Майбутня перша леді США чотири рази
казала Байдену «ні»
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Але, зрештою, перед харизмою Джо не встояли ні вона, ні Америка,
яка цими днями обрала його своїм новим президентом.
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l ЗАХОЧЕМО – ЗМОЖЕМО!
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Упродовж багатьох віків Кремль привласнював і нашу історію, і мову, і
культуру, і території. Тепер іще страв забракло?

Нехай москалі хлебчуть щі.

А борщ — таки український!
Хто б міг подумати, що наша традиційна й улюблена багатьма
страва може опинитися в епіцентрі міжнародного скандалу.
Хоча київський шеф–кухар Євген Клопотенко запевняє, що не
мав наміру розв’язувати кулінарну битву у Східній Європі
Надія АНДРІЙЧУК

«РОСІЯ, ЯК ЗАВЖДИ,
ПЕРЕКРУЧУЄ ФАКТИ»

Юлія Ягодіна за недовгий період роботи в амбулаторії вже виокремила суто сільську специфіку медицини.
Тут люди звертаються за допомогою або восени, коли зібрали врожай, або ж коли вже зовсім «припече».

«Хтось купує спортсменів,
а наша громада придбала лікаря»
Голова Дмитрівської ОТГ, що в Кіровоградській області, креативним
способом врятувала від закриття місцеву амбулаторію і подарувала
мешканцям шанс на сучасну медичну допомогу
Інна ПІЛЮК

ФАХІВЦІ БОЯТЬСЯ СЕЛА, ЯК ЧОРТ ЛАДАНУ
Проблема з медиками на периферії не нова. Молоді
спеціалісти не надто охоче погоджуються там працювати через хибне уявлення, нібито робота в провінції непрестижна, незручна і низькоплачувана.
Довгий час в амбулаторії села Дмитрівка Кіровоградської області теж не мали достатньої кількості ескулапів.
Єдиний лікар був пенсійного віку, а інший медик — переселенець, якого заледве кілька років тому знайшла
голова громади Наталія Стиркуль, — попрацював трохи і
невдовзі переїхав до Кропивницького. «Не буде фахівців
— не буде й амбулаторії, максимум — збережеться як
ФАП», — усе частіше чула жінка невтішні прогнози профільних відомств.
І тоді у відчаї під час одного з телепроєктів вона заявила, що громада готова придбати медика так само, як
спортивні клуби купують футболістів. Перед тим із директором Знам’янського районного ЦПМСД, до складу якого
входить і Дмитрівська амбулаторія, Русланом Пушкарен-

“

З медичної техніки тут є два
аналізатори, електрокардіограф
та портативний УЗД-апарат.

ком усюди, де могли, питали про можливих кандидатів на
цю посаду. «Ми не раз їздили із запрошеннями працювати
в нас у медичні виші, зверталися до обласної адміністрації, навіть давали оголошення на телебаченні, — пригадує
пан Руслан. — Але все марно. Ніхто не хотів їхати сюди,
тому що тепер фахівці бояться села, як чорт ладану, помилково вважаючи, що тут не може бути перспективи. І
всім не втовкмачиш, що далеко не кожна міська амбулаторія має такі умови, як наша Дмитрівська…».
На підтвердження наводить факти: на капітальний ремонт закладу ще в 2017 році громада витратила близько
пів мільйона гривень, придбавши все необхідне. З медичної техніки тут є два аналізатори, електрокардіограф та
портативний УЗД-апарат, який, щоправда, до недавнього
часу стояв без діла, бо ніхто не вмів ним користуватися.

Закінчення на с. 6
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Однак саме з початком його
кампанії, мета якої — добитися від ЮНЕСКО визнання борщу
частиною культурної спадщини
України, розгорілися суперечки
за право називатися батьківщиною цієї страви. Клопотенко пояснив: спонукало його до такого
кроку те, що за межами України
поширена думка, начебто борщ
— російський наїдок, а останньою краплею став минулорічний
допис на офіційній сторінці МЗС
РФ у Twitter, де страву названо
«найвідомішою й найулюбленішою в російській кухні». «Росія, як
завжди, перекручує факти. Вона
хоче зробити борщ своїм. Але
це неправда, — зазначив український ресторатор, наголосивши,
що не варто боятися відплати за
цю кампанію: — Вони вже ведуть
війну проти нас. Що ще гірше
вони можуть зробити?».
Євген Клопотенко стверджує,
що «предком» борщу на території сучасної України колись був
подібний суп, але без буряка.
Пізніше, коли цей овоч почали
вирощувати на наших теренах,
його стали додавати у страву, а
перший рецепт борщу був записаний на початку XVIII століття.

Аби довести цю версію, Євген згуртував команду з десятка
експертів, істориків кулінарії й
етнографів, які зібрали рецепти
борщу з 26 українських регіонів,
у тому числі й з анексованого
Росією Криму. Надані фахівцями
матеріали містили фото і документальні докази того, що рецепти передавалися від старших

“

Команда з десятка
експертів, істориків
кулінарії
й етнографів зібрала
рецепти борщу
з 26 українських
регіонів, у тому числі
й з анексованого
Росією Криму.

до молодших принаймні трьома
поколіннями кожної родини. Організатори проєкту запевняють:
попри те, що кожен регіон має
свій варіант українського борщу, який відображає відмінності
гастрономічних культур, а кожна
сім’я додає в рецепт страви ще й
власну родзинку, основні складники є однаковими на всій території країни.

Закінчення на с. 10
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«Люди з ампутованою совістю»:
Зеленський відповів тим,
хто радіє його недузі
Найрезонансніші події в житті країни та планети
очима журналістів «Цікавої газети»

Майже весь Офіс Президента зліг із Covid-19
Заразу виявили у глави держави,
голови його Офісу Андрія Єрмака
та двох його заступників
агадаємо, що раніше на ковід перехворіла перша леді Олена Зеленська із сином. Сам Володимир
Зеленський на початку пандемії хотів
спеціально заразитись коронавірусом,
щоб показати людям, «що це страшно»
і не треба легковажити. «Пропущу через себе, покажу», — говорив він. Хоч,
звісно, країна чекала від свого лідера
зовсім іншого «геройства» — достатню
кількість місць у лікарнях із підведеним
киснем, засобів захисту для медиків, масових і швидких тестів тощо. Але з цим
Президент не впорався, витративши
гроші з ковідного фонду на інші потреби.
Відтак епідемія майже щоденно б’є нові
рекорди і лікарні в багатьох регіонах
України перебувають на межі своїх можливостей. Скоро хворі взагалі можуть
залишитись сам на сам з бідою.
Тим часом Зеленський сильно образився на тих, хто зловтішається через
його недугу, він назвав таких злостивців «людьми з ампутованою совістю».
Президент знайшов час, щоб залиши-

100 літ тому українець Симон Петлюра та очолювана ним
армія допомогла врятувати Європу від більшовицької навали.

У Польщі до 100-річчя
Варшавської битви відкрили
пам’ятник з Петлюрою
У місті Скерневіце з’явився монумент на згадку
про підтримку Польщі іншими країнами у
визначальний для неї 1920 рік під час польсько–
радянської війни
онумент «Перед Варшавською битвою» зображає лідера Польщі маршала Юзефа Пілсудського разом із угорським прем’єром Палом Телекі,
Шарлем де Голлем, який тоді був військовим радником
польської армії, та українським отаманом Симоном Петлюрою. Він символізує підтримку цих країн під час польсько–радянської війни 1920 року.
Варшавська битва у серпні 1920–го, яку називають
також «Дивом над Віслою», стала переломним моментом
у радянсько–польській війні. Після неї більшовики зупинили свій наступ на Європу і змушені були піти на перемовини з Польщею.
Цього «дива» не сталося б без 20 тисяч вояків армії
Української народної республіки, які діяли у союзі з
польським військом.

М

Н

Наразі із симптомів у глави держави – лише температура 37,5 градуса.

ти великий допис у соцмережі з цього
приводу. На думку глави держави, його
хворобі радіють його політичні опоненти. «Зло повертається обов’язково
й стократно», — пообіцяв він їм.

Вірменія програла війну
Вірменія, Росія та Азербайджан домовились про припинення
війни в Нагірному Карабасі
гідно з домовленостями, Єреван має вивести свої війська з тої
частини Карабаху, яку він ще контролює, включаючи столицю
Степанакерт. Натомість туди мають зайти російські солдати. Усі
території, які в ході бойових дій протягом останніх місяців дістались
Азербайджану, залишаються за ним. Крім цього, Єреван має передати Баку кілька районів, які колись належали Азербайджанській РСР,
але були окуповані Вірменською республікою. За Вірменією залишається Лачинський коридор, який з’єднує її та Нагірний Карабах,
натомість через територію Вірменії пройде коридор, який з’єднає
Азербайджан та його відокремлену область Нахічевань.
Ці мирні умови означають фактичну поразку Вірменії у війні, хоч
формально деякі райони Карабаху залишаються не під контролем
Баку. Нагадаємо, що Нагірний Карабах — це споконвічна вірменська територія, оточена азербайджанськими землями. За часів СРСР
Карабах був автономією в складі Азербайджанської РСР. Бажання
вірмен возз’єднатись із рештою батьківщини призвело до війни
(1988–1994), внаслідок якої під контроль Єревану відійшов не тільки
сам Карабах, а й сусідні райони Азербайджану (саме їх зараз Вірменія і має віддати згідно із домовленостями).
Раніше мирні ініціативи, згідно з якими Єреван мав би
повернути азербайджанські землі, а Нагірний Карабах сам
вирішити свою долю, не мали успіху. Відтак у вересні цього року армія Азербайджану пішла в наступ, який виявився
успішним.

З
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

А може, пане Президенте, краще
все-таки було пообіцяти усім кисневі маски в разі потреби, навіть своїм
політичним опонентам? Оце було б
по–президентськи…

«Криворізький різник»
вів «зошит смерті»
7 листопада у Кривому Розі серед білого дня
сталася масова різанина
евідомий чоловік убив на вулиці сина й
батька, 31 і 60 років. Ще 8 людей поранив.
Наймолодшим постраждалим виявився
9–річний хлопчик, а найстаршою — 83–літня пенсіонерка. Наразі вони перебувають у лікарні. Зловмисник наносив жертвам хаотичні удари ножем
— у когось поранене обличчя, в когось — спина.
Різником виявився 29–річний Тарас Усенко.
Факту вбивств він не заперечував, і заявив, що
якийсь «голос» наказав йому замордувати 15 осіб.
Підозрюваний нещодавно повернувся з Чехії,
куди їздив на заробітки. За словами рідних, чоловік приїхав з-за кордону іншою людиною. Розказував, що чує голоси й демонів, але при цьому
агресивно не поводився.
У момент нападу з ним був зошит із незрозумілими записами з англійськими літерами
та римськими і арабськими цифрами. Ці записи місцеві ЗМІ назвали «зошитом смерті». Вдома у ймовірного вбивці також виявили дивні
містичні символи на стінах. Оцінку їм дадуть
експерти з психіатрії.

Н

Учителька відмовляється
носити маску навіть
після штрафу в 17 тисяч
Викладачка української мови та літератури ліцею №1
міста Вараш Рівненської області Жанна Тетенева не
хоче носити на роботі маску і захисний щиток, а також
вимірювати на вході в школу температуру
узнецовський міський суд засудив Тетеневу до сплати
17 000 грн штрафу. При розгляді судової справи вчителька не визнала провини і пояснила, що не хоче
носити маску і захисний щиток із релігійних переконань. Адміністрація та колеги ліцею намагалися вмовити педагога не
порушувати карантинні правила, але безрезультатно — Тетенева і після рішення суду відмовляється від засобів захисту.
«Я християнка віри Євангельської і слово Господнє мені категорично забороняє носити маску, тому що він створив мене
за образом і подобою своєю. Ми з відкритим обличчям, як у
дзеркалі, дивимося на Господа. Тому я відмовляюся носити
ці маски, і для мене її надіти — це смерть», — сказала вона.
У Вараському міському управлінні освіти прийняли рішення, що педагог може працювати в ліцеї і надалі, але вона повинна дотримуватися норм закону
про носіння масок.

К

l ПРЯМА МОВА
Віктор БОБИРЕНКО,
політолог, про українську
ментальність:

«

Наша ментальність дає можлижлиього
вість міркувати так: «Буду за нього
юдям
голосувати. Сам краде, зате і людям
ні. Не
дає». Крапка. Ось, ось чому ми бідні.
тому, що дурні. Тому що хитрі. Цее
виправдання і для себе, красивих:
коли я прийду до влади (або якби
прийшов), то я б дбав би про людей. Ну і трошки про себе, рідних і
братів по кварталу.

»
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Фото Олександра ПІЛЮКА..

Фото Людмили ВЛАСЮК.

“

Якщо ви знайшли
своє прізвище
у списку переможців
акції, обов'язково
надішліть
на адресу редакції
копії паспорта
та ідентифікаційного
коду.

Ч

редньо зателефонуйте за номерами
0500760244, 0967841812.
Розпочалася передплатна кампанія на 2021 рік. Ми врахували ваші
побажання і зробили більше варіантів передплати комплектом. Це значна економія коштів, ніж виписувати
кожне видання окремо.
Залишайтеся з нами! Маємо для
вас ще багато цікавих та корисних
публікацій, а також цінних подарунків!

Передплатили – і виграли! *
Нинішніми власниками призів від «Цікавої газети
на вихідні» та газети «Волинь-нова» стали:
Мікрохвильова піч

Покривало

Веремко Т. Й. (м. Устилуг, Володимир–Волинський р–н), Сенега Марія Григорівна (с. Красів, Горохівський р–н), Лучук Віталій Дмитрович (с. Дольськ,
Турійський р–н), Ліщук Микола Нестерович (м. Любомль), Романюк Світлана
Кравчук Віта В. (с. Зелене, Горохівський р–н Волині).
Василівна (смт Люблинець, Ковельський р–н), Шевчук Іван Тимофійович
250 грн
Марчук Віктор Пилипович (с. Привітне, Локачинський р–н), Міхуровська (м. Камінь–Каширський), Нерода Таїсія Іванівна (с. Дубище, Ківерцівський
Н. М. (с. Цегів, Горохівський р–н), Міщук Марія П. (смт Торчин, Луцький р–н), р–н).
Цукор
Курдельчук Л. П. (с. Борохів, Ківерцівський р–н).
Вітичук Марія Василівна (с. Осмиловичі, Іваничівський р–н), Мацюк
150 грн
Ковч Галина Павлівна (с. Щедрогір, Ратнівський р–н), Закрева О. В. Павло О. (с. Дубове, Ковельський р–н), Сірик Т. (смт Луків, Турійський р–н),
(м. Рожище), Самолюк Галина (с. Чмикос, Любомльський р–н), Кундік Ва- Карпюк Микола (с. Усичі, Луцький р–н), Поліщук Микола Васильович (м.
лерій Миколайович (с. В. Курінь, Любешівський р–н), Кот В. К. (м. Новово- Луцьк), Карпенко Тетяна Платонівна (смт Маневичі).
Чайник
линськ), Гребенюк Галина Григорівна (с. Мирне, Горохівський р–н), АнтоНаумчук Анатолій С. (с. Будки, Маневицький р–н), Негодюк Василь Кіннюк Микола О. (с. Гряди, Іваничівський р–н), Балецький Степан Іванович
(с. Сошичне, Камінь–Каширський р–н), Литвинчук Людмила Васи- дратович (м. Луцьк).
лівна (с. Озеро, Ківерцівський р–н), Калішук Віктор Григорович
Плед
(с. Тумин, Локачинський р–н).
Грисюк Іван Б. (с. Гута–Боровенська, Камінь–Каширський р–н), Довгаюк Л. М. (смт Мар'янівка, Горохівський р–н), Ількевич Галина М.
Годинник
Гладич Іван Іванович (с. Деревок, Любешівський р–н), Міщук Ми- (с. Дольськ, Любешівський р–н), Мельник Надія Захарівна (с. Четвертня, Макола Тихонович (с. Кримне, Старовижівський р–н), Шелкович Людмила невицький р–н), Цвид Петро Остапович (с. Світязь, Шацький р–н), ЛевицьВасилівна (с. Куликовичі, Маневицький р–н), Урбанович Яків Кирилович ка Н. Д. (с. Княгинин, Дубенський р–н, Рівненська обл.).
(с. Галичани, Горохівський р–н), Вінцюк Галина (с. Риковичі, Іваничівський
Рушник
р–н), Грудік Валентина В. (с. Пнівне, Камінь–КаширБойчук Григорій Олександрович (м. Ковель), Волинюк
ський р–н), Дембицька–Древаль Лідія Леонтіївна
ССергій Степанович (с. Боратин, Луцький р–н), Богдан Любов
(м. Ківерці), Бобко Тамара ВіталіївПанасівна (с. Кідри, Володимирецький р–н, Рівненська обл.),
на (с. Затурці, Локачинський р–н), БаББиковська Наталія (с. Прилісне, Маневицький р–н), Шумчук
жин Олександр Григорович (с. Лаврів,
Лідія Л. (м. Горохів), Вовчук В. І. (с. Грибовиця, Іваничівський
Л
Луцький р–н), Дениско Леся Миколаївна (с. Колорр–н), Федорчук С. В. (с. Жидичин, Ківерцівський р–н).
дязне, Березнівський р–н, Рівненська обл.).
* — Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,01 грн із ПДВ.

