Історія до сліз: «Пізнє кохання – оманливе»
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Катерина Островська запропонувала замість зазубрювання
спробувати ігрову форму — і не прогадала. Її метод вартий не
тільки уваги, а й максимального впровадження у шкільну програму.

Вивчити наголоси
допоможуть... карти!
«Треба зрАння пити лАте, щоб зОзла
свЕрдлом не стати»
Вчителька з Рівного Катерина Островська розробила цікаву
гру в карти, за допомогою якої можна легко вивчити складні
випадки наголошування. Вона однаково цікава і дітям,
і дорослим, адже на використаних у грі словах не раз
«спотикаються» і школярі на іспитах, і політики в промовах
Інна ПІЛЮК

В

Це була маленька жінка з величезним серцем.

«Вони для мене, мов синочки
та донечки»
У Дніпрі зупинилося неймовірно чуйне серце улюблениці
ветеранів АТО/ООС і волонтерів — 90-літньої Людмили Савченко
(Твердохліб), яку всі ніжно називали «бабуся Лю»
Лія ЛІС

«ДЛЯ СЕБЕ ПРОСИТИ НЕ ЗМОГЛА Б,
А ДЛЯ ДІТОЧОК — ТО СВЯТЕ»
З 2014 року, від початку війни, Людмила Савченко
(Твердохліб) невтомно допомагала нашим захисникам
та їхнім родинам. Щодня готувала їжу та возила її пораненим у лікарню імені Мечникова, в шпиталь, а також у пункт
відпочинку для військовослужбовців «Вокзал — Дніпро».
Улітку та навесні Людмила Григорівна вирощувала
квіти й овочі, продавала їх у центрі міста, а виручені гроші віддала на потреби української армії. Та найголовніше, що отримували від цієї ніжної матусі воїни, — то
материнська любов. Скількох хлопців і дівчат врятувало

инахід пані Катерини оцінять усі, хто хоча б раз отримував
завдання правильно поставити наголос у словах. Без сумніву,
першими «клієнтами» на таку гру будуть одинадцятикласники, які складають зовнішнє незалежне оцінювання, і такі вправи їм
даються чи не найважче. Але і в будь-якій іншій сфері бездоганне

“

Улітку та навесні Людмила
Григорівна вирощувала квіти
й овочі, продавала їх у центрі
міста, а виручені гроші віддала
на потреби української армії.

“

Першими «клієнтами» на таку гру будуть
одинадцятикласники, які складають
зовнішнє незалежне оцінювання, і такі
вправи їм даються чи не найважче.

знання наголосів стане тільки перевагою. І чиновнику годиться
знати, що у нас працює сільськогосподАрська галузь, а не сільськогоспОдарська, та й лекторам варто запам’ятати, що наукова праця є
магістЕрською роботою, а не магІстерською. В чергу на гру можуть
сміливо ставати і працівники засобів масової інформації. Не раз
по радіо чи телебаченню чуємо «витрАта», «багаторАзовий», а так
говорити, виявляється, неправильно.
До створення креативного способу запам’ятовування складних
випадків наголошування вчительку з Рівненської гуманітарної гімназії спонукали її учні: «Щороку вони приходять до мене після ЗНО
і кажуть, що навіть не чули слів, які в тесті треба було правильно
наголосити. От я й задумалася, як виправити таку ситуацію і цікаво
подати насправді непрості правила. Зазубрювання сучасним дітям
не подобається».

від душевної травми її тепле слово!
— Вони для мене, мов синочки та донечки, — говорила пані Людмила, й ніби сонечко осяювало її обличчя,
усміхалася на ньому кожна зморшка.

Закінчення на с. 6

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ
Закінчення на с. 5.
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Засуджений до 15 років
за вбивство людини виграв
вибори голови ОТГ
Найрезонансніші події в житті країни та планети
очима журналістів «Цікавої газети»

Його слово має вагу: предстоятель Кіпрської церкви
Хризостом II – один із найавторитетніших ієрархів
у сучасному православ’ї.

Кіпр — наш!
Блаженніший архієпископ Православної церкви
Кіпру владика Хризостом II 24 жовтня під час
Божественної літургії пом’янув предстоятеля
автокефальної Православної церкви України,
Блаженнішого митрополита Київського і всієї
України владику Епіфанія

«Кріпаки повернули свого феодала»
Фото liga.net.

Мова про колишнього депутата
Верховної Ради Віктора
Лозінського з Кіровоградщини,
який був засуджений на 15 років
за вбивство

Зеленський таки надумав
організувати військовий
парад

Дивні виборці: спочатку голосують за таких, як Лозінський, а потім скаржаться
на «бєзпрєдєл» влади.

громадян. Ще одна особливість
цих виборів — не передбачене
законом так зване «опитування

В Єгипті на українських
туристів напала акула

У попередні роки він вперто уникав такого заходу

Блокують вулиці: у Польщі
виступають проти заборони абортів

12-річний хлопець втратив руку

У цій країні
тривають
протести
проти рішення
Конституційного
суду, яким
фактично було
заборонено
переривання
вагітності

Фото lglavcom.ua.

Він у реанімації, вже переніс дві операції. Лікування взяв на себе уряд цієї країни. Як повідомили в Державному агентстві розвитку туризму
України, це не перший випадок, коли попри застереження туроператорів та заборони «відпочивальники за межами готелю купують у місцевих
екстремальні тури».
Єгипет посідає 12-те місце у світі за кількістю нападів акул на людей. При цьому летальних випадків за останні десять років було небагато. З 2010-го в країні зареєстрували 11 нападів акул на людей, з них три — смертельні.

Наші відпочивальники ризикнули поплавати
у «дикому» місці. Такі ж полюбляють і акули…

Зеленського» з 5 запитань, яке
«волонтери» проводили біля виборчих дільниць.

«Ми блокуємо
міста: автомобілем,
велосипедом, пішки», — заявили організатори. Зібрання
проходять по всій
Польщі — як у невеликих містах, так
і в центрах воєводств.
Протестувальники
у Варшаві в понеділок заблокували
декілька вулиць,
масово збираючись
на перехрестях.
Нагадаємо,
22 жовтня Конституційний суд Польщі
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Він переміг у Підвисоцькій ОТГ Голованівського району, де в 2009-му й
стався злочин. Сам Лозінський, впливовий аграрний бізнесмен, напередодні
виборів заявив, що зняв усі судимості.
Він вийшов на свободу у 2016-му за «законом Савченко», відсидівши 6 років.
«Кріпаки повернули свого феодала», — прокоментувала цей виборчий
випадок Мирослава Барчук — відома
журналістка, яка має кіровоградське
коріння.
Нагадаємо, що 25 жовтня
в Україні відбулись місцеві вибори. Це були перші вибори до місцевих рад на новій адміністративно-територіальній основі. Вони
також запам’ятались найнижчою
явкою за часи Незалежності — голосувати прийшло лише 36,88%

Таке поминання предстоятелем церкви керівника іншої автокефальної церкви у православному світі є актом
визнання та знаком встановлення повного євхаристійного спілкування. Відтак уже п’ята православна церква світу
з п’ятнадцяти визнала ПЦУ. Раніше це зробили Грецька
церква та Олександрійський патріархат. Нагадаємо, що
Томос про автокефалію Православної церкви України був
підписаний у Стамбулі 5 січня 2019 року, а 6 січня Вселенський патріарх Варфоломій вручив документ митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
Тож попри шалений тиск Москви визнання помісної
Української церкви триває, а православний світ все ширше відкриває двері перед нами. І це вражає, зважаючи
на те, що лише якихось два роки тому для багатьох отримання Томосу здавалось нездійсненною мрією!

Якщо протестувальники не доб’ються свого,
то в Польщі ще більшого розмаху набуде так
званий абортний туризм – польки поїдуть
переривати вагітність у тому числі і в Україну.

заборонив переривання вагітності при
вродженій інвалідності плода. Тепер
аборт буде дозволено лише в разі зґвалтування, інцесту або
загрози життю і здоров’ю матері.

До цього вроджена інвалідність плода
була однією з небагатьох законних підстав
для переривання вагітності в Польщі —
близько 98% абортів
у країні робили саме
з цієї причини.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про
організацію заходів із нагоди 30-ї річниці Незалежності
України. На Хрещатику та майдані Незалежності проведуть військовий парад. Це рішення похвалив п’ятий Президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро
Порошенко, який послідовно домагався вшанування наших воїнів, зокрема, проведення парадів.
«Володимир Зеленський був змушений призначити проведення військового параду на 30-ту річницю
Незалежності України, бо опозиція, ветерани і волонтери все одно б провели його — із президентом чи
без», — заявив Порошенко.

l ПРЯМА МОВА
Олексій КОШЕЛЬ, голова Комітету виборців
України, вважає, що влада провалила
підготовку до місцевих виборів в умовах
епідемії коронавірусу:

«

Повний провал. У день голосування кожен захищав себе
і
прикладів,
ді коли голови ді
дільяк міг. Ми отримали кілька
сні гроші купували захисні костюми,
ничних комісій за власні
дезінфектори тощо. Кабмін ухвалив постанову,
ісцеві бюджети
план – і все, а далі місцеві
мі. А вони різні
мали розбиратися самі.
тось – ні, хтось
– хтось має кошти, хтось
но, а хтось – ні.
подбав про це завчасно,
борчих комісій
Члени дільничних виборчих
кри
відмовлялися йти зі скринькою
аю
до людей, які перебувають
аці
на лікуванні чи обсервації.
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Пам’ять про загиблих берегтимуть уламки з місця трагедії…

На місці вибуху встановили
вражаючу статую
33–річна скульпторка Хаят Назер спорудила пам’ятник з уламків будинків
та техніки, а також особистих речей жителів Бейруту, які їй вдалося зібрати
після надзвичайно руйнівного вибуху у порту міста 4 серпня 2020 року
Лія ЛІС

аят тижнями ходила вулицями столиці Лівану, збираючи покручений метал, бите
скло для використання у своїй роботі. Дехто віддавав особисті речі
загиблих. «Я була шокована. Люди
не пошкодували мені цінних речей
з дитинства, речей своїх бабусь і
дідусів, які загинули в громадянській війні, речей, які вони хотіли
зберегти для своїх дітей. Стільки
емоцій вкладено у мій твір», —

Х

“
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Кінець епохи Зеленського: якщо у головному місті країни — Києві —
«Європейська Солідарність», яку очолює Петро Порошенко, посіла
перше місце (20%), то провладна партія «Слуга народу» ледь подолала
прохідний бар’єр (7,4%).

На виборах народ
вручив «слугам» гарбуза
«Це навіть не результат, а повне фіаско влади»
Василь КІТ

В підмурівку скульптури лежить пошкоджений
годинник, що зупинився на позначці 18:08 —
момент вибуху в порту.

розповіла Назер. Після того, як
скульпторці нарешті вистачило
предметів, вона зібрала їх у статую
жінки з розпущеним волоссям, яка
підіймає вгору прапор Лівану. В
основі скульптури лежить пошкоджений годинник, що зупинився

на позначці 18:08 — момент вибуху в порту.
Нагадаємо, що внаслідок цієї
трагедії загинуло 220 людей,
6000 було поранено, 110 зникло
безвісти. До 300 000 осіб втратили домівки.

опередні підсумки місцевих виборів свідчать, що
українці висловили владі
тотальну недовіру. Про це сказав
п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро
Порошенко. «Один висновок можна зробити: результатом є тотальна недовіра до чинної влади. Це
навіть не результат, а повне фіаско
влади, — заявив Порошенко. —
Абсолютна більшість українського
народу зробила висновок про те,
що «зелена казка» закінчилася.

П

Час фейкових новин, якими ретельно годували українців у 2019
році, відосики та інші технології
більше не працюють».
Порошенко наголосив, що
маніпуляції у вигляді так званого
опитування Зеленського у день голосування не допомогли. «Влада
хотіла знати результати і спитати
ставлення до себе народу? Так–от,
українці на цих виборах чітку відповідь на це питання дали. Народ
у відповідності до Виборчого кодексу проголосував за те, щоб цій
владі дати гарбуза», — підкреслив
Порошенко.

l ШОК!

Після смерті дружини батько повісив сина.
І сам пішов із життя…
Односельці вважають, це було
жертвоприношення: на заробітках у Москві
чоловік вступив у якусь секту
Наталія КРАВЧУК

евеличке село Мартинівка, що у Старокостянтинівському районі Хмельницької області,
оговтується від жаху. Тут знайшли повішеними молодого чоловіка Василя та маленького хлопчика Світозара. Руки крихітки були обмотані дротом,
який запхали у розетку… Саме Василь придумав таку
страшну смерть і собі, і дитині.
Родичі небагатослівні, але розповідають, що, закінчивши навчання, Василь виїхав у Нікополь Дніпропетровської області. Там одружився й потім разом
із коханою подався на заробітки в Росію. У пари народився хлопчик, але коли малюкові було 3 місяці,
його мати повісилась. Після цього чоловік із сином
повернувся на Хмельниччину до батьків.

Н

“

Руки крихітки були обмотані
дротом, який запхали у розетку…
Саме Василь придумав таку
страшну смерть і собі, і дитині.

Але, як розповіли в селі газеті «Високий замок»,
з Росії Василь вернувся дуже дивним. Нібито він там
вступив у якусь секту, тому не стригся й не голився,
дитину охрестити не дав. Підозрюють, смерть його
сина — це жертвоприношення.
…Мати знайшла тіла сина та онука в гаражі. Кажуть, жінка голосила так, що чути було на другому кінці села. Кинулася рятувати їх, та було вже надто пізно.
Правоохоронці встановили, що батько спочатку намагався вбити сина струмом, проте дитина
вижила. Тому взяв і повісив. Він обіймав маля,
коли на шиї затягувався зашморг.

3

l ПРЯМА МОВА
Юрій БУТУСОВ, журналіст, про політичні проєкти,
власники яких на цих виборах даремно
витратили гроші:

«

Спроби залити виборців рекламою ряду технологічних проєктів — «За майбутнє»» (пов’язують з
олігархом Коломойським. — Ред.), Пальчевський
(проросійський кандидат у Києві. — Ред.)) — обернулось повним крахом. Вражаюче, але знову на
виборах знаходяться трюкачі, які намагаються
нам
магають
т ся
телеефіром і десятками мільйонів доларів п
прихориховати відсутність ідеології, структур
тур
у та
а
системної роботи. Виборців намагама
агаа
ються облапошити, але облапошуують у результаті самих замовниківв
безумних рекламних бюджетів.

