре куштую — добрий же! Ехх… Згадую приказку про
погане порося, а чоловік докидає не раз чуту від бабусі з
Полтавщини: «Голодних років на тебе немає!» Слава Богу,
немає, але що з цим робити?

Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

ля початку
намагаюся
заспокоїтися (мені подобається називати це «працею
над собою»): дівча ж дійсно
не просило тієї страви, чому
я вчепилася. Хотіла, щоб не
одноманітно харчувалася. Тут
же пригадую свої відкриття у
смаках найменшого Романа.
Він так любить олів’є, а останні
два рази, коли страва з’являлася на столі, до салату навіть не
торкався. На свята він ніколи
не їсть більше, ніж у будні. Байдуже, що є багато різного. Він
слухає себе.

Д

“

Дитині мусово давати
інформацію, з чого
складається наше тіло,
навіщо йому ті білкижири-вуглеводи і як
різні продукти діють
на наш організм.

Кожна дитина відчуває,
якої їжі потребує. Власне,
психотерапевти–прак тики
серед порад про харчування
головне місце відводять одній: стежимо, що змалку дитина їсть найохочіше. Одним,
дійсно, смакує більше «трава»
(овочі, зелень), а іншим — м’ясо. Світлана Ройз, психотерапевтка, помітила у кількох малих
клієнтів, що вони не любили
якусь певну їжу через проблеми з підшлунковою залозою,
тобто намагалися не їсти інтуїтивно, хоч діагнозу медичного
не мали. Отож, навчаємося довіряти чуттю дитини. Звісно, не
«сухариковому».
Бороти пристрасть до їжі
з реклами важко, але треба.
Мої старші хлопці у школярському віці час від часу, як
вони ж це називали, «палилися» з фастфудом. Пакетики з
чипсів знаходила у найнесподіваніших місцях. Тож Катрусі
десь раз на кілька місяців їх
купую добровільно. Читаємо
разом склад, розповідаю якусь

«страшну» історію, а потім слухаю реакцію доньки про те,
яке ж воно добре і чого так
мало у пакунку. Та ж Світлана
Ройз у книзі «Практичне дитинознавство» описала, як вона
розказувала синові про два
типи їжі: одні страви кличуть
«скуштуй мене», а інші (прості
і звичні) резонують із тілом. Ті,
що кличуть, — чипси, сухарики, жуйки, бургери — заглядають нам в очі і душу з різних
буклетів, з будь–якої реклами,
зваблюють ароматом, красивою назвою і статусною ціною.
А їжа, що резонує, виникає перед очима, коли запитати себе,
що зараз корисно для мого
тіла? Тож дитині мусово давати інформацію, з чого складається наше тіло, навіщо йому
ті білки–жири–вуглеводи і як
різні продукти діють на наш
організм. Розповісти це без
шкідливих нотацій важко, тому
ліпше потренуватися. Ясно,
така інформація спрацьовує не
відразу.
Як навчити їсти броколі?
Американський психолог якось
хвалився історією: вони з дружиною практикують готувати
страву, яку хочуть запропонувати дітям, спершу тільки собі.
Малі їдять звичне і поди вляються на батьків, які зумисне
при цмокують над, приміром,
броколі під соусом. На прохання дати скуштувати — віднікуються, мовляв, поділяться
наступного разу, коли більше
приготують… Розпалений інтерес до недоступного і вимушене очікування роблять свою
справу…
А ще тямущі в цьому питанні спеціалісти говорять про
природні ритми: під час фази
спадання Місяця дитина може
їсти менше, під час наростання
— апетит зростатиме.
Наостанок — помітила, що
я та мої знайомі мами іноді темі
харчування віддаємо більше
уваги, аніж тому, як почуваються наші діти, як їм живеться
на світі. Хоча знаємо ж вислів
«духовна їжа». Хотілося би почути про ваші підходи. Пишіть,
дорогі читачі, про «них і нас»
за електронними адресами:
okovalenko74@gmail.com або
ж tsikava.gazeta@gmail.com.
Поштова — є в газеті.

Фото sociumin.com.

Закінчення. Початок на с. 16
Ольга ЧОРНА

оли Тамара вперше привезла Улянку до села,
на дівчатко дивилися з цікавістю та осторогою.
Нерідна дитина. З сиротинця. Сусідська дітлашня не хотіла бавитися з нею. Подружилася лише з
Марусею, яка була на рік старшою і накульгувала, бо
народилася з вадою. Її дражнили. А Улянка пригощала
дівчинку цукерками, що привозила з міста. І давала
бавитися своєю лялькою…
Доля подарувала Марусі гарного чоловіка і двох
синів. А з Уляною залишилися подругами.
— Нема зими цього року, — нарікала Маруся. —
У місті хоч дороги нормальні, тротуари, а тут із чобіт
гумових не вилазимо.
— Глобальне потепління, — мовив Василь, Марусин чоловік. — Про це в телевізорі часто говорять. Та
що ми про погоду?! Як там Стас? Донька?
Уляна діставала гостинці. Розповідала про рідних,
роботу. Маруся ставила на стіл вечерю. Запах вареної
картоплі, квашеної капусти, вудженого м’яса… Як колись у хаті баби Павлинки…
Уляну народила мати–одиначка. Коли дівчинці
минуло три роки, мами не стало. Материна рідня від
маленької відмовилася. Забрали в дитячий будинок.
Потім у її житті з’явилася інша мама — Тамара. І
батько Владислав.
Тамара завжди хотіла донечку. Владислав не погоджувався. Хоч подружжя знало: дітей нема з його вини.
— Я не терплю, коли плачуть малі, — впирався. —
Та й клопоту з ними…
— Ми не будемо брати малюка. Візьмемо дівчинку
років трьох–чотирьох, — наполягала Тамара.
— Хто знає, що з неї виросте?
— Що виховаємо, те й виросте.
Владиславові батьки також були проти затії невістки. А Павлинка, Тамарина матір, міркувала по–іншому:
— Якби не було тебе, я б залишилася самісінька,
коли овдовіла. Не знаю, як горе пережила б. І якщо
з’явиться внучка, буду дякувати Богу. Що задумала —
те роби.

К

“

Якби не було тебе, я б
залишилася самісінька, коли
овдовіла. Не знаю, як горе
пережила б. І якщо з’явиться
внучка, буду дякувати Богу. Що
задумала — те роби.

Владислав погодився зі скрипом.
Жінці припала до душі синьоока Улянка. Їй було
чотири з половиною роки.
— Спокійна, допитлива, — розповідала про дівчинку вихователька.
Тамара прийомну доньку любила. Владислав просто змирився. Павлинка тішилася внучкою.
…Тамарину недугу вилікувати не могли — вона
згасала на очах.
— Не помирай, мамо, — просила крізь сльози дитина.
— Не хвилюйся, сонечко. В тебе ще є тато, — заспокоювала доньку. — І бабуся. Вони потурбуються про
тебе. І я також… там… в іншому світі…
Після смерті дружини Владислав відрікся від прийомної доньки. У дванадцять років Уляна потрапила
до інтернату.
До тещі зять також забув дорогу. Знайшов нову пасію. Подумував про одруження.
Павлинка забирала Уляну до себе на канікули. По-

Ото доля в дитини! Двох матерів втратила.
Не дай Боже нікому…

тім, коли дівчинка подорослішала, стала приїжджати
сама.
— Чужа дитина, а не забуває Павлинку, — перемовлялися в селі.
— Дівчина її, як рідну, любить. Та й нема в неї більше нікого.
— Ото доля в дитини! Двох матерів втратила. Не
дай Боже нікому…
— Їй ангел допомагає…
…Уляна вийшла заміж за однокласника Стаса. Обоє
працювали і заочно навчалися. Тяжко було сиротам
життя будувати. Нікому не те що підсобити — поради
дати. Лише Павлинка була для обох рідною душею.
Вона ще застала народження правнучки Сонечки…
…Уляна з Марусею йшли на цвинтар.
— Важко повірити, що зараз січень: температура
плюсова, дощі. Обіцяли сніг, а його й близько не видно, — нарікала Маруся, оминаючи чергову баюру. —
Казали, щебенем дороги підсиплять, але так нічого й
не зробили. Нікому село не потрібне, крім людей, які в
ньому поки живуть. Навіть тим, хто від землі зиск має.
— Шкода, що стільки хат спорожніло, — зітхнула
Уляна. — Ось у цій баба Катя жила. Щойно автобус із
міста приїжджав, вона спиралася на штахети і всіх перестрівала розмовою. І в погоду, і в негоду.
— Коли люди йшли до автобуса, благословляла в
дорогу…
— А тут Задорожні жили…
— Тут Дарка Горобцева…
На цвинтарі Уляна пішла провідати могили мами
Тамари і баби Павлинки. Маруся — своєї рідні.
Уляна проказала молитву. Поклала на могилах
кутю для душ померлих. Завжди так робила.
Дякувала мамі Тамарі, що колись знайшла її в цьому
світі. А бабі Павлинці — що не відмовилася, коли не
стало матері. Розповідала про Соню. І про те, що побувала на могилі ще однієї своєї мами — Галі.
Тихенько підійшла Маруся. Слухала Уляну. Сплакнула.
Почав падати сніг…
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Легендарний Кобі
Браянт загинув
разом із донькою
Ви, певно, навряд чи чули про нього. Але
смерть цього темношкірого баскетболіста
(на фото) з «Лос-Анджелес Лейкерс»
обговорюють у США більше, ніж коронавірус
у Китаї. Для американців Кобі був легендою
та взірцем. Після його останнього матчу у
2016–му продавали навіть повітря, яким
він на ньому дихав. Спортсмен загинув
у неділю, 26 січня, в результаті падіння
гелікоптера
Лія ЛІС