Фото politrussia.

Фото zn.ua.

Другу дитинку
нку
Вікторія Пташник
ашникк
народила
в парламенті
р
ті с. 4

Цікава
»

ГА З Е ТА +

на вих ідні

Незважаючи на літа і всі втрати, акторка і сьогодні виступає в театрі,
Незважаю
знімається в кіно.
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Ада РОГОВЦЕВА:
«Кость Петрович —
перший і єдиний чоловік
у моєму житті»

l CуперБОЄЦЬ

«Льоша, розумієш,
у мене немає лівої
ноги?!» — «Ну і що? Тепер
будемо повільніше
прогулюватися»
На її руці — гасло
«Ніколи не здавайся»,
вибите іспанською
мовою. Вона впевнено
крокує по мокрому від
дощу асфальту. Джинси
на лівій нозі підкочені,
практично повністю
оголюючи протез. Ольга
Бенда, переживши
важке поранення,
зайнялася спортом
і знайшла роботу до душі.
А найголовніше —
там, на війні, вона
зустріла своє кохання.
Справжнє…

Студентка Ада зайшла
в аудиторію Київського
театрального, й викладач
Костянтин Степанков із тієї
миті не відведе від неї
очей

вітний диплом. В інтерв’ю напередодні 80-літнього ювілею
Ада Миколаївна пригадає: «Про
мене сказали одного разу: «З такими, як Роговцева, романи

“

Роговцева навіть
не дозволяла собі
дивитися в його сторону,
адже він був одружений.

Марина ЛУГОВА

КОХАННЯ З ПЕРШОГО
ПОГЛЯДУ — НА ВСЕ ЖИТТЯ
а цим красивим актором
її однокурсниці просто
вмирали. Утім Роговцева
навіть не дозволяла собі дивитися в його сторону, адже він
був одружений. Та від цього
справжнього кохання не можна
було втекти. І врешті Ада Роговцева та Костянтин Степанков побралися. За її словами, це була
любов з першого погляду. Пара
обвінчалася відразу після того,
як дівчина отримала свій запо-

З
«На
На фронті я зустріла коханого
го
і друзів. У мирному житті,
мабуть, настільки справжніх
почуттів не буває», — каже
Ольга Бенда.

не крутять, з такими відразу
одружуються».Так що зі мною
зв’язуватися не хотіли. Кость
Петрович — перший і єдиний
чоловік у моєму житті. Ми були
поєднані однією професією
і розуміли один одного. Ось
і прожили так довго».

Закінчення на с. 7

»

Власта КРИМСЬКА

ри року тому військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців
Ольга Тарасевич та Олексій
Бенда одружилися. Пара познайомилася на передовій,
і коли Ользі осколком снаряда фактично розтрощило
ногу, 26-річний Олексій невідлучно перебував поруч
із коханою в госпіталі. Однак
ця історія не лише про сильні
й перевірені війною почуття.
А й про велику любов до життя і бажання бути щасливими.

Т

Закінчення на с. 6

»

Вони прожили у шлюбі 46 років.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

передплатні індекси:
60304, 60306, 60392, 86772
(для читачів Волинської області),
60312 (для читачів Рівненської області),
60307 (для читачів інших областей).
Четвер
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n Пряма лінія

Фото Олександра ПІЛЮКА.
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n Герої нашого часу

Фото із домашнього архіву родини ШУМИКІВ.
МИКІВ.

Сашко завжди буде вдячний
батькові, який своїм вчинком
дав йому майбутнє.

Василь Шумик за героїзм у війні з Росією
удостоєний ордена «За мужність»
III ступеня.

Кіборг вижив у пеклі,
щоб через 5 років
віддати нирку синові

Головний поліцейський Волині
Юрій КРОШКО:
«Поставити правоохоронця
біля кожного храму, на жаль,
не можемо»
с. 4

»

n Знай наших!

Василь Шумик із Камінь-Каширського району,
який воював за Донецький аеропорт, врятував
життя своїй єдиній дитині. Родинна операція була
успішно проведена у Ковельській центральній
районній лікарні
с. 8—9

Фото valikhnovskimd.com.

Наш земляк
На
ввигадав
игада капсулу для
тра
транспортування
хворих із
к
коронавірусом

»

Команда відомого лікаря
Ростислава Валіхновського —
на передовій боротьби
з пандемією.
с.

Неймовірна Галино Іванівно!
Нехай у Вашому серці завжди буде чаруюча весна,
яка даруватиме крила любові найближчим людям
для захисту,
захисту, і для
для польоту!
п
на землі — і для
Адже
А
дже ночі,
ноччі, щ
щоо н
нее сспали
пали
иВ
Ви,
и, — це є любов!
І пісня,
піісня, що
що співали
співали Ви,
Ви, — ллюбов!
юб
І квіти,
квііти, щ
посіяли — ллюбов!
юбов!!
щоо посіяли
І очі
очі ввнуків
нууків Ваших
Ваши
их — це ллюбов!
юббо
Щиро
Щ
Щи
ро з любов’ю
л
друзі
з «Газети
«Га
Волинь»,
газети
««Цікавої
Ц
на вихідні»,
«Читанки
для всіх»,
«Так ніхто
не кохав»
і volyn.com.ua.
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ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ, ÀÄÅÍÎÌÀ, ²ÌÏÎÒÅÍÖ²ß?
ÓÍ²ÊÀËÜÍÈÉ ÑÏÎÑ²Á ÂÈÐ²ØÅÍÍß
ÇÀÁÓÄÜ ÏÐÎ ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ ÍÀÇÀÂÆÄÈ —
ÏÎÇÁÓÄÜÑß ÕÂÎÐÎÁÈ ÇÀÐÀÇ!
Äîáðîãî äíÿ! Ìåíå çâóòü Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, ìåí³ 62 ðîêè. Äåê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó
ÿ ïðî÷èòàâ êíèãó «Äðóãå ñåðöå ÷îëîâ³êà».
Ìîæó ñêàçàòè ëèøå ñëîâà âåëè÷åçíî¿
âäÿ÷íîñò³ ¿¿ àâòîðàì – ë³êàðÿì ²ùóêó òà Ëîáàíîâó. Ñêîðèñòàâøèñü ðåêîìåíäàö³ÿìè ç
êíèãè, ÿ çà äâà ì³ñÿö³ ïîçáóâñÿ ïðîñòàòèòó,
íàáàãàòî ñïîê³éí³øå ñïëþ (ðàí³øå ïî 7-8
ðàç³â çà í³÷ á³ãàâ ó òóàëåò), çàáóâ ïðî áîë³
â ïðîìåæèí³ é â³ä÷óâ ñåáå ÷îëîâ³êîì – ïîòåíö³ÿ íèí³, ÿê ó ìîëîäîãî.
Êð³ì öüîãî, ïîì³òèâ, ùî ïåðåñòàâ õâîð³òè íà çàñòóäó, â ìåíå
ïîêðàùèâñÿ ³ìóí³òåò. Âèÿâëÿºòüñÿ, ìåòîä, çàïðîïîíîâàíèé ó êíèç³
«Äðóãå ñåðöå ÷îëîâ³êà», áóâ â³äîìèé á³ëüøå 2000 ðîê³â òîìó,
íèì óñï³øíî êîðèñòóâàëèñÿ íàø³ ïðåäêè, â³í ïîâí³ñòþ ïðèðîäíèé, à éîãî åôåêòèâí³ñòü ÿ ñïðîáóâàâ íà ñîá³.

Увага! АКЦІЯ! До 14.05.2020 р.
ціну на книгу знижено в 2 рази.
40 грн

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Замовити книгу можна телефонами:
(067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

передплатні індекси:
30000, 60306, 60305, 86772
(для читачів Волинської області),
97847 (для читачів Рівненської області),
61136 (для читачів інших областей).

Супрунюк Микола О. (с. Річиця, Ратнівський р–н, Волинська область).

500 грн

»
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n Вітаємо!

«У нас було рівно 6 ночей»

Фото 1plus1.ua.

арівниками на заході були
директор Волинської дирекції АТ «Укрпошта» Іван Люсак,
начальник відділу поштових послуг
Людмила Музичук і головний редактор газети «Волинь–нова» Олександр Згоранець. Саме вони методом жеребкування визначили понад
пів сотні щасливчиків, які отримають
цінні подарунки.
Іван Олексійович, коли побачив,
скільки лежить на столі конвертів,
був дуже втішений, що волиняни
не лінуються писати і надсилати
листи. Адже під час флешмобу, проведеного Укрпоштою напередодні
Всесвітнього дня пошти, він відчув
надзвичайні емоції, коли сам отримував і відправляв власноруч підписані листівки. У багатьох конвертах,
що надійшли на акцію, були не лише
передплатні квитанції, а й цікаві
розповіді про знайомство і дружбу з
«Волинню», «Цікавою газетою на вихідні», «Так ніхто не кохав» і «Читанкою для всіх», вітання журналістам
улюблених видань, слова підтримки
і побажання успішної роботи.
Керівники пошти подякували
редакції, яка не лише випускає якісні
видання і роздає найбільше на Волині подарунків передплатникам, а
й допомагає людям своїми справедливими критичними публікаціями
вирішувати певні життєві проблеми.

«Читанку для всіх» — і закохався в ці
видання з першої сторінки.
Якщо ви знайшли своє прізвище
у списку переможців акції, обов'язково надішліть на адресу редакції
копії паспорта та ідентифікаційного
коду. Лише після того, як отримаємо документи, що засвідчують вашу
особу, передамо подарунок через
поштове відділення. Також можна забрати виграш самостійно, завітавши
у редакцію. Але обов'язково попе-

l ПРИМА СЦЕНИ

»

lЗІРКОВЕ КОХАННЯ Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко (обоє на фото)
розповіли про свій небезпечний… медовий місяць
с. 6—7

ніхто

ТАК
не КОХАВ
11 липня 2019 року №7(9
№7(9)

»
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Фото footboom.com.

Сергій БОРОХ

Пообіцяли, що й надалі намагатимуться вчасно доставляти газети передплатникам і докладуть максимум
зусиль, щоб тиражі наших видань не
зменшувались, а лише зростали.
Колектив редакції щиро дякує
вам, дорогі наші шанувальники, що
знаходите можливість бути з нами.
Хтось уже понад пів століття не зраджує «Волині», а хтось цього року
вперше взяв до рук «Цікаву газету
на вихідні», «Так ніхто не кохав»,

місячник «Так ніхто не кохав»

Тиждень тому ми підбили
підсумки акції серед читачів,
які передплатили на 2020 рік
або друге півріччя «Цікаву
газету на вихідні» та її маму
— «Волинь–нову» і надіслали
абонемент на адресу редакції

с. 3

Фото з фейсбук-сторінки «Бойовий бюлетень».

Микола Супрунюк завдяки улюбленій газеті
тепер має вдома мікрохвильову піч

Чому Ірина Геращенко
не спростовувала
романи з президентами?

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.
УРМАНЕНКА.

«Коли побачили себе серед переможців, раділи, як діти», каже подружжя Супрунюків, пригортаючи внучок.

тижневик «Волинь-нова»

З легкої руки директора волинської пошти Івана Люсака і начальника
відділу поштових послуг Людмили Музичук понад пів сотні
передплатників отримають подарунки.

тижневик «Цікава газета на вихідні»

Час передплачувати
наші видання:
д

Фото xsport.ua.

А тепер у їхній команді буде ще й син і брат Лев!

«Відіб’є пенальті — ПОЦІЛУЮ!»

l ІСТОРІЯ НОМЕРА У футболіста Андрія Пятова із дружиною бартер:

вона присутня на його іграх, а він — під час пологів
с. 9—11

«І заявив матері коханої:

»

«Я її все одно заберу
ось так, у чому стоїть»
l НІХТО, КРІМ ТЕБЕ

30 років тому нинішньому
настоятелю храму святої рівноапостольної Марії Магдалини
у Луцьку протоієрею Олександру Колбу довелося боротися за
свої почуття
с. 3—5

»

Вони поселили у свій
дім Любов. Прочитайте,
як це сталося, — не пошкодуєте!
Фото з домашнього архіву Колбів.

передплатні індекси:
86771, 60305, 60392, 86772
(для читачів Волинської області),
60779 (для читачів інших областей).
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Громадські організації та
активісти надто захопилися
тиском на попередню владу,
«хрестовим походом» проти
корупції та «звітуванням
заради звітування», вважає
посол Канади в Україні (у
2014–2019 роках) Роман
Ващук. Про це він розповів
під час лекції «Вибачайте,
якщо щось було не так:
західна підтримка реформ в
Україні, 2014–2019»

Фото glavcom.ua.

Експосол Канади Роман Ващук:
«Громадські активісти знецінювали
реформи попередньої влади»

Олександр Турчинов погодився очолити штаб «Європейської Cолідарності»,
бо вважає, що там зібрались люди, які готові до боротьби за незалежність
України, що і далі триває.