»

Ще більше інформації – на сайті
VOLYN.COM.UA
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l ЯКА ВЛАДА? ОТОЖ!
Фото www.visnuk.com.ua

В Україні планують ввести
податок для заробітчан
У Державній податковій службі вважають, що більшість тих,
хто виїхав працювати за кордон, не декларують своїх доходів
і не платять з них податків у себе на Батьківщині

ро це заявив глава Державної податкової служби
Олексій Любченко. За його
словами, зі всіх доходів українських заробітчан мають бути
сплачені податки. «З 12 млрд доларів, що надходять в Україну від
тих людей, які виїхали працювати

П

за кордон, 11 млрд, але гривень,
тобто в 30 разів менше, — задекларовані. Там 100% мають усі подати
декларацію», — зазначив Любченко. Однак глава ДПС не вказав,
якою буде ставка податку та яким
способом оподатковуватимуть заробітчан.
А ви б погодились платити податки із заробітчанських грошей?

l БІДА

Чоловік потонув у… зерні
Загиблий намагався дістати лопату з елеватора
Микола ДЕНИСЮК

рагічний інцидент стався
у П’ятихатках Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, 27-річний
чоловік, що був працівником під-

Т

приємства, впустив лопату в елеватор і спробував дістати її без
страховки. Він став провалюватися в купу зерна на елеваторі
і не зміг вибратись.
Його тіло витягли після того,
як розібрали силосну яму…

У Рівному донька відмовилася забирати
тіло матері, яка померла в лікарні

Василь КІТ

авідувач патологоанатомічного відділення центральної
міської лікарні Віктор Попіль
розповів, що донька пояснила
відмову тим, що має скрутне матеріальне становище. Тепер у мед-

З

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

«Європейська Солідарність»
перемогла у 5 регіонах
і заходить в усі обласні ради
Партія «ЄС» стала
консолідатором України
і довела, що абсолютно
в кожному регіоні
нашої держави є міцне
патріотичне, проукраїнське
та проєвропейське ядро
Дарія КЛИЧ

а словами лідера «Європейської Солідарності», п’ятого
Президента Петра Порошенка, згідно з паралельним підрахунком партійним штабом голосів
на місцевих виборах, «ЄС» лідирує
у 5 регіонах України — Львівській,
Рівненській, Тернопільській, Київській областях та місті Києві (там
перше місце партія Порошенка поділила із партією «Удар»
Кличка. — Ред.). «Ми дуже тішимось, що міський голова Києва Віталій Кличко, якого ми підтримали
на початку кампанії і не висували
свого кандидата, за останніми підрахунками може перемогти вже
в першому турі», — зазначив Петро Порошенко.
Він також заявив, що «Європейська Солідарність» — єдина
політична сила, яка буде представлена в усіх обласних центрах
України, а також облрадах, у тому
числі і в Краматорську. За його
словами, «слуги» Зеленського
не мають представництва у 3 обласних центрах, ОПЗЖ, за даними

З

“

Запам’ятайте — проукраїнські партії в Україні
ніколи не будуть «регіональними», а «ЄС» —
точно проукраїнська і проєвропейська.
А от «какаяразніца» — дуже тимчасова історія.

партійного підрахунку голосів,
не долає бар’єр у шести обласних
радах України.
«Я хотів би подякувати всім,
хто чітко і послідовно своїм голосуванням підтримав політичну
силу, яка стоїть на засадах єв-

ропейської та євроатлантичної
інтеграції, яка чітко і послідовно
впроваджує реформи, реалізує
курс, закладений у Конституції
щодо постійного членства України
в ЄС та НАТО», — зазначив Петро
Порошенко.

КОМЕНТАРІ:

l О ЧАСИ! О ЗВИЧАЇ!

Серце жительки обласного
центру зупинилося
у медзакладі ще на Покрову

www.volyn.com.ua

l ОБ’ЄДНАЛИ УКРАЇНУ

Можливо, держава попросить українців поділитись валютою.

Петро МАКАРУК

Газета НА ВИХІДНІ»

закладі оформляють документи,
щоб поховати покійну як безрідну за кошти міста. «Я не пам’ятаю
у своїй практиці такого. Померла
жінка — пенсіонерка. Тут навіть
про матеріальне і не йдеться,
тому що держава дала б дві пенсії
для захоронення. Якби вона оформила, то отримала б кошти і за них
похоронила. Мабуть, не захотіла
цим заморочуватися», — прокоментував Віктор Попіль.
Без коментарів, як кажуть.

Вікторія СЮМАР, народний
депутат від фракції «Європейська
Солідарність»:
«Результати нашої партії — відповідь технологам «слуг», які кілька
місяців відпрацьовували тезу, що «Європейська Солідарність» — «регіональна
партія Галичини», і що в результаті ми опинимося
в «електоральному гетто».
Привіт вам, колеги, з «гетто» Харкова, Одеси, Дніпра, Києва (у всіх цих великих містах «ЄС» матиме
чималі фракції. — Ред.) і, звісно, вам передає привіт
Львів, де ви не заходите в міськраду (у Львові партія
Порошенка — незаперечний лідер, натомість «Слуги народу» не подолали 5-відсоткового бар’єра. —
Ред.). Символічний привіт.
Ну і запам’ятайте — проукраїнські партії в Україні ніколи не будуть «регіональними», а «ЄС» — точно
проукраїнська і проєвропейська. А от «какаяразні-
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l ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ
Фото dv-gazeta.info.

му волонтеру в #Штабі та в шпиталі, кожному бійцеві та волонтерам
#Вокзал_Дніпро, кожному... Це була
маленька жінка з Величезним Серцем!!! Важко казати про #Бабусю_
Лю в минулому часі... Сьогодні
вдень перестало битися її велике та
щире серце... Вічна шана тобі, наша
бабусю Лю... Та передавай там привіт нашим хлопчикам та дівчаткам!»
(Світлана СВЕРДЛИЧЕНКО).
«Я її знала. Вона внизу на проспекті Поля квіти продавала, і я
завжди давала їй грошей просто
так, бо знала, що вона все одно віднесе більшу частину або на вокзал,
або в шпиталь. Плачу. Най покоїться з миром» (Тетяна СЄДОВА).
«Велике серце мала бабуся

говорить:
« Дехто
«Нехай держава
допомагає нашим
військовим». Але чи
можна так казати?
Бо ж усі ми, увесь
народ разом – то й є
держава!»

»

Смаколики вона ніколи не їла сама, а завжди відносила хлопцям.

«Дніпровська волонтерка, наша Берегиня, бабусенька
Лю… Спочивай з миром. Ми пам’ятаємо!»

«Вони для мене, мов синочки та донечки»
Закінчення. Початок на с. 1.

жава допомагає нашим військовим». Але чи можна так казати? Бо
ж усі ми, увесь народ разом – то й є
держава! І насамперед треба допомагати тим, хто захищає нашу землю, – наголошувала пані Людмила.
Й усім своїм життям це підтверджувала.
– Сьогодні збираю гроші на допомогу хлопцям на Європейській
площі. Мене люди вже знають. Не
для себе прохаю, а для наших синочків… Для себе не змогла б. А
для діточок – то святе...
Як зараз не вистачатиме цих її
слів! І її такої маленької і водночас
величезної допомоги! Її вболівання

Лія ЛІС

відки така любов до воїнів, теплота та розуміння свого великого обов’язку перед ними
у цієї немолодої вже жіночки? Ще з
дитинства, з отих перших, але вже
непростих випробувань долею.
Вона пережила репресії, Голодомор,
Другу світову війну… Вихована дідусем-кобзарем, нащадком давнього
козацького роду, змалку відчувала
любов до українського народу та
святу повагу до його героїв.
– Дехто говорить: «Нехай дер-

З
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Берегині за українську долю.
– Знаєш, донечко, за період із
1930 до 1940 року на Східній Україні знищено 12 мільйонів українців!
А що зробили комуністи отам, де
Мандриківка в Дніпрі? Там, де колись був Мандриківський міст? У
1938 році наших бандуристів (професіоналів та любителів) – усього
28 чоловік – потопили. Комуністи
їх зв’язали (бандури поприв’язували до спин) та зимою прорубали
ополонку й втопили. Отак… отак…
знищували нашу українську душу!..
У мене була змога поїхати за кордон у свій час. Та я не погодилася.
Бо тут – земля моїх дідів-прадідів.

P

ковка, сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв
на тиждень.

PЗаробітна плата – від 20 000 грн+премії.
PБезкоштовні обіди, чай, кава.

«ВОНА РОЗТИРАЛА РУКИ
СОЛДАТОВІ, БО ПОБАЧИЛА,
ЩО ЗМЕРЗ…»
З відгуків волонтерів на новину про смерть Людмили Савченко (Твердохліб):
«Ми зустрілися з бабусею Лю в
2014-му. Вона була знайома кожно-

За публікаціями у виданнях
dv-gazeta.info, gorod.dp.ua,
uaua.top

А

Представництво польської агенції оголошує набір
працівників на склади брендового одягу на околицях м. Лодзі
Обов’язки: комплектація замовлення, упа-

А у мене діди – запорозькі козаки,
скіфи. Як цю землю кинути?
До останнього бабуся Лю писала вірші-молитви, в яких вболівала
за рідну землю і її оборонців.
– Вірю, що з нами – Бог! Він захистить Україну та її народ, – казала
найстаріша волонтерка країни.

Лю. Колись і мій син зустрів її на
вокзалі в Дніпрі. Вона розтирала
руки моєму синові, бо побачила,
що змерз…» (Світлана ПСАРЮК).
«Вона була дуже самотня.
Не приймала допомоги. Не любила,
щоб її жаліли. Часто ходила хвора
і рідко скаржилася на свої немочі.
Лише пізніше каже: «Мені було так
погано! А я помолилася — і Бог мені
допоміг!». 6 жовтня у неї стався інсульт. На жаль, лікування не дало
результатів…
У неї в гаманці купа чеків, у всіх
приблизно однакові продукти:
ковбаси, яблука та інші смаколики,
які вона ніколи не їла, а відносила
у шпиталь для хлопців…»
(Ганна ШИРОКОВА, волонтерка).

Житло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.

P

Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію
для відкриття візи, надалі бажаючі можуть
подаватися на карту побиту.

Тел. вайбер UKR 38 050 845 45 80.

l НЕ МОЖЕ БУТИ!

120-літній українець вилікувався
від коронавірусу

Фото upload.wikimedia.org.

Але чому про нього не знає «Книга
рекордів Гіннесса»?
Лія ЛІС

Украї ні на COVID-19 занедужало вже
18 осіб, які мають вік понад 100 років. Про
це в коментарі УНН повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ. «У нас за весь
час пандемії було 18 хворих віком від 100 літ:
11 чоловіків та 7 жінок. З цих 18 померло тільки
двоє, їм було по 102. Решта в нас живі-здорові,
виписалися. Найстарший пацієнт — 120 років,
живий», — наголосили у тамтешній пресслужбі.
Водночас у Центрі зазначили, що вони не можуть розголошувати інформацію, де мешкає цей
пацієнт, оскільки вона є конфіденційною. Тож
журналісти просять відгукнутися невідомого

В

Якщо вірити українському МОЗу, то 117-річна
Танака Кане – не найстаріша людина на планеті.
Є десь 120-річний український дід.

українського довгожителя!
До речі, найстарішою жителькою планети офіційно вважається японка Танака Кане,
якій нині… 117 років і 295 днів.
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l СЛОВО — ЗБРОЯ!

l Я ТАК ДУМАЮ!

Вивчити наголоси
допоможуть... карти!

«Перейти з російської
на українську —
то як уперше в житті
зготувати борщ»

«Треба зрАння пити лАте, щоб зОзла свЕрдлом не стати»
Фото 4vlada.com.

Закінчення. Початок на с. 1
Інна ПІЛЮК

За розробку мовознавчої
гри Катерина Островська взялася під час літньої відпустки.
На це завдання виділила собі
тиждень. Каже, намагалася створити не просто забавку, а метод
запам’ятовування, в основі якого
лежатиме мнемоніка і ейдетика
(допомагають засвоювати інформацію через образне й асоціативне мислення). Тому в картах використала різні способи запам’ятовівання: через зір, слух, символи,
асоціації. Якісь слова поєднувала
вдалою співзвучністю, у хід пішло
також римування, використовувала і смислові сполучення, аби їх
потім можна було легко відтворити в пам’яті.
Всього «в роботу» вчителька
взяла двісті тридцять слів. Вони
розміщені на 65 картах. Кожна
з них має колір, номер, символ,
яскраву картинку і цікаве речення, в якому і ховається вся суть
гри. Наприклад, «Від магістЕрської
роботи про тім’янИй шов і симетрІю черепа не відвестИ очей»,
«Треба зрАння пити лАте, щоб
зОзла свЕрдлом не стати», «МАбуть так, як і мабУть, може буть
або не буть».
Кожен гравець на початку
отримує по 5 карт. Починає той,
у кого червона одиничка. Кладе
її на стіл і промовляє написане
там речення. За кожну неправильно прочитану карту даються
штрафні бали, а перемагає той,
хто набере їх найменше. Наступний учасник має покласти карту
з таким самим кольором або цифрою і теж правильно наголосити
слова. У грі також важливе логічне мислення. Кожен прораховує,
які зображення йому треба зараз
викласти або притримати, коли
вигідно закінчити гру, а коли пройти ще ціле коло. В кінці підраховують бали. Виграв той, у кого їх
найменше.

Кортить так, що аж піднебіння свербить, але страшно. Видихайте.
Все буде ок, бо я дам вам стартовий рецепт (сам його юзав три
роки тому, коли тільки вчився публічно розмовляти українською)
Євген КЛОПОТЕНКО, український
кулінарний експерт, шефкухар, переможець телешоу
«МайстерШеф», бізнесмен,
телеведучий

и почніть потроху, а там все
як поллється, як закипить,
то нехай оточення ховається
в жито, бо вас уже не зупинити.

В

“

3. Фейсбучик та інстаграмчик
ведіть українською.
4. Свої публічні виступи робіть
українською.
5. Нотатки в телефоні пишіть
теж рідною мовою (можете перевести свій мобільний на українську,
він же смарт, тому все зрозуміє).
6. Коли говорите і не знаєте,
як якесь слово буде українською,

Коли сідаєте в таксі/підходите на касу/заходите
в якийсь заклад, то кажіть не «здравствуйтє»,
а «добридень/вітаю».

1. Якщо ваші рідні розмовляють
російською, то в їхньому колі не намагайтеся перейти на українську.
Не ламайте себе, якщо вам ніяково.
Але з новими людьми розмовляйте
українською (вони не мають вашого сформованого образу, нічого від
вас не очікують, тому з ними буде
легше спілкуватися рідною мовою).
2. Коли сідаєте в таксі/підходите на касу/заходите в якийсь заклад, то кажіть не «здравствуйтє»,
а «добридень/вітаю».

то не партеся та вимовляйте його
російською. Потім погуглите, якщо
що. Не заганяйтеся від думки, що
хтось подивиться на вас косо. Краще говорити українською з помилками, старатися та виправлятися,
аніж російською — через те, що
страшно.
Лише 6 пунктів — і 50% вашого життя зміниться. А все
інше — справа часу. Не забудьте
поділитися дописом із друзями,
раптом їм теж треба. Цьом.
Фото klopotenko.com.

Гра у такі карти цікава та корисна не тільки дітям, а й дорослим. Та що
там – і наодинці таким способом запам’ятати наголоси дуже просто
завдяки асоціаціям та нескладним римованим фразам.

“

Всього «в роботу»
вчителька
взяла двісті
тридцять слів.
Вони розміщені
на 65 картах.

Якщо у вас немає компанії,
аби грати у «НаголосИ нАголоси»,
або ж просто ніяково зізнатися, що
у вашій бездоганній вимові щось
«кульгає», карти можна використати як цікавий і дієвий спосіб нао-

Наш YouTubeканал

динці підтягнути грамотність. Два
рази прочитали «У прИморозок
катайтесь рАзом на Оленях і їжте
пироги з солодкою нАчинкою» —
і вже ніколи не осоромитеся, бо
не питатимете, з якою начИнкою
пиріжки на вітрині.
Поки що оригінальна гра
ще не вийшла у широкий продаж.
Затримка за формальністю: розробниця якраз реєструє на неї
авторське право. Кілька примірників Катерина Островська подарувала тільки своїм колегам-філологам у гімназії.
За матеріалами
4vlada.com,
shkola.obozrevatel.com

Наш Telegramканал

«Починайте потроху. А там усе поллється, закипить».