ому був 41 рік. Із ним у вертольоті перебувала
13-літня донька Джіанна і ще семеро людей, ніхто
не вижив. У складі національної збірної США Браянт двічі вигравав золото Олімпіади, у Пекіні та Лондоні.
Окрім спортивних нагород, отримав «Оскар» у 2018-му за
кращий короткометражний анімаційний фільм «Дорогий
баскетбол». Коли Кобі завершив спортивну кар’єру, майки
з його номерами 8 і 24 вивели з обігу. Він – перший гравець
в історії клубу, відразу два номери якого припинили використовувати! Браянт востаннє зіграв за «Лейкерс» 13 квітня
2016-го. Після цього в онлайн-магазинах стали продавати
повітря з цього матчу, ціна сягала кількох тисяч доларів.
Мрійник та незламний боєць, людина, яка в перешкодах бачила новий виклик, — таким був Кобі. Прізвисько
Чорна Мамба він узяв собі з фільму «Вбити Білла».
17-літню танцівницю Ванессу Лейн Браянт зустрів, коли
йому був 21. Через пів року пара заручилася. Ні батьки, ні
сестри Кобі не прийшли на весілля: не схвалили одруження
в такому юному віці, до того ж невістка мала не афроамериканське, а мексиканське походження. Втім, попри скептичні
прогнози шлюб Ванесси з Кобі виявився міцним. У 2003-му
в них народилася донька Наталія, у 2006-му — Джіанна, в
2016-му — Б’янка, а в 2019-му — Капрі. Джіанна, яка розділила з батьком страшну долю, марила баскетболом…

Й
Надія Леонідівна хоче, щоб Кирило та Ілля, а також усі дітки, чиї батьки не повернулися з війни, пишалися найдорожчими людьми.

Батюшка обізвав полеглого кіборга
«братовбивцею»
Закінчення. Початок на с. 1
Ольга МОСЬОНДЗ,
кореспондент АрміяInform

аніше я не розуміла різниці між
патріархатами… Головне — віра в
Бога. А церква — лише місце, куди
приходять за духовним натхненням… Нині ж, коли
наша родина для батюшки — вороги, бо мій син
захищав Україну, я не можу навіть поставити тут
за нього свічку. Мушу їхати до Києва чи в сусіднє
село і панахиду замовляю в іншого священника,
— каже пані Надія.
Поневіряння жінки тривають понад пів року.
Нині її родина докладає зусиль, аби побудувати
в селі ще одну церкву – на земельній ділянці,
отриманій від держави за загибель сина, щоб так
зберегти пам’ять про героїв, які поклали голови
за Україну…
— Мрію це зробити заради внуків. Син ростив
їх чесними і порядними, яким був сам. Хочу, щоб
вони й усі дітки, чиї батьки не повернулися з цієї
війни, могли пишатися кожен своїм татом і не боялися вимовити вголос ім’я рідної людини, — каже
Надія Леонідівна.

—Р

СКАЗАВ УСІМ СХОВАТИСЯ В УКРИТТЯ,
А САМ ПІШОВ НАЗУСТРІЧ ВОРОЖОМУ БТР
— Часом так гірко запитують мене: «Бабусю,
чому саме він? Чому він, як інші, не сховався в
укриття, а вийшов один на один проти ворожих
танків?» — зі сльозами на очах мовить Надія Леонідівна. Каже, що пояснити сиротам, чому саме
їхній батько віддав життя, щоб урятувати інших,
дуже складно.
— Побратими розповідали, що під час ворожого штурму Денис сказав усім сховатися в укриття, а сам узяв гранатомет і пішов знешкоджувати
російський БТР, який уже був за кілька метрів від
бліндажа. Раз він вистрілив — бронетранспортер
зупинився, а другий постріл зробити не встиг. Ворог його випередив. Денис загинув, — каже мати
воїна.
Денис Попович був гранатометником у складі 40-ї бригади тактичної авіації зведеного загону
Повітряних сил ЗСУ «Дика качка». Загинув 22 січня
в районі Донецького аеропорту під час оборони
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Жінка розповідає, що його побратими вийшли з тієї позиції живими, загинув лише її син…

Родина докладає зусиль, аби
побудувати в селі ще одну
церкву — на земельній
ділянці, отриманій від
держави за загибель сина!
Так хочуть зберегти пам’ять
про героїв, які поклали
голови за Україну…

опорного пункту «Зеніт». Подробиці бою 22 січня
після падіння ДАПу, що тривав понад 10 годин,
описані в книзі «А242» під назвою «Бій 22 січня»…
Подвигові Дениса — бійця з позивним Денді —
присвячений також епізод у стрічці «Зеніт»…
— На фронт ми його проводжали всі разом. Із
передової він телефонував щодня. Завжди запитував про дітей, їхнє навчання і здоров’я. Просив,
аби не хвилювалися, і казав, що в нього все гаразд.
Він надсилав нам свої фото, ми йому — свої. Дітки
знімали для нього відео з проханням повертатися
додому, говорили, що дуже його люблять і сумують, — ледь стримуючи сльози, розповідає мати
героя.
Напередодні загибелі Денис теж спілкувався
з дружиною й мамою, та голос був сумний. Віддалено жінка почула постріли. Запитала, що там.
Син відповів, що це стріляють далеко, а в нього
все спокійно.
— Того вечора місця собі не знаходили. Було
так тривожно і важко на душі. А наступного дня
Денис загинув. Зранку зателефонував дружині, казав, що аеропорту в Донецьку вже немає. Тільки
наші блокпости. А ще мовив, що стоятиме до кінця.
Більше того дня ніхто з Денисом не міг зв’язатися.
Дружина Дениса дзвонила волонтеру, який
передавав їм посилки. Той відповів, що був бій,
хлопці, певно, вимкнули телефони. Наступного
дня, йдучи на пошту, жінка помітила дивні погляди сусідів.
— Тоді Юля звернулася в їхню частину у Васильків, щоб дізнатися, де перебуває Денис. Їй сказали, що його більше немає. За тілом виїхав командир… Для нас тоді час зупинився, — каже мати.

КОЛИ ПІДНЯЛИСЯ ЛІТАКОМ У НЕБО,
ХЛОПЦІ ЗАПИТАЛИ: «МАМО, ТО Ж НАШ
ТАТО ТУТ ЖИВЕ?»
На той час, коли воїн загинув, його синам —
Кирилку й Іллі — було 6 і 3 рочки.
Дітей на похованні не було. Але після похорону дружина воїна сказала дітям: їхнього тата
немає, він на небі став зірочкою, тож щодень дивитиметься на них із небес…
— Почувши про це, Кирилко плакав, а Іллюшка забився в куток і так кричав, що надірвав своє
маленьке сердечко…
Малюк дуже любив татка і не уявляв, як може
так статися, що його вже не побачить. Уже в чотирирічному віці до цього цілком здоровий і веселий
хлопчик переніс складну операцію на серці.
— Нам лікарі сказали, що його сердечко стало
схожим на тюльпан. Операція теж не давала стовідсоткового одужання — аорта так і лишилася відкритою. Тож наша боротьба триває щодня. Уже не
лише за добру пам’ять про Дениса, а й за життя його
маленького синочка, — розповідає Надія Попович.
Жінка усвідомлює, як важко хлопчикам рости без батька. Пригадує: коли влітку волонтери
відправили їх на відпочинок, вони обидва з таким
нетерпінням чекали польоту в літаку, ніби має статися диво.
— Потім зрозуміла: не відпочинок так радує
малечу. Щойно опинившись на борту лайнера,
вони найперше запитали маму, де ж точно на небі
живе їхній тато, адже вона їм казала, що він тепер
там — тож дуже чекали на зустріч із ним… — ледве стримуючи емоції, розповідає мама воїна.
P. S. Під час поминальних урочистостей до
п’ятої річниці вшанування загиблих захисників
ДАПу в столиці мати героя Надія Попович підійшла до Володимира Зеленського і розповіла
йому про свою біду. Президент записав її дані,
тож жінка сподівається на вирішення цієї непересічної ситуації…
Повний текст: https://armyinform.com.
ua/2020/01/maty-poleglogo-soldata-denysa-pop
ovycha-zvernulas-do-prezydenta-z–prohannyam
-vgamuvaty-svyashhennyka/?fbclid=IwAR3fJ9Rkz
QA_o1s6a_8–zO-B0OFhHJObKIG9ZE0USPcXTK0uB
ujx_zO7kCY.

ВІДОМІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ КОБІ, ЯКІ НАДИХАЮТЬ
НІКОЛИ НЕ ЗДАВАТИСЯ, ЗІБРАВ САЙТ GOAL CAST:
«Мить, коли ти здаєшся, — це мить, коли ти дозволяєш перемогти комусь іншому».
«Я не можу асоціювати себе з лінивими людьми. Ми
не говоримо однією мовою. Я вас не розумію. Я не хочу вас
розуміти».
«Якщо ти боїшся поразки, то, ймовірно, вона тебе
спіткає».
«Ніхто не ненавидить хороших. Ненавидять великих».
«Якщо хочеш бути великим у чомусь, ти маєш зробити вибір. Я маю на увазі, що є неминучі жертви, — час із
сім’єю, з друзями, можливість бути чудовим другом, бути
чудовим сином, племінником, будь-ким». Фото lvivpost.net.

ПОНЕДІЛОК, 3 ЛЮТОГО
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l ЗНАЙ НАШИХ!

89-літня бабуся зі Львівщини
прочитала за минулий рік 232 книги
При цьому вона має ще одне не менш важливе досягнення — читає без окулярів!
Фото lviv1256.com.

Василь КІТ
екорд встановила мешканка
села Бишів Радехівського району Марія Біда. Пані Марія
здобула перемогу у конкурсі «Читач року-2019» серед дорослих,
за що отримала нагороду. Про це
написала Світлана Шевчук на сторінці публічної бібліотеки та народного дому села Бишів у соціальній
мережі. «Це чудове досягнення!

Р

“

Дай Боже Марії
Михайлівні міцного
здоров’я та довгих років
життя з книжкою у руках.
Такі люди – це сила нації!

Бабусі вже важко ходити, тому
вона вибрала собі таке хобі. Влітку читає на вулиці при сонячному

1+1

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.05 Т/с
«Мене звати Мелек» 12.25 Х/ф
«НАРЕЧЕНИЙ НАПРОКАТ» 14.45,
15.40 «Речдок» 16.30 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00, 19.00,
01.30, 02.15 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Луна війни» 23.50 Т/с
«Спокуса» 03.00 Подробиці

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні

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
«Ранок з Інтером» 09.20,
18.00, 19.00, 01.40 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11.15,
12.25 Х/ф «КОХАННЯ З
ПЕРЕШКОДАМИ» 14.00
Х/ф «ПРОГУЛЯНКА ПО
БАНГКОКУ» 15.50 «Чекай на
мене. Україна» 20.00, 02.25
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
війни» 23.50 Т/с «Спокуса»
03.10 «Щоденник вагітної»
04.55 «Top Shop»

УКРАЇНА

Пані Марія: Фейсбук – добре, книжка – краще!

світлі і – тільки уявіть – без окулярів! Лише в приміщенні їх одягає.
Дай Боже Марії Михайлівні міцного здоров’я та довгих років життя
з книжкою у руках. Такі люди – це

сила нації!» – висловила захоплення Світлана Шевчук.

Крута бабуся! Вже заради одного такого читача в селі варто тримати бібліотеку.

ВІВТОРОК, 4 ЛЮТОГО
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 «Життя відомих людей 2020»
10:20 «Життя відомих людей»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:20, 14:25 «Світ навиворіт - 8:
Непал»
15:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Мама»
20:45, 21:45 Т/с «Найгірша
подруга»
22:45 «Одруження наосліп»

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 «Життя відомих людей
2020»
10:20 «Життя відомих людей»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:20, 14:40 «Світ навиворіт 8: Непал»
15:40 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Мама»
20:45, 21:45 Т/с «Найгірша
подруга»
22:45 «Гроші 2020»

09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти
справедливості 12+
17:00 Історія одного злочину 16+
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 4»
23:20 Контролер

СТБ
06:05, 18:00 Один за всіх 16+
07:15 Ультиматум 16+
09:05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:55 МастерШеф 12+
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
20:05 Т/с «З вовками жити»
22:40 Таємниці ДНК 16+

ICTV
05:00 Т/с «Відділ 44»
05:45, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Більше ніж правда
11:00 Антизомбі. Дайджест
11:45, 13:20 Х/ф «300
СПАРТАНЦІВ»
14:20, 16:20 Х/ф «300
СПАРТАНЦІВ:
ВІДРОДЖЕННЯ ІМПЕРІЇ»
16:50 Х/ф «ТУРИСТ»
21:20 Т/с «Дільничний з ДВРЗ»
23:05 Х/ф «ФОРРЕСТ АМП»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти
справедливості 12+
17:00 Історія одного злочину
16+
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 4»
23:30 Т/с «Друге життя Єви»

СТБ
06:05, 18:00, 22:40 Один за
всіх 16+

минулого 19.00 Теорія змови
20.45 Секрети Другої світової
21.45 Ефект Нострадамуса
02.40 Доктор Хайм 03.35
Бізнес на залякуванні

07:15 Ультиматум 16+
09:05 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
10:55 МастерШеф 12+
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
20:10 Т/с «З вовками жити»
23:50 Слідство ведуть
екстрасенси 16+

К-1

ICTV
05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Т/с «Відділ 44»
05:50 Громадянська оборона
06:40, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:10 Факти
09:10, 19:20 Надзвичайні
новини
10:05 Не дай себе обдурити!
10:55 Секретний фронт.
Дайджест
11:55, 13:20 Х/ф
«УЛЬТРАФІОЛЕТ»
14:00, 16:20 Х/ф «ЗЕЛЕНИЙ
ШЕРШЕНЬ»
16:45 Х/ф «НЕЙМОВІРНИЙ
ГАЛК»
20:15, 21:30 Х/ф «ТУРИСТ»
22:20 Свобода слова
23:55 Х/ф «НАРОДЖЕННЯ
НАЦІЇ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:05 Kids Time
05:50 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
07:10 Х/ф «ЗЕМНЕ ЯДРО»
09:50 Х/ф «РАЙОН 9»
12:10 Х/ф «ФАНТОМ»
13:50 Х/ф «СКАРБ НАЦІЙ»
16:20 Х/ф «СКАРБ НАЦІЙ:
КНИГА ТАЄМНИЦЬ»
19:00 Х/ф «ТВАРИНА»
20:40 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
БАТЬКАМИ»
22:50 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
ФАКЕРАМИ»

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
09:15 Х/ф «СТАТУС:
ОНОВЛЕНИЙ»
11:10, 17:25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:30, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
19:10 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
21:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
23:50 Х/ф «СЕРЕНА»

2+2
06:00, 11:00 «Шалені
перегони 2018»
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест
2018»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «ДжеДАІ»
12:00 «Загублений світ»
14:50 Х/ф «СНАЙПЕР»
16:20 Х/ф «ДЖОН ВІК»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21:30, 23:05 Т/с «CSI: Місце
злочину-5»

ФУТБОЛ-1

06:00, 13:45, 17:50 Yellow
06:10 Гранада - Еспаньйол.
Чемпіонат Іспанії 08:00, 10:00
Топ-матч 08:10 Боруссія (Д)
- Уніон. Чемпіонат Німеччини
10:15 Барселона - Леванте.
Чемпіонат Іспанії 12:00
Удінезе - Інтер. Чемпіонат Італії
13:55 Лейпциг - Боруссія
(М). Чемпіонат Німеччини
МЕГА
15:40, 22:30 Футбол NEWS
06.00 Бандитська Одеса
16:00 Ювентус - Фіорентина.
08.15, 01.35 Правда життя
Чемпіонат Італії 18:00
09.15, 00.25 Речовий доказ
Чемпіонат Іспанії. Огляд
10.25, 18.05 Сучасні дива
туру. Прем’єра 18:55 Реал
11.20 Елемент 11.55, 17.05 - Атлетіко. Чемпіонат Іспанії
Світ дикої природи 12.25,
20:45 Чемпіонат Італії. Огляд
22.35 Суперчуття 13.25
туру. Прем’єра 21:40 LIVE.
Скептик 14.25, 19.45 У
Сампдорія - Наполі. Чемпіонат
пошуках істини 15.15, 23.35 Італії 23:40 Валенсія - Сельта.
Загадки Всесвіту 16.05 НЛО з Чемпіонат Іспанії

СЕРЕДА, 5 ЛЮТОГО
НОВИЙ КАНАЛ
05:40 Вар’яти 12+
07:35, 09:00 Kids Time
07:40 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
09:05 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
БАТЬКАМИ»
11:00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
13:00 Хто зверху? 12+
19:00 Хто проти блондинок 12+
21:00 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
ФАКЕРАМИ 2»
23:00 Х/ф «ВІН, Я І ЙОГО ДРУЗІ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.05,
01.40 Правда життя 09.05, 00.30
Речовий доказ 10.15, 18.15
Сучасні дива 11.10, 17.15 Світ
дикої природи 12.10, 22.35
Суперчуття 13.10 Скептик
14.10, 19.55 У пошуках істини
15.15 Горизонт 16.15 НЛО з
минулого 19.10 Теорія змови
20.45 Секрети Другої світової
21.45 Ефект Нострадамуса 23.35
Загадки Всесвіту 02.45 Таємниці
кримінального світу