Василь КІТ

окрема, дипломат зауважив,
що часто успішні на 80% реформи громадські організації
розцінювали як провал, що сіяло
зневіру в змінах як таких. Він говорить, що часто активісти вимагали
реформ «на 105 процентів».
Пан Ващук навів приклад Верховного Суду України, який був
успішно реформований, а судді відбиралися через прозорий конкурс
за участі представників громадянського суспільства та міжнародних експертів. «Приходить зміна
Президента — і з усіх судів України
чомусь треба перезапустити Верховний. Чекайте, в країні є тисячі
судів, які треба реформувати, чому
ви беретеся знову за Верховний
Суд? Виявляється, що людина, яка є
заступником голови Верховної Ради,
людина, яка є Генпрокурором, — всі
були неуспішними кандидатами до
Верховного Суду. Вони вважали, що
цей процес є сфальшований, бо їм
не вдалося його пройти, і об’єдналися зі «105-процентовими» людьми
із громадянського суспільства, щоб
спробувати зробити демонтаж цього нового суду», — говорить Ващук.
«Не можна було ставити знак

З

Канадський дипломат вважає, що українці недооцінили досягнення,
здобуті в часи президентства Петра Порошенка.

дорівнює у війні з Росією та боротьбі з корупцією — головною
все ж таки була війна з країною-агресором. А боротьба з корупцією
не могла бути важливішою, ніж
верховенство права. «Хрестовий
похід» проти корупції не був найкращою ідеєю з точки зору досяг-

“

В країні було дуже
багато конкретних
позитивних змін на
місцях, але люди
їх не асоціювали із
загальнодержавною
політикою України.

нення результату для країни, де в
корупції задіяний майже кожен,
— вважає Ващук. — Якщо ти програєш війну із зовнішнім ворогом,
то всі внутрішні дискусії стають те-

оретичними. Або ти їх проводиш у
концтаборі, або в еміграції. Не можна спалювати внутрішню хату й одночасно її обороняти. Державність
понад усе».
Роман Ващук також зауважує,
що люди на місцях бачили позитивні зміни, та ніяк не пов'язували це з
владою в Києві, завдяки якій ці зміни насправді відбулися. Натомість
активісти сварили політиків зі столиці, коли ті їхали відкривати школи чи садочки. «Виявилося, що всі
люблять свого мера, який їм робить
дорогу, відновив садочок, а Київ —
то якісь люди, які роблять невідомо
що. Хоча це саме Київ передав ті всі
гроші на місця. І ми прийшли до ситуації, що люди на місцях задоволені своїм життям, але переконані, що
Україна як держава прямує до занепаду», — зауважив Роман Ващук.
«В країні було дуже багато конкретних позитивних змін на місцях,
але люди їх не асоціювали із загальнодержавною політикою України»,
— резюмує Ващук.

l ПРЯМА МОВА
Андрій БОГДАН, колишній соратник Володимира Зеленського, ексглаваа його
Офісу, розкритикував Президента за провал боротьби з коронавірусом:
м:

«

»

Ми просрали ковідний фонд. Кудись, на 1000 якихось проблем. А ковідний фонд — це міжнародні гроші, які давали міжнародні
донори, щоб ми підтримували бізнес та населення. Ті гроші не можна було витрачати тоді, їх було слід витрачати зараз, коли
закриваються підприємства і треба платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити. Нам треба було
приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, а в нас проблема з киснем. Багаті люди його закупляють і тримають
ть у
підвалах. У нас кожен тиждень росте захворюваність, катастрофічно стоїть питання захисту. Люди всюди ходять
без масок. Я в Туреччині був. Там, якщо ти без маски, до тебе одразу підходить поліцейський. І коли ти її моментально
не вдягаєш, штраф тобі лупить. По всій Європі так працює. Ви не розумієте, якого рівня буде проблема…
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Турчинов: «ЄС» — єдина політична
сила, яка отримала переконливий
результат в усіх регіонах
«Європейська Солідарність» на місцевих виборах має один
із найкращих показників серед інших політичних сил
Дарія КЛИЧ

а словами керівника центрального штабу «ЄС», партія
здобула перше місце в п’яти
регіонах нашої країни. Це місто
Київ, Київська, Тернопільська,
Львівська, Рівненська області.
«Наблизились до «Європейської
Солідарності» ОПЗЖ і «Слуги народу», які займають перші місця
в чотирьох регіонах», — сказав
Турчинов, додавши, що всі інші
політичні сили (в основному місцеві регіональні проєкти) змогли
вибороти перші місця лише в одній
із областей України.
Зокрема, «Європейська Солідарність» отримала такий відсоток
мандатів у кожній обласній раді: у
Вінницькій — 14,29%, Волинській
— 14,06%, Дніпропетровській —
10,83%, Житомирській — 14,06%,
Закарпатській — 9,38%, Запорізькій — 11,9%, Івано–Франківській
— 20,24%, Київській — 27,38%, Кіровоградській — 12,5%, Львівській
— 33,33%, в місті Києві — 25,83%,
у Миколаївській — 12,5%, Одеській — 11,9%, Полтавській — 9,52%,
Рівненській — 23,44%, Сумській —
14,06%, Тернопільській — 28,13%,
Харківській — 10%, Херсонській
— 10,94%, Хмельницькій — 10,94%,
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Черкаській — 14,06%, Чернівецькій
— 14,06%, Чернігівській — 7,81%.
Олександр Турчинов наголосив, що «Європейська Солідарність» — це єдина політична сила,
яка отримала переконливий результат в усіх обласних центрах
України. «Для порівняння: ОПЗЖ не
змогла пройти до 7 обласних центрів, «Слуги народу» — до 3: Львів,
Івано–Франківськ і Тернопіль», —
сказав він, наголосивши, що на
цих виборах владною командою
масово застосовувалися фальсифікації. «Так, до Тернопільської міської ради «Слуги народу» не долали
прохідний бар’єр, отримавши 4,8%.
Але вже після «уточнення», а фактично після нахабного фальшування, вони переписали протоколи,
показавши собі вже 5%», — сказав
він і додав, що ці підроблені результати будуть оскаржувати.
Олександр Турчинов підкреслив, що «Європейська Солідарність»
— єдина політична сила, яка впевнено представлена в усіх регіонах
нашої країни: від сходу до заходу,
від півдня до півночі. «Саме «Європейська Солідарність» сьогодні стає
тією політичною силою, яка об’єднує
всю Україну і готова захищати інтереси громадян у всіх регіонах нашої
великої країни», — резюмував він.
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Як перетворити
бісів на бісиків
— Пити, пити, пити, пити, — мій малий іноді
заводить таку або подібну пластинку. Зазвичай
«вмикається», коли мушу просити його хвильку
зачекати. Наприклад, коли руки в тісті
Оксана КОВАЛЕНКО,
мама

е його «пити» капає у самий мозок
і добряче виводить з рівноваги, бо ж
повторюється щосекунди. А є ще ж інші ситуації,
коли рідні діти доводять до сказу. Хочеться добряче
накрити мокрим рядном, й іноді я таки не стримуюся
й репетую щось про совість і терплячість. Потім дивлюся у настрашені очі й шкодую. До речі, помітила, що
не виходить витримати випробування ниттям, коли дуже
втомлена або зайнята розв’язанням якоїсь проблеми.
В іншому випадку якось вдається розгледіти й зрозуміти,
чому канидить дитина. Запам’яталося, як мучив мене,
бо дуже хотів спати, але у свої неповні чотири цього
зрозуміти не міг, а я у свої повні сорок з хвостиком теж
не одразу зорієнтувалася. А буває, що є неусвідомлена потреба посидіти біля мами, а мама на своїй хвилі,
звідси й істерична поведінка. Коли ж оце помножиться
на думку спрацьованої мами, що дитина спеціально хоче
їй насолити, — тоді, дитино, тримайся!

Т
Він називає Героїв Небесної сотні мучениками, які полягли заради «вільних людей у всьому світі».

Майбутня перша леді США
чотири рази казала Байдену «ні»
Закінчення. Початок на с. 16

“

Лія ЛІС

ікаво, що у 2020 році Білл Стівенсон, перший чоловік Джилл,
спростував офіційну «історію
кохання» майбутнього президента
і першої леді. За його словами, Байден насправді нібито зруйнував його
шлюб ще у 1974–му, завівши інтрижку з
Джилл. «Я не здивований, що Джо закохався в Джилл. Кожен, хто зустрічав її,
відразу закохувався. Важко було цього
уникнути», — зітхає зараз Стівенсон.

Ц

“

Нового президента
вважають щирим
прихильником
України, він
захоплюється
Революцією гідності і
має дружні стосунки з
п’ятим Президентом
України Петром
Порошенком.

Україна вдячна Джо Байдену, плече підтримки якого відчувала у найскладніші
часи війни з Росією.

ТИМ ЧАСОМ
Поки Джилл Байден готується стати
першою леді, чинна володарка цього
звання Меланія Трамп планує розірвати
15–річний шлюб із Дональдом Трампом,

який програв вибори. Принаймні так
пише американська преса. Вони нібито
навіть жили в окремих спальнях у Білому домі, і Меланія просто чекала закінчення його президентського терміну.

ДО РЕЧІ
Джо і Джилл одружилися 17 червня
1977 року. Вінчання відбулося у методистській церкві ООН в Нью–Йорку. У
них одна спільна дитина — дочка Ешлі,
яка народилася в 1981 році. Місіс Байден формально не всиновлювала Бо і
Хантера, але завжди називала їх своїми дітьми, синами. Смерть Бо від раку
мозку в травні 2015 року стала для подружжя серйозним ударом. «Моє життя змінилося в одну мить. Під час його
хвороби я щиро вірила, що він житиме,
аж до того моменту, коли він назавжди
закрив очі», — написала Джилл в автобіографічній книзі в 2019–му…

5 фактів, які ви могли не знати про Джо Байдена
 Він зовсім не п’є спиртного. Зате
проблеми з алкоголем мають його
брат та молодший син.
 У 1972–му Байден став одним
із наймолодших сенаторів США, вступивши на посаду у 30 років — мінімальний вік, коли це дозволено. Але
продовжував жити в штаті Делавер і
щодня з Вашингтона поїздом півтори
години добирався з роботи додому, де
на нього чекали двоє синів, яких він
до другого шлюбу виховував сам. Джо
пам’ятав кожного провідника, його
також упізнавали багато пасажирів і
заводили з ним мову.

 Байден стане другим президентом США, який сповідує католицизм,
першим був Джон Кеннеді. До Кеннеді
та після нього на пост президента обиралися виключно протестанти.
 Нового президента вважають
щирим прихильником України, він
захоплюється Революцією гідності і
має дружні стосунки з п’ятим Президентом України Петром Порошенком.
 У 1974 році журнал Time включив Джо Байдена у список «200 облич
майбутнього», які залишать слід в історії. І ось «майбутнє» настало — через
46 років!

Сімейні психологи наполегливо
радять навчитися запитувати себе:
«Що я зробила сьогодні для себе,
як я підживила своє тіло й душу?».
І це зовсім не егоїстичні питання!

І, правда, розсердитися на когось у стані втоми набагато легше, бо ж сили міркувати про причини певної поведінки, зазирати в очі, ставати на бік іншого — нема. Тож
сімейні психологи наполегливо радять навчитися запитувати себе: «Що я зробила сьогодні для себе, як я підживила своє тіло й душу?». І це зовсім не егоїстичні питання! Людині в гармонії набагато легше відчувати, чого хоче її дитя,
навіть тоді, коли воно й саме до пуття цього не розуміє.
За спостереженнями, діти істерять (і цим бісять батьків),
коли, наприклад, голодні, ображені, невиспані, тобто коли
їм самим не вистачає життєвої енергії. А ще ж є вікові
кризи (3 роки, 6, підліткова), коли переходять на новий
рівень незалежності, дорослішають — і бунтують. Бувають і випадки, коли бісимося через пописані шпалери чи
пісочну пасочку в новому черевику. Тут варто бігом себе
запитати, чи ми розказували своїй дитині, що в сім’ї є правило не псувати стіни і не робити пасочки у взутті чи одязі.
Якщо ні — провести роз’яснювальну роботу й не більше.
Відома в Україні психологиня Світлана Ройз радить у випадках, коли відчуваємо, що втрачаємо самовладання через поведінку дітей, заспокоювати себе, що їхній негатив
спрямований не особисто проти нас: у них так виходить.
Ну і ми можемо пробувати повідомляти про свій стан уголос. І собі, й неспокійній дитині (або кільком). Фахівець
із сімейної психології Світлана Ройз радить позбавлятися
недоброї фрази: «Ти мене бісиш». Правдивіша й толерантніша інша — «Я бішуся через твою поведінку». Скажу, що
це працює. Навіть мій син перейняв звичку проказувати
про щось своє: «Як мені не подобається, коли в мене розвалюється башта». А ще мамам (і татам, певна річ) рекомендують озвучувати, що потрібно, щоб заспокоїтися. Наприклад, взяти улюблену чашечку з чаєм і помилуватися
осіннім листям…
Підсумую, що в сімейному вихованні — багато
підводних течій. Маєте свої спостереження чи питання 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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l ЖИТТЯ, ЯК СЕРІАЛ

Справедливий суд:
одну дитину — мамі,
другу — батькові…
Закінчення. Початок на с. 16
Анна КОРОЛЬОВА

дного разу, коли тітка Ганя особливо допекла, Петрик вирішив повернутись додому. Висипав свої
макарони в пакет, аби було що їсти дорогою, і пішов
у той бік, звідки його привезли. Розрахунок був простий:
сюди вони доїхали за пів дня на авто, значить, він дійде
додому за один день.

О

«КОЛИ ПОВІДОМИЛА ПРО РОЗЛУЧЕННЯ,
ОДРАЗУ ЗАБРАВ СИНА»

Молода лікарка задоволена і умовами
роботи, і ставленням пацієнтів до неї.
Каже, відчуває себе тут справді потрібною.

З медиків у Дмитрівці тепер працюють два терапевти, стоматолог.
А ще чекають на молодого педіатра. Він житиме у будинку,
який був виділений як службове житло Юлії Ягодіновій.

«Хтось купує спортсменів,
а наша громада придбала лікаря»

“

Закінчення. Початок на с. 1
Інна ПІЛЮК

ПЕКЛА ТІСТЕЧКА, А ЗНАЙШЛА ХОРОШУ РОБОТУ
Допомога несподівано надійшла, звідки ніхто її не чекав.
Лікарку Юлію Ягодінову Руслан Пушкаренко знайшов… у
фейсбуці. Вона виготовляла на замовлення чудові тістечка
й торти, і хтось із її клієнтів звернув увагу на анкетні дані
профілю, де зазначалося, що майстриня закінчила Полтавську медичну академію. Ця інформація дійшла до Пушкаренка, який одразу зв’язався з жінкою і запропонував роботу:
«Юлія на той час була в декреті, виховувала двох дітей, меншій її донечці виповнилося лише два місяці. Я вмовляв її,
пропонував найкращі умови, але вона не погоджувалася,
кажучи, що не може лишити маленьку дитину саму. Однак я
телефонував їй щомісяця».
Крига скресла тільки через рік. Посприяли цьому дії
голови громади Наталії Стиркуль. Вона взяла на себе сміливість запропонувати депутатам прийняти проєкт підтримки медицини у їхньому селі. У ньому йшлося, що коли
лікар–терапевт чи сімейний підпише з ними договір на
10 років, то громада придбає для нього житло з усіма вигодами. За рахунок власних коштів ОТГ погодилася подвоїти
йому посадовий оклад, який зараз становить 7,6 тисячі гривень. Також зобов’язалася забезпечити медика транспортом
і навіть водієм. І як остаточний бонус — виплатить підйомні
у розмірі 20 тисяч гривень.