Магнітні бу
урі у листопаді
В останній місяць осені буде дуже неспокійна
геомагнітна обстановка
Слабкі магнітні бурі: 1, 7, 10, 11, 23, 24, 25.
Середні: 18, 19, 22.
Сильні магнітні бурі: 17, 20, 21 листопада.
Джерело: kanalukraina.tv,
radiotrek.rv.ua.
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Не поспішайте засуджувати тих, хто знаходить у себе симптоми всіх хвороб,
часто ці люди справді потребують допомоги.

Коли проблеми і гризоти
нам вилазять боком…

ЇХ НАЗИВАЮТЬ ВЕРЕДЛИВИМИ
ПАЦІЄНТАМИ
У практиці лікарів є багато випадків,
коли звертаються люди, які постійно погано почуваються, часто обстежуються,
здають різні аналізи, але серйозних патологій у них не виявляють. Хворі звинувачують у цьому медиків, «пробиваються»
до найвідоміших спеціалістів, а потім
йдуть до знахарів та цілителів. Не допомагає. А от до психіатра чи психотерапевта їх
і калачем не заманити.
«Психосоматика» досі багатьма сприймається як щось несерйозне, не варте
уваги. Але реакція людини на емоційні
переживання, стреси може проявлятися
не тільки душевними, а й реальними фізичними стражданнями. «Якщо ми виганяємо якусь проблему через двері, потім
вона, у вигляді симптомів хвороб, проникає до нас через вікно», — так образно
обгрунтовував свою знамениту теорію
про «несвідоме», як продукт витіснення,
Фройд. До категорії «істеричних» або психосоматичних недуг він відносив бронхіальну астму, алергію, уявну вагітність,
головний біль.

За основу психосоматики береться
механізм психологічного захисту — витіснення. Кожен із нас намагається гнати
від себе думки, які йому неприємні. Як
наслідок, ми просто відкидаємо проблеми, а не вирішуємо їх. Всі наші гризоти,
в результаті, трансформуються у погане
самопочуття. Тому й кажуть, що хвороба — це тривожний сигнал організму, покликаний відновити рівновагу в душі.
Існує навіть перелік причин виникнення симптомів різних недуг:
Алергія: ви не можете відверто висловити свій протест проти чогось чи когось.
Артрит: постійно відчуваєте тиск
з боку інших, вважаєте, що вас експлуатують.
Мігрень: ви не даєте собі права бути
самим собою.
Хвороби серця: наслідок нестачі любові та безпеки, а також емоційної замкнутості.
Гіпертонія: намагаєтеся виправдати
очікування інших, у зв’язку з чим відбувається витіснення власних глибинних почуттів і потреб.
Проблеми з нирками: страждаєте
від осуду, невдач, критики. Боїтеся, що вас
обманюють і зневажають. Подібні почуття
та емоції призводять до нездорових хімічних процесів у тілі.
Часті застуди: організм вимагає зупинитися, зробити перепочинок.
Інфекційні захворювання: «підчепити» їх легше, коли вас переповнюють втома, роздратування, злість.
Нещасні випадки: почуваєтеся у чомусь винним і рефлекторно караєте себе.
Список цей дуже довгий, він доводить, що коріння усіх хворобливих симптомів — у нашій підсвідомості.

ХВОРОБИ — НАДУМАНІ,
СТРАЖДАННЯ — РЕАЛЬНІ
Серед тих, хто оббиває пороги поліклінік, є чимало іпохондриків — людей із психічним порушенням, що характеризується
нав’язливою ідеєю про наявність важкого,
невиліковного захворювання. Закололо

в грудях — це інсульт або інфаркт, а може,
вада серця. Болить голова — у кращому
випадку мігрень, у гіршому — пухлина
мозку. Впав, ударився — точно тріщина
в кістці, через яку отримаю інвалідність
або помру. Кашляю — розвинулося запалення або рак легенів.
Якщо ловите себе на подібних думках
та біжите до лікаря з найменшого приводу — велика ймовірність, що у вас іпохондричний невроз. Це стан, коли людина
перебуває у постійній тривозі, боїться
захворіти тією чи іншою недугою, сама
ставить собі діагнози і вишукує симптоми.
Не одразу можна визначити, коли увага до свого організму переростає у патологію. Зазвичай особи, які страждають від
іпохондрії, дуже нервові й не сприймають
результати аналізів та медичних обстежень як аргумент.
На появу цього психічного розладу можуть впливати порушення в роботі кори
головного мозку; сприйняття перекручених імпульсів від внутрішніх органів; розлади роботи вегетативного відділу нервової системи.
Причиною іпохондрії часто є спадкова схильність, коли від батьків до дитини передаються певні риси характеру:
вразливість, недовірливість, тривожність,
надлишок уваги до стану здоров’я. Людина змалку звикає до того, що у неї можуть
бути якісь хвороби, ця думка глибоко осідає в мозку, а в літньому віці проявляється
особливо гостро.
Дається взнаки і тривалий вплив стресів. Ви нервуєте, нагнітаєте негативні емоції, відчуваєте страх. Такі сигнали подаються
в мозок, і в організмі можуть дійсно відбуватися хвороботворні процеси, які взяли свій
початок не від впливу зовнішніх факторів
або інфекцій, а стали втіленням думок.

“

Найбільше схильні
до таких надуманих
хвороб люди із низькою
самооцінкою чи
певними комплексами,
недовірливі
та невпевнені у собі.

Передумовами розвитку іпохондрії
можуть бути психологічні проблеми та депресії. Найбільше схильні до таких надуманих хвороб люди із низькою самооцінкою чи певними комплексами, недовірливі та невпевнені у собі. Вони намагаються
здобути соціальну підтримку, обравши
роль хворого і дуже болісно реагують,
якщо їхні проблеми ігнорувати.
Хвороба прогресує і через те, що сьогодні є доступ до усієї медичної інформації. Бажаючи більше знати про загрози для
здоров’я, іпохондрик постійно вишукує
в інтернеті щось нове і таким чином все
сильніше заглиблюється у свою залежність.
Лікувати недугу, якої начебто й немає,
не так просто. Корисні різні оздоровчі
процедури, такі, як обливання холодною водою, помірні фізичні навантаження. Допомагають настої трав, які мають
заспокійливу дію. Також рідні й близькі
повинні зуміти переконати хворого
звернутися до кваліфікованого фахівця — психіатра, психотерапевта, адже
у запущеній формі іпохондрія може мати
серйозні наслідки.

Фото gotroitsk.ru

Фото psyhosoma.com
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l ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ

l НА ЩО СКАРЖИТЕСЯ?

«Моя мама після виходу
на пенсію дуже зациклилася
на своєму здоров’ї. Постійно
знаходить у себе симптоми
різних недуг і проходить усілякі
дороговартісні обстеження.
Тепер нервує через епідемію
коронавірусу, хоча усі тести були
негативними. От скажіть, навіщо
людина викидає гроші на вітер,
отруює життя і собі, й іншим?
І чим тут можна зарадити?» —
запитує наша читачка Іванна
з Луцька. У голосі чути нотки
роздратування — ніхто в родині
не вірить, що матір потребує
допомоги
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Пийте молоко
з прополісом —
і не кашляйте
Цю тверду речовину, яку виробляють
бджоли з бруньок дерев для дезінфекції
вуликів, завдяки її антибактеріальним
властивостям широко використовують
у народній медицині. І для загального
зміцнення організму, і для лікування
багатьох хвороб
Іван КРАСЮК

У мене вдома завжди є настоянка прополісу на спирту. Готую її так:
20 грамів подрібненого прополісу заливаю
200 мл 75%-го спирту і тримаю 10 днів у темному місці, раз на день струшуючи пляшечку. Потім її треба поставити в холодильник на 2 доби,
а тоді процідити спирт за допомогою марлі.
Виходить рідина жовто-коричневого відтінку,
яку можна вживати і зберігати протягом року.
Давно помічено, що лікувальні властивості
цього засобу посилюються у поєднанні з молоком. Щоб одержати цілющу суміш, треба
додати 20–30 крапель настоянки в чашку теплого молока. Такий напій чудово допомагає
позбутися наслідків респіраторних захворювань. Пити його потрібно безпосередньо перед сном.
Для малюків ліки на спирту використовувати не варто. Можна приготувати іншу основу:
80 г натертого прополісу змішати з вершковим
маслом, 20 хвилин томити на водяній бані,
злити в темну пляшку і остудити. Чайну ложку
засобу розчиняють у склянці теплого молока
і дають дитині тричі на день.
Якщо нема масла, обійдемося й без нього.
До речі, щоб прополіс було легше подрібнювати, його попередньо охолоджують. Нам знадобиться всього 2 ст. л. сировини. Візьміть 0, 5 л
молока і поставте у каструльці на невеликий
вогонь. Коли закипить, всипте прополіс. Через
15–20 хвилин він розчиниться. Дайте настоятися, видаліть воскову «шкірку». Влийте ліки
в пляшку і поставте її в холодильник. Рекомендована доза такого молока —чверть склянки.
Пити теплим 3–4 рази на день.
Ліки з пасіки допоможуть полегшити самопочуття за підвищеної температури, застуди,
ангіни, бронхіту, пневмонії. Будучи природним
антибіотиком, прополіс пригнічує життєдіяльність патогенної мікрофлори, загальнозміцнююче діє на організм.
Молоко з настоянкою прополісу можна
пити і при захворюваннях сечостатевої системи,
шлунково-кишкового тракту, опорно-рухового
апарату тощо. Не рекомендують його вживати
особам, які страждають від алергії на пилок рослин, астми, порушень згортання крові.
Якщо болять суглоби, я використовую
прополісну настоянку, розбавляючи 30 крапель в 200 мл води. Вживати перед прийомом їжі 2–3 рази на день. Тривалість курсу — до 45 днів. Також змішаною з вазеліном
настоянкою змащую хворі ділянки тіла. При
захворюваннях опорно-рухового апарату, артритах та інших патологіях прополіс знімає больові відчуття і повертає суглобам рухливість.
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Навіть якщо тобі здається, що все рушиться,
зберігай спокій. Просто так життя наводить порядок.
Катрін ДЕНЬОВ,
французька актриса.

l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

l КОРИСНІ ПОРАДИ

«Чи то осінь схлипує дощем?
Чи в провулку плаче саксофон?..»

Сорочка для коханого:
7 ознак якісної речі
ТКАНИНА

сульфатів. Спочатку вам здасться, що вони
не ефективні. Але не відмовляйтеся від
них одразу. Шкірі потрібен час, щоб адаптуватися. Зазвичай на це йде кілька тижнів, проте, повірте, воно того варте.

СУХИЙ ШАМПУНЬ

l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ

Геть осінню
хандру!
Багато хто з настанням
цієї похмурої і зимної пори
піддається смутку й апатії,
навіть впадає у депресію.
Змінити такий настрій
допоможе запровадження
простих ритуалів, які створять
комфорт та затишок і в
помешканні, і в душі!
аювання. Пийте чай. А хочете — какао, каву. Головне
— із близькими людьми та зі
смаколиками. Або ж купуйте різні
види чаю і спробуйте їх усі по черзі: мате й каркаде, м’яту й ромашку,
липу і жасмин — заварюйте без поспіху, з усіма нюансами й тонкощами. Пити чай на самоті неможливо,
тож разом із гарячим ароматним напоєм у ваше життя увійде традиція
сімейних чи дружніх посиденьок.
Тепле спілкування — те, що треба
для затишку.
Викиньте старі речі. Накопичення мотлоху вдома ніби позбавляє нас можливості вільно дихати. Щоб створити добру ауру в
оселі, треба навести в ній лад. Тож
влаштуйте велике прибирання, щоб
вдома стало просторо і затишно.
Оновлення простору. Після
глобальної чистки непогано було
б змінити інтер’єр. Звісно, хотілось
би влаштувати для цього шопінг, та
це зовсім не обов’язково. Можна
зробити невеличку перестановку,
застелити іншу скатертину чи змінити штори на вікнах або й просто
дістати з далеких полиць підсвічник,
поставити у вазу яскраві хризантеми… Вибираючи текстиль, зверніть
увагу на теплі і світлі відтінки: взимку буде мало сонця, тому темні речі
тільки додаватимуть похмурості.

Схема gipcio.gallery.ru.

Ч

ҐУДЗИК «НА НІЖЦІ»
Здавалося б, така дрібниця! Однак
на цей аксесуар важливо звертати увагу,
адже ґудзики «на ніжці» і краще тримаються, і застібати їх значно зручніше, та
й вигляд у них акуратніший.

ОБМЕТКА ПЕТЕЛЬ
Ґудзикові петлі — завжди на виду,
тому їх крива й неохайна обробка впадає
у вічі і псує образ.

ЗБІГ МАЛЮНКА
Це стосується сорочок у смужку або
в клітинку. Перш ніж придбати, уважно
розгляньте, чи збігається принт в ділянці
кишені, на спинці виробу та на рукавах.
Якщо ні — перед вами звичайнісінький
брак.

ЛАСТОВИЦЯ
Такий клин, вшитий по нижньому
краю довгих бічних швів, зміцнює їх і
зазвичай свідчить про хорошу якість
виробу.

ЗНІМНІ КІСТОЧКИ КОМІРА
Дуже зручна і важлива деталь сорочки, завдяки якій комір тримає форму. На
відміну від тонких вшитих кісточок такі
за потреби можна замінити. До того ж
вони легко виймаються при прасуванні,
щоб запобігти появі витиснених слідів.

“

9

Фото petropavlivka.city.

Цей класичний предмет гардеробу — невід’ємна складова стильного образу.
Однак не помилитися з вибором при її придбанні не так-то й легко. Фахівці
радять, на що звернути увагу, купуючи чоловічу сорочку (та й жіночу також)
Кращими матеріалами вважаються
бавовна або поєднання льону і бавовни.
Трапляються й вироби з чистого льону
або шовку, але зважте на те, що за ними
потрібен особливий догляд. Якщо до
складу входить поліестер, то така річ
апріорі не якісна. Крім того, старайтеся
надавати перевагу сорочкам, тканина
яких створена з ниток подвійного або
потрійного плетіння (2–ply або 3–ply). Такий матеріал набагато міцніший і більш
зносостійкий порівняно з тканиною одинарного (1–ply) плетіння.
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l СЕКРЕТИ КРАСИ

Аби волосся мало привабливий вигляд
Ми постійно намагаємося знайти способи, як налагодити роботу сальних залоз
шкіри голови. Ось кілька з них

Старайтеся надавати перевагу
сорочкам, тканина яких
створена з ниток подвійного
або потрійного плетіння
(2–ply або 3–ply). Такий
матеріал набагато міцніший
і більш зносостійкий
порівняно з тканиною
одинарного (1–ply) плетіння.

ЩІЛЬНІСТЬ СТІБКІВ

ДОДАЙТЕ У ШАМПУНЬ
НІКОТИНОВУ КИСЛОТУ
Вітамін В3 (він же нікотинова кислота і
ніацин) необхідний для правильного метаболізму жирів, білків і вуглеводів. У ніацину немає прямої дії на волосся, тільки
непряма — він впливає на шкіру голови,
тобто створює умови, за яких зменшується
жирність волосся, воно перестає випадати і починає швидше рости. Застосовувати
нікотинову кислоту в чистому вигляді без

консультації трихолога не варто, оскільки
це може обпекти шкіру.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ
БЕЗСУЛЬФАТНІ ЗАСОБИ
ДЛЯ МИТТЯ ГОЛОВИ
При перших кількох застосуваннях
сульфатного шампуню ваше волосся може
здаватися чистим, але з часом шкіра починає протестувати: жирність підвищується.
Тож обирайте м'які шампуні, які не містять

l ВАРТО ЗНАТИ

Довговічність речі безпосередньо
залежить від якості пошиття. Вона визначається, зокрема, й кількістю стібків на 1
см шва, адже чим їх більше, тим міцніший
і надійніший виріб. Наприклад, люксові
сорочки мають по 8–9 стібків на 1 см, але
цілком прийнятним вважається і 6–7. А
от сорочки з 4–5 стібками належать до
бюджетних, вони не є зносостійкими.
Враховуйте ці нюанси при купівлі чоловічої сорочки, щоб придбати справді
хороший виріб. Звісно, наявність однієї–
двох із цих ознак ще нічого не гарантує…
Якщо ж розглянутій речі властиві всі чи
майже всі пункти, то, найімовірніше, ви
не помилитеся з вибором.