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

14:30, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
21:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00 «ДжеДАІ 2018»
08:00 Т/с «Удар у відповідь»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:20 «Загублений світ»
12:55 «Помста природи»
13:40 Х/ф «НАДНОВА»
15:10 Х/ф «ЧУЖИЙ: ЗАПОВІТ»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21:30, 23:05 Т/с «CSI: Місце
злочину-5»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Мілан - Верона. Чемпіонат Італії
08:10 Реал - Атлетіко. Чемпіонат
Іспанії 10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:15 Yellow. Прем’єра
10:25 Лейпциг - Боруссія (М).
Чемпіонат Німеччини 12:10
Аталанта - Дженоа. Чемпіонат Італії
13:55 Севілья - Алавес. Чемпіонат
Іспанії 15:55 Сампдорія - Наполі.
Чемпіонат Італії 17:45 Yellow 17:55
Чемпіонат Німеччини. Огляд туру
18:50 Барселона - Леванте.
Чемпіонат Іспанії 20:40 Ювентус Фіорентина. Чемпіонат Італії 22:45
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 23:40
Боруссія (Д) - Уніон. Чемпіонат
Німеччини

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 «Життя відомих людей
2020»
10:20 «Життя відомих людей»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:20, 14:25 «Світ навиворіт - 8:
Непал»
15:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Мама»
20:45, 21:45 Т/с «Найгірша
подруга»
22:45, 23:45 «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» 11.05 Т/с «Мене звати
Мелек» 12.25 Х/ф «РИМСЬКІ
ПРИГОДИ» 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 19.00, 01.30 Токшоу «Стосується кожного» 20.00,
03.00 «Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна війни»
23.45 Т/с «Спокуса»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти
справедливості 12+
17:00 Історія одного злочину 16+
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 4»
23:20 Гучна справа

СТБ
06:25, 18:00 Один за всіх
16+
07:40 Ультиматум 16+
09:10 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12:05 МастерШеф 12+
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
20:05 Т/с «З вовками жити»
22:40 Давай поговоримо про
секс 16+

ICTV
05:40, 10:05 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
11:15, 13:20 Х/ф «СПРАВЖНЯ
МУЖНІСТЬ»
13:55, 16:20 Х/ф «ФОРРЕСТ
АМП»
17:00, 21:20 Т/с «Дільничний з
ДВРЗ»
20:10 Секретний фронт

23:10 Х/ф «ВІДСТУПНИКИ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:10 Вар’яти 12+
07:05, 08:35 Kids Time
07:10 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
08:40 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
ФАКЕРАМИ»
11:00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
13:00 Хто зверху? 12+
19:00 Суперінтуїція 12+
20:50 Х/ф «ДРУЗІ
ПО СЕКСУ»
23:00 Х/ф «АМЕРИКАНСЬКИЙ
ПИРІГ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.30,
01.40 Правда життя 09.20, 00.30
Речовий доказ 10.30, 18.00
Сучасні дива 11.25, 17.00 Світ
дикої природи 12.25, 22.35
Суперчуття 13.25 Скептик 14.25,
19.40 У пошуках істини 15.20
Горизонт 16.10, 21.45 Ефект
Нострадамуса 18.55 Теорія змови
20.45 Секрети Другої світової
23.35 Загадки Всесвіту 03.05
Бандитський Київ

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

14:30, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
21:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у відповідь»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50, 17:20 «Загублений
світ»
13:45 Х/ф «ПОМПЕЇ:
АПОКАЛІПСИС»
15:15 Х/ф «СТУКАЧ»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21:30, 23:05 Т/с «CSI: Місце
злочину-5»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 10:15 Топ-матч
06:10 Валенсія - Сельта.
Чемпіонат Іспанії 08:10 Аталанта
- Дженоа. Чемпіонат Італії 10:00,
15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:25 LIVE. Шахтар - Македонія.
Контрольна гра 11:15, 16:45 Yellow
12:25 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру 13:20 Ювентус - Фіорентина.
Чемпіонат Італії 15:10 Журнал.
УЄФА ЄВРО 2020 15:55 LIVE.
Шахтар - Сеннер’юск. Контрольна
гра 17:55 Чемпіонат Італії. Огляд
туру 18:50 Лейпциг - Боруссія
(М). Чемпіонат Німеччини 20:40
Реал - Атлетіко. Чемпіонат Іспанії
22:45 Чемпіонат Німеччини. Огляд
туру 23:40 Сассуоло - Рома.
Чемпіонат Італії

П’ЯТНИЦЯ, 7 ЛЮТОГО

ЧЕТВЕР, 6 ЛЮТОГО
1+1

СТБ

06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25 «Життя відомих людей
2020»
10:20 «Життя відомих людей»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:25, 14:25 «Світ навиворіт - 8:
Непал»
15:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Мама»
20:45, 21:40 Т/с «Найгірша
подруга»
22:30 «Право на владу 2020»

06:15, 18:00 Один за всіх 16+
07:25 Ультиматум 16+
09:05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12:05 МастерШеф 12+
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
20:05 Т/с «З вовками жити»
22:40 Я соромлюсь свого тіла 16+

ІНТЕР
05.30, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.05, 12.25 Т/с
«Мене звати Мелек» 12.55 Х/ф
«ПРИКИНЬСЯ МОЇМ ХЛОПЦЕМ»
14.45, 15.40 «Речдок» 16.35
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 01.35 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
03.05 «Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна війни»
23.50 Т/с «Спокуса»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти
справедливості 12+
17:00 Історія одного злочину 16+
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 4»
23:20 Слідами Андрія Геруса

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Секретний фронт
11:00, 13:20 Х/ф
«НАРОДЖЕННЯ НАЦІЇ»
13:45, 16:20 Х/ф
«ВІДСТУПНИКИ»
17:00, 21:20 Т/с «Дільничний з
ДВРЗ»
20:15 Антизомбі. Дайджест
23:05 Х/ф «МЕРЗЕННА
ВІСІМКА»

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 Вар’яти 12+
07:35, 09:00 Kids Time
07:40 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
09:05 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО
З ФАКЕРАМИ 2»
11:00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
13:10, 19:00 Хто зверху?
12+
21:00 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ
НА КОЛИШНЮ»
23:10 Х/ф «АМЕРИКАНСЬКИЙ
ПИРІГ: ЗНОВУ РАЗОМ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.30,
01.50 Правда життя 09.30, 00.40
Речовий доказ 10.40, 18.15
Сучасні дива 11.35, 22.45 Світ
дикої природи 12.35 Особливий

загін 13.25 Скептик 14.25,
19.55 У пошуках істини 15.20
Погляд зсередини 16.20 Ефект
Нострадамуса 17.15 Суперчуття
19.05 Теорія Змови 20.45
Секрети Другої світової 21.45
НЛО з минулого 23.40 Горизонт

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
09:10, 19:10 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
11:10, 17:25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:30, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
21:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у відповідь»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50, 17:15 «Загублений світ»
12:45 «Помста природи»
13:25 Х/ф «МІСТО ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ»
15:05 Х/ф «ГЕЛІОС»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21:30, 23:05 Т/с «CSI: Місце
злочину-5»

ФУТБОЛ-1
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:15 Реал - Атлетіко. Чемпіонат
Іспанії 12:05 Мілан - Верона.
Чемпіонат Італії 13:55 Шахтар Сеннер’юск. Контрольна гра 15:55
Боруссія (Д) - Уніон. Чемпіонат
Німеччини 17:45 «Бундесліга
weekly». Чемпіонат Німеччини
18:15 Лаціо - Верона. Чемпіонат
Італії 20:00 Журнал. УЄФА ЄВРО
2020 20:30 Барселона - Леванте.
Чемпіонат Іспанії 22:45 Чемпіонат
Італії. Огляд туру 23:40 Ювентус Фіорентина. Чемпіонат Італії

СУБОТА, 8 ЛЮТОГО
1+1
06:05, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 Х/ф «БУМЕРАНГ»
12:15 Х/ф «СОРОК ВІСІМ
ГОДИН»
14:15 Х/ф «ІНШІ СОРОК ВІСІМ
ГОДИН»
16:15, 21:30 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Українські сенсації 2020»
23:30 «Світське життя. 2020»

ІНТЕР
05.35 «Чекай на мене. Україна»
07.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 09.00
«Готуємо разом. Домашня
кухня» 10.00 «Корисна
програма» 11.00 Х/ф
«МОЛОДА ДРУЖИНА» 13.00
Х/ф «ЄДИНА» 15.00 Х/ф
«СОЛОДКА ЖІНКА» 17.00,
20.30 Т/с «Не жіноча робота»
20.00, 02.25 «Подробиці» 23.15
Х/ф «ВИПАДКОВИЙ ЗАПИС»
00.55 Х/ф «ШТОЛЬНЯ» 02.55
«Орел і Решка. Шопінг» 04.15
«Україна вражає» 04.35 «Орел і
Решка. Дива світу»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:40, 15:20 Т/с «Між коханням
та ненавистю»
17:00, 21:00 Т/с «Без вагань»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Зовсім інше життя»

СТБ
05:30 МастерШеф.
Професіонали
09:50 Т/с «З вовками жити»

17:05 Хата на тата 12+
19:00 Євробачення 2020
Національний відбір
21:25 Євробачення 2020
Національний відбір.
Підсумки голосування
22:20 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И»
ТА ІНШІ ПРИГОДИ
ШУРИКА»
23:55 «Операція И: невідома
версія»