«ДЛЯ НОВОЇ ЛІКАРКИ КУПИЛИ ВСЕ:
ВІД МЕДИКАМЕНТІВ ДО ШИН ДЛЯ АВТО»
Після цього пані Юлія не змогла встояти. Щоправда,
всіма благами, запропонованими громадою, не користується. Від житла у Дмитрівці відмовилася, бо має будинок у
сусідній Знам’янці, що за 15 км. Залишила тільки дві умови:
влаштувати дитину в тутешній дитячий садок та організувати транспорт, який би доставляв до місця роботи. Громада
та керівництво погодилися. «Для нової лікарки купили все:
від необхідних медикаментів до шин для авто», — запевняє
Наталія Стиркуль.
І справді, розповідаючи про умови праці, Юлія Ягодінова
не приховує захвату: «Тут навіть телемедицина налагоджена,
і за потреби можна консультуватися з іншими фахівцями. Однак я вдаюся до цього рідко, бо й сама вмію читати кардіограми та інші специфічні результати досліджень, з аналізуванням
яких зазвичай виникають проблеми в селах. Місцеві жителі,

Дитину шукали всім районом. Ніхто не знав, де він дівся і куди пішов, а головне коли. Тітка Ганя не могла навіть
сказати, у що той був одягнений. Вона лиш посеред ночі
помітила, що ліжко дитини застелене, а його нема.
— Ну, макарони зранку забрав. Значить ще о шостій на
подвір’ї був! — це все, що від неї дізнались.
Татка малого Петрика також ледь розшукали. На запитання, чому дитина, яка повинна проживати з ним після
розлучення, знаходиться у жінки, яка навіть родичкою
йому не доводиться, чіткої відповіді дати не міг.
— За ним дивляться. Що ви ще з мене хочете? — прогарчав у відповідь. — Коли знайдете, повідомте, а в мене
справ і без того вистачає.

У селі чимало людей потребують медичної допомоги
після перенесених інсультів та інфарктів. Її у відновленій
амбулаторії і з професійним колективом тепер можуть
надавати в повному обсязі.

“

У проєкті підтримки медицини
Дмитрівської ОТГ йшлося, що коли лікартерапевт чи сімейний підпише з ними
договір на 10 років, то громада придбає
для нього житло з усіма вигодами.

які давно відчували дефіцит лікарів, ставляться до мене дуже
добре. І мені працювати комфортно. Тут чудові люди й виняткова інфраструктура. Такого шикарного дитячого садочка, наприклад як у Дмитрівці, навіть в обласному центрі не бачила».
Радіє успіху свого експерименту з «купівлею» медика й
очільниця ОТГ. Із задоволенням розповідає про те, що Юлія
Олегівна взяла під опіку стаціонар для самотніх людей, у
якому мешкають близько 30 стареньких: «Вона амбітна і так
чи інакше себе реалізує. Ми допомагатимемо їй у цьому на
кожному кроці. Невдовзі профінансуємо поїздку на курси з
ультразвукових досліджень, щоб нарешті наш УЗД–апарат
приносив користь громаді. Мене дуже тішить, шо наша нова
лікарка не зупиняється на досягнутому і весь час прагне
більшого. Якраз таку людину ми і шукали».
За матеріалами decentralization.gov.ua,
rubryka.com, shotam.info.

Я просила суддю, аби він залишив дітей
зі мною, пояснювала, що йду саме через
байдужість і жорстокість чоловіка до
дітей. Але все зробили за законом: мені
— доньку, чоловіку — сина.

А рідна мама малого геть посивіла. Підняла на ноги
усі можливі громадські організації і, найнявши з десяток
машин, разом із добровольцями прочісувала всі можливі
дороги навколо місця, звідки пішов її Петрик.
Малого, геть знесиленого, випадково знайшли в лісі на
третій день. Він заблукав майже одразу, вирішивши зійти
зі шляху, щоб скоротити дорогу. Якби не стара лісникова
вівчарка, яка буквально притягла господаря до місця, де
дитина лежала, страшно й уявити, що було б.
— Він його забрав одразу після того, як я повідомила,
що хочу розлучення, — розповіла жінка одному з місцевих
журналістів. — Я просила суддю, аби він залишив дітей зі
мною, пояснювала, що йду саме через байдужість і жорстокість чоловіка до дітей. Але все зробили за законом: мені
— доньку, чоловіку — сина. Він лиш аби мені допекти, до
всіх тих судів подавав. А коли все ж добився свого — малого просто залишив невідомо на кого. Я ж до всіх інстанцій
писала, в які тільки служби не зверталася, а все марно. Ось
і зараз оскаржую рішення у суді і боюсь, аби сина знов не
повернули батькові.
Як воно буде — покаже час. А хлопчика шкода.
До сліз.
Фото peremogi.livejournal.com.
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l РЕАЛІЇ ЖИТТЯ

l ХОЧЕТЕ — ВІРТЕ, ХОЧЕТЕ — НІ

Що з нас візьмеш, голих і босих?
А от і є що…

Розлад
особистості
чи вияв протесту?

Фото dyvys.info.

Коли в кишені ні копійки, дехто
намагається підзаробити своїм
тілом. Ні, мова піде не про
представниць найдревнішої
професії. На відміну від їхньої
незаконної діяльності, є чимало
інших, цілком легальних способів
одержати додатковий дохід завдяки
власним ресурсам

Бразильські науковці довели, що
небажання носити маску в умовах
пандемії свідчить про антисоціальні
схильності людини

З

Оксана КРАВЧЕНКО

«ЗДАЮ КРОВ, НЕДОРОГО»

НА СПЕРМІ НЕ ЗАБАГАТІЄШ,
ТА ВСЕ Ж…
Біоматеріал використовується для подолання проблеми безпліддя, яка сьогодні
стає все гострішою. Кожна п’ята подружня
пара не може без допомоги медиків народити дитину. Тому цей вид донорства
набуває все більшої популярності. Деякі
чоловіки надають такі послуги на професійній основі — як у приватному порядку,
так і з укладанням юридичних договорів
із репродуктивними клініками.
Середній гонорар за одну здачу сперми становить 200–250 гривень, столичні
кріосховища та великі клініки зазвичай
платять більше. Отож, місячний дохід донора не перевищує 1000 гривень, адже
забір біоматеріалу проводять не частіше
одного разу на тиждень. Частина суми
сплачується відразу після здачі, решта —
після розморожування сперми та ще однієї її перевірки.

Для людей із рідкісними фенотипами крові донорство може приносити непоганий дохід.

Займатися таким промислом можуть
чоловіки від 20 до 35 років без фізичних
та психічних захворювань. Вони зобов’язані пройти тести на ВІЛ, гепатити В, С, венеричні та генетичні хвороби. Зазвичай
витрати на повне обстеження та на підготовку до здачі бере на себе репродуктивна
клініка.

ЗРОСТАЄ ПОПИТ І НА ЯЙЦЕКЛІТИНИ
На відміну від чоловічого біоматеріалу, жіночий коштує в рази дорожче через
складність процедури його забору. Донорство яйцеклітин (ооцитів) слугує порятунком від безпліддя при застосуванні
екстракорпорального запліднення. У тому
випадку, коли ЕКЗ із введенням власних
ооцитів жінки не дало результатів, використовуються чужі яйцеклітини.
Ціна питання залежить від рівня репродуктивного закладу. Ті, які шукають
клієнток через розклеєні на вулицях оголошення, нерідко обдурюють довірливих
претенденток на донорство, наживаються
на них.

“

Здача крові запускає
в організмі механізми
регенерації нових
клітин, активує імунітет,
продовжує молодість, є
профілактикою багатьох
захворювань, зокрема
інсульту.

Зазвичай програма підготовки триває
3 тижні, вона передбачає прийом гормональних препаратів, які потрібні для овуляції. Оплачується процедура відразу після
пункції. Загалом середня ціна однієї здачі
становить близько 10000–12000 гривень,
у солідних клініках плата буває й вищою.
Донорами можуть стати психічно здорові жінки 18–35 років, без шкідливих
звичок і без генетичних та гінекологічних
захворювань. Більшість репродуктивних
клінік висувають однією з вимог наявність
власної дитини, яка була народжена природним шляхом. Здавати ооцити можна
не частіше, ніж один раз на 90 днів.

МАТЕРИНСЬКЕ ЛОНО — «НАПРОКАТ»
В Україні відсутній закон про заборону сурогатного материнства. На даний
момент це абсолютно легальний спосіб
«розжитися» на дитину людям, яким усі
методи лікування безпліддя не принесли
результатів.
Суть процедури полягає в тому, що
рідні яйцеклітини зі сперматозоїдами
запліднюються у «пробірці», а отримані
ембріони підселяють у матку сурогатної
мами.
Є два шляхи юридичного оформлення
відносин двох сторін — приватний і через
репродуктивні заклади. У будь-якому випадку підписується договір, де викладаються обов’язки сторін і враховуються
спірні питання. Сума може варіюватися
від 20000 до 30000 доларів.
Оплата зазвичай ділиться на два «транші», один з яких здійснюється після народження дитини, інший — розбивається
на щомісячні виплати сурогатній мамі під
час вагітності.
Якщо у жінки після підселення ембріона виявляється не один плід, а два та більше, то майбутні батьки доплачують їй у середньому 1,5–2,5 тис. доларів.
Вік сурогатної мами — 20–35 років.
Вона повинна мати як мінімум одну власну дитину без проблем зі здоров’ям, пройти повне медичне обстеження, зокрема
психіатричний огляд, і зобов’язана надати
письмовий дозвіл чоловіка, якщо є заміжньою.

Фото life.pravda.com.ua.

«ОЙ, КОСИ, КОСИ ВИ МОЇ,
ДОВГО СЛУЖИЛИ ВИ МЕНІ…»
Ви, напевно, не раз бачили оголошення про купівлю волосся. З нього виготовляють перуки та шиньйони, його застосовують у технології нарощування.
Ціна варіюється залежно від довжини, кольору, структури та доглянутості
шевелюри і становить у середньому
300–600 гривень за 100 грамів. Деякі столичні фірми пропонують вищу плату.
Є кілька основних способів продажу:
заїжджі закупівельники, салони краси,
перукарні, через інтернет. Щоб не продешевити, слід проаналізувати різні
пропозиції. До речі, в бонус від багатьох
салонів краси йде безкоштовна стильна
стрижка. Тому, прощаючись із косою,
не прогадайте.

Навіть діти знають: не одягнеш маску – ризикуєш
викласти від 170 до 250 гривень штрафу.

Відповіді
на cканворд із с. 14

На жаль, донорство в Україні мало заохочується державою. Відновлювальний
сякий-такий обід (чи його грошовий еквівалент) і додаткові вихідні — оце й уся винагорода. Якщо одержите звання Почесного чи Заслуженого донора — матимете
невелику надбавку до пенсії. Однак, є й
інші стимули: здача крові запускає в організмі механізми регенерації нових клітин,
активує імунітет, продовжує молодість,
є профілактикою багатьох захворювань,
зокрема інсульту. Окрім тих, хто дбає про
здоров’я і підтримує цю справу виключно
з благородних мотивів, є люди, які мають
рідкісні фенотипи крові й непогано на цьому заробляють. Для них вартість однієї
дози на спеціалізованих інтернет-біржах
може становити до 1000 гривень. Дехто
домовляється про ціну з родичами хворих, яким потрібен тромбоконцентрат чи
інші препарати. Але люди, зубожілі через
тривале лікування, як правило, багато заплатити не можуть. У соціальних мережах,
на жаль, сьогодні дуже багато звернень
від тих, кому потрібні донори. А от оголошення «Здаю кров, недорого» на очі потрапляють рідко.
До того ж займатися цим може не кожен. Треба бути старшим 18 років, важити
щонайменше 50 кілограмів, пройти медичний огляд і не мати протипоказань. Здавати
кров можна тільки через рік після татуажу,
пірсингу, акупунктури. Після менструації
має пройти не менше 5 днів, а після видалення зуба — 10. Якщо перенесли ангіну,
грип, ГРВІ — приходьте через місяць.

а допомогою спеціально складеного опитувальника вони вирішили оцінити здатність респондентів проявляти співчуття
й емоційну чуйність відносно інших. В анкеті
було і питання, чи дотримуються люди заходів
із нерозповсюдження коронавірусної інфекції,
зокрема чи одягають маски.
Після профільного аналізу вчені виявили
закономірність: особи, схильні до антисоціальної поведінки, як правило, нехтують заходами
безпеки.
Їхній характер, як вказують дослідники,
асоціюється з «черствістю, брехливістю, ворожістю, імпульсивністю, безвідповідальністю,
схильністю до маніпуляції іншими і бажанням
іти на невиправданий ризик», тобто з характеристиками, які зазвичай виявляються у людей
із диссоціальним розладом особистості. На думку вчених, хоча схильність до нього може бути
закладена на генетичному рівні і виправленню
не підлягає, влада і медична спільнота можуть
вплинути на поведінку людей, переконавши їх
у необхідності дотримуватися встановлених вимог. Тим більше, що опублікований нещодавно
звіт міжнародної групи експертів, які проаналізували дані 172 досліджень в 16 країнах, свідчить про те, що за наявності маски загроза заразитися знижується до 3%. До слова, в Україні,
як заявляє МОЗ, штраф за появу в громадському місці без засобів захисту будуть виписувати
одразу на місці «злочину».
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Правило італійської мафії: ніколи не
сваріться на людях. Чужі не повинні знати
ваші слабкі місця.

Велика сторінка для Пані
l РУКОДІЛЬНИЦЯМ
«Відлетіло літо, листопадить осінь,
Сірі хмаренята сірий сум приносять,
Та вальсує тихо золотий листочок –
В душах золотіє стомлений куточок…»
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l ВАРТО ЗНАТИ

l НА ЗАМІТКУ

На зло вітрам: 4 способи зберегти укладку в негоду

Що рекомендує
етикет, коли
колготки раптово
порвалися

Вітер і дощ можуть зіпсувати
щойно зроблену зачіску.
Поділимося перевіреними
способами, як цього
не допустити

Зоряна ЖИВКА.
Фото vrukodelii.com.

Лак для сильної фіксації. Розпиліть його по всій голові. Але є нюанс: наносьте на відстані не менше
30 сантиметрів, щоб він не застиг негарною плівкою, а був непомітним,
зберіг природність волосся.
Розгладжуючі (випрямля ючі)
засоби. У вітряні дні, аби погода
не зіпсувала вам настрій, довіртеся
їм. Вони захистять зачіску від вітру
і дощу. Адже навіть гладеньке волосся може перетворити вас під час
негоди на кульбабку, якщо його попередньо не обробити. Для тоненьких
локонів найкраще підійдуть невагомі
пінки-муси для укладки, а тим, у кого
вони густі і тяжкі, — спеціальні лосьйони.
Практичні зачіски. Щоб негода
не створила вам проблем, вибирайте
«правильні» укладки, ті, які будуть триматися на вітрі та під дощем, або котрі
легко буде підправити.
Гладкий пучок. Зберіть волос-

Як діяти, коли під час
важливого заходу або
наради ви виявите стрілку?
огляду на те, що жінкам у діловій обстановці слід носити
колготки і вони мають бути
тонкими, уникнути цього не вдасться. Таке трапляється.
В ідеалі ви повинні мати на роботі чи в сумочці запасні на випадок
«аварії».
Якщо це неможливо, не панікуйте — можна закріпити стрілку клеєм чи безбарвним лаком.
Звертати увагу жінки на те, що
в неї порвалися колготки, якщо ви
не перебуваєте в дуже близьких
стосунках, — моветон (невихованість). Хорошим тоном вважається
зробити вигляд, що не помітили
цього.