Спробуйте пропустити щоденне миття волосся. Це може здатися нелогічним,
але шкірне сало необхідне для того, щоб
шкіра не пересихала і волосся не випадало. Якщо миєте голову занадто часто, ви
позбавляєте шкіру її природного захисту.
У результаті вона виробляє більше жиру.
Щоб якось подовжити перерву між
миттям, використовуйте сухий шампунь,
аби волосся виглядало чистим.
Але не застосовуйте його частіше, ніж
два–три дні поспіль. Усе ж голову потрібно
мити.

ОПОЛІСКУЙТЕ ЯБЛУЧНИМ ОЦТОМ
Він досить м'який, щоб не позбавити шкіру голови її природного ліпідного
шару й поживних речовин, і недостатньо
кислий, аби вимити фарбу з локонів, тому
його можна наносити на пофарбоване волосся. Налийте столову ложку яблучного
оцту в склянку води, сполосніть розчином
корені після миття з шампунем і бальзамом та промийте.
Оцет не тільки зменшить жирність волосся, але й зробить ваші локони неймовірно блискучими і м'якими. А ще воно
перестане пушитися.
Джерело: ukr.media.

l НА ЗАМІТКУ

Фото itechua.com.

Як правильно зберігати горіхи?
Насамперед необхідно переконатися в тому, що вони висохли. Для
цього потрібно розколоти кілька плодів і оцінити якість ядра. Воно
повинно бути щільним, світло–коричневого кольору, легко
ламатися, мати приємний смак, без гіркоти. Слід звернути увагу на
перетинки, аби були сухими. Якщо недостатньо просушити горіхи,
то з часом вони можуть покритися пліснявою і тоді доведеться їх
викинути
берігати підготовлені плоди слід у прохолодному, сухому і темному
приміщенні за температури від –5 до +15 ° С і відносній вологості
40–60%. Упаковка для горіхів у шкаралупі повинна забезпечувати
хорошу вентиляцію повітря. Підійдуть ящики, мішки, коробки, паперові
пакети, стелажі. При дотриманні цих умов вони не втратять своїх поживних якостей близько двох років. За кімнатної температури — майже рік.
Очищені горіхи можна помістити у холодильник в щільно закриті
контейнери або пластикові пакети на 4–5 місяців, а в морозильну камеру
— на рік. Після розморожування ядра рекомендується злегка підігріти
і підсушити в духовці.
Ще один спосіб: ядра складають у банку і заливають свіжим медом. Тримати таку заготовку в холодильнику можна до 12 місяців.
Під час зберігання важливо захищати горіхи від впливу високих
температур і прямих сонячних променів. Оскільки ядра містять багато масел, то можуть набувати неприємного гіркуватого присмаку.
Періодично горіхи слід переглядати, перевіряти, чи не з'явилася на
них цвіль. Зіпсовані потрібно відразу викинути, а решту — знову підсушити.
Плоди волоського горіха містять
ять
велику кількість вітамінів, також
ж
близько 80 макро — і мікроеле-ментів. Калій та магній зміцнюють
стінки судин, нормалізують артеріальний тиск, йод допомагає при
захворюваннях щитовидної залози,
и,
жирні амінокислоти покращуютьь
роботу головного мозку і позитивно
о
впливають на стан нервової систе-ми. Регулярне їх вживання зміцнює імунітет та стимулює обмін
речовин.
Фото harbuz.info.

З
Фото classicshop.ua.
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Чи треба заряджати
смартфон
на 100 відсотків?
Дехто вважає, що це негативно позначається
на роботі мобільного пристрою. Однак не всі
експерти з цим згідні
ахівці підтвердили, що процес зарядки дійсно призводить до зносу гаджета, коли частіше його заряджати. Смартфони витримують
у середньому 500 циклів зарядки. Неповна — на
60 відсотків — справді знижує навантаження на
мобільний пристрій. У цій ситуації кількість циклів
може збільшитися вдвічі. Однак тут є й мінус — частіше доведеться заряджати. Якщо до показника
100 відсотків потрібно смартфон підключати до мережі раз у 2–3 дні, то в разі економії потрібно буде
робити це щодня.
Експерти відзначають, що 500 циклів повноцінної зарядки рівноцінні 3 рокам життя смартфона.
Однак 100 неповних через збільшення частоти
процесу рівноцінні тим же 3 рокам. Тому нема необхідності відключати мобільник від мережі при
досягненні 60–80 відсотків. Батарею сміливо можна заряджати до 100. Головне, стежити за тим, щоб
гаджет не був підключеним до мережі на тривалий
час після того, як зарядка завершена.

Ф
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l СІМ «Я»

l НА ПОВОРОТАХ ДОЛІ

Про побачене
в осінній калюжі

Пізнє кохання — оманливе

— Синочку, обережно тут!
— Мам, ти заважаєш мені міряти калюжну глибину!
Оксана КОВАЛЕНКО

овтень.
Ранкова
мандрівка до дитсадка. Мізинчику майже чотири. Після
нічного дощу під ногами повно менших і більших озерець
води. Я бочком намагаюся
відтиснути малого від мокроти, хоч і видала йому надійні
резинячки. Він же, зрозумівши, що цілі наші протилежні,
не витримав і висловився…
Ця маленька історія не про калюжу, а про дуже-дуже важливе, про те, що «вилазить» у спокійніших розмовах і бурхливих
конфліктах із дітьми, — про
боротьбу систем цінностей.

Ж

“

не буду їсти твоє пюре!» — усі
ці обурення, зауваження, висновки з уст дітей нашаровуються в пам’яті, як листковий
пиріг. Вже й вони, ще гороб’ята, вбралися в пір’ячко й повчають маму з татом, таких,
на їхню думку, смішних, які
навіть не тямлять, що таке
LOL та інші словечка, без яких
і не висловишся нормально.
(Оте іноземне LOL, уже знаю,
вживають замість нашого «комедія» або «сміх та й годі»).
Досвідчені мама й тато слухатимуть про школу, кеди й
картоплю вдумливо, стараючись не озвучувати непроханих, суто дорослих висновків.
«А що ж такого зробила ваша
вчителька?» — запитую, слу-

У кожному дитячому періоді свої захоплення
й «мозолі», та тільки дорослі поглядають
на те все через свою лінзу.

Відповіді
на cканворд із с. 15

«Постав себе на місце іншого, як ти думаєш, що він відчуває?» — частенько у мене
маленької запитувала мама.
Вона навчила мене використовувати цю схему так, що вже й
не уявляю без неї взаємин.
Іншими словами, якщо вгледітися в ту ж калюжу, то тільки спочатку там бачиш суто
«своє» — потенційні брудні
краплі, які можуть зіпсувати
показний вигляд. Насправді
ж, справжня баюра вміє розходитися хвильками, манити
листочком-човником і відображати хитре й зацікавлене
личко, для якого яма в асфальті — як маленька мандрівка. Ну а якщо різне бачення
з 11- чи 18-літнім?
У кожному дитячому періоді свої захоплення й «мозолі»,
та тільки дорослі поглядають
на те все через свою лінзу.
«Чому та вчителька така з нами
несправедлива?», «Мама, зараз модно носити кеди, а ти
не взуваєш! Я ж вибирав тобі»,
«Картопля — це вуглеводи,

хаю та ще уважніше слухаю.
Не з усім погоджуюся (а іноді
взагалі ні з чим), але ж то такий
«секретик»: моє дитя випустить
пару й зможе під іншим кутом
глянути на ситуацію, та ще й
мені дасть змогу відстежити хід
мислення й зрозуміти, як воно
дорослішає. Повідомляти свою
позицію з певної теми, як відкрила я внаслідок 25 років
спілкування зі своїми дітьми,
варто тільки тоді, коли вони
нею поцікавляться. В іншому
випадку це будуть слова, кинуті на вітер. Правда, якщо дуже
кортить, ще можна спробувати
вплинути запитанням за схемою «А тобі не здається, що
допомогло би таке-то?». Підсумую, що в сімейному вихованні — багато підводних
течій. Маєте свої спостереження щодо цього — діліться за допомогою електронних адрес: okovalenko74@
gmail.com або ж tsikava.
gazeta@gmail.com. Також є
поштова — м. Луцьк, просп.
Волі, 13.
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Закінчення. Початок на с. 16
Ольга ЧОРНА

…Вони зустрічалися потай.
Яна — заради вигоди. А Леоніда «накрило» кохання. Він ніколи не шукав
гандж у своїй дружині. А тепер почав прискіпуватися до дрібниць. Покрикував на сина. Одного дня зрозумів: далі у сім’ї жити не може. Його
місце — біля іншої жінки. Набрався
сміливості сказати це дружині.
— Нам потрібно розлучитися,
Таню. Можеш вибирати, де хочеш
жити з сином: у міській квартирі чи
заміському будинку.
Леонід очікував скандалу.
— Я підозрювала, що в тебе є коханка, — на диво спокійно мовила
жінка. — Ти дуже змінився, Льоню.
І син це помітив. Якщо ти поставив
перед вибором, то ми залишимося
в міській квартирі. І ще: пізнє кохання — оманливе. Пам’ятай це.
Тетяна була родом із сусідньої
області. Згодом вирішила повернутися на свою малу батьківщину,
до стареньких батьків. Сашко, син,
підтримав матір. А від батька зовсім
відвернувся.
Леонід просив дружину залишитися. Хотів бачитися із сином.
— Раніше тут у мене був ти,
Льоню. Тепер це місто для мене
чуже. А я чужа для нього. Покупець
на квартиру вже є.
…Яна з донькою перебралася
в Леонідів заміський будинок. Він
сприймав маленьку Софійку через
призму її матері. Тому любив малу.
І був ображений на свого сина. А колишня дружина час від часу телефонувала. Розповідала про те, як облаштувалися, про Сашкові справи.
Яна просила чоловіка, аби посприяв її кар’єрі. Невдовзі отримала нову роботу в іншій організації.
Престижнішу. Софія росла в достатку, розманіжена і неслухняна. На зауваження матері відповідала зухвало. А Леонідові якось кинула:
— Ти — не мій батько і не маєш
права повчати мене, як я повинна
жити і що робити.
…Сашко не запросив батька
на своє весілля. Про забаву сказала
Тетяна. І попросила все-таки приїхати. Не поїхав — Яна відрадила.
— Що ти там робитимеш? Хочеш стати посміховиськом, якщо
твій невдячний син виставить тебе
за поріг?
— То, може, Тетяні гроші дати?
Весілля тепер коштує дорого.
Скупа і заздрісна Яна розраяла
Леоніда займатися «благодійністю».
І не забула нагадати, що його колишня дружина міську квартиру вигідно
продала.
…Леонід потурбувався, аби після виходу на пенсію не залишитися
без додаткових доходів. Спершу
бізнес зареєстрував на двоюрідного
брата Сергія, а потім уже переписав
на себе.

«…Вони зустрічалися потай. Яна — заради вигоди.
А Леоніда «накрило» кохання».

Згодом Леонідове здоров’я
добряче підупало: простуда дала
ускладнення. Він більше розповідав
по телефону про своє самопочуття колишній дружині, аніж Яні, яка
не мала часу вислуховувати його
скарги на болячки. І не хотіла.
А для Софії вітчим узагалі став
порожнім місцем. Часто говорила
про нього в третій особі. Насміхалася над його віком. Не міг зрозуміти,
чим їй не вгодив. Невдовзі падчерка
перебралася жити до свого нареченого. Леонід полегшено зітхнув…
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Не хотів тобі,
Льоню, казати, але й
мовчати, як кажуть,
гріх. Янка твоя
поїхала на море
з тим молодиком.
Альфонс він.

Яна все частіше приходила додому пізно. Казала, що затримується
на роботі. Чоловік не вірив. Відчував: у неї хтось є.
— Коханий, — завела якось
розмову, — ти б свій бізнес на мене
переписав. Все одно справи веду
я, питання вирішую.
— Чому ти про це заговорила?
— Ти нездужаєш. Всяке може
статися.
Після цієї розмови він уперше
відчув ненависть до Яни. Але, коли
вона замуркотіла щось лагідне
та приємне, відпустило. Він кохав цю
жінку. І досі готовий виконати будьяку її примху.
Час для Леоніда тягнувся нестерпно довго. Поки було тепло, вечорами сидів на лавці й чекав, коли
Яна повернеться додому. В холодні
й дощові дні прилаштовувався біля

вікна. Ось відчиняються ворота. Яна
заїжджає на подвір’я своєю улюбленою автівкою червоного кольору.
Елегантно виходить з машини. Здається, на її устах хвилькою пробігла
усмішка. Леонід скреготнув зубами.
Сергій недавно казав, що бачив,
як Яна біля ресторану ніжно прощалася з молодшим за неї чоловіком.
Потім цей незнайомець заходив
до неї в офіс.
— Розкажи мені про нього, —
різко мовив до Яни, щойно та переступила поріг будинку.
— Про кого?
— Про свого коханця.
— А ти своїй колишній дружині
розповідав про своїх коханок? — запитала іронічно й пішла переодягатися.
При згадці про Тетяну занили
совість і серце. Тепер зрозумів,
як образив колишню дружину й
сина. І її фразу про пізнє оманливе
кохання.
…Яна двічі телефонувала Леонідові з відпочинку. Запитувала, чи
приходить доглядальниця, хвалилася, як гарно на морі. Дзвонила й
Тетяна. Цікавилась здоров’ям, розповідала про сина та внука…
…Зранку Леонідові було неспокійно, наче щось муляло в серці.
На кілька хвилин заскочив Сергій.
— Не хотів тобі, Льоню, казати,
але й мовчати, як кажуть, гріх. Янка
твоя поїхала на море з тим молодиком. Альфонс він.
Від почутого защеміла душа. Ось
з якою «подругою» відпочиває його
зрадлива дружина. Хоча він і сам
здогадувався. Увечері Леонідові
стало кепсько. Тиснуло біля серця.
Набрав Янин номер. Але вона не відповіла: ніжилася в обіймах молодого
коханця. Зателефонувала Яна вранці. Та Леонід уже не міг відповісти
на її дзвінок…
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зала новим учням і їхнім батькам: «Вам пощастило! Ви будете працювати в класі у скульптора
Костянтина Скритуцького». Одна з матусь подивилася на неї і запитала: «Як? А ми думали, що він
помер! Напевно, вже дуже старенький?».
«Люди переконані, що Пейзажну алею створив старезний дідусь з паличкою і бородою.
Але об’єкт довірили 26-річному хлопцю. Іноді
навіть руки опускалися, адже щотижня в проєкт
доводилося вносити корективи: то газова труба, то водопровід, то потрібно перенести доріжки чи лавки. Не раз навідувалися сюди і «тітушки» від забудовника, який мав намір звести тут
багатоповерхівки», — пригадує Костянтин.
«Спочатку з’явилася лава у вигляді котячої
пащі. Тоді я вперше застосував керамічну мозаїку. Домовився із замовником, що роблю її за свої
«Кицька-сороконіжка», «Їжач
«Кицька-сороконіжка»
«Їжачок у тумані», «Фонтан» — найвідоміші роботи вуличного скульптора.