ICTV
05:00, 12:45, 18:45 Факти
05:25 Особливості національної
роботи
07:55 Х/ф « РАНД-РЕВАНШ»
09:50 Скетч-шоу «На трьох» 16+
13:00 Дизель шоу 12+
14:25 Т/с «Дільничний з ДВРЗ»
19:10 Х/ф «ФОРМА ВОДИ»
21:20 Х/ф «ПРИБУТТЯ»
23:30 Х/ф «ЛАБІРИНТ ФАВНА»

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 10:05 Kids Time
05:50 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
10:10 Вар’яти 12+
12:10 Хто зверху? 12+
16:10 М/ф «Гладіатори Рима»
18:00 М/ф «Коко»
20:00 Х/ф «ПІКСЕЛІ»
22:00 Х/ф «СУСІДИ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.40,
01.30 Містична Україна 08.30,
18.25 Україна: забута історія
09.20 Правда життя 10.15
Речовий доказ 11.25 Секрети
Другої світової 13.25 101 вид
зброї, що змінила світ 15.05
Сучасні дива 15.55 Особливий
загін 21.00 НЛО з минулого
22.40 Світ дикої природи

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 «Життя відомих людей 2020»
10:20 «Життя відомих людей»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:25, 14:30 «Світ навиворіт - 8:
Непал»
15:35 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Мама»
20:25, 22:20 «Жіночий квартал
2019»

07:45 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08:45 Х/ф «АНЖЕЛІКА, МАРКІЗА
ЯНГОЛІВ»
10:55 Х/ф «ПРЕКРАСНА
АНЖЕЛІКА»
12:55 Х/ф «АНЖЕЛІКА І КОРОЛЬ»
14:55 Х/ф «НЕПРИБОРКАНА
АНЖЕЛІКА»
16:35, 18:00 Х/ф «АНЖЕЛІКА ТА
СУЛТАН»
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
19:00, 22:40 Хата на тата 12+

ICTV

05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
05.35, 23.00 «Слідство вели... з
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
Леонідом Каневським» 07.00,
10:05 Антизомбі. Дайджест
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
11:10, 13:20 Х/ф « РАНД07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
РЕВАНШ»
Інтером» 10.00 «Корисна програма»
11.00, 12.25 Х/ф «З РЕЧАМИ НА 13:50, 16:20, 22:45 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
ВИЛІТ!» 13.10 Х/ф «БАНДИТИ»
20:05 Дизель шоу 12+
15.40, 23.50 «Речдок» 16.35
«Речдок. Особливий випадок»
НОВИЙ КАНАЛ
18.00, 01.40 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці тижня» 05:40 Вар’яти 12+
22.00 Д/п «Олег Антонов - людина 07:35, 08:50 Kids Time
неба» 03.10 «Орел і Решка. Шопінг» 07:40 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
04.30 «Україна вражає» 05.05
09:00 Х/ф «ГОЛА ПРАВДА»
«Top Shop»
11:00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
УКРАЇНА
13:00, 19:00 Хто зверху? 12+
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
21:00 Х/ф «МИСЛИВЦІ НА
Україною
ПРИВИДІВ»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
23:10 Х/ф «ХАЙ ЩАСТИТЬ,
Сьогодні
ЧАКУ!»
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
МЕГА
12:30, 15:30 Т/с «Встигнути все
06.00 Бандитська Одеса 08.00,
виправити»
01.45 Правда життя 09.05, 00.35
17:00 Історія одного злочину 16+
Речовий доказ 10.15, 17.55
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
Сучасні дива 11.10, 22.45 Світ
21:00 Свобода слова Савіка
дикої природи 12.10 Особливий
Шустера
загін 13.00 Скептик 14.00, 19.40
У пошуках істини 15.05, 20.45
СТБ
Секрети Другої світової 16.05
Ефект Нострадамуса 16.55
06:35 Один за всіх 16+

ІНТЕР

Суперчуття 18.45 Теорія Змови
21.45 НЛО з минулого 23.40
Горизонт 02.40 Ризиковане життя

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
09:10 «Орел і Решка. Рай та пекло»
11:10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14:30, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:25 Х/ф «БІЛЬШЕ ЗА ЖИТТЯ»
19:10 Х/ф «ДИЯВОЛ І ДЕНІЕЛ
ВЕБСТЕР»
21:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у відповідь»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50, 17:20 «Загублений світ»
12:45 «Цілком таємно-2017»
13:15 «Помста природи»
13:40 Х/ф «ЧУЖИЙ: ЗАПОВІТ»
15:50 Х/ф «ЧИСЛОВА
РАДІОСТАНЦІЯ»
19:25 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ»
21:50 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ-2»
23:40 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ-3»

ФУТБОЛ-1
06:00 Топ-матч 06:10 Аталанта
- Дженоа. Чемпіонат Італії 08:00,
23:40 Yellow 08:10 Барселона Леванте. Чемпіонат Іспанії 10:00,
15:40, 22:30 Футбол NEWS 10:15
Боруссія (Д) - Уніон. Чемпіонат
Німеччини 12:05 Лаціо - Верона.
Чемпіонат Італії 13:55 Шахтар
- Македонія. Контрольна гра
15:55 Реал - Атлетіко. Чемпіонат
Іспанії 17:40 Сампдорія - Наполі.
Чемпіонат Італії 19:25 Шахтар Сеннер’юск. Контрольна гра 21:10
Чемпіонат Італії. Передмова до
туру. Прем’єра 21:40 LIVE. Рома
- Болонья. Чемпіонат Італії 23:50
Чемпіонат Іспанії. Передмова до туру

НЕДІЛЯ, 9 ЛЮТОГО
К-1

1+1

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Земля до початку
часів»
08:30 «Ух ти show»
09:10 М/ф «Земля до початку
часів: Подорож хоробрих»
10:45 М/ф «Віллі та круті тачки»
12:20 Х/ф «ДИЯВОЛ І ДЕНІЕЛ
ВЕБСТЕР»
14:15 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:45 Х/ф «ГАВАНЬ»

06:00 Мультфільм
06:25, 07:10 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45, 11:00 «Світ навиворіт 11:
Китай»
12:00 Т/с «Найгірша подруга»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10»
23:30 Х/ф «БУМЕРАНГ»

2+2
06:00, 08:55 «Загублений світ»
07:55 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
13:35 Х/ф «РЕЙД У ПУСТЕЛЮ»
18:10 Х/ф «ТРИ ДНІ НА ВТЕЧУ»
20:30 Х/ф «ЕФЕКТ КОЛІБРІ»
22:20 Х/ф «ЧУЖІ ПРОТИ
ХИЖАКА-2»

ФУТБОЛ-1
06:00 Барселона - Леванте.
Чемпіонат Іспанії 07:45, 17:55
Чемпіонат Іспанії. Передмова до
туру 08:15 Сампдорія - Наполі.
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:20
Yellow. Прем’єра 10:30 Шахтар
- Сеннер’юск. Контрольна гра
12:10 Рома - Болонья. Чемпіонат
Італії 13:55 Айнтрахт - Аугсбург.
Чемпіонат Німеччини 15:55 LIVE.
Шахтар - Олімпія. Контрольна
гра 16:45, 21:30 Yellow 18:25
Чемпіонат Італії. Передмова
до туру 18:55 LIVE. Торіно Сампдорія. Чемпіонат Італії 19:45
Футбол Tables 20:55, 23:40 Топматч 21:00 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини 21:40 LIVE.
Верона - Ювентус. Чемпіонат
Італії 23:50 Фіорентина Аталанта. Чемпіонат Італії

ІНТЕР
05.25, 11.00 «Орел і Решка.
Івлєєва vs. Бєдняков» 06.10 Х/ф
«ІНОЗЕМКА» 07.45 Х/ф «ЯК
ПОСВАРИВСЯ ІВАН ІВАНОВИЧ
З ІВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Дива
світу» 12.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження» 13.00 Х/ф
«ЧОГО ХОЧЕ ЖУЛЬЕТТ» 15.00
Т/с «Мене звати Мелек» 18.00
Х/ф «ОСТАННІЙ ДІАМАНТ»
20.00 «Подробиці» 20.30 Х/ф
«ТАЄМНИЦЯ В ЇХНІХ ОЧАХ»
22.35 Х/ф «НАЙКРАЩА
ПРОПОЗИЦІЯ» 01.15 «Речдок»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:25 Т/с «Без вагань»
13:25 Т/с «Лінії життя»
17:20, 21:00 Т/с «Довга дорога
до щастя»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:30 Х/ф «ЇЇ СЕРЦЕ»

СТБ
07:00 Хата на тата 12+
19:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+