З
Фото piguitars5150.ru.

ся (високо на голові чи навпаки —
на потилиці) у тугий вузол. Коли вже
хочеться романтичності, поекспериментуйте. Зробіть менш тугий пучок.
Скористайтеся гелем для сильної
фіксації, щоб надати йому гладкості.
Плетіння. Французька коса — ідеальний варіант для вітряної погоди.
Щоб надати їй додаткової міцності,
збризніть лаком.
Високий/низький хвіст. Найкру-

тіше у цій зачісці те, що з нею можна
не боятися навіть сильного вітру. Її теж
варто обробити гелем чи лаком.
Риб’ячий хвіст. Різновидів його багато. Однак найкраще зібрати шевелюру
в тугий хвіст, а потім заплести косу. Таку
укладку легше зберігати у вітряний день.
Для кращого ефекту обробіть зачіску фіксуючим засобом. І не забувайте доповнювати її яскравими гумками, невидимками,
заколками, щоб виглядати на всі 100.

Джерело: bracatus.com.
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l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!

У моді шарфи яскравих кольорів
Фото pinterest.ru.

Зручний
і гострий, як лезо
З такими ножами приємніше і легше
працювати на кухні

Схема vrukodelii.com.

В

арсеналі кожної господині їх є чимало. Але нее всі
зручні. Тож коли купуєте ніж, придивіться до
о матеріалу, з якого він зроблений. Лезо повинне
нне
бути з нержавіючої сталі. До того ж потрібно звервернути увагу, чи виготовлене воно з цілісного шматка
атка
сталі чи з товстого металу. З якісної сталі воно твердіердіше, але й коштує дорожче. Придивіться, як поєднане
нане
лезо з ручкою, чи добре вставлене у рукоятку, щоб
під час нарізання продуктів не поранило пальців.
в.
Маленькі ножі для овочів повинні бути легкими,
ими,
а для розробки м’яса, шаткування — важчими.
Ножі з пласким шліфом будь-яка господиня
иня
може підгострити за допомогою спеціального пристосування для цього. Леза із зубцями затуплюються
ться
не так швидко, але щоб добре різали знову, їх довеоведеться нести у майстерню.

У сезоні осінь-зима
2020/2021 на цих
жіночих виробах
розлилися дивовижні
фарби — смарагдова,
марсала, жовта, червона,
помаранчева, фіолетова
і синя
арний модний шарф здатний
«врятувати» будь-який образ, і навіть звичайне пальто й непримітна куртка заграють
яскравими барвами, щойно ви додасте цей, здавалось би, не дуже
важливий елемент гардеробу.
І навіть якщо ви не збираєтеся
оновлювати верхній одяг, то над
стильним шарфом варто задуматися. Але не тому, щоб віддати данину моді, а просто
заради себе! Коли
за вікном холодний
осінній дощ або
падає сніг чи
зірвався зухвалий вітер,
без нього
не обійтися.

Г

Головні тренди цього сезону
НОВИНКА — ВИРОБИ
НАСИЧЕНИХ КОЛЬОРІВ
Якщо хочете шарф, який красномовно вкаже, що ви в курсі
модних тенденцій, то орієнтуйтеся на такі фарби — смарагдову, марсала, жовту, червону,
помаранчеву, фіолетову і синю.
Зверніть увагу на шапки таких же
відтінків.

В’ЯЗАНІ —
ВОНИ САМЕ НА ЧАСІ
Нині діставайте із шаф все
те, що колись для вас зв’язала
ваша мама, бабуся або ж ви самі,
бо мода на них повернулася.
Не соромтеся їх носити, адже
це ексклюзивні речі! А якщо ви
ще тільки в пошуках, тоді зверніть увагу на довгі шарфи —
ними можна обмотатися кілька
разів і випустити довгий кінець.
І, до речі, найкраще обирати вироби з вовняної нитки, які подарують вам тепло.

ШАРФИ-ОВЕРСАЙЗ
ПРОДОВЖУЮТЬ
ПІДКОРЮВАТИ СВІТ
Довгі широкі моделі все
ще в тренді. Щоб стильно виглядати, таку річ краще зігнути й
обмотати ним шию кілька разів,
створюючи ефект багатошаровості. Це можуть бути як однотонні
вироби, так і варіанти з принтами.
На особливу увагу заслуговують
шарфи в клітинку, бо вона зараз
дуже популярна.
Джерело: glavred.info.
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l КОРИСНІ ПОРАДИ
Фото superagronom.com.

спосіб зберігання нелущеної
квасолі — так робили наші бабусі й прабабусі, і жучки фактично ніколи не заводилися.
Якщо ж додатково перекласти
стручки ще й сухими стеблами
кропу — відмінний результат
гарантовано. Дехто з цією метою використовує деревний
попіл — пересипана ним нелущена квасоля також чудово
зберігається.

“
Аби у квасолі не завелися шкідники
З такою неприємністю нерідко стикаються господині після тривалого зберігання цих
бобових. Звісно, продірявлений жучками продукт уже не придатний до вживання.
Запобігти проблемі допоможуть перевірені засоби
олод. Якщо ви зібрали
ще не дуже спілу квасолю, але хочете, щоб
вона зберігалася тривалий
час, то найкращий варіант —
заморозити її. До речі, у морозилці багато хто тримає і сухі
бобові — так вони стовідсотково захищені від появи жучків. Однак не всі мають у камері достатньо місця. Що ж робити? Непогано зберігається
квасоля на холоді: можна тримати її в коморі, льосі, навіть
у шухляді холодильника, що
призначена для овочів.
Коли ж і з холодильни-

Х

сушіть. У таких мішечках суха
квасоля добре зберігатиметься навіть упродовж року.
Спеції. Якщо ви звикли
тримати урожай цих бобових
у скляних банках, закриваючи
металевими кришками, що закручуються, чи простими капроновими, додайте у слоїк
прянощів — вони зовсім
не до вподоби шкідникам.
Покладіть разом із квасолею
зубочки часнику, лаврове листя, гвоздику — це допоможе
захистити її від жучків.
Горище. Це перевірений
навіть не роками, а віками

ком проблема, спробуйте
для профілактики потримати добре висушену квасолю
в морозильній камері 2–3 дні.
Потому дістаньте, просушіть
за кімнатної температури від
конденсату, що утворився,
і зсипте в банки або пластикові пляшки. Причому тара має
бути ретельно просушена.
Сіль. Досвідчені господині
радять ще й такий спосіб: пошийте торбинки з бавовняної
тканини чи полотна, вимочіть
їх протягом 2 годин у насиченому соляному розчині (1 скл.
солі на 1 л води) і ретельно виР

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ
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Зібрану суху
квасолю злегка
підсушують
у духовці (при
50–60 градусах),
це знищує
личинки
шкідників.

Теплова обробка. Зібрану суху квасолю злегка підсушують у духовці (при 50–
60 градусах), це знищує личинки шкідників, а після того
зсипають у сухі пластикові
пляшки і зберігають у коморі.
Але такий спосіб не підходить
для бобових, призначених
на насіння, тож, користуючись
ним, не забудьте відкласти достатню кількість стручків окремо, щоб навесні мали чим
садити.
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l ХОЧЕТЕ — ВІРТЕ, ХОЧЕТЕ — ПЕРЕВІРТЕ!

l ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ

Щоб кожному
смакувало

Нехай москалі хлебчуть щі.
А борщ — таки український!

Борщ має безліч варіантів. Якщо ви вирішили
пригостити цим наїдком обранця, але не
знаєте, яким рецептом скористатися, спробуйте
з’ясувати це за зодіакальною приналежністю,
адже представники кожного знаку мають схожі
уподобання
вен. Його борщ — пікантний. І щоб копченостей було так само багато, як овочів. Овен їсть борщ
дуже гарячим і недолюблює у
ньому свіжої зелені, а от сметана чи майонез — обов'язкові.
Є у цього знака ще одна особливість: він вважає вчорашню
страву абсолютно непридатною
до вживання. Тільки свіженьке
йому подавай!
Телець. Для нього в ідеальному борщі овочі мають залишатися трішки хрусткими. А
максимум задоволення — якщо
до страви є свіжі пампушки з
часником. Телець майже завжди
тягнеться до сільниці, а також не
визнає жодних пакетиків швидкого приготування, борщ має
бути «з городу», натуральним.
Близнюки. Ул ю б л е н и й
борщ Близнюків далекий від
класичного. Звісно, в ньому має
бути буряк, але загалом це щось
дуже цікаве, бо там можуть опинитися качка, гриби, гарбуз,
рис… Крім того, смаки цього
знака мінливі: взимку більше
смакує пряний, жирний борщ,
а влітку й навесні його тягне до
холодників із зеленню.
Рак. Він любить вегетаріанський борщ. І не тому, що прихильник дієти — просто цінує
тонкий смак овочів: квасолі,
болгарського перцю, селери.
Можна додати й чорнослив —
Рак не проти оригінальності. А
ще він ніколи не замовить цю
страву у забігайлівці: борщ для
нього — щось інтимне, родинне. Якщо Рак прийняв запрошення «на тарілочку борщу»,
значить, він готовий до якісно
нового рівня стосунків.
Лев. Їстиме борщ на сніданок або вечерю, але чомусь не
в обід. Оцінить ефектну подачу
страви — наприклад, у розписному горщику. Влітку Лев обере борщ із молодою капустою,
в інші сезони — з квашеною.
Цей знак не дуже любить хліб,
але не відмовиться від борщу з
пампушками чи галушками.
Діва. У деяких аспектах цей
знак проявляє неабияку впертість: має улюблені варіанти, а
іншого — хоч воно від шефа з
мішленівського ресторану — не
сприймає. Тож його не спокусити ніяким борщем, окрім приготованого за маминим рецептом.
І бажано, щоб у страві все було
екологічно чистим.
Терези. Борщ для цього знака — їжа, з якою не зрівняється

О

нектар з Олімпу. Однак зажарка на маргарині все безнадійно
зіпсує — смажте на салі або
вершковому маслі. Є ще один
секрет смачного борщу для Терезів — це яловичина чи курка.
А також вони люблять додавати
побільше сметани.
Скорпіон. Його борщ вирізняється добротністю — жирний
«аж ложка стоїть» і неодмінно з
м’ясною кісточкою. Цей знак не
любить напівфабрикатів, тому
ніякої томатної пасти — тільки
свіжі помідори. Заради того,
щоб власноруч приготувати
борщ, він готовий покинути всі
справи. А той, кому Скорпіон
довірить бути помічником, —
дорога для нього людина.
Стрілець. Предс тавник
цього знака любить борщ із мінімумом компонентів, з крупно
нарізаними овочами та м’ясом.
Буряк підійде і з баночки «на
зиму», а капуста обов’язково
має бути свіжою. І є у Стрільця
ще одна примха: йому апріорі
здається не вартим уваги блідий борщ — повинен бути червоним, як рубін.
Козеріг. Цей знак не є великим прихильником кухонних
клопотів. Він спокійно поставиться і до заготовок для борщу на зиму, і до того, що вдома нема морквини чи капусти
— приготує борщ і без них. А
щодо м'яса — воно має бути в
надлишку. Козеріг їстиме борщ
і на третій, і на четвертий день
— вважає, що ця страва з часом
стає тільки смачнішою.
Водолій. Загалом Водолії не
вибагливі, та по–справжньому
насолоджуватимуться борщем,
у якому продумані приправи.
Розмарин, чебрець, фенхель,
гірчиця солодка — все це їм до
смаку. Але категорично не подобається цибуля в цій страві.
У періоди ж особливої вередливості (а вони властиві цьому знаку) забажається в борщі
круп — рису чи перловки, а замість хліба — твердих, як граніт,
сухариків.
Риби. Їм смакує наваристий
борщ зі шматочками жирного
м'яса. Побільше моркви і цибулі, а картопля повинна майже розваритися. Не терплять
Риби ніяких білих коренів, зате
полюбляють заправити борщ
товченим салом із часником
чи притрусити зеленою цибулькою.
Джерело:
foodandmood.com.ua.

Фото facebook.com/borscht.series.

Закінчення. Початок на с. 1
Надія АНДРІЙЧУК

«ЦЕ ПЕРШИЙ ЕЛЕМЕНТ,
ЯКИЙ ОБ’ЄДНУЄ
ВСЮ КРАЇНУ»
Своєрідним підсумком кампанії стало те, що на початку жовтня
команда Клопотенка надала експертній комісії результати свого
дослідження, а також 5 літрів самого наїдку. «До списку Мінкультури дотепер входили зразки,
притаманні окремим регіонам.
Це перший елемент, який об’єднує всю країну», — каже учасниця
проєкту Марина Соботюк.
Тож перший крок зроблено —
до Національного переліку елементів нематеріальної культурної
спадщини України за рекомендацією Експертної ради при Міністерстві культури та інформаційної політики включено культуру
приготування українського борщу. Наступний — за урядом: у
2021-му Кабмін планує подати матеріали в ЮНЕСКО. Проте не відомо, як далі розвиватимуться події,
бо від України вже надійшла заявка щодо кримськотатарського
орнаменту і рішення у цій справі
ще не прийняте. Тож борщу доведеться зачекати завершення
розгляду попередньої заявки, що
зазвичай триває два роки.

«БОРЩОВА БИТВА»
УКРАЇНИ — «ЧАСТИНА
ВІЙНИ ЗА ПРИВЛАСНЕНУ
МОСКВОЮ ЇЇ НАЦІОНАЛЬНУ
ІДЕНТИЧНІСТЬ»
У Росії, звісно, не визнають
нашу країну батьківщиною цієї
страви. Більше того, кампанія команди Клопотенка викликає там
бурю емоцій і в кулінарній спільноті, і на найвищих владних рівнях. Так, «Российская газета», що є
урядовим виданням, вже наступного дня після ухвалення експертною радою рішення назвала
український крок «новою підставою для міжнародного скандалу»,
а колишній радник Путіна Владислав Сурков ще наприкінці лютого
заявляв: «України нема. Є українство, тобто специфічний розлад
умів, дивним чином доведений
до крайніх ступенів захоплення
етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави.
Борщ, Бандера, бандура є. А нації
немає». Однак емоції — то не аргумент.
І, оскільки доказів бракує, росіяни готові запропонувати українцям «нічию». Зокрема, ресторатор Борис Акімов стверджує, що
борщ насправді «не належить
нікому». Вторить йому і Віктор

Першою стравою, яку під керівництвом тата приготував Євген Клопотенко
у 7–8 років, був борщ. Цей варіант відтворили в останній серії проєкту
«Борщ. Секретний інгредієнт». І хоч у пошуках ідеального рецепта цієї
страви шеф-кухар об’їздив усю Україну, все ж найкраще смакує вдома,
у колі найрідніших людей.

Бєляєв, який 30 років працював
на кухні Кремля, а нині є президентом Російської кулінарної
асоціації. «Найважливіше, що ми
їмо разом і смакуємо наші страви.
Знаєте, коли люди за обіднім сто-

“

Борщ посідає
особливе місце
у шкалі нашої
самоідентифікації —
так само,
як шампанське
у Франції чи піца
в Італії.