Костянтин Скритуцький збудував
«український Новий Світ»
Він — автор «Літаючої корови», «Віслючка з візочком», «Кота з виделок»… А ще лавочок
у вигляді розрізаного шматочка кавуна, горняток, зайців і котиків. І, звісно ж, «Їжачка
в тумані» та Пейзажної алеї, яка у міжнародних путівниках Україною посідає перше місце
серед сучасних туристичних об’єктів. Тут часто можна почути: «Це міг зробити тільки
великий казкар!»
Ольга ВЕКЕРИК

«ПІСЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЇЖАЧКА
Я ПРОКИНУВСЯ ЗНАМЕНИТИМ…»
Костянтина Скритуцького називають
«справжнім амбасадором українського мистецтва у світі». Копія однієї зі скульптур Пейзажної

алеї прикрашає славетний квартал Монмартр
у Парижі, а меморіал видатному бельгійському
письменнику Марселеві Тірі був визнаний Королівською академією Бельгії кращим втіленням образу великого фламандця. Видатний італійський скульптор і художник Луїджі Серафіні
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спеціально приїздив до Києва, щоб побачити
роботи Костянтина та назвав їх «українським
Новим Світом».
У 2009-му Скритуцький створив пам’ятник
головному герою легендарного мультфільму
«Їжачок в тумані». Замість колючок — 5 тис. шурупів. Він сидить на високому пеньку. Тримає
в лапках вузлик, ніби от-от збирається у мандрівку. І задумливо дивиться в далечінь. «Саме
після встановлення Їжачка я прокинувся знаменитим», — розповідає скульптор.
Митець із посмішкою згадує історію, як директорка художньої школи, де він викладав, ска-
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У «Їжачка в тумані» замість
колючок — 5 тис. шурупів.

кошти. Якщо йому не сподобається — заберу
собі, а якщо підходить — він зі мною розрахується. Через два тижні навколо цього кота була
повністю витоптана територія і стояла черга
людей, які хотіли в ньому сфотографуватися!» —
розповідає Скритуцький.

«ПОБАЧИВШИ У КИЄВІ ПЕЙЗАЖНУ АЛЕЮ,
У СТОЛИЦІ КАЗАХСТАНУ І СОБІ ЗАМОВИЛИ
МОЗАЇЧНИЙ ПАРК»
Він працював із двома бригадами робітників,
які до цього займалися ремонтами. Тому спочатку не могли збагнути, чого хоче від них автор.
Скульптури були ще не облицьовані плиткою
і виглядали трохи дивно, а іноді й страшно. «Робітники нервували. Вони звикли робити стяжку в квартирі, де їм усе зрозуміло. А тут якийсь
хлопчина дає їм дивні завдання! Почали обурюватися, мовляв, це якийсь просунутий наркоман
із буйною фантазією, який не знає, що ліпить.
Навіть звільнятися хотіли, — згадує митець. —
На щастя, привезли мозаїку. Вони почали її викладати. І тут — прозріли та зацінили!»
Цікаво, що одного разу на майданчик навіть приходив священник із церкви неподалік,
настільки моторошною йому здалась тоді теж
ще не завершена кішка-сороконіжка. «Ідея народилася раптово — тридцятиметрову стіну потрібно було чимось заповнити. Мені здалося, що
ця кішка зацікавить і маленьких діток, і дорослих. Я не помилився — усі лізуть до неї в пащу,
щоб зробити світлину. Ця довга киця задала тон
усій Пейзажці», — каже Костянтин.
Згодом з’явилася ціла Країна див, де поселилася казкова Аліса з химерними тваринами
і чудернацькими істотами. А ще янголятка у піжамах, які сидять на кольорових подушках, та Маленький Принц — захисник Пейзажної алеї.
«У Нур-Султані, столиці Казахстану, ми побудували мозаїчний парк «Бат-Бат». Це копія Пейзажки,
створена за мотивами місцевих казок і легенд.
Лавочки помістили у пащі гігантських ящірок.
На день міста там вишикувалася величезна черга
охочих сфотографуватися, хоч навколо ще йшли
монтажні роботи», — розповідає скульптор.
Костянтин Скритуцький разом із його арт-директором і співавтором багатьох робіт Федором
Баландіним заснували міжнародний фестиваль
«Anne de Kiev Fest» та проєкт «Шлях Королеви»,
який передбачає встановлення авторських реплік
пам’ятника Анні Ярославівні на її шляху з Київської
Русі до Франції. У 2016-му скульптуру відкрили
у Києві на Львівській площі. Пізніше — в Бельгії —
Арлоні, в Польщі — Кракові, а ще у Версалі, Тулузі
і в столиці Індонезії Джакарті.
12 вересня скульптуру Анни Київської відкрили у Луцьку на проспекті Волі, 3. З цієї нагоди
місто вперше відвідав посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен.

ПОНЕДІЛОК, 2 ЛИСТОПАДА

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

2 — 8 листопада

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

l НЕ ВСІ ДОМА…

Свят, свят, свят:
це — «найстрашніший чоловік у світі»
Фото behance.net.

Він імплантував у лоб «роги», перефарбував очні
яблука і роздвоїв язик
Лія ЛІС
–річний Рольф Бухгольц із німецького міста
Дортмунд побив два світові рекорди і потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Чоловіка з
незвичайною зовнішністю називають «найстрашнішим у світі». Також стверджують, що Рольф Бухгольц
зробив найбільшу кількість модифікацій тіла — 516.
Він імплантував у лоб «роги», перефарбував очні
яблука у чорний колір і роздвоїв язик.
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На тілі Рольфа налічується 453 проколи,
158 із яких у зоні губ і 37 — навколо брів! І він каже,
що не збирається зупинятися на досягнутому.

Крім цього, чолов’яга зробив рекордну кількість пірсингів. На тілі Рольфа налічується 453 проколи, 158 із яких
у зоні губ і 37 — навколо брів! І він каже, що не збирається
зупинятися на досягнутому.
Свої трансформації Рольф сприймає як хобі. Німець вважає, що зовнішність жодним чином не позначилася на його
характері. «Модифікації тіла змінили мене зовні, але не зсередини. Я залишився таким, яким і був», — стверджує він.
За словами Бухгольца, трансформаціями зовнішності
він захопився у 40 років, коли зробив перше татуювання.

І це ще не все: Рольф обіцяє здивувати себе та людей
новими змінами у зовнішності!

ВІВТОРОК, 3 ЛИСТОПАДА
1+1
06:00 «Гроші 2020»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:25 «Життя відомих
людей 2020»
11:25, 12:20, 13:20, 14:20, 15:15
«Міняю жінку»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «СидорЕнки-CидОренки
2»
22:45 «Міняю жінку 15»

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 2» 12.25 Т/с «Пані Фазілет
і її доньки» 14.20, 15.20 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий
випадок. По ту сторону фронту»
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 Т/с «Речдок.
Особиста справа» 23.55 Т/с «Ні
кроку назад!»

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
10:30 Реальна містика
12:30 Агенти справедливості 12+
14:30, 15:30 Історія одного
злочину 16+
17:00 Т/с «Відважні»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Тінь зірки»
23:20 Контролер

СТБ
06:00 Т/с «Комісар Рекс»
09:05 «МастерШеф
Професіонали 2» 12+
13:00, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:35 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама 2»
19:05 «Таємниці ДНК» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Любов з
ароматом кави»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»

ICTV
05:35, 20:20 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Теорія змови
11:10 Секретний фронт
11:50, 13:15 Х/ф «СНАЙПЕР-4:
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»
14:10, 16:15 Т/с «Пес»
16:50, 21:25 Т/с «Коп з минулого»

06:00 ТСН: «ТСН-Тиждень»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:25, 11:25, 12:20
«Життя відомих людей
2020»
13:00, 14:15, 21:45 Т/с
«СидорЕнкиCидОренки 2»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:45 Т/с «Свати»
22:45 «Гроші 2020»

14.50 Крила війни
15.50, 21.50 Сучасні дива
16.50 Ремесла за призначенням
18.55 Юрій Нікулін
20.45 Вирішальні битви 2-ї
світової
22.40 Арктика з Брюсом Перрі
23.40 Адольф Гітлер. Шлях
02.45 Єврорабині
03.30 Доктор Хайм

14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:35 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама 2»
19:05 «Детектор брехні» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Любов з
ароматом кави»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»

ICTV

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Громадянська оборона
05:55, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Секретний фронт
11:40, 13:15 Х/ф
«СНАЙПЕР-3»
14:00, 16:15 Х/ф «МЕРКУРІЙ
ІНТЕР
У НЕБЕЗПЕЦІ»
06.05, 22.05 «Слідство вели... з 16:50 Х/ф «ДЕВ’ЯТЬ ЯРДІВ-2»
Леонідом Каневським» 07.00,
20:20 Теорія змови
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 21:25 Т/с «Коп з минулого»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
22:35 Свобода слова
Інтером» 09.30, 18.00, 19.00,
23:40 Х/ф «КАТЕГОРІЯ-7:
03.25 Ток-шоу «Стосується
КІНЕЦЬ СВІТУ»
кожного» 10.30, 12.25 Т/с
«Детектив Ренуар» 15.45
НОВИЙ КАНАЛ
«Чекай на мене. Україна» 20.00
«Подробиці» 21.00 Т/с «Речдок. 06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз із
Особиста справа» 23.55 Т/с
майбутнього»
«Ні кроку назад!» 02.00 Х/ф
«ЦЕ БУЛО В РОЗВІДЦІ» 04.55 07:20 Вар’яти 12+
«Телемагазин»
08:50 Шалена зірка 12+
10:50 Х/ф «НОВІ МУТАНТИ»
УКРАЇНА
12:40 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
МОРЯ: НА ДИВНИХ
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
БЕРЕГАХ»
23:00 Сьогодні
15:20 Х/ф «ПІРАТИ
09:30 Зірковий шлях
КАРИБСЬКОГО
10:30 Реальна містика
МОРЯ: ПОМСТА
12:30 Агенти справедливості
САЛАЗАРА»
12+
18:00 Lе Маршрутка
14:30, 15:30 Історія одного
19:00 У кого більше? 12+
злочину 16+
21:00 Х/ф «НЕВРАЗЛИВИЙ»
17:00 Т/с «Відважні»
23:20 Х/ф «ТАЄМНИЧИЙ ЛІС»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
МЕГА
21:00 Т/с «Тінь зірки»
06.00 Бандитська Одеса
23:30 Т/с «Секрет Майя»
08.35, 01.45 Правда життя
09.35, 00.35 Речовий доказ
СТБ
10.45, 17.50 Вижити в дикій
06:25 Т/с «Комісар Рекс»
природі
09:25 «МастерШеф
11.50 Елемент
Професіонали 2» 12+
12.50 Містична Україна
13.50, 19.45 Фантастичні історії
13:00, 14:50 Т/с «Сліпа»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:30 «Ух ти show»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
10:10 Х/ф «КОЛИ САНТА ВПАВ
НА ЗЕМЛЮ»
12:10 Х/ф «РУЙНУВАННЯ»
14:00, 22:00 «Орел і Решка.
Дива світу 2»
15:10 «Орел і Решка. Дива світу»
16:10, 20:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
18:10 Т/с «Я - зомбі»

2+2
06:00 Т/с «Опер за викликом-2»
10:00 «Загублений світ»
15:40 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНЕ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Опер за викликом-3»
20:25, 21:30 Т/с «Брати по
крові-2»
22:30 Т/с «Кістки-4»

ФУТБОЛ-1
06:00 Інтер - Парма. Чемпіонат
Італії 07:45, 18:50 «AUTO ГОЛ!» 2
сезон. 3 епізод (Д. Попов) 08:10
Інгулець - Зоря. Чемпіонат
України 10:00 «Великий
футбол» 11:45 Топ-матч 12:00
Кротоне - Аталанта. Чемпіонат
Італії 13:50 Львів - Ворскла.
Чемпіонат України 15:40, 22:30
Футбол NEWS 16:00, 21:05
Журнал Ліги чемпіонів 16:30
Удінезе - Мілан. Чемпіонат Італії
18:20 Журнал Ліги Європи.
Прем’єра 19:15 Минай - Рух.
Чемпіонат України 21:35
Чемпіонат Нідерландів. Огляд
туру 22:50 Спеція - Ювентус.
Чемпіонат Італії

СЕРЕДА, 4 ЛИСТОПАДА

23:35 Х/ф «СНАЙПЕР»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз із майбутнього»
07:20 Вар’яти 12+
09:00 Т/с «Мерлін»
10:10 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМАХА»
13:00 Суперінтуїція 12+
15:00 Хто зверху? 12+
17:00, 19:00 Кохання на
виживання 16+
21:00 Х/ф «СКЛО»
23:40 Х/ф «ЗНАКИ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.55, 01.45 Правда життя
09.50, 00.35 Речовий доказ
11.00, 17.55 Вижити в дикій
природі
12.05, 16.55 Елемент
13.05 Містична Україна
14.05, 19.45 Фантастичні історії
15.00 Повітряні воїни
16.00, 21.50 Сучасні дива
18.55 Два Миронових
20.45 Вирішальні битви 2-ї
світової
22.40 Дика Індонезія
23.40 Адольф Гітлер. Шлях
02.50 Бандитська Одеса

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
10:30 Т/с «Мисливці за
реліквіями»

12:15, 18:10 Т/с «Я - зомбі»
14:00, 22:00 «Орел і Решка. Дива
світу 2»
15:10 «Орел і Решка. Дива світу»
16:10, 20:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

2+2
06:00 Т/с «Команда А-2»
08:00 Х/ф «ЗАКЛЯТІ ВОРОГИ»
09:30, 17:15 «Загублений світ»
13:15 Х/ф «СТІЙ! БО МОЯ
МАМА СТРІЛЯТИМЕ»
15:00 Х/ф «ОЗБРОЄНІ І
НЕБЕЗПЕЧНІ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Опер за викликом-3»
20:25, 21:25 Т/с «Брати по
крові-2»
22:30 Т/с «Кістки-4»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Колос - Олімпік. Чемпіонат
України 08:10 Нант - ПСЖ.
Чемпіонат Франції 10:00, 15:40,
22:45 Футбол NEWS 10:20
Спеція - Ювентус. Чемпіонат Італії
12:05 «Великий футбол» 13:50
Олександрія - Десна. Чемпіонат
України 16:00 Чемпіонат
Італії. Огляд туру 16:55 Рома Фіорентина. Чемпіонат Італії 18:45
«Суперматчі». Ліга чемпіонів УЄФА
19:00, 21:50 «Ніч Ліги чемпіонів»
19:50 LIVE. Шахтар - Боруссія (М).
Ліга чемпіонів УЄФА 22:30, 22:55
LIVE. «Ліга чемпіонів. ONLINE»

1+1
06:00 «Українські сенсації»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:25, 10:25 «Життя відомих людей
2020»
11:25, 12:20, 13:20, 14:15, 15:10
«Міняю жінку»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «СидорЕнки-CидОренки
2»
22:45 «Світ навиворіт 11: Китай»
23:55 Т/с «Шлях у порожнечу»

ІНТЕР

США - хто став новим
президентом
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
10:30 Реальна містика
12:30 Агенти справедливості 12+
14:30, 15:30 Історія одного злочину
16+
17:00 Т/с «Відважні»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Тінь зірки»
23:30 Т/с «Стань моєю тінню»