19:55 Один за всіх 16+
22:15 Детектор брехні 16+

ICTV
05:05, 12:45, 18:45 Факти
05:30 Не дай себе обдурити
06:15 Громадянська оборона
07:05 Антизомбі. Дайджест
08:00 Секретний фронт.
Дайджест
08:55 Т/с «Відділ 44»
12:25, 13:00 Х/ф «ПРИБУТТЯ»
14:45 Х/ф «ФОРМА ВОДИ»
16:55 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПІСЛЯ
НАШОЇ ЕРИ»
20:30 Х/ф «ЗЕЛЕНА КНИГА»
22:55 Х/ф «ТРИ БІЛЛБОРДИ У
ЕББІНГУ, МІССУРІ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Таємний агент. Пост-шоу
08:00, 10:00 Kids Time
08:05 М/ф «Гладіатори Рима»
10:05, 12:00 Х/ф «МИСЛИВЦІ
НА ПРИВИДІВ»
14:10 Х/ф «ТВАРИНА»
15:50 М/ф «Коко»
17:50 Х/ф «ПІКСЕЛІ»
19:50 Х/ф «МИ - МІЛЛЕРИ»
22:00 Х/ф «СУСІДИ 2»
23:50 Х/ф «СУСІДИ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.25,
23.40 Містична Україна 08.15,
18.25 Україна: забута історія
09.05 Правда життя 10.15
Речовий доказ 11.25 Секрети
Другої світової 13.25 НЛО з
минулого 15.05 Сучасні дива
15.55 Особливий загін 21.00
101 вид зброї, що змінила світ
22.40 Світ дикої природи 00.30
Підроблена історія

К-1
06:30 «TOP SHOP»

07:50 М/с «Земля до початку
часів»
08:30 «Ух ти show»
09:40 М/ф «Віллі та круті тачки»
11:20 Х/ф «БІЛЬШЕ ЗА
ЖИТТЯ»
13:10 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00 «Загублений світ»
07:55 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
08:50 «Шалені перегони 2018»
11:15 «Він, вона та телевізор»
13:30 Х/ф «РЕЙД У
ПУСТЕЛЮ-2»
18:00 Х/ф «ЗБРОЙНИЙ
БАРОН»
20:10 Х/ф «ВІЙНА»
22:05 Х/ф «У ПОЛОНІ СТРАХУ»
23:50 Т/с «Команда»

ФУТБОЛ-1
06:00 Айнтрахт - Аугсбург.
Чемпіонат Німеччини 07:45,
15:10 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини 08:15
Верона - Ювентус. Чемпіонат
Італії 10:00, 15:40 Футбол NEWS
10:20 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра 10:50, 14:55, 17:55,
18:40, 21:10, 21:40, 23:55 Топматч 11:05 Шахтар - Олімпія.
Контрольна гра 12:55 LIVE.
Еспаньйол - Мальорка. Чемпіонат
Іспанії 13:45 Футбол Tables
15:55 LIVE. Наполі - Лечче.
Чемпіонат Італії 16:45, 19:45,
22:45 Yellow 18:10 Журнал
Ліги чемпіонів 18:55 LIVE.
Баварія - Лейпциг. Чемпіонат
Німеччини 20:55, 21:25 «LALIGA
ZAP» 8 епізод. Чемпіонат Іспанії
21:55 LIVE. Бетіс - Барселона.
Чемпіонат Іспанії

Що віщують зорі
Гороскоп на 3 — 9 лютого
ОВЕН. Ваші сили й уміння та здібності будуть повною мірою затребувані. Але ви, схоже, занадто погрузли в
дрібницях, щоб це помітити. Стримуйте
себе, коли потягне на подвиги й авантюри. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий
— вівторок.
ТЕЛЕЦЬ. Вам доведеться міняти
стиль взаємин із близькими або колегами. Постарайтеся не допускати агресії
та негативу, перемикайте увагу свого
оточення на приємні думки. Сприятливий
день — субота, несприятливий — середа.
БЛИЗНЮКИ. Напружена робота
може вас утомити, але чудові фінансові перспективи того варті. Спробуйте
викроїти час для відпочинку. У вихідні багато проблем вирішаться, а любов
окрилить. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — четвер.
РАК. Тиждень виявиться вдалим,
навіть мінімальні зусилля принесуть істотні результати. Доведеться рятувати
ситуацію неординарними вчинками, а
у вихідні — розбиратися з проблемами
друзів. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
ЛЕВ. Період підходить для нових
справ. Єдине, що може затьмарити
його, — це запізнення й непорозуміння,
тому розраховуйте час «із запасом». А в
розмовах не зловживайте гострими висловами. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
ДІВА. Вдалий час для примирення
з ворогами. Не витрачайте сил на порожню балаканину. Бажання почнуть
виконуватися, якщо вони не надто фантастичні. У вихідні зберігайте холоднокровність. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
ТЕРЕЗИ. Зорі віщують успіх у професійній сфері, бізнесі. Обсяг роботи
вас не злякає. Можуть засмутити лише
результати, але ви надто самокритичні.
Відчувши напругу в колективі, краще промовчати, ніж з’ясовувати стосунки. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — середа.
СКОРПІОН. Період реалізації багатьох починань, енергійності, активності.
Все це принесе чималий заробіток. Спрямовуйте енергію в потрібне русло — і
вам усе легко вдаватиметься. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. З’являться нові сили для
досягнення поставлених цілей, очікує
значне просування у справах. Поїздки
й зустрічі не принесуть бажаних результатів, краще присвятити цей час роботі.
У вихідні остерігайтеся конфліктів. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
КОЗЕРІГ. Багато залежатиме від вашої цілеспрямованості. Якщо ви прагнете досягти успіху, то вам слід визначитися з принципами, чітко з’ясувати, чого
ви хочете і на яких умовах. У вихідні не забувайте про родину. Сприятливий день — середа,
несприятливий — понеділок.
ВОДОЛІЙ. Не тупцюйте на місці —
рухайтеся вперед. Зумієте продемонструвати професіоналізм і свою незамінність. Вихідні подарують радість
спілкування з друзями та однодумцями.
Сприятливий день — четвер, несприятливий —
середа.
РИБИ. Фортуна на вашому боці,
цей тиждень буде менш напруженим,
з’явиться вільний час і можливість відпочити й розважитися. Дивіться на життя реалістично і не занижуйте самооцінку.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий —
понеділок.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Фото 365news.bi.

І корисна, і смачна
Наїдки з печінки часто перевершують навіть м’ясні за поживністю,
вмістом вітамінів та мікроелементів, особливо заліза. Як тільки не
готують цей продукт! Варять, смажать, запікають, перемелюють,
подають як окрему закуску або ж із гарніром, додають у салати,
ковбасу тощо... Сподіваємося, у запропонованій добірці і ви знайдете
р у, щ
р д вам ддо смакуу
страву,
що припаде
ВАЖ ЛИВО!

йте її на вогні,
Готуючи печінку, не перетрима
твердою і
ою,
стк
інакше вона стане надто жор
вості.
сти
вла
і
цінн
свої
ть
частково втрати

ЗАКУСОЧНИЙ ТОРТ ІЗ ГРИБАМИ ТА СИРОМ

Це універсальна і
поживна страва. Її
можна подавати як
до святкового столу,
так в будень

ПЕЧІНКА В СМЕТАННО-ЧАСНИКОВОМУ КЛЯРІ
За таким рецептом
печінка буде дуже
м’якою та соковитою!
Інгредієнти: 0,5 кг печінки, 4–5
ст. л. сметани або майонезу, 3 яйця, 4
ст. л. борошна пшеничного, 3–4 зубФото zyttia.org.
чики часнику, сіль та спеції до смаку,
олія для смаження.
Приготування. Часник пропустити через прес. Для кляру
збити яйця з часником, сметаною або майонезом, додати борошно, посолити і ретельно перемішати до однорідного стану.
Печінку помити, очистити від плівок, порізати порційними шматочками, злегка відбити і посипати спеціями. Кожну скибочку
вмочити в кляр, викласти на розігріту пательню з невеликою
кількістю олії та обсмажити під закритою кришкою з обох боків.
Подавати з овочами і зеленню.

ПАШТЕТ «БУТЕРБРОДНИЙ»
Маючи таку намазку в
холодильнику, будь-якої миті
зможете приготувати легкий
перекус
Інгредієнти: 500 г яловичої пеФото smachno.ua.
чінки, 100 г сала, 100 г вершкового
масла, 1 цибулина, 2 морквини, 2 ст.
л. молока, сіль та перець – за смаком.
Приготування. Сало покрайте скибочками, трохи підсмажте, всипте дрібно нарізану цибулю й натерту моркву, протушкуйте. Печінку поріжте скибочками, додайте до овочів. Обсмажте
до готовності, поперчіть і посоліть. Пропустіть остиглу масу
через м’ясорубку щонайменше 2 рази (або перебийте блендером). Влийте молоко, додайте вершкове масло, добре збийте,
викладіть у суху скляну ємність і охолодіть.

НАЛИСНИКИ
«НЕЗВИЧАЙНІ»

l l БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ!

Фото google.com.