лом, гармати мовчать», — каже
він. Але, як зазначає Washington
Post, для України такий компроміс
абсолютно неприйнятний.
Відрадно, що на Заході розцінюють ці зусилля України як частину ширшого процесу. «Спроби
України домогтися міжнародного визнання, що борщ походить
з її земель, — це частина війни
за привласнену Москвою її національну ідентичність. Це черговий
крок в українських зусиллях дистанціюватися від Росії, чиї твердження про історію, культуру,
мову і навіть кулінарію часто затьмарюють українські на світовій

арені», — пише видання Atlantic
Council, що присвятило цьому питанню ґрунтовну публікацію.

«ЇЖА, ЯК І МОВА, —
ТО КУЛЬТУРНИЙ БАСТІОН»
Комусь такі перипетії можуть
здатися бурею у склянці води:
мовляв, на часі вирішення значно важливіших проблем. Та насправді, як стверджують фахівці,
ця ініціатива відображає «великий історичний процес у країні,
яка хоче вибратися з міжнародної тіні», тож нема нічого дивного
в тому, що це може стати навіть
причиною напруження у міжнародних відносинах і «те, що раніше кипіло на малому вогні, тепер
може перелитися через краї».
Експерт із соціальної антропології Маріанна Душар, яка пише
книгу про борщ, пояснює: «Їжа,
як і мова, — це перший і останній
культурний бастіон. Ми виростаємо з ними, асоціюємо себе з ними.
Країни спілкуються з іншими країнами через кухню».
Борщ посідає особливе місце у шкалі нашої самоідентифікації — так само, як шампанське
у Франції чи піца в Італії. Українці
вважають борщ своїм і докладають зусиль, аби світ це визнав.
За матеріалами
unian.ua, bbc.com,
galychyna.if.ua,
ua.korrespondent.net.

www.volyn.com.ua
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

«То ось яке воно –
приворотне зілля!..»
На цю фразу під зображенням тарілки червоного борщу натрапила в інтернеті. Жарт,
звичайно. Але... щось-таки у цьому є! Бо ще не бачила чоловіка, який би відмовився
від нашої улюбленої традиційної страви. Може, саме тому борщ упродовж століть
залишається візитною карткою української кухні.
Кажуть, скільки господинь – стільки й рецептів борщу. Та попри це, кожен регіон
має свої секрети його приготування. На Чернігівщині варять із грибними «вушками»
і називають «переяславським», полтавчани – на основі курячого бульйону з
традиційними для краю галушками. На Житомирщині наїдок має 2 різновиди:
«поліський» (із в’яленими в’юнами та грибами) і «коростенський» (із сухофруктами).
Галичани в давнину готували цю страву дуже рідкою, без картоплі, тільки з буряка,
приправляли засмажкою, а підкислювали вишневим чи яблучним соком. Та по всій
Україні борщ здавна вважався символом міцної родини: всі інгредієнти у полив’яному
горщику варяться, киплять у печі, мліючи, передають свої аромати і смаки один
одному, стаючи єдиним цілим – багатим, наваристим, густим і ситним
Фото foodandmood.com.

КЛАСИЧНИЙ
Інгредієнти: 2 л води, 400 г свинини або яловичини на кістці, 4–5 картоплин, 2 середні буряки,
1 морквина, 3 цибулини, 350 г свіжої капусти, 2
ст. л. томатної пасти, 4–5 ст. л. соняшникової олії,
дрібка лимонної кислоти, сіль, лавровий лист, зелень – до смаку.
Приготування. Для бульйону влити в каструлю 2 л води, вкинути промите м’ясо, на середньому вогні довести до кипіння, зняти піну,
накрити кришкою і варити на слабкому вогні годину-півтори. Тим часом приготувати засмажку.
Буряк натерти на грубій тертці, моркву – на середній, цибулю покраяти кубиками. У сковороді
розігріти олію, висипати цибулю, підсмажити до
м’якості, додати моркву, пасерувати 5 хвилин.
Потому всипати буряк (для надання страві гарного насиченого кольору його можна притрусити
лимонною кислотою або збризнути соком свіжого лимона). Протушкувати овочі 10–15 хвилин,
додати томатну пасту, перемішати й смажити ще
5–7 хвилин. З каструлі вийняти м’ясо і викласти
на тарілку, щоб схолонуло. У бульйон вкинути
нашатковану капусту, через 7–10 хвилин додати
нарізану соломкою картоплю. М’ясо відділити від
кістки, покраяти на порційні шматки і всипати в
борщ. Посолити, заправити засмажкою, покласти
лавровий лист і дрібно посічену зелень і варити
під кришкою до готовності. Подавати борщ зі сметаною та зеленню.

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НА ГРУШКАХ
Інгредієнти: 100 г сушених груш, 2–3 буряки,
5–7 картоплин, 3 ст. л. пшона, по 2 великі цибулини та морквини, по 200 г капусти і ріпи (або селери), 1 скл. квасолі, по 1 корінцю пастернаку та
петрушки, 1 ст. л. томатної пасти (або 1 скл. квашених помідорів), 1 ст. л. оцту (чи лимонного соку),
спеції, 150 мл олії, 150 г сала з часником.
Приготування. Грушки промити, залити 2 л
води, довести до кипіння і варити 20–30 хвилин,
вибрати їх шумівкою, у відвар всипати заздалегідь
замочену квасолю, варити до готовності. Пшоно
добре промити, залити 0,5 л води і зварити рідку
кашу. Цибулю дрібно порізати кубиками, решту
овочів натерти. Підсмажити до золотистого кольору цибулю, всипати моркву, селеру, петрушку,
пастернак, протушкувати до м’якості, додати буряк і оцет, готувати під кришкою, поки буряк не
зм’якне. Якщо рідини замало, доливайте по ложці.
Додати томатну пасту, трошки води і ще протушкувати. До майже звареної квасолі вкинути картоплю, нарізану кубиками, згодом – нашатковану капусту. Коли картопля буде готовою, додати
тушковані буряки та пшоно, залишити мліти на
плиті 30–40 хвилин. Борщ пісний, але за бажанням до нього можна покласти сметани або сала з
часником: шматочок його дрібно порізати, додати
подрібнений часник та потовкти у ступці до однорідної маси, покласти на сковорідку, влити рідини
з борщу, розмішати й кинути назад у каструлю.

ІЗ ЧОРНОСЛИВОМ, КВАСОЛЕЮ ТА КОПЧЕНОЮ ГРУДИНКОЮ
Фото foodandmood.com.
Інгредієнти: 0,5 кг курятини, 2 стебла селери, 1 ріпчаста жовта цибулина, 1 кг буряків, 3 морквини, 1 головка часнику, пучок
петрушки, 2 червоні цибулини, 400 г помідорів, 200 г чорносливу,
2 скл. квасолі, 50 мл олії, 400 г капусти, 200 г копченої свинячої
грудинки, лавровий лист, сіль, чорний перець – за смаком.
Приготування. Квасолю попередньо замочити на кілька годин, потому перебрати і зварити майже до готовності. Промиту
курятину разом із цибулиною, морквиною і селерою поставити
на вогонь, після закипання зібрати шумовиння, тоді додати стебла петрушки, лавровий лист, перець горошком і варити бульйон до готовності, після чого процідити. Буряк, моркву капусту
нарізати соломкою. Грудинку покраяти дрібними кубиками, а
червону цибулю – півкільцями. Розігріти пательню й обсмажити
грудинку з невеликою кількістю олії, потім почергово всипати
цибулю, моркву і буряк. Коли овочі стануть м’якими, додати нарізані помідори й чорнослив і тушкувати
10–12 хвилин. У киплячий бульйон перекласти зажарку, додати капусту і варити близько пів години. Тоді
всипати квасолю, посолити, поперчити і варити ще хвилин 10. Насамкінець додати подрібнений часник
і посічену зелень петрушки.

ПОЛТАВСЬКИЙ ІЗ ГАЛУШКАМИ
Фото cookery.com.ua.
Інгредієнти: для борщу —
1 червоний буряк, 1 маленька капустина, 6–8 картоплин, 1 морквина, 1 цибулина, 1 невеликий корінь
петрушки, 100 г сала, 30 г смальцю,
1–2 ст. л. томатної пасти, 1 ст. л цукру, 1 ст. л. оцту, 1 кг курятини, сіль,
перець, зелень кропу або петрушки — за смаком, лавровий лист; для
галушок — 60 г пшеничного борошна, 1 яйце, 90 мл води чи бульйону,
сіль до смаку.
Приготування. Промите м’ясо
нарізати порційними шматками, скласти в каструлю, залити водою і поставити на плиту. Після закипання зменшити вогонь, накрити кришкою і варити до готовності, періодично знімаючи піну. Тим часом буряки почистити,
промити, нарізати соломкою завтовшки близько 5 мм і довжиною 4–5 см,
всипати в розігріту сковороду зі смальцем і смажити, помішуючи, 13–15 хвилин, потому влити в пательню 0,5 л води, зменшити температуру майже
до мінімуму і тушкувати пів години під закритою кришкою, тоді додати оцет
і готувати ще 30 хвилин. Картоплю нарізати середніми кубиками, капусту
пошаткувати соломкою, цибулю покраяти дрібними кубиками, моркву та петрушку натерти на крупній тертці. Зелень дрібно посікти. Свіже сало нарізати кубиками або соломкою товщиною до 1 см, обсмажити до золотистої
скоринки. Додати до нього кубики цибулі, пасерувати 2–3 хвилини, а тоді
ще разом із тертою морквою 5–7 хвилин. У майже готову заправку покласти
томатну пасту, протушкувати 2 хвилини і зняти з плити. До готового м’ясного
бульйону вкинути тушкований буряк. Після закипання додати картоплю,
капусту, а через 10–15 хвилин — заправку, цукор, лавровий лист, посолити-поперчити за смаком. Варити борщ до готовності, приблизно 10–15 хвилин, вимкнути плиту, накрити каструлю кришкою і дати страві настоятися
пів години. А тим часом приготувати галушки. На одну конфорку поставити
3-літрову каструлю з 1 л води, щоб грілася. На другу — невеликий сотейник
з 90 мл води, коли вона закипить, всипати третину просіяного пшеничного
борошна і ретельно перемішати дерев’яною лопаткою. Зняти з плити, охолодити до кімнатної температури. Тоді додати яйце, сіль, ввести борошно,
вимішати до однорідної, злегка липкої маси без грудок. Коли вода у великій
каструлі закипить, присолити її і, набираючи чайною ложкою тісто, опускати
його в окріп. Варити галушки до готовності близько 10 хвилин, вибрати шумівкою в глибоку миску. Борщ налити у глибокі тарілки, покласти в кожну порцію по 5–7 галушок, заправити за смаком сметаною і посипати зеленню.

l

АНЕКДОТИ ДО ТЕМИ

Учені дослідили, що кожна каструля борщу продовжує тривалість
шлюбу як мінімум на добу.
***
Борщ для чоловіка – як «Рафаелло» для жінки: ЗАМІСТЬ ТИСЯЧІ СЛІВ!
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l КІНОЗАЛ

Помер «головний» Джеймс Бонд
Фото cripo.com.ua.

31 жовтня, на 91-му році
пішов із життя легендарний
шотландський актор Шон Коннері,
який зіграв головну роль у семи
фільмах про Агента 007

ІНТЕР
05.20, 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» 09.35,
18.00, 19.00, 03.10 Ток-шоу
«Стосується кожного» 10.35,
12.25 Т/с «Детектив Ренуар»
15.45 «Чекай на мене. Україна»
20.00 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Речдок. Особиста справа»
00.00 Т/с «СБУ. Спецоперація»
02.00 Х/ф «ВСЬОГО
ОДИН ПОВОРОТ» 04.55
«Телемагазин»

Лія ЛІС
сього актор знявся у більш як
70 стрічках. Серед його нагород є «Оскар» та «Золотий глобус», щоправда, їх він отримав не за
Бонда, а за створення образу Джима
Мелоуна в гангстерській драмі «Недоторканні».

У

“

06:00 «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 «Життя відомих
людей 2020»
11:25, 12:20 «Життя відомих
людей»
13:10, 14:20, 15:20 «Міняю
жінку»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «СидОренкиСидорЕнки 2»
22:45 «Гроші 2020»

УКРАЇНА

У віці 59 років Шон Коннері став
найстарішим актором, якого
американський журнал «People»
коли-небудь удостоював статусу
секс-символа.

ЦІКАВО, ЩО:
Першою професією, яку обрав актор, був молочник.
Коннері служив у військово–морському флоті Великої Британії, де зробив
собі два тату на правій руці: «Шотландія
назавжди» та «Мама і тато».
 У віці 59 років Шон Коннері став

Здавалось, роки над ним не мають влади…

найстарішим актором, якого американський журнал «People» коли–небудь
удостоював статусу секс–символа. Актор сприйняв цю новину без особливого ентузіазму: «Все це минуще, скоро
мене звідси скинуть молодші та гарніші
хлопці». Але рівно через 10 років — у
1999–му — той самий журнал, підбиваючи підсумки, назвав Шона найсексуальнішим чоловіком ХХ століття.
У ході опитування у 2020 році британським виданням RadioTimes, Агент
007 у виконанні Шона Коннері був визна-

ний найкращим Бондом з усіх зіграних.
У липні 2000 року Шон Коннері отримав від англійської королеви Єлизавети II титул сера і був посвячений у лицарі.
Актор двічі був у шлюбі. Спочатку
з австралійською актрисою Даян Силенто, а потім — із французькою художницею Мішелін Рокбрюн. Має сина лише від
першого шлюбу.
 Шон Коннері був активним членом Шотландської націоналістичної партії і виступав за незалежність Шотландії
від Англії.