СТБ
05:20, 23:00 Т/с «Доктор Хаус»
07:05 Т/с «Комісар Рекс»
10:05 «МастерШеф Професіонали
2» 12+
13:00, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:35 Т/с «Слід»
18:00 «СуперМама 2»
19:00 «Про що мовчать жінки» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Відпустка у
сосновому лісі»

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 2» 12.25 Т/с «Пані Фазілет
і її доньки» 14.20, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок. По ту сторону фронту»
ICTV
18.00, 03.25 Ток-шоу «Стосується
05:35, 10:10 Громадянська
кожного» 20.00 «Подробиці» 21.00
оборона
Т/с «Речдок. Особиста справа»
06:30 Ранок у великому місті
23.55 Т/с «Ні кроку назад!» 02.05
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Х/ф «ЗА ДВА КРОКИ ВІД «РАЮ»
Факти
04.55 «Телемагазин»
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
11:25, 13:15 Х/ф «СНАЙПЕР»
УКРАЇНА
14:05, 16:15 Т/с «Пес»
06:00 Сьогодні. Спецвипуск зі

16:50, 21:25 Т/с «Коп з минулого»
20:20 Секретний фронт
23:35 Х/ф «СНАЙПЕР-2»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз із майбутнього»
07:20 Вар’яти 12+
09:00 Т/с «Мерлін»
11:40 Х/ф «ЗНАКИ»
13:50 Хто проти блондинок? 12+
15:40 Хто зверху? 12+
17:40, 19:00 Діти проти зірок
20:50 Х/ф «САХАРА»
23:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНИЙ
ЛАБІРИНТ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.30, 01.45 Правда життя
10.05, 00.35 Речовий доказ
11.15 Дика природа Чилі
12.15 Ремесла за призначенням
13.15 Містична Україна
14.15, 19.50 Фантастичні історії
15.10 Повітряні воїни
16.05, 21.50 Сучасні дива
17.00 Елемент
18.00 Вижити в дикій природі
19.00 Ролан Биков
20.45 Вирішальні битви 2-ї світової
22.40 Дика Індонезія
23.40 Гарячі точки
05.45 Смарт-шоу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його
друзі»

08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
10:30 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12:15, 18:10 Т/с «Я - зомбі»
14:00 «Орел і Решка. Дива світу 2»
15:10, 22:00 «Орел і Решка. Дива
світу»
16:10, 20:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

2+2
06:00 Т/с «Команда А-2»
08:00 Х/ф «100 ГРАДУСІВ
НИЖЧЕ НУЛЯ»
09:50, 17:10 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ОЛЕКСАНДР»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Опер за викликом-3»
20:25, 21:30 Т/с «Брати по крові-2»
22:35 Т/с «Кістки-5»

ФУТБОЛ-1
07:45 Журнал Ліги чемпіонів 08:15
Реал - Інтер. Ліга чемпіонів УЄФА
10:00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS
10:20 Ман Сіті - Олімпіакос. Ліга
чемпіонів УЄФА 12:10 Чемпіонат
Франції. Огляд туру 13:05, 19:30
Топ-матч 13:20 «Ліга чемпіонів.
ONLINE» 16:00, 18:40 «Ніч Ліги
чемпіонів» 16:50 Шахтар - Боруссія
(М). Ліга чемпіонів УЄФА 19:20
«Суперматчі». Ліга чемпіонів УЄФА
19:40 LIVE. Істанбул Башакшехір
- МЮ. Ліга чемпіонів УЄФА 21:50
LIVE. «Ліга чемпіонів. ONLINE» 23:55
Лейпциг - ПСЖ. Ліга чемпіонів
УЄФА. Прем’єра

П’ЯТНИЦЯ, 6 ЛИСТОПАДА

ЧЕТВЕР, 5 ЛИСТОПАДА
1+1
06:00 «Українські сенсації»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:25, 10:25 «Життя відомих людей
2020»
11:25, 12:20, 13:15, 14:15, 15:10
«Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу 2020»

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 2» 12.25 Т/с «Пані Фазілет
і її доньки» 14.20, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок. По ту сторону фронту»
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 Т/с «Речдок.
Особиста справа» 23.55 Х/ф
«СЛІДИ АПОСТОЛІВ» 02.15 Х/ф
«ПРО ТИХ, КОГО ПАМ’ЯТАЮ І
ЛЮБЛЮ» 04.55 «Телемагазин»

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
10:30 Реальна містика
12:30 Агенти справедливості 12+
14:30, 15:30 Історія одного
злочину 16+
17:00 Т/с «Відважні»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Ніколи не буває пізно»
23:20 Слідами

СТБ
20.45 Вирішальні битви
2 світової
05:25, 23:05 Т/с «Доктор Хаус»
22.40 Дика Індонезія
07:15 Т/с «Комісар Рекс»
23.40 Гарячі точки
10:15 «МастерШеф Професіонали 02.50 Ілюзії сучасності
2» 12+
12:55, 14:50 Т/с «Сліпа»
К-1
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини» 06:30 «TOP SHOP»
15:30 Т/с «Слід»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
18:00 «СуперМама 2»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
19:00 «Один за всіх» 16+
10:30 Т/с «Мисливці за реліквіями»
20:15, 22:45 Т/с «Відпустка у
12:15, 18:10 Т/с «Я - зомбі»
сосновому лісі»
14:00, 22:00 «Орел і Решка. Дива
світу»
ICTV
16:10, 20:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
05:35 Громадянська оборона
23:00 «Орел і Решка. Дива Світу 2.
06:30 Ранок у великому місті
Невидане»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
2+2
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
06:00 «Джедаі 2019»
10:10 Секретний фронт
06:15 Т/с «Команда А-2»
11:10, 13:15 Х/ф «СНАЙПЕР-2»
08:15 Х/ф «ЗВОРОТНИЙ ВІДЛІК»
14:05, 16:15 Т/с «Пес»
10:00, 17:15 «Загублений світ»
16:45, 21:25 Т/с «Коп з минулого» 13:50 Х/ф «МЕГА-АКУЛА ПРОТИ
20:20 Антизомбі
МЕХА-АКУЛИ»
23:35 Х/ф «СНАЙПЕР-5:
15:20 Х/ф «СЬОМИЙ СИН»
СПАДЩИНА»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
НОВИЙ КАНАЛ
19:25 Т/с «Опер за викликом-3»
06:00, 07:15 Kids’ Time
20:25, 21:30 Т/с «Брати по крові-2»
06:05 М/с «Майлз із майбутнього» 22:35 Т/с «Кістки-5»
07:20, 13:00 Вар’яти 12+
ФУТБОЛ-1
09:00 Т/с «Мерлін»
10:40 Х/ф «ОКУПАЦІЯ»
06:00 Дженоа - Торіно. Чемпіонат
15:00, 19:00 Хто зверху? 12+
Італії 07:45 Журнал Ліги Європи
21:00 Х/ф «ЗАКЛЯТІ ШАХРАЇ»
08:15 Істанбул Башакшехір - МЮ.
23:10 Х/ф «НЕВРАЗЛИВИЙ»
Ліга чемпіонів УЄФА 10:00, 15:40,
22:45 Футбол NEWS 10:20 Лейпциг
МЕГА
- ПСЖ. Ліга чемпіонів УЄФА 12:05
Реал - Інтер. Ліга чемпіонів УЄФА
06.00 Бандитський Київ
13:55 «Ліга чемпіонів. ONLINE»
08.20, 01.45 Правда життя
16:00, 18:40 «Ніч Ліги чемпіонів»
10.00, 00.35 Речовий доказ
16:50 Барселона - Динамо
11.10 Вижити в дикій природі
(К). Ліга чемпіонів УЄФА 19:20
12.10, 16.55 Елемент
Топ-матч 19:30 «Суперматчі».
13.10 Теорія Змови
Ліга Європи УЄФА 19:40 LIVE.
14.00, 19.45 Фантастичні історії
Бенфіка - Рейнджерс. Ліга Європи
15.00 Повітряні воїни
УЄФА 21:50 LIVE. Мілан - Лілль.
16.00, 21.50 Сучасні дива
Ліга Європи УЄФА 23:55 Црвена
17.55 Дика природа Чилі
Звезда - Гент. Ліга Європи УЄФА.
18.55 Леонід Биков.
Прем’єра
Зустрічна смуга

СУБОТА, 7 ЛИСТОПАДА
1+1
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
14:55 Т/с «Свати»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 «Маскарад»
22:00 «Жіночий квартал 2020»
23:20 «Світське життя. 2020»

16:55, 22:50 «Хата на тата» 12+
19:00 «МастерШеф - 10» 12+

ICTV

05:35 Скарб нації
05:45 Еврика!
05:50, 12:45, 18:45 Факти
06:15 Т/с «Копи на роботі»
07:25 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
08:35 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-3»
10:10, 13:00 Т/с «Коп з
ІНТЕР
минулого»
16:10 Х/ф «МІЦНИЙ
05.20 «Телемагазин» 05.50
ГОРІШОК-3:
«Слово Предстоятеля»
ПОМИРАТИ З ПІСНЕЮ»
06.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ІЗ
19:10 Х/ф «МІЦНИЙ
СЕН-ТРОПЕ» 08.00 «Шість
соток» 09.00 «Готуємо разом.
ГОРІШОК-4.0»
Домашня кухня» 10.00 «Корисна 21:45, 23:55 Х/ф
програма» 11.50 Х/ф «АТИ«ІНОЗЕМЕЦЬ»
БАТИ, ЙШЛИ СОЛДАТИ...»
13.40 Т/с «Ні кроку назад 2.
НОВИЙ КАНАЛ
На лінії фронту» 20.00, 02.25
06:00, 07:15 Kids’ Time
«Подробиці» 20.30 «Місце
06:05 М/с «Майлз із
зустрічі» 22.30 Х/ф «ПАРА
майбутнього»
ГНІДИХ» 00.30 Х/ф «МІСТО З
07:20, 13:10 Вар’яти 12+
РАНКУ ДО ОПІВНОЧІ» 02.55
07:50, 10:00 Орел і Решка
«Орел і Решка. Шопінг» 04.20
12:10 Lе Маршрутка
Х/ф «ЗА СІРНИКАМИ»
13:50 Хто зверху? 12+
15:50 Х/ф «ЗАЛІЗНА
УКРАЇНА
ЛЮДИНА»
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
18:20 Х/ф «ЗАЛІЗНА
07:30 Реальна містика
ЛЮДИНА 2»
09:00, 15:20 Т/с «Найкращий
21:00 Х/ф «ЗАЛІЗНА
чоловік»
ЛЮДИНА 3»
17:00, 21:00 Т/с «Переклад не
23:50 Х/ф «ЛІКИ ВІД ЩАСТЯ»
потрібен»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Смак щастя»

СТБ
05:20 Т/с «Коли ми вдома»
05:45, 10:50 Т/с «Любов з
ароматом кави»
07:50 «Неймовірна правда про
зірок»
12:50 Т/с «Коханка
в спадок»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Містична Україна
08.10, 17.55 Правда життя
10.20 Речовий доказ
11.20, 22.30 Фантастичні
історії
12.20 Крила війни
14.20 101 страва,
що змінила світ
15.55 Дика Індонезія

1+1
06:00 «Українські сенсації»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:25, 10:25 «Життя відомих
людей 2020»
11:25, 12:20, 13:15, 14:15, 15:10
«Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Ліга сміху 2020»
22:45 «Вечірній квартал»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.05 Т/с «Мене
звати Мелек 2» 12.25 Т/с «Пані
Фазілет і її доньки» 14.20, 15.15,
23.50 «Речдок» 16.15 «Речдок.
Особливий випадок. По ту сторону
фронту» 18.00, 02.25 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці тижня» 00.50 Х/ф
«СТРАХ ВИСОТИ» 03.55 «Чекай
на мене. Україна»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:30 Т/с «Відважні»
13:40, 15:30 Т/с «Сукня з
маргариток»
18:00 Гучна справа
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
05:50, 19:00, 22:45 «Холостячка»

12+
09:50, 23:50 «Як вийти заміж» 16+
11:05, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі
11:10, 13:15 Т/с «Вижити за будьяку ціну-3»
15:40, 16:15 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
17:20, 20:10 Дизель-шоу 12+
23:30 Скетч-шоу «На трьох-8» 16+

08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:40 «Ух ти show»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
10:40 «Орел і Решка. Морський
сезон»
12:40 Т/с «Я - зомбі»
14:25, 22:00 «Орел і Решка. Дива
світу»
15:30, 23:00 «Орел і Решка. Дива
Світу 2. Невидане»
16:30 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:35 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
18:30 Х/ф «ОРБІТА 9»
20:15 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ 4:
АРМАГЕДДОН»

НОВИЙ КАНАЛ

2+2

06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз із майбутнього»
07:20 Вар’яти 12+
08:20 У кого більше? 12+
10:20 Кохання на виживання 16+
12:20 Аферисти в мережах 16+
14:20 Х/ф «ЗАКЛЯТІ ШАХРАЇ»
16:20, 19:00 Топ-модель
по-українськи 16+
21:50 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА»

06:00 Т/с «Команда А-2»
08:00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ»
10:50, 17:15 «Загублений світ»
15:20 Х/ф «ОСТАННІЙ БІЙ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Х/ф «БИТВА ДРАКОНІВ»
21:15 Х/ф «ЧИСТИЛЬНИК»
23:10 Х/ф «БЛЕКДЖЕК»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.35, 01.45 Правда життя
09.45, 00.35 Речовий доказ
10.55, 19.45 Фантастичні історії
11.55, 16.40 Елемент
12.55 Теорія Змови
13.50 Фантастичні історії
14.50 Повітряні воїни
15.45, 21.50 Сучасні дива
17.40 Дика Індонезія
18.40 Володимир Івасюк
20.45 Вирішальні битви
2 світової
22.40 Дика природа Чилі
23.40 Гарячі точки

К-1
06:30 «TOP SHOP»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 19:30 Топ-матч
06:10 Ман Сіті - Олімпіакос. Ліга
чемпіонів УЄФА 08:10 Бенфіка
- Рейнджерс. Ліга Європи УЄФА
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Црвена Звезда - Гент. Ліга
Європи УЄФА 12:05 Огляд середи.
Ліга чемпіонів УЄФА 12:55, 23:20
Мілан - Лілль. Ліга Європи УЄФА
14:45 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА. Прем’єра 16:00, 18:40
«Шлях до Гданська» 16:50 Зоря
- АЕК. Ліга Європи УЄФА 19:20
«Суперматчі». Ліга Європи УЄФА
19:40 Барселона - Динамо (К).
Ліга чемпіонів УЄФА 21:35 Огляд
матчів. Ліга Європи УЄФА 22:50
Чемпіонат Італії. Передмова до туру

НЕДІЛЯ, 8 ЛИСТОПАДА
21.00 Сто одна ідея,
що змінила світ
23.30 Вижити в дикій
природі

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:40 «Орел і Решка.
Шопінг»
10:35 Х/ф «ОРБІТА 9»
12:20 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ 4:
АРМАГЕДДОН»
14:00 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
08:25 Прем’єра ! «Джедаі 2020»
09:25 «Загублений світ»
12:20 Х/ф «СВІТ ПРЕДКІВ»
14:00 Х/ф «ЕКСПЕДИЦІЯ
«НОЇВ КОВЧЕГ»
16:45 Х/ф «ОЗБРОЄНІ Й
НЕБЕЗПЕЧНІ»
19:00 Х/ф «КРИШТАЛЕВІ
ЧЕРЕПИ»
20:50 Х/ф «МАКС ПЕЙН»
22:45 Х/ф «СЛІД СМЕРТІ»