Як не дати шахраям
розвести вас по телефону
Реальна історія, що стане вам у пригоді
ригодіі

Читанка
для всіх

с. 12

»

корисні поради

«І лечу
я по життю
лісапетом,
наче
танком»

Фото shponder.com.

l ІСТОРІЯ НОМЕРА

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?
с. 5—8

»

Інгредієнти: для
тіста — 0,5 кг печінки,
150 мл молока, 1–2 цибулини, 3 яйця, 4 ст. л.
борошна, 0,5 ч. л. солі,
70–100 г вершкового масла, олія для смаження; для
начинки — 2 морквини, 300 г печериць, 2 плавлені
сирки, 3–4 ст. л. майонезу, зелень, сіль та перець —
до смаку.
Приготування. Печінку промити, видалити плівки, разом із цибулею пропустити через м’ясорубку.
Щоб млинці були ще м’якшими, можна додатково
збити блендером до однорідної консистенції. Додати
яйця, просіяне борошно, молоко, сіль, м’яке вершкове масло і знову добре збити, маса має збільшитися в об’ємі. Готове тісто накрити плівкою і залишити
на 15–20 хвилин, а тоді смажити млинці на сковороді, трохи змащеній олією. Моркву потерти на дрібній
тертці і протушкувати до готовності в невеликій кількості води та олії. Гриби порізати невеликими шматочками чи соломкою, підсмажити, додати до моркви і кілька хвилин протушкувати разом. Сирки потерти на крупній тертці, додати до остиглих грибів
та моркви, присолити, поперчити, всипати посічену
зелень і вимішати все з майонезом. Викласти начинку на млинці, згорнути рулетиками і поставити в холодильник, щоб застигли. Перед подачею нарізати
невеличкими шматочками.

ДО РЕЧІ
l За бажанням до начинки можна додати кілька зубочків часнику, щоб зробити страву більш пікантною.
l Якщо ви категорично не визнаєте майонезу, замініть його сумішшю сметани і пів чайної ложки гірчиці.

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

Фото wz.lviv.ua.

Інгредієнти: для млинців – 300 г печінки, 2 яйця,
100 мл молока, 2 ст. л. борошна, сіль, перець, олія; для
начинки – 200 г вершкового сиру, 2 варені яйця, сіль,
кріп, майонез.
Приготування. Печінку промити, обсушити, збити
блендером. Додати яйця, молоко, сіль, перець, просіяне борошно і збити все разом, затим влити 1 ст. л. олії
і добре перемішати. З отриманого тіста на розпеченій
сковороді посмажити млинці з обох боків. Для начинки варені яйця потерти на тертці, кріп дрібно посікти.
Підготовлені продукти змішати з вершковим сиром,
за потреби присолити, додати ложку майонезу і добре вимішати. Млинці змастити начинкою і згорнути
в рулет.

Не закуска —
ідеал: просто тане
у роті!

«Читанка для всіх»:
х»:

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

Фото tv.ua.

Такі млинці виходять
значно ніжнішими, ніж
у печінковому торті.
Готувати їх можна з
різною начинкою

Інгредієнти: для коржів – 0,5 кг печінки (куряча, свиняча або яловича),
0,5 скл. борошна, 2 яйця,
Фото osoblyva.com.
1,5 ч. л. розпушувача, 0,5 ч.
л. солі, спеції і прянощі – за смаком; для начинки – 200
г твердого сиру, 0,5 кг грибів, 2 цибулини, спеції – за
смаком; для соусу бешамель – 30 г домашнього (або
жирного магазинного) вершкового масла, 0,3 л молока,
1 ст. л. борошна.
Приготування. Варто почати з начинки, щоб до моменту приготування коржів вона встигла схолонути. На
розігріту сковорідку висипати нарізані шампіньйони,
посолити і підсмажити до готовності. Окремо обсмажити до золотистого кольору дрібно покраяну цибулю.
Сир потерти на великій тертці і відставити на деякий
час.
Наступний етап – соус. У каструлі на попередньо
розтопленому маслі підсмажити просіяне борошно,
влити молоко і готувати, ретельно помішуючи, доки
маса не загусне. Соус посолити, поперчити і збити блендером або міксером.
Для приготування млинців очистити печінку від
плівки, поpiзати її і залити молоком на 30–40 хвилин.
Після цього разом із цибулею пропустити через м’ясорубку. До цього фаршу додати яйця, борошно, сіль,
розпушувач і приправи, добре розмішати. Отримане
тісто викладати ополоником на розігріту сковорідку й
обсмажувати з обох боків, як і звичайні млинці.
Корж змастити соусом, викласти начинку, накрити наступним млинцем і так доти, поки не закінчаться
коржі (Але не перестарайтеся: надто високий торт незручно їсти). Зверху готову страву можна прикрасити
зеленню або свіжими овочами.

МЛИНЦІ З МОРКВЯНО-ГРИБНОЮ
НАЧИНКОЮ
Фото poradnik.net.ua.

«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

»

Ще
у продажу!!!

Як не дати
дат шахраям
ррозвести вас
по телефону
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 ваших листонош і в точках продажу!

«ЦІКАВА

www.volyn.com.ua

Газета НА ВИХІДНІ»

30 cічня 2020 Четвер

15

l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

«Не треба заважати людям
з ’ їжджати з глузду…»

у дзеркало, як виглядаєте, а люстерочка —
нема. А він цей винахід помістив на нашому тілі,
щоб ми милувались собою будь-де й будь-коли.
І сьогодні багато хто носить це «свічадо»
на собі, не підозрюючи, хто його вигадав (варіанти всяких там смартфонів чи годинників радимо не розглядати).
Як називається частина тіла, на якій геній помістив це своєрідне дзеркало?
Слово-відповідь треба надіслати до 12 лютого 2020 року тільки у вигляді sms-повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775 (наприклад: «М’яч», «Три ведмеді», «Петро Панчук»).
Увага: з одного номера можна надсилати
лише одне sms! Цей номер і братиме участь у жеребкуванні в розіграші призових 200 гривень,
якщо правильних відповідей буде більше двох.
А ще спеціальний приз — 150 гривень —
отримає той, хто в листі на поштову адресу
(43 025, Луцьк, просп. Волі, 13) чи електронну
(tsikava.gazeta@gmail.com) найяскравіше опише, як шукав чи шукали правильну відповідь.
До зустрічі!

Не знаю, наскільки правильно переклав я класика, бо оригінал звучить так: «Не следует
мешать людям сходить с ума», але якби у запитанні озвучив цю фразу, переконаний — інтуїція
підказала б вам і без інтернету, що за книгу ми заховали. Хоча я кайфував від іншого вислову
із цього дуже відомого твору: «Книги — це ноти, а бесіда — спів». Вишукано, чи не так?
«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 5 (2020)

Грицько ГАРБУЗ

ле для тих наших читачів, хто вперше
тримає в руках «Цікаву газету на вихідні», вперше ознайомлюється з конкурсом і не може второпати, про що ж то «таке
вишукане» меле автор, повторимо запитання,
відповідь на яке вже почали обговорювати.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 52 (2019)
«Зізнаюсь, давно я не читав творів, де нема
кохання-зітхання-шурів-мурів там усяких. Щоправда, десь наприкінці головному герою таки
кажуть, що після відпочинку йому знайдуть ту,
яка не буде розкидатися гарбузами… ☺ А твір,
скажу я вам, — крутий. Класика є класика. Хоча
коли спочатку познайомився з героєм і тим,
чим він цікавиться, на згадку чомусь прийшла
дурнувата пісенька російського гурту «Дюна»
з часів моєї гарбузячої бурхливої молодості:
Если б было море пива –
Я б дельфином стал красивым,
Если б было море водки –
Стал бы я подводной лодкой…
Хоч ми і зараз ще трохи «магьом». Тож
слинка потекла, коли головний герой своє хобі
(не роботу!), яке називав іменем графічного
позначення музичних звуків, поєднував із випиванням 50 грамів, котрі закушував огурчиком
соленим чи ябком квашеним… Правда, на відміну від тексту пісні, градус він понижував,
і при цьому вважав п’янство непристойним.
Бо інтелігентного був роду. Тож найбільшу насолоду йому приносило не розпивання
спиртного, а інше заняття, що було наслідком його хобі. Ті хвилини чи навіть години він
називав співом. За що, власне, і поплатився
життям, бо в усьому місті майже не було
людей, які могли б його зрозуміти і підтримати.

Що за книгу, назву якої не раз і ви вживали, ми заховали в гарбузі?
Перед тим, як озвучимо відповідь, процитуємо автора, який так боязко відгукувався
про свій твір, надсилаючи його на рецензію
до літературного критика і видавця Ієроніма
Ясинського: «Закінчую повість, дуже нудну,
бо в ній зовсім відсутні жінка і елемент любові. Терпіти не можу таких повістей, написав же якось ненароком, по легковажності…»
(16 квітня 1892 року).
Знаменитий Антон Павлович Чехов
не підозрював, що творить один зі своїх найбільших шедеврів, який став світовою класикою, — «Палату № 6». І через 128 років це словосполучення використовують часто навіть ті,
хто ніколи не читав цього твору і навіть не здогадується, хто його автор.
Щоправда, правильну відповідь — «Палата
№ 6» — прислало лише двоє наших учасників.
Тож я кажу голосне «Віват!» (що еквівалентне
100 гривням) двом чарівним представницям
Катеринопільського району сонячної Черкащини: колишній директорці школи Тетяні
Репетило із села Гуляйполе («Інтуїція підказала, що це наш український класик Антон Чехов,
наголошую — український, хоч він і писав переважно російською. Перебрала подумки всі його
твори, зупинилася на «Палаті номер шостий»,
як вона спочатку називалася») і її землячці, колезі по педагогічній ниві Тамарі Бершадській
із села Бродецьке («Ваш конкурс змушує багато читати — ось і цього разу я ще раз прочитала, як в юності, «Палату № 6». Дякую!»).
Переможниць просимо надіслати на адресу редакції копії першої та другої сторінок
паспорта (або ID-картки) та ідентифікаційного
коду.
А нам час оголошувати нове завдання.