ВІВТОРОК, 17 ЛИСТОПАДА
1+1
06:00 «Життя відомих людей»
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, 14:15, 14:35 «Міняю
жінку»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «СидОренки-СидорЕнки
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»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок. Сімейна хроніка» 18.00,
19.00, 03.25 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці» 21.00
Т/с «Речдок. Особиста справа»
00.00 Т/с «СБУ. Спецоперація»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:50 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»
21:35 Футбол. Ліга Націй УЄФА
Швейцарія - Україна

СТБ

21:25 Т/с «Козаки. Абсолютно
брехлива історія»
23:20 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ»

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»
12:00 М/ф «Іван Царевич і Сірий
вовк 2»
13:20 Суперінтуїція 12+
15:00 Хто зверху? 12+
17:00, 19:00 Кохання на виживання
16+
21:00 Х/ф «ВСТИГНУТИ ЗА
ДЖОНСАМИ»
23:10 Х/ф «МАНДРИ ГУЛЛІВЕРА»

05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:30, 23:00 Т/с «Доктор Хаус»
07:10 Т/с «Комісар Рекс»
10:15 «МастерШеф
Професіонали» 12+
13:00, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:35 Т/с «Слід»
МЕГА
18:05 «СуперМама»
06.00 Бандитський Київ
19:05 «Таємниці ДНК» 16+
08.40, 01.50 Правда життя
20:10, 22:45 Т/с «Продається
09.50, 00.40 Речовий доказ
будинок із собакою»
11.00, 17.50 Дика природа
Чилі
ICTV
12.00 Найекстремальніший
05:35, 20:20 Громадянська
13.00 Скарб.UA
оборона
13.50, 19.50 Фантастичні
06:30 Ранок у великому місті
історії
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
14.50 Повітряні воїни
15.50, 21.50 Сучасні дива
Факти
16.50 Гнів небес
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
18.50 Україна: забута історія
10:10 Секретний фронт
20.50 Бойовий відлік
10:55, 13:15 Х/ф «НАЗАД У
22.40 Мадагаскар
МАЙБУТНЄ»
23.40 Земні катаклізми
13:50, 16:15 Х/ф «НАЗАД У
МАЙБУТНЄ-2»
К-1
16:20 Х/ф «НАЗАД У
08:00 М/с «Юху та його друзі»
МАЙБУТНЄ-3»

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, 23:30 Т/с «Шуша»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»

05:35, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
07:20 Т/с «Комісар Рекс»
10:25 «МастерШеф
Професіонали» 12+
13:00, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:35 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Детектор брехні» 16+
20:10, 22:45 Т/с «Продається
будинок із собакою»

ICTV
05:00 Еврика!
05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Громадянська оборона
06:00, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Секретний фронт
11:45, 13:15 Х/ф «СМЕРЧ»
14:25, 16:15 Х/ф «ТАКСІ-4»
16:35 Х/ф «ТАКСІ-5»
20:10, 21:20 Х/ф «ВІЙНА
БОГІВ»
22:45 Свобода слова

16.00, 21.45 Сучасні дива
18.50 Україна: забута історія
20.45 Бойовий відлік
22.40 Мадагаскар
23.40 Земні катаклізми
02.50 Великі українці

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його
друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
11:00 Х/ф «СИЛАЧ САНТАКЛАУС»
12:50 Х/ф «КРАДЕНЕ
ПОБАЧЕННЯ»
14:25 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
16:30 Т/с «Я - зомбі»
20:00 «Орел і Решка. Дива
світу»
22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
23:50 Х/ф «ДЕВ’ЯТКИ»

2+2

06:00 «Джедаі 2019»
06:10, 19:25 Т/с «Опер за
НОВИЙ КАНАЛ
викликом-3»
10:05 «Загублений світ»
06:00, 07:15 Kids’ Time
14:05 Х/ф «ЛІТАК ПРОТИ
06:05 М/с «Майлз із
ВУЛКАНА»
майбутнього»
15:50 Х/ф «ВОДЯНИЙ
07:20 Вар’яти 12+
СВІТ»
08:30 Lе Маршрутка
09:30, 19:00 Супер Топ-модель 18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
по-українськи 16+
12:00 М/ф «Іван Царевич і Сірий 20:30, 21:30 Т/с «Ангели»
22:30 Т/с «Кістки-5»
вовк»
14:00 Х/ф «КАПІТАН МАРВЕЛ»
ФУТБОЛ-1
16:20 Х/ф «ЧОРНА ПАНТЕРА»
21:30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ» 07:45, 13:05 «Ліга Націй.
23:00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ Матч-центр» 08:40 Нідерланди
- Боснія і Герцеговина. Ліга Націй
2»
УЄФА 10:30 «Великий футбол»
МЕГА
11:15 Бельгія - Англія. Ліга
Націй УЄФА 13:35, 22:50 Огляд
06.00 Бандитська Одеса
2-го ігрового дня. Ліга Націй
08.40, 01.50 Правда життя
УЄФА 13:55 Італія - Польща.
09.50, 00.40 Речовий доказ
11.00, 17.50 Дика природа Чилі Ліга Націй УЄФА 15:40, 22:30
Футбол NEWS 16:00 Швеція 12.00, 16.50
Хорватія. Ліга Націй УЄФА 17:50
Найекстремальніший
13.00 Скарб.UA
Ліга Націй УЄФА. Огляд туру.
13.55, 19.45 Фантастичні
Прем’єра 18:45, 21:40 «Головна
історії
команда» 19:50 Німеччина 14.55 Повітряні воїни
Україна. Ліга Націй УЄФА

СЕРЕДА, 18 ЛИСТОПАДА
08:30 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
10:50, 23:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12:40, 20:00 «Орел і Решка. Дива
світу»
14:40, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16:30 Т/с «Я - зомбі»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:10 Т/с «Команда А-2»
08:05 Х/ф «ЧОРНИЙ ОРЕЛ»
09:55, 17:15 «Загублений світ»
13:30 Х/ф «ВТЕЧА З ЛОСАНДЖЕЛЕСА»
15:25 Х/ф «КІКБОКСЕР»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Опер за викликом-3»
20:20, 21:20 Т/с «Ангели»
22:20, 23:55 Т/с «Кістки-5»

ФУТБОЛ-1
06:00, 16:00 Швейцарія - Іспанія.
Ліга Націй УЄФА 07:50 Огляд
2-го ігрового дня. Ліга Націй
УЄФА 10:00, 15:40 Футбол NEWS
10:20, 18:40 Німеччина - Україна.
Ліга Націй УЄФА 12:10 «Великий
футбол» 12:55 Ліга Націй УЄФА.
Огляд туру 13:50 Бельгія - Англія.
Ліга Націй УЄФА 17:50 Огляд 1-го
ігрового дня. Ліга Націй УЄФА
20:30, 22:30, 23:40 «Головна
команда» 21:35 LIVE. Швейцарія Україна. Ліга Націй УЄФА

1+1
06:00 «Життя відомих людей»
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, 14:20, 14:45 «Міняю
жінку»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «СидОренки-СидорЕнки
2»
22:45, 23:45 «Світ навиворіт 11:
Китай»

ІНТЕР
05.20, 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. Сімейна хроніка» 18.00,
19.00, 03.25 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці» 21.00
Т/с «Речдок. Особиста справа»
00.00 Т/с «СБУ. Спецоперація»

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, 23:30 Т/с «Шуша»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:30, 23:05 Т/с «Доктор Хаус»
07:20 Т/с «Комісар Рекс»
10:20 «МастерШеф
Професіонали» 12+
13:00, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:35 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Про що мовчать жінки» 16+
20:10, 22:45 Т/с «Другий шанс на
перше кохання»

ICTV
05:35, 10:10 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
11:45, 13:15 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ»
14:35, 16:15 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ В
АМЕРИЦІ»
17:45 Т/с «Коп з минулого»
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Козаки. Абсолютно
брехлива історія»

23:20 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ-3:
ПОВСТАННЯ ЛІКАНІВ»

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»
11:50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ»
13:20 Хто проти блондинок? 12+
15:20 Хто зверху? 12+
17:20, 19:00 Діти проти зірок
20:50 Х/ф «ЛІГА ВИДАТНИХ
ДЖЕНТЛЬМЕНІВ»
22:50 Х/ф «БІЙНЯ В ОФІСІ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.30, 01.50 Правда життя
10.10, 00.40 Речовий доказ
11.20 Боротьба за виживання
12.20 Найекстремальніший
13.20 Скарб.UA
14.10, 19.55 Фантастичні історії
15.05 Повітряні воїни
16.00, 21.50 Сучасні дива
16.55 Гнів небес
17.55 Дика природа Чилі
18.55 Україна: забута історія
20.50 Бойовий відлік
22.40 Мадагаскар
23.40 Земні катаклізми

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:30 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»

10:50 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12:40, 20:00 «Орел і Решка. Дива
світу»
14:40, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16:30 Т/с «Я - зомбі»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:10 Т/с «Команда А-2»
08:00 Х/ф «ЖИТТЯ ОБМАНУ»
09:50, 17:15 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ГОРЕЦЬ-2»
15:25 Х/ф «ГОРЕЦЬ-3»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Опер за викликом-3»
20:20, 21:20 Т/с «Ангели»
22:20, 23:55 Т/с «Кістки-5»

ФУТБОЛ-1
06:55, 13:55 Франція - Швеція.
Ліга Націй УЄФА 08:40 Огляд 1-го
ігрового дня. Ліга Націй УЄФА
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Іспанія - Німеччина. Ліга
Націй УЄФА 12:10 U-21. Україна
- Півн. Ірландія. Відбір до ЄВРО2021 16:00 Швейцарія - Україна.
Ліга Націй УЄФА 17:50 «Головна
команда» 18:40, 21:20 Топ-матч
18:50 LIVE. Вірменія - Півн.
Македонія. Ліга Націй УЄФА 20:55
«AUTO ГОЛ!» 2 сезон. 5 епізод (В.
Зінченко) 21:35 LIVE. Польща Нідерланди. Ліга Націй УЄФА 23:40
Бельгія - Данія. Ліга Націй УЄФА.
Прем’єра

П’ЯТНИЦЯ, 20 ЛИСТОПАДА

ЧЕТВЕР, 19 ЛИСТОПАДА
1+1

СТБ

06:00 «Життя відомих людей»
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, 14:15 «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»

05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:35, 23:05 Т/с «Доктор Хаус»
07:15 Т/с «Комісар Рекс»
10:15 «МастерШеф
Професіонали» 12+
13:00, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:35 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Другий шанс на
перше кохання»

ІНТЕР

ICTV
05:35 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 Секретний фронт
12:35, 13:15 Х/ф «ВІЙНА БОГІВ»
15:05, 16:15 Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Коп з минулого»
20:20 Анти-зомбі
21:25 Т/с «Козаки. Абсолютно
брехлива історія»
23:20 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ-4:
ПРОБУДЖЕННЯ»

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. Сімейна хроніка» 18.00,
19.00, 03.25 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці» 21.00
Т/с «Речдок. Особиста справа»
НОВИЙ КАНАЛ
00.00 Т/с «СБУ. Спецоперація»
06:00, 07:15 Kids’ Time
02.10 Х/ф «ПОЇЗД ПОЗА
06:05 М/с «Майлз із майбутнього»
РОЗКЛАДОМ»
07:20, 13:00 Вар’яти 12+
09:00 Т/с «Мерлін»
УКРАЇНА
11:10 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ 2»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
15:00, 19:00 Хто зверху? 12+
Україною
21:00 Х/ф «САМОТНІЙ
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
РЕЙНДЖЕР»
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
МЕГА
10:30 Реальна містика
06.00
Бандитський
Київ
12:30 Агенти справедливості 12+
08.35, 01.50 Правда життя
14:30, 15:30 Історія одного
09.45, 00.40 Речовий доказ
злочину 16+
10.55, 17.50 Боротьба за
17:00 Т/с «Відважні»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна» виживання
11.55 Найекстремальніший
21:00 Т/с «Шуша»
12.55 Скарб.UA
23:20 Слідами

13.50, 19.50 Фантастичні історії
14.50 Вирішальні битви 2 світової
15.55, 21.50 Сучасні дива
16.50 Гнів небес
18.50 Україна: забута історія
20.50 Бойовий відлік
22.40 Невідомий Китай
23.40 Земні катаклізми

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:30 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
10:50 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12:40, 20:00 «Орел і Решка. Дива
світу»
14:40, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16:30 Т/с «Я - зомбі»

2+2
06:00 Т/с «Команда А-2»
07:00 Х/ф «ТАКТИЧНА СИЛА»
08:45, 17:15 «Загублений світ»
13:45 Х/ф «НЕЗБАГНЕННЕ»
15:45 Х/ф «КАТАСТРОФА НА
АВІАЛІНІЇ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Опер за викликом-3»
20:20, 21:20 Т/с «Ангели»
22:20, 23:55 Т/с «Кістки-5»

ФУТБОЛ-1
07:50 «AUTO ГОЛ!» 2 сезон.
5 епізод (В. Зінченко) 08:15,
12:10, 22:50 Огляд 2-го ігрового
дня. Ліга Націй УЄФА 10:00,
15:40, 22:30 Футбол NEWS 10:20
Англія - Ісландія. Ліга Націй УЄФА
13:55 Вірменія - Півн. Македонія.
Ліга Націй УЄФА 16:00 Польща
- Нідерланди. Ліга Націй УЄФА
17:50 Ліга Націй УЄФА. Огляд туру.
Прем’єра 18:45, 21:40 «Головна
команда» 19:50 Швейцарія Україна. Ліга Націй УЄФА

СУБОТА, 21 ЛИСТОПАДА
1+1
06:00, 07:00 «Життя відомих людей
2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
15:00 Т/с «Свати»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 «Вечірній квартал 2020»
22:20 «Вечірній квартал»
23:15 «Світське життя. 2020»

16:55, 23:05 «Хата на тата» 12+
19:00 «МастерШеф» 12+

ICTV

05:05, 12:45, 18:45 Факти
05:30 Т/с «Копи на роботі»
06:30 Т/с «Вижити за будь-яку ціну»
08:10 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-3»
10:15 Х/ф «ЦАР СКОРПІОНІВ-5:
КНИГА ДУШ»
12:10, 13:00 Х/ф «ЦАР
СКОРПІОНІВ-3: КНИГА
ІНТЕР
МЕРТВИХ»
14:40 Х/ф «ЦАР СКОРПІОНІВ-4:
05.15, 03.30 «Орел і Решка.
У ПОШУКАХ ВЛАДИ»
Шопінг» 05.55 «Слово
16:40 Х/ф «ЦАР СКОРПІОНІВ-2:
Предстоятеля» 06.05 Х/ф
СХОДЖЕННЯ ВОЇНА»
«ЖАНДАРМ ТА ІНОПЛАНЕТЯНИ»
19:10 Х/ф «МУМІЯ»
08.00 «Шість соток» 09.00
21:10 Х/ф «ВЕЛИКА СТІНА»
«Готуємо разом. Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма» 11.10 23:00 Х/ф «ЛЮДИНА З
Х/ф «ГУСАРСЬКА БАЛАДА» 13.00
ЗАЛІЗНИМИ КУЛАКАМИ»
Х/ф «БІЛЕ СОНЦЕ ПУСТЕЛІ»
НОВИЙ КАНАЛ
14.45 Х/ф «НЕВЛОВИМІ
МЕСНИКИ» 16.20 Т/с «Голос
06:00, 07:15 Kids’ Time
з минулого» 20.00, 03.00
06:05 М/с «Майлз із майбутнього»
«Подробиці» 20.30 «Місце зустрічі» 07:20 Вар’яти 12+
22.10 Д/п «Нюрнберзький процес. 07:50, 10:00 Орел і Решка
Без права на помилування» 23.00
12:00 Lе Маршрутка
Х/ф «СПРАВА КОЛЛІНІ» 01.20
13:10 Хто зверху? 12+
Х/ф «ДІДЬКА ЛИСОГО» 04.45
15:10 М/ф «Альоша Попович і
Х/ф «СІМ НЯНЬОК»
Тугарин Змій»
16:50 М/ф «Добриня Микитич і
УКРАЇНА
Змій Горинич»
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
18:10 М/ф «Ілля Муромець і
07:30 Реальна містика
Соловей Розбійник»
08:00, 15:20 Т/с «Шуша»
19:50 М/ф «Три богатирі та
17:00, 21:00 Т/с «Розмінна монета»
Шамаханська цариця»
20:00 Головна тема
21:00 Х/ф «ПЕРШОМУ ГРАВЦЮ
23:15 Т/с «Свій чужий син»
ПРИГОТУВАТИСЯ»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:50, 10:55 Т/с «Другий шанс на
перше кохання»
07:50 «Неймовірна правда про
зірки»
12:55 Т/с «Продається будинок із
собакою»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.35, 01.00 Містична Україна
08.25 Історія українських земель
10.10 Речовий доказ
11.10, 00.00 Фантастичні історії
12.10 Крила війни

1+1
06:00, 11:25, 12:20, 14:20 «Життя
відомих людей»
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»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Ліга сміху 2020»
22:45 «Вечірній квартал 2020»

ІНТЕР
05.25, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.05 Т/с «Мене
звати Мелек 2» 12.25 Т/с «Пані
Фазілет і її доньки» 14.20, 15.20,
00.55 «Речдок» 16.15 «Речдок.
Особливий випадок. Сімейна
хроніка» 18.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці тижня» 21.00 Ток-шоу
«Мир і війна»