ФУТБОЛ-1
07:45, 15:10 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру 08:15
Црвена Звезда - Гент. Ліга
Європи УЄФА 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:20
Шахтар - Боруссія (М). Ліга
чемпіонів УЄФА 12:15, 17:55
Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА 13:10 «Суперматчі».
Ліга чемпіонів УЄФА 13:20
Зоря - АЕК. Ліга Європи УЄФА
15:55 LIVE. Кальярі - Сампдорія.
Чемпіонат Італії 18:50 Топ-матч
18:55 LIVE. Беневенто - Спеція.
Чемпіонат Італії 20:55 Огляд
вівторка. Ліга чемпіонів УЄФА
21:40 LIVE. Парма - Фіорентина.
Чемпіонат Італії 23:40 Огляд
середи. Ліга чемпіонів УЄФА

1+1

ICTV

К-1

06:00, 07:00 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25, 12:45 «Світ навиворіт»
09:45, 10:45 «Великі випуски з
Антоном Птушкіним 2»
11:45 «Світ навиворіт 11: Китай»
18:15 «Українські сенсації 2020»
19:30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками 2020»

05:05 Скарб нації
05:15 Еврика!
05:25, 12:45, 18:45 Факти
05:50 Теорія змови
06:45 Антизомбі
07:35 Секретний фронт
08:35 Громадянська оборона
09:30, 13:00 Т/с «Пес»
14:00 Х/ф «ІНОЗЕМЕЦЬ»
16:10 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК-4.0»
21:20 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК-5: ГАРНИЙ
ДЕНЬ, ЩОБ ПОМЕРТИ»
23:10 Х/ф «МЕРКУРІЙ У
НЕБЕЗПЕЦІ»

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:35 «Ух ти show»
09:10 Х/ф «НЕЗВАЖАЮЧИ
НІ НА ЩО»
11:15 Х/ф «ФАТАЛЬНА
КРАСУНЯ»
13:15 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
23:10 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков. Невидане»

ІНТЕР
05.50 Х/ф «ЖАНДАРМ У НЬЮЙОРКУ» 08.00 «уДачний проєкт»
09.00 «Готуємо разом» 10.00
«Інше життя» 12.00 Т/с «Речдок.
Особиста справа» 16.50, 20.30
Т/с «Детектив Ренуар» 20.00
«Подробиці» 21.35 Х/ф «АТИБАТИ, ЙШЛИ СОЛДАТИ...»
23.25 «Речдок»

УКРАЇНА
06:50 Реальна містика
09:20 Т/с «Мої дівчата»
13:10 Т/с «Чужа»
17:00, 21:00 Т/с «День сонця»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Сліди в минуле»

СТБ
05:40 Х/ф «ДІВЧИНА БЕЗ
АДРЕСИ»
07:20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ВИПАДАЄ»
09:00 «МастерШеф - 10» 12+
12:55 «Хата на тата» 12+
14:55 «СуперМама 2»
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:00 «Один за всіх» 16+
21:10 «Я соромлюсь свого
тіла» 16+
23:10 «Детектор брехні» 16+

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07:20 Вар’яти 12+
09:20 Діти проти зірок
11:00 Х/ф «САХАРА»
13:30 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА
2»
16:00 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА
3»
18:50 Х/ф «ЛЮДИНА-МУРАХА»
21:00 Х/ф «ЛЮДИНА-МУРАХА
ТА ОСА»
23:30 Х/ф «ЗМІЯ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.05 Містична Україна
07.55, 17.40 Правда життя
10.00 Речовий доказ
11.10, 22.35 Фантастичні історії
12.10 Крила війни
14.10 Сто одна ідея,
що змінила світ
15.40, 23.35 Дика природа Чилі
21.00 101 страва,
що змінила світ
00.35 Гордість України

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
09:15 «Загублений світ»
13:00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА»
15:00 Х/ф «ГЕРОЙ»
16:55 9 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Шахтар»
19:00 Х/ф «СТАЛЕВИЙ
СВІТАНОК»
21:00 Х/ф «ТЕРМІНАТОР:
ГЕНЕЗИС»
23:30 Х/ф «ВИВОРІТ МІСТА»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 18:50, 20:55
Топ-матч 06:10 ПСЖ - Ренн.
Чемпіонат Франції 08:10 Десна Минай. Чемпіонат України 10:00,
14:45, 23:00 Футбол NEWS 10:20
«AUTO ГОЛ!» 2 сезон. 4 епізод (О.
Бєлік). Прем’єра 10:45 Журнал
Ліги чемпіонів. Прем’єра 11:15
Олександрія - Львів. Чемпіонат
України 13:00 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА 13:55 LIVE. Рух Інгулець. Чемпіонат України 15:55
LIVE. Аталанта - Інтер. Чемпіонат
Італії 17:55 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА 18:55 LIVE.
Болонья - Наполі. Чемпіонат Італії
21:20 «Великий футбол» 23:20
Журнал Ліги чемпіонів 23:50
Ніцца- Монако. Чемпіонат Франції

Що віщують зорі
Гороскоп на 2 — 8 листопада
ОВЕН. Вас можуть завантажити
понаднормовою роботою, доведеться напружитися, але це сприятливо
позначиться на вашому фінансовому
становищі. Будьте стримані при спілкуванні з колегами. У вихідні вас порадують приємні новини. Сприятливий день — п'ятниця,
несприятливий — вівторок.
ТЕЛЕЦЬ. Добитися всього ви зможете тільки власними зусиллями. Не
сподівайтеся на помічників і спонсорів. Здійснити всі ваші плани буде
непросто, але завдяки цілеспрямованості й завзятості можливо. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — середа.
БЛИЗНЮКИ. Проявляйте більше
активності й творчої ініціативи в роботі. Саме зараз вам вдасться реалізувати свої задуми. У вихідні не сидіть
удома, вибирайтеся в гості. Сприятливий день — п'ятниця, несприятливий —
четвер.
РАК. У вас є шанс добитися успіху
як в особистих справах, так і в роботі. Ви зможете проявити себе перед
начальством із кращого боку й підвищити свій авторитет. У вихідні дні
відвідайте театральні прем'єри й виставки.
Сприятливий день — п'ятниця, несприятливий — понеділок.
ЛЕВ. На роботі ви зануритеся в
круговерть різноманітних справ, вам
удасться одержати цінну інформацію
й укласти вигідний контракт. У вихідні
доведеться вирішувати побутові проблеми. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — четвер.
ДІВА. Є ризик, що ваші задуми не
сподобаються вашому начальству. Що
ж, очевидно прийшов час поміняти
начальника й роботу разом. У вихідні
відпочиньте, полінуйтеся, поваляйтеся на дивані з книжкою. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — середа.
ТЕРЕЗИ. Досить честолюбні плани починають реалізовуватися, варто тільки повірити у свої сили. Ваша
працездатність просто творить дива.
У вихідні будете душею будь–якої компанії. Сприятливий день — п'ятниця, несприятливий — понеділок.
СКОРПІОН. На вас чекають успіх
і додатковий прибуток. Вдалими виявляться вкладення в акції. Особисте
життя буде вас надихати й радувати,
тож присвятіть йому максимум часу й
сил, воно того варте. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Постарайтеся скласти
план дій і дотримуйтесь його, інакше
потонете в численних справах і турботах. Менше говоріть про особисте і
не видавайте чужих секретів. У вихідні
варто приділити увагу родині. Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
КОЗЕРІГ. Ви зможете стати посередником у важливій справі. Постарайтеся не приймати необдуманих
рішень, прислухайтеся до своєї інтуїції. У вихідні влаштуйте зустріч із
друзями. Сприятливий день — понеділок,
несприятливий — п'ятниця.
ВОДОЛІЙ. На легкий успіх розраховувати не доводиться, приготуйтеся до рутинної роботи. Вас можуть
оцінити належним чином і підвищити
на посаді. У вихідні порадує спілкування з дітьми. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
РИБИ. Насолоджуйтеся життям,
приємними знайомствами. Якщо ви
занадто багато працюєте, варто збавити обороти. Не забувайте про дім
та домашні справи. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий —
п'ятниця.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Любите, щоб людина –
із серцем, а страва –
із перцем?
Гіркий перець є чудовим доповненням до перших страв, гарнірів, шашлику,
незамінний він і в якості самостійної закуски для застілля. Його пікантний
смак зберігається навіть у маринованому вигляді, тож пекучі стручки добре
підходять для консервації. Він не потребує ретельної стерилізації, адже сам
володіє антисептичними властивостями
Фото cnnturk.com.

ПЕРЕКРУЧЕНИЙ ГОСТРИЙ
ПЕРЕЦЬ
Така заготовка
підійде до
смаженого
м’яса, птиці,
риби, до супів
та бульйонів,
а також може
стати відмінною
Фото lifestyle.24tv.ua.
основою для
аджики

…ФАРШИРОВАНИЙ ПО-КОРЕЙСЬКИ

Подавайте такий перець з різними
гарнірами, м’ясними або рибними
стравами, овочевими салатами
Інгредієнти: 400 г зеленого перцю чилі,
2 ст. л. солі, 200 г редьки дайкон, 40 г зеленої
цибулі, 1 морквина, 1 цибулина, 2–3 зубчики
часнику, 2–3 ст. л. меленого червоного перцю,
2–3 ст. л. соєвого соусу, 1 ст. л. насіння кунжуту.
Фото ydoo.info.
Приготування. Перець промийте і просушіть рушником, розріжте його вздовж, промийте зсередини, але не видаляйте
насіння. Всипте в блюдце 2 столові ложки солі і натріть кожен стручок зовні
і всередині. Складіть у глибоку ємність і залиште приблизно на 20–30 хвилин.
Тим часом цибулю покрайте тонкими півкільцями. Дайкон і моркву почистіть,
промийте і наріжте соломкою за допомогою гострого ножа. Редьку висипте
в окрему мисочку, посоліть (0,5 ч. л. солі), перемішайте і залиште на 10–15 хвилин. Зелену цибулю вимийте і дрібно посічіть. У глибокій мисці змішайте ріпчасту і зелену цибулю, часник, моркву, дайкон, мелений червоний перець,
влийте соєвий соус, посипте кунжутом і все добре вимішайте ложкою. Перчинки наповніть цією сумішшю, намагаючись якомога більше начинки помістити
всередину. Перекладіть нафаршировані овочі в банку або контейнер, щоб
настоялися. Подавайте з гарніром і м’ясними стравами.

КОНСЕРВОВАНИЙ ПО-ВІРМЕНСЬКИ
Бракує гострих вражень
– приготуйте на зиму цю
мариновану закуску. Пекуча
нестерпно, але відірватися
неможливо. До м’яса, до борщу
– те, що треба!
Інгредієнти: 1 кг гіркого перцю,
100 г часнику, 120 мл соняшникової
олії, 150 мл яблучного оцту, 35 г солі,
Фото gurman.co.ua.
пучок петрушки.
Приготування. Помийте стручки і надріжте біля основи, складіть у
широку ємність. Посічіть петрушку, розітріть на кашку часник, додайте
сіль, добре вимішайте і викладіть туди перчики. Маринуйте протягом
доби, накривши кришкою. Потому змішайте оцет з олією, обсмажте в
цій суміші перці невеликими порціями. Складіть обсмажені стручки
в баночки, залийте залишками олії з оцтом і стерилізуйте 20 хвилин.
Зберігайте в прохолодному приміщенні.

Інгредієнти: 1кг гострого перцю, 0,5 скл.
яблучного або винного оцту (5–6%), 1 ст. л. солі.
Приготування. Стиглий пекучий перець
будь-якого кольору, можна кількох, промити,
зрізати плодоніжки, пропустити разом із насінням через м’ясорубку (решітка – крупна),
перемішати з оцтом і сіллю, викласти у стерилізовані слоїки, закупорити стерильними
кришками. Зберігати в прохолодному сухому
і темному місці.

МАРИНОВАНИЙ ІЗ МЕДОМ
Хоч до маринаду
входять компоненти,
які на перший погляд не
поєднуються між собою,
але... варто спробувати
Інгредієнти: на 2 півлітрові банки перцю – 2 ст. л. меду,
1 ст. л. солі, 1 скл. яблучного
оцту (якщо такого немає, можна замінити столовим, але
Фото nashi-zakatki.com.
тільки 6-процентним).
Приготування. У злегка прогрітий оцет додайте сіль
та мед, добре вимішайте до цілковитого розчинення
складників. Чисті стручки (трохи надрізавши їх біля хвостика) щільно укладіть у простерилізовані банки і залийте
маринадом. Заготовку закрийте простими капроновими
кришками і зберігайте в холодильнику.

...У ТОМАТІ
Таку заготовку називають томатною бомбою,
хоч сік трохи пом’якшує гостроту маринованого
перчику
Інгредієнти: 1 кг гострого перцю, 2,5 л томатного
соку з м’якоттю (підійде і магазинний, і домашній), 30 г
солі, 90 г цукру, чверть ч. л. меленого чорного перцю,
1 ст. л. (з чубком) часнику розтертого або пропущеного
через прес, 1 ст. л. оцту (9%), 1,5 скл. соняшникової олії,
Фото svoimirukami.in.ua.
5–6 лаврових листків.
Приготування. Надріжте вимиті й обсушені стручки і складіть у стерильні
слоїки. У томатному соку розчиніть сіль та цукор, вкиньте лаврове листя і проваріть 20 хвилин, потому додайте часник, влийте оцет і ще раз доведіть до кипіння.
Залийте гарячим маринадом перець у банках і закатайте стерильними кришками.

А ви знали, що...
ц Перець чилі містить велику кількість вітаміну С та
інших мікроелементів. Завдяки цьому його вживання
допомагає в боротьбі з вірусами. Більше того – доведена
ефективність перцю і в боротьбі з раком.
ц Гострий перець зберігає свій смак та властивості і
маринованим, але при цьому стає пікантнішим. Його можна
подавати як закуску разом з іншими консервованими овочами, використовувати для приготування соусів, салатів. Він
чудово поєднується з рибою та м’ясом, прекрасно підкреслить смак шашлику, приготованих на грилі стейків.
ц Незважаючи на чудовий смак, цей овоч може бути
протипоказаний людям із подразненням слизової оболонки
рота. Також не варто надто захоплюватися цією закускою
при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Всім
іншим перчик не шкодить, а, навпаки, покращує травлення,
«розганяє» обмін речовин. Та в будь-якому випадку гострий
перець потрібно їсти потроху. Це не помідори чи огірки, з
яких можна накришити хоч тазик салату. Перчиком слід
насолоджуватися обережно та в міру.
ц І свіжий, і маринований перець стимулює кровообіг, допомагає приглушити больові відчуття. Також він пришвидшує вироблення ендорфіну – гормону задоволення, завдяки
якому ми добре себе почуваємо.
ц Для маринування відбирайте повністю стиглі стручки.
Вони повинні бути великими, яскравими, пружними на
дотик. Колір великого значення не має. Багато хто думає,
що якісний гострий перець із пекучим смаком повинен
бути тільки червоним. Проте різні сорти можуть бути
і червоними, і зеленими, і помаранчевими. Для прикладу,
сорти анахейм та халапеньо яскраво-зелені, проте мають
виражений гострий смак.
ц Якщо ви збираєтеся зберігати перець довго, обов’язково
стерилізуйте банку та кришку. Коли ж ви плануєте їсти його
одразу, слоїк можна не стерилізувати – достатньо просто
ретельно вимити. Залитий маринадом перець повинен постояти хоча б 2–3 доби, після чого готовий до споживання.