Фантазія цієї людини просто зашкалювала. Ми й сьогодні не перестаємо ним захоплюватись. Але більше характеристик не буду
називати, хіба що дам одну невеличку підказку
про його кохання, яке в мене асоціюється з піснею, де співається «як барвінок в’ється…» Хоч
насправді звали ту «рибачку» не так. ☺
А зосередимо увагу на одному з його винаходів. Тобто, запропонуємо вам повторити
це ноу-хау. Уявіть: вам треба подивитися

l ЦЕ ЦІКАВО!

«Чехов — великий український поет»
Пам’ятаєте, як колись так сказав Янукович про
всесвітньо відомого письменника (на фото)? Ми тоді
тільки посміялися над цими словами як над черговим
ляпом
Проте Антон Чехов (1860–1904) справді вважав себе українцем, часто підписувався характерними на той час словами, які нас
вирізняли, — «малорос» або «хохол». Та й місто Таганрог поблизу
Азовського моря, де Антон Павлович з’явився на світ, було історично нашим, поки Донщину не загарбала Росія. «У моїх жилах тече
українська кров», — не приховував письменник. Зокрема, в листі
Фото uk.wikipedia.org.
до Агатангела Кримського зазначав: «Україна дорога і близька моєму серцю. Я люблю її літературу, музику і прекрасну пісню, сповнену чарівної мелодії. Я люблю
український народ, який дав світові такого титана, як Тарас Шевченко».

Підпишіться на наш

YouTube-канал
Р
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l НА ПОВОРОТАХ ДОЛІ

Снігурі: лист синові
Заходжу в Юркову кімнату — це найзатишніше місце в нашому
домі. Тут усе таке рідне і дороге. Тут його дух, його запах, його
світлини на стіні

Фото pinterest.com.

Тамара СТАНКОВА,
член Національної спілки
письменників України,
м. Сарни (Рівненщина)

сь він на новорічному святі
в дитсадку в костюмі пірата. Такий кумедний — чи
то серйозний, чи наляканий спалахом фотокамери — йому всього 3.
А на іншому фото — уже школяр. Розумні допитливі оченята, рум’янець
на щічках — тут уже 10. А ось випускник — кружляє в танці з Оленкою.
Як вони дивляться одне на одного!
Кохання так і ллється з їхніх очей,
зливається в єдине, утворюючи
повноводну ріку, в якій вони пливуть, ніби два лебеді — чорний (мій
Юрась) і білий (Оленка), не помічаючи нікого навкруг. Поруч найсвіжіше
фото — в камуфляжі, з автоматом,
разом із побратимами. Знаю кожного — адже стільки часу вони пліч-опліч у тих вогких окопах під ворожими кулями. Всі вони стали для мене
рідними. У сина завжди було багато
друзів. Напевно, оця щира усмішка,
блиск в очах притягували людей
до мого Юрасика. На цьому фото
він усе такий же і водночас зовсім
інший. Дорослий і змужнілий — уже
не хлопчисько, а солдат, громадянин, захисник Вітчизни. А погляд переконливо доводить: не бійся, мамо,
будь спокійна, я охороняю твій сон,
я на сторожі миру в країні, вір мені.
Ой, треба ж йому написати й
сьогодні! Роблю це щодня. Здрастуй, Юрасику. Як ви там? Моя подруга — сусідка Галина — дивується: «І про що ти йому пишеш щодня?
Де вже й тих слів набратися?». Чудна

О

«Господи, а чи не поганий знак принесли мені ці птахи?»

вона. Я ж мати. Слова линуть з материнського серця, як птахи з вирію
до рідного краю. У кожного слова
своє призначення. Якесь приго-

“

Материнські слова,
синоньку мій, м’які
і теплі, мов пух,
і тверді та міцні,
як криця. Кожне
моє слово — це твій
оберіг.

лубить, якесь зігріє, а те збадьорить,
інше допоможе підвестися, якщо,
крий Боже, впаде. А може, він якраз
схилиться над моїм листом, щоб розібрати в сутінках, що там написано,
і в цей момент куля ворожого снайпера, призначена Юрасику, проле-

тить мимо. Отакі вони — материнські слова, синоньку мій: м’які і теплі,
мов пух, і тверді та міцні, як криця.
Кожне моє слово — це твій оберіг.
Твій і твоїх побратимів. Ми так вас
любимо, прагнемо захистити, молимося, щоб настав мир і ви повернулись живими. А ще ми віримо, що
Україну ви не віддасте.
Зізнаюсь, Юрчику, що сьогодні в мене з’явилось якесь дивне
передчуття — воно бентежить
і тривожить. Чогось із самого ранку заходилась прибирати в твоїй
кімнаті. Тепліше натопила грубку.
Відсувала фіранку, щоб впустити
промінці вранішнього сонця в твою
кімнату, і замилувалась кущем калини у білій сніговій шубі. Пам’ятаєш,
як він у нас з’явився? Ще малим ти
якось побачив снігура, запитав, що
то за пташка. Потім сміявся, мовляв,
чому зветься снігур, якщо він зовсім
не білий, як сніг, а червоногрудий.

Я й вигадала, що взимку вони харчуються червоними ягідками калини, тому їхні грудки і почервоніли.
Ти сказав, що хочеш посадити кущ
калини біля хати, щоб до нас прилітали снігурі. І не забув — весною
ми й посадили її під твоїм вікном. Ти
підростав, і калина розросталась.
Цієї весни вона зацвіла так, ніби молоком облита. Восени віти аж вгиналися під вагою червоних кетягів.
А сьогодні вночі сніг припорошив
усе білою пухкою ковдрою. Я глянула — і оторопіла. Калинові ягідки, що
подекуди виднілися з-під снігового
покрову, здалися мені краплинками
свіжої крові, що просочується крізь
білі бинти на пов’язці пораненого.
Як у мене защеміло серце! Як воно
закалатало! Який крик вирвався
у мене з грудей! А в уяві, немов кінокадри, пробігали жахливі сцени
бою… Я обм’якла всім тілом і опустилась на стілець. Не знаю, як довго
була в тому заціпенінні. Та раптом
кущ захитався, снігові шапки посипались додолу — це прилетіла
зграйка снігурів. Вони весело щебетали, діловито дзьобали червоні
ягідки, а один, перехиляючи голівку
набік, увесь час поглядав чорною
блискучою намистинкою свого ока
просто на мене крізь віконну шибку.
Дякував за ласощі чи, може, сповіщав щось про тебе? Любий синочку,
де ти? Як ти? Чи живий-здоровий?
Так хочеться тебе обняти, розцілувати. Господи, а чи не поганий знак
принесли мені ці птахи?
Чую, відчинилась хвіртка, сніг
рипить під чиїмись ногами. Бровко
не гавкає, а радісно скавулить —
значить, не чужий прийшов. Це, певно, Галя-сусідка. Вона щоденно навідується: то ніби по сіль, то по якусь
таблетку, а насправді — щоб розрадити, знає, як мені тривожно і самотньо без сина. Цікаво, яку причину
вона назве сьогодні?
— Галю, та заходь вже, що ти там
тупцюєш? Я тут, у Юрковій кімнаті.
— Це не Галя, це я, мамо! Я приїхав!

Фото sociumin.com.

l З ГЛИБИНИ ДУШІ

Картина Анастасії ЛИЧКОВАХИ
«Ангельська ніжність».

Їй ангел
допомагає…
Де ті колишні зимизамелілі, що пахли димом
із грубок та печей? Де снігикучугури? Цікаві бабусі, які
навіть у холоди спиралися
на штахети й очікували
перехожих, аби перекинутися
словом-другим? Де морози,
від яких дзвеніло повітря? Час
змінив так багато…
Ольна ЧОРНА

Зістарілися люди і хати. Навіть,
здається, горбок став нижчим, з якого на санках каталися дітьми, роздумувала Уляна, йдучи з автобусної
зупинки до своєї подруги Марусі,
сусідки баби Павлинки. Доброї, світлої душі, яку вона так любила. І яка
любила її.
Баба Павлинка відійшла у засвіти перед Водохрещем. Жінка завжди
приїдждає в цю пору, аби провідати
могилу. І мама Тамара тут похована, яка подарувала маленькій Уляні
трішки щасливого дитинства…
Закінчення на с. 10

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.

Ще
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

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

Запитуйте у ваших листонош і в точках продажу!

Усміхніться!
:)):)):))

— У моєї Сарочки ідеальний слух!
— Вона вловлює фальшивий спів?
— Вона чує, коли на мою карточку
приходять гроші...

:)):)):))
Засідання Верховної Ради.
Обговорюється економічна ситуація в
Україні. Виступає голова:
— Панове! Ситуація в країні критична.
Захід кредитів більше не дає, в бюджеті
дірка, грошей ні на що не вистачає. Є три
способи виправити ситуацію:
1. Допомога позаземних цивілізацій.
2. Перемогти корупцію і вкласти гроші
у власну промисловість.
3. Москалі нарешті здаються й
виплачують нам контрибуцію за Донбас
і Крим. Ясна річ, фантастику одразу
відкидаємо. Тому обговорюємо наразі
лише одне питання: як зв’язатися з
позаземними цивілізаціями?