...ПО-ГРУЗИНСЬКИ
Хто-хто, а грузини знаються на гострих закусках
Інгредієнти: 1,25 кг гіркого перцю, пучок петрушки і селери, 3
лаврові листки, 80–100 г часнику, 150 мл соняшникової олії, 2 ст. л.
солі (або за смаком), 2 ст. л. цукру, 1 скл. оцту столового.
Приготування. Перед маринуванням стручки надріжте біля основи, щоб перець швидко просочився маринадом. Влийте в каструлю
воду, олію, оцет, додайте цукор, лаврове листя, сіль і закип’ятіть. Невеликими порціями проваріть стручки хвилин по 5–7, не даючи їм
спливати і повертаючи для рівномірного приготування. Вибираючи,
Фото edablog.net.
складайте в окрему миску і варіть наступну порцію. Остудіть маринад, додайте до нього дрібно посічені селеру і петрушку, порізаний пластинками часник, знову
доведіть до кипіння. Залийте гіркий перець маринадом, зверху покладіть ґніт і поставте в холодильник на добу, потому розкладіть у баночки. Зберігайте в холодильнику.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

«Не зійшлись ми з Нею тінями…»
Проникливо? Влучно, хоч і кількома словами? До сліз?!
Переконаний, ці слова ще кілька днів не відпускатимуть вас.
Але перш ніж оголосити їх автора, нагадаємо завдання,
яке нас до нього привело

“

Грицько ГАРБУЗ

І … (пропущено) моя
Вже знала
Її кроки.
Якщо ви розгадаєте пропущене слово, то цей верлібр зазвучить
ще ніжніше. Взято його зі збірки чудового, але, на жаль, маловідомого поета. Надзвичайно щирого! І з неймовірно складною і несправедливою долею. Але попри обмеження хворобою
активно подорожував світом, у ньому
він бачив багато чого наскрізь. І розгледів цей образ. Не просто розгледів, а надав йому кольорів долі, життя,
розлуки, зламаної гілки і неба, де зараз і перебуває. Мурашки пробігають
по тілу, коли читаєш:
Вона і … (пропущено) своєю
Могла мене зігріти.
Це пропущене слово (не душа),
пов’язане і з театрами, і з різними
частинами доби, і з тим, що відрізняє нас від потойбічних персонажів,
і якщо глянути на небо, то із Сонцем
і Місяцем…
Що за слово ми заховали у гарбузі?
А далі я не можу стриматися, а
одразу надаю слово пані Тетяні Решетило зі славного села Гуляйполе Катеринопільського району Черкаської
області.
«І тінь наша
Прописана
За адресою
Нашою.
(Анатолій Махонюк).

За кожною людиною все життя
ходить її тінь — тінь добрих чи поганих вчинків, тінь зроблених або
незроблених справ, тінь щирих або
нещирих слів, тінь світлих і темних
думок. І як би ти не намагався — від
своєї тіні не втечеш. Вона твоя і вона
з тобою, допоки ти живий…
А почала я свого листа із цих міркувань тому, що саме слово «тінь» заховалося цього разу в гарбузі. Тепер
про те, як до цього додумалася. Як
завжди, уважно перечитала завдання
кілька разів і… засмутилася, бо вставити слово у верлібр (вільний вірш,
неримований віршорядок) не так просто, як здається. Поети, як і художники,
мають своє бачення кожного предмета, почуття, ситуації… Одним словом,
як сказав би митець: «Я так бачу». Але
як би там не думалося, а розгадувати
завдання потрібно. ☺ Далі я звернула
увагу на такі моменти: після першого
верлібру завершений перелік кольорів слова, яке нам потрібно відгадати,
а саме – 5; після другого верлібру –
нескінченний перелік, тобто загадане
слово пов’язане не тільки з тим, що
перелічив у завданні пан Гарбуз, а ще
з багатьма іншими предметами чи
явищами. Тому зробила висновок: кольори душі, життя, розлуки, зламаної
гілки, неба пов’язані або з віршем, або
зі збіркою віршів, про які мені нічого
невідомо. І почала з усіх боків розглядати слова після другого верлібру.
Особливо мене «зачепило» те, що цей
предмет пов’язаний із тим, що відрізняє нас від потойбічних персонажів.
Почала перебирати: живі — неживі,

«П’ять кольорів тіні» Анатолія Махонюка:
колір долі, життя, розлуки, зламаної гілки і неба.

дихання — не дихання, теплі — холодні, з душею — без душі… І раптом
збагнула: потойбічні істоти, на відміну
від нас, не мають тіні. Все склалося —
слово ТІНЬ ідеально підійшло, як у
верлібр, так і до всього того, що перелічено в завданні.
Слово знайшлося, але мені забаглося знати ще й поета та почитати його вірші. Тут уже звернулася до
дядька Гугла: ввела у пошук «п’ять
кольорів тіні», і надії справдились —
ці рядки взято у волинського поета
Анатолія Махонюка із його збірки
верлібрів «П’ять кольорів тіні», які я
з превеликим задоволення прочитала. Справді, вірші красиві, глибокі,
неймовірно ніжні і правдиві. Творчість Анатолія Махонюка пройнята

Cклав пан Андрій.
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Хвороба підкорює
тіло та нівечить
життя, але вона не
в змозі зруйнувати
справжню душу.

любов’ю до всього людяного, щирого, духовного. Його поезія манить і
захоплює якоюсь незвичайно проникливою самобутністю, довершеністю,
змістовністю. Крім того, звичайно, я
прочитала і про життя самого поета.
І була вражена до сліз його долею і
долею його сестер та неймовірною
мужністю, жертовністю та відданістю їхніх батьків. Бо для батьків нема
більшого нещастя, як горе чи недуга
дитини. А тут четверо нащадків – і всі
хворі, всі не можуть ходити і повноцінно жити, всі на інвалідних візках
(дистрофія м’язів). Каліцтво фізичне
– тяжкий хрест, коли щоденне випробування стає певною нормою для самої людини та її близьких. Хвороба
підкорює тіло та нівечить життя, але
вона не в змозі зруйнувати справжню душу. Адже душа правдива, щира,
українська буде завжди жива. Кажуть, якщо Бог забирає щось одне,
то обов’язково дарує інше. У випадку сім’ї Махонюків це справдилося.
Анатолій став володарем поетичного
слова, а його сестри – талановитими
вишивальницями, які не раз брали
участь у виставках і перемагали. За
своє життя вони вишили близько 300
неймовірних рушників.
На жаль, на 53–му році життя,
у 2016–му, душа поета відлетіла на
небо, а тіло перестало страждати. А
в спадок нам лишилися його чудові
вірші, які неодмінно треба читати і
перечитувати. Насамкінець хочеться
подякувати пану Гарбузу за знайомство з такою довершеною поезією».
І вам дякую, пані Тетяно, що наша
гра відкрила вам ще одну неймовірну
планету на ім’я Людина. Навіть цілу
родину планет! Без сумніву, ви заслужили на перемогу в конкурсі пошуку
історій правильної відповіді і стаєте
володаркою 150 гривень.
А щоб визначити, кому вручити
ще дві купюри із зображенням Тараса
Шевченка серед авторів 8 sms–повідомлень із правильною відповіддю
«ТІНЬ», знову вдалися до жеребку-

вання. І нам у цьому допоміг легендарний чоловік — засновник і багаторічний керівник хорової капели
«Посвіт» Ростислав Кушнірук, який
нещодавно презентував свою книгу
спогадів «А ми тую червону калину
підіймемо…».
Міцна ковальська рука 90–річного Ростислава Григоровича, а на
засланні в Сибіру йому доводилося
працювати в кузні (то вже потім став
музикантом), виявилася щасливою
для Марії Книш із села Смідин Старовижівського району Волині та
Анатолія Скальта із міста Жмеринка Вінницької області.
Переможців просимо надіслати
на адресу редакції копії першої та
другої сторінок паспорота (чи ID–
картки), а також ідентифікаційного
коду.
Час оголошувати нове завдання.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
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Зізнаюся, вже з добрий місяць читаю одну книгу (колосальна праця,
а не якесь дешеве чтиво, напевне,
наймасштабніша в нашій сучасній
літературі) про край, який славиться особливими деревами. І між 30–ю і
530–ю сторінками розповідається в
ній один епізод із весілля, яке відбулося
понад століття тому. 37–річний удівець брав собі за дружину чотирнадцятилітню дівчину з багатодітної
сім’ї. На столі перед весільним князем
і весільною князівною були традиційні для того часу і місцевості страви.
Молодий і молода все їли з одної миски. Але до однієї страви вони не мали
права торкатися, щоб не пропала між
ними любов. Саме цей наїдок сьогодні
ми і заховали.
Популярна страва і нині. Але,
звісно, не всім подобається. Навіть
приказка про неї використовується у
негативному, хоч і гумористичному
відтінку. Проте й українці, і поляки, і
румуни, й білоруси, і росіяни вважають
її своєю національною. Готується не
дуже швидко. Буває також пісного варіанту. У нашій мові має колоритні
назви–синоніми.
Що за страву ми заховали в гарбузі?
Відповідь треба надіслати
до 6 листопада тільки у вигляді sms–повідомлення на номери:
0501354776 і 0672829775 (наприклад: «Коронавірус», «Три ведмеді»,
«Петро Порошенко»).
Увага: з одного номера можна
відправляти лише одне sms! Цей номер і братиме участь у жеребкуванні
при розіграші призових 200 гривень,
якщо правильних відповідей буде
більше двох. А ще спеціальний приз —
150 гривень — отримає той, хто в листі на поштову адресу (43 025, Луцьк,
просп. Волі, 13) чи електронну
(tsikava.gazeta@gmail.com) найяскравіше опише, як шукав відповідь.
Будьте здорові!
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Пізнє кохання — оманливе
Яна збирала валізу. Через день летить
на відпочинок. На море. В гарячу країну. Леонідові
сказала, що з подругою. Чоловік не повірив.
Але промовчав. Він досі шалено кохав набагато
молодшу за себе дружину. І ненавидів водночас
Ольга ЧОРНА

еонід хворів. Ще й
ногу недавно підвернув. Яна не мала
часу доглядати за ним. Робота, особисте життя поза
хатою… Найняла колишню
медсестру-пенсіонерку.
Чоловік сумно пожартував:
— Буде про що погомоніти двом пенсіонерам.
Леонід через погане
здоров’я вже давно не виходить «у світ» із дружиною. Та жінка від цього
не страждає. Це раніше
вона гонорово цокала підборами біля чоловіка…
…Яна була молодою
вдовою. Леоніда Семеновича призначили керівником організації, де вона
працювала. Він просто
не міг не звернути на неї
уваги. Красива. Витончена.
У чорній сукні. Довге світле
волосся заплетене в косу.
— Що трапилось у цієї
молодої працівниці?.. Як
її… Яна Петрівна, здається? — запитав, наче між
іншим, у секретарки.
— Недавно чоловіка
поховала. Дитина малень-

Л

Чень не розраховував на допомогу чужих людей, а взявся сам доглядати свою маму.

Син без рук годує з ложечки свою
хвору матір — зубами
У Ченя Синь-Іня — непроста доля: він залишився
без обох рук у результаті ураження електричним
струмом у семирічному віці, однак хлопець зумів
не просто навчитися жити з інвалідністю, а й
виконувати хатню роботу, трудитися в полі
Лія ЛІС

еню було 20 літ, як помер батько, юнак залишився з хворою
мамою. Коли стан матері
погіршився, бідоласі запропонували йти просити
милостиню, але син обуре-

Ч

но заявив, що ноги у нього
ще є. А ногами Чень уміє
готувати, працювати в полі
і плести кошики.
З 2014 року житель Чунцина на південному заході
Китаю цілими днями піклується про свою 91-літню
матір, навіть годує її з ло-

“

Ногами Чень
уміє готувати,
працювати
в полі і плести
кошики.

жечки — причому ложку він
тримає зубами.
Особливо важко живеться Ченю взимку — він
насилу надягає шкарпетки
і часто страждає від обмороження…

“

Відчував неймовірний потяг
до цієї молодої жінки. Однак його
стримував статус: боявся втратити
«хлібну» посаду.

Коли минув рік після
смерті чоловіка, Яна змінила темний одяг на яскраві
кольори. Тепер вона не заплітала косу — розпустила
волосся.
— Підчепить Янка якогось олігарха, — пліткували співробітники.
— Олігархи шукають багатих наречених.
Та й мало хто поласиться
на жінку з малою дитиною, хоча й вродливу. Тепер своїх дітей не хочуть
виховувати, не те що чужих…
…Леонід зважився запропонувати Яні допомогу.

— І ще. Яно Петрівно,
могли б ми якось повечеряти разом? Ви розказали би про свої проблеми.
Може, треба чимось підсобити? Я розумію вашу ситуацію: самотня жінка, мала
дитина…
Яна, перш ніж відповісти, пильно глянула
на свого керівника. Статний, із легкою сивиною,
симпатичний. Жінкам
такі чоловіки подобаються.
— Я подумаю, — відповіла, хоча подумки погодилася.
Закінчення на с. 10
Фото province.ru
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Цей хлопець — приклад для тих, хто втрачає віру в себе за найменших неприємностей.

ка в них… в неї.
Коли Леонід бачив Яну,
забував, що їй — 26, а йому
під п’ятдесят. Відчував неймовірний потяг до цієї
молодої жінки. Однак його
стримував статус: боявся
втратити «хлібну» посаду.

Покликав до кабінету під
кінець робочого дня.
— Яно Петрівно, я тут
вирішив… е-е-е… надати
вам матеріальну допомогу.
Ось, візьміть, — простягнув конверт із грішми.
— Дякую. Де я маю підписатися?
— Ніде. Це… е-е-е…
з мого… особистого фонду.
Леонід Семенович був
схожий на хлопчиська, який
не вміє приховати, що сказав
неправду. Яна все зрозуміла.

Коли Леонід бачив Яну, забував, що їй — 26, а йому під п’ятдесят.

Усміхніться!
:)) :)) :))
Вирішив дід покинути свою бабу і одружитися з молодою дівчиною. Привів її до рацсу, а там йому кажуть:
— Ви, діду, певне, здуріли. Ви себе в дзеркалі поруч із такою красунею бачили?
Дід:
— Набридла мені моя дружина. Всю ніч їй
то жарко, то холодно, то дай таблетку, то відчини кватирку, а ця пішла ввечері, прийшла
зранку — ніяких проблем. Спи спокійно.
:)) :)) :))
Як шкода, що всі, хто знає, як керувати

країною, вже працюють таксистами або
в перукарні.
:)) :)) :))
— Коханий, пам’ятаєш, як Шерон Стоун
ногу на ногу закинула в «Основному інстинкті»?
— Це він пам’ятає, а сметану забув купити.
:)) :)) :))
Одеса. Третя ночi.
— Тук-тук!
— Ой, а хто там?
— Бандити.
— Ой, а що вам треба?

— Сто кiлограмiв вашого золота.
— Ой, а сто десять?
— Сто десять, так сто десять.
— Сарочко, золотко, вставай — по тебе
прийшли.
:)) :)) :))
У метро.
— Кхе-кхе-кхе.
— Чоловіче, ви кашляєте, у вас коронавірус!
— Спокійно! У мене відкрита форма
туберкульозу!
— Хух. Слава Богу.

:)) :)) :))
Більше за все мене лякають ровесники.
Якого милого вони такі старі?
:)) :)) :))
У нас із чоловіком завтра день примирення і згоди — ідемо в магазин. Я приміряю, він
погоджується.
:)) :)) :))
— Тату, а хто такий диктатор?
— Це людина, яка робить, що хоче, і змушує інших робити те, що вона хоче.
— Як наша мама?
— Ну не настільки…