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 «Сімейний
портрет»
18:00 Гучна справа
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:05, 19:00, 22:45 «Холостячка»
12+

10:10, 23:50 «Як вийти заміж» 16+
11:15 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:25, 18:05 «Весільні драми»

19.50 Їжа богів
20.50 Бойовий відлік
22.40 Невідомий Китай
23.40 Земні катаклізми

К-1

ICTV

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
05:35 Громадянська оборона
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
06:30 Ранок у великому місті
10:15, 15:00, 22:00 «Орел і Решка.
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
Навколо світу»
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
12:10 Х/ф «ПРИКИНЬСЯ МОЇМ
10:10 Анти-зомбі
ЧОЛОВІКОМ»
11:05, 12:40, 13:15 Т/с «Вижити за
14:00 «Орел і Решка. Дива світу»
будь-яку ціну-3»
17:00 Х/ф «КРИХІТКА НА
15:20, 16:20 Скетч-шоу «На
МІЛЬЙОН ДОЛАРІВ»
трьох» 16+
19:45 Х/ф «БАНДИТИ»
17:15, 20:10 Дизель-шоу 12+
23:05 Скетч-шоу «На трьох-8» 16+

2+2

НОВИЙ КАНАЛ

06:00 «Джедаі 2019»
06:30 Т/с «Територія №8»
08:10, 17:20 «Загублений світ»
14:05 Х/ф «В ІМ’Я БЕН-ГУРА»
15:50 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР
І ЛИЦАРІ КРУГЛОГО
СТОЛУ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Х/ф «ПРИДОРОЖНІЙ
ЗАКЛАД»
21:50 Х/ф «ЧОРНА ВОДА»
23:50 Х/ф «СПЕКА»

06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз із майбутнього»
07:20 Вар’яти 12+
09:00 Суперінтуїція 12+
10:50 Кохання на виживання 16+
12:50 Аферисти в мережах 16+
13:50 Х/ф «САМОТНІЙ
РЕЙНДЖЕР»
16:50 Х/ф «ЛІГА ВИДАТНИХ
ДЖЕНТЛЬМЕНІВ»
19:00 Х/ф «КЛОНИ»
21:00 Х/ф «МІСТЕР І МІСІС
СМІТ»
ФУТБОЛ-1
23:10 Х/ф «СТРАШНІ ІСТОРІЇ
08:15 U-21. Україна - Півн.
ДЛЯ РОЗПОВІДІ В
Ірландія. Відбір до ЄВРО-2021
ТЕМРЯВІ»
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
МЕГА
10:20 Франція - Швеція. Ліга Націй
УЄФА 12:10 Польща - Нідерланди.
06.00 Бандитська Одеса
Ліга Націй УЄФА 13:55 Бельгія 08.40, 01.50 Правда життя
Данія. Ліга Націй УЄФА 16:00 Ліга
09.50, 00.40 Речовий доказ
Націй УЄФА. Огляд туру 16:55
11.00, 13.55 Фантастичні історії
Англія - Ісландія. Ліга Націй УЄФА
12.00 Найекстремальніший
18:45 Топ-матч 18:55 LIVE. Рух
13.00 Скарб.UA
14.55 Вирішальні битви 2 світової - Маріуполь. Чемпіонат України
16.00, 21.50 Сучасні дива
20:55 Огляд 1-го ігрового дня. Ліга
16.55 Гнів небес
Націй УЄФА 22:50 Чемпіонат Італії.
17.55 Мадагаскар
Передмова до туру 23:20 Іспанія 18.55 Україна: забута історія
Німеччина. Ліга Націй УЄФА

НЕДІЛЯ, 22 ЛИСТОПАДА
14.10 Невидиме навколо нас
16.00 Мадагаскар
17.00 Невідомий Китай
18.00 Ілюзії сучасності
21.00 Поховані секрети Біблії
01.50 Підроблена історія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
10:30 Х/ф «ПРИКИНЬСЯ МОЇМ
ЧОЛОВІКОМ»
12:20 Х/ф «БАНДИТИ»
14:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
09:25 «Джедаі 2020»
10:25 «Загублений світ»
13:15 Х/ф «ЛЮСІ»
15:00 Х/ф «12 РАУНДІВ»
17:00 Х/ф «12 РАУНДІВ-3:
БЛОКАДА»
18:45 Х/ф «АЗАРТНІ ІГРИ»
20:45 Х/ф «ПОВІТРЯНИЙ
МАРШАЛ»
22:45 Х/ф «ДЕЯКА
СПРАВЕДЛИВІСТЬ»

ФУТБОЛ-1
06:00 Бельгія - Данія. Ліга Націй
УЄФА 07:45, 18:10 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру 08:15 Франція
- Швеція. Ліга Націй УЄФА 10:00,
15:40, 22:30 Футбол NEWS 10:20
Рух - Маріуполь. Чемпіонат України
12:10 Швейцарія - Україна. Ліга
Націй УЄФА 13:55 Монако - ПСЖ.
Чемпіонат Франції 15:55 LIVE.
Кротоне - Лаціо. Чемпіонат Італії
17:55, 18:40, 20:55 Топ-матч 18:55
LIVE. Спеція - Аталанта. Чемпіонат
Італії 21:10 Фінали Ліги чемпіонів
(2007-2012) 21:40 LIVE. Ювентус Кальярі. Чемпіонат Італії 23:40 Ліга
Націй УЄФА. Огляд туру

1+1
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:30, 10:45 «Великі випуски з
Антоном Птушкіним 2»
11:50 «Світ навиворіт 11: Китай»
12:50 «Світ навиворіт»
18:15 «Українські сенсації 2020»
19:30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками
2020»

ІНТЕР
05.55 Х/ф «ЖАНДАРМ І
ЖАНДАРМЕТКИ» 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»
21.30 Х/ф «НЕВЛОВИМІ
МЕСНИКИ» 23.15 Х/ф «БІЛЕ
СОНЦЕ ПУСТЕЛІ» 01.00
«Речдок»

УКРАЇНА
06:50 Реальна містика
09:15 Т/с «Референт»
13:10 Т/с «Опікун»
17:00, 20:00 Т/с «Невипадкові
зустрічі»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
22:00 Т/с «Жінки на стежці війни»

23:05 «Детектор брехні»
16+

ICTV
05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:20, 12:45, 18:45 Факти
05:45, 09:30 Громадянська
оборона
06:35 Більше ніж правда
07:30 Анти-зомбі
08:30 Секретний фронт
10:25, 13:00 Т/с «Пес»
16:40 Х/ф «МУМІЯ»
21:20 Х/ф «ВЕНОМ»
23:20 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ-4:
ПРОБУДЖЕННЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07:20 Вар’яти 12+
08:50 Х/ф «МАНДРИ
ГУЛЛІВЕРА»
10:40 Діти проти зірок
12:00 М/ф «Альоша Попович і
Тугарин Змій»
13:50 Х/ф «МІСТЕР І МІСІС
СМІТ»
16:00 Х/ф «ПЕРШОМУ ГРАВЦЮ
ПРИГОТУВАТИСЯ»
19:00 Х/ф «ПАСАЖИРИ»
21:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.50, 00.50 Містична Україна
СТБ
08.40 Історія українських земель
05:25 Х/ф «КОХАНА ЖІНКА
10.00 Речовий доказ
МЕХАНІКА ГАВРИЛОВА» 11.00 Фантастичні історії
06:50 Х/ф «МІМІНО»
12.00 Таємнича світова війна
08:50 «МастерШеф» 12+
13.00 Поховані секрети Біблії
12:55 «Хата на тата» 12+
16.00 Невідомий Китай
14:55 «СуперМама»
18.00 Ілюзії сучасності
19:00 «Слідство ведуть
21.00 Invisible
екстрасенси» 16+
22.50 Їжа богів
20:00 «Один за всіх» 16+
23.50 Боротьба за виживання
21:05 «Я соромлюсь свого
01.40 Скарб.UA
тіла» 16+

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:35 «Ух ти show»
09:10 М/ф «Астробой»
11:00 Х/ф «БОЙФРЕНД З
МИНУЛОГО»
13:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
08:50 «Загублений світ»
12:45 Х/ф «НЕЙМОВІРНИЙ
ХАЛК»
14:50 Х/ф «АТЛАНТИЧНИЙ
РУБІЖ»
16:20 Х/ф «АТЛАНТИЧНИЙ
РУБІЖ: ВОСКРЕСІННЯ»
18:00 Х/ф «ВОРКРАФТ:
ПОЧАТОК»
20:10 Х/ф «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»
22:40 Х/ф «АНДРОЇДПОЛІЦЕЙСЬКИЙ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Монако - ПСЖ. Чемпіонат
Франції 08:10 Спеція - Аталанта.
Чемпіонат Італії 10:00,
15:55, 23:00 Футбол NEWS
10:20 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра 10:50 Олімпік - Зоря.
Чемпіонат України 12:40, 16:45
«Суперматчі». Ліга Європи УЄФА
12:50 Ліга Націй УЄФА. Огляд
туру 13:45 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА 13:55 LIVE.
Минай - Дніпро-1. Чемпіонат
України 16:15, 23:20 Журнал
Ліги чемпіонів 16:55 LIVE.
Десна - Львів. Чемпіонат України
18:55 Фінали Ліги чемпіонів
(2008-2014) 19:25 LIVE. Ворскла
- Колос. Чемпіонат України 21:20
«Великий футбол» 23:50 Інтер Торіно. Чемпіонат Італії

Що віщують зорі
Гороскоп на 16 — 22 листопада
ОВЕН. Вам варто бути дипломатичнішими у стосунках з оточуючими. Занадто швидке виконання ваших бажань
повинне насторожити, бо не обіцяє вам
нічого гарного. Не виключено, що вас
просто заманюють у пастку. Сприятливий день
— четвер, несприятливий — вівторок.
ТЕЛЕЦЬ. Ви будете залагоджувати
проблеми на роботі. Однак перш ніж
рішуче діяти, не піддавайтеся першому
пориву. Ваша наполегливість і увага до
деталей допоможуть добитися бажаного.
Сприятливий день — п'ятниця, несприятливий
— середа.
БЛИЗНЮКИ. Не поспішайте будувати плани на майбутнє й строго виконувати їх. Сприятливий період для того, щоб
спокійно пливти за течією. Самі не помітите, як досягнете бажаної мети. Ви станете незамінні для коханої людини. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — п'ятниця.
РАК. Можливо вам доведеться
відповідати не стільки за себе, скільки за справи інших людей. Зате ви із
цим блискуче впораєтеся й дістанете
додатковий прибуток. Ці дні можуть стати переломними для професійної перспективи.
Сприятливий день — середа, несприятливий
— понеділок.
ЛЕВ. Напружена робота почне приносити плоди. Вам необхідно продумати, як краще використовувати робочий
час, звільнивши себе від непотрібних
зустрічей і контактів. В особистому і сімейному житті — поменше суєти й більше
спокою. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — п'ятниця.
ДІВА. У вас додасться справ і відповідальності. Тільки не забувайте, що не
варто ні з ким сваритися, краще працювати в команді. Настає зручний момент для перегляду особистих стосунків.
Будьте раціональні — це дасть свої плоди.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий
— середа.
ТЕРЕЗИ. Нікого не критикуйте й нічого не з'ясовуйте. Бажано переглянути
свої плани й задуми і привести їх у відповідність до реальної ситуації. Можуть
відновитися недавно перервані ділові
контакти. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
СКОРПІОН. Буде не зайвим підсумувати те, що прожите, і відкрити для
себе нову сторінку. На вас чекає чимало
приємних моментів — подарунків від
долі і від близьких людей. Ви зрозумієте,
що потрібні й затребувані. Любов надихає, не треба від неї бігти. Сприятливий день — понеділок,
несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Ваше рішення вплине на
багато подій, що відбуваються з вами.
Так що дійте раціонально, а не під впливом почуттів. Не лінуйтеся і нікого не
критикуйте, виявіть свої найкращі якості.
Сприятливий день — середа, несприятливий —
вівторок.
КОЗЕРІГ. Зараз важливо зосередитися. Тільки властива вам логіка і здоровий
глузд убережуть від легковажних вчинків. На роботі розраховуйте свої сили
адекватно, не перенапружуйтеся. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
ВОДОЛІЙ. Добре не тільки будувати плани, але й потихеньку починати їх
реалізовувати. Не міняйте своєї точки
зору кому–небудь на догоду. Продумайте зміни, які давно назріли в особистому
житті, і обговоріть їх з родиною. Сприятливий
день — п'ятниця, несприятливий — середа.
РИБИ. На вас чекає чимало роботи
й контактів. При цьому вам доведеться
розраховувати тільки на власні сили.
Ви наберете гарний робочий темп, але
найскладнішими в емоційному плані можуть виявитися вихідні. Сприятливий день
— понеділок, несприятливий — четвер.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

«Коліями ходили потяги, морями й океанами
плавали пароплави, а сірників — не було…»
Як людство обходилося без
запалків ще якихось півтора
соліття тому, розповімо
трішки пізніше. А насамперед
нагадаємо наше «сірникове
завдання»

Фото youtube.com.
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«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» –
42 (2020)

Завдання – вгорі, а відповідь, логічно, – внизу.

області. Завдяки її щасливій руці
по 100 гривень отримають Василь
МОМОТЮК із села Росошани
Кельменецького району Чернівецької області («Переставляємо
сірник під номером 13 під номер
11 і отримуємо правильне рівняння: 7+4-11=0. А далі, як то кажуть,
— справа техніки. Цифра, якою
позначений сірник, який переставили, має номер 13. Підносимо до
третього степеня — і маємо число
2197. Віднімаємо 177 і отримуємо
2020, тобто нинішній рік, який наближається до свого завершення
і в якому вперше познайомився з
цікавою грою «Гарбуз із секретом».
І поки вона буде — я з вами!») і Ольга СИДОРУК із села Кропивники
Шацького району Волині: «Використавши елементарні знання з

обчислень, зрозуміла, що остання
цифра числа — 3. Коли обчислимо,
що 133 – 177 = 2020, сумнівів уже не
виникає. А «повернути» сірник з
числом 13 на 90о за годинниковою
стрілкою — то вже справа техніки. І цифра 4 легко «перетворилася» у двозначне число 11».
А тепер слово переможниці
конкурсу історій пошуку правильної відповіді Тетяні Репетило із
села Гуляйполе Катеринопільського району Черкаської області, яка до своєї розгадки додала
цікаву розповідь про запалки.
«Сірники, на перший погляд,
не виглядають чимось складним,
проте вони з’явилися порівняно
недавно, трохи більше ніж 150
років тому. Можете собі уявити —
коліями ходили потяги, морями й

Cклав пан Андрій.

Цього разу фотозапитання.
Маєте на цій світлині переставити один сірник так, щоб виправити математичну неточність. Тоді
цифру, якою позначений цей запалок, піднесіть до третього степеня і відніміть від результату 177.
Це число ми і заховали.
Що знаходиться у гарбузі?
Нарешті ви показали клас —
хто сам, а хто завдяки інтернету, але
маємо ниньки аж 19 учасників, які
розгадали наше завдання. Звісно,
переможців має бути тільки двоє,
тому знову вдалися до жеребкування. А допомогла нам його провести
напередодні свого дня народження
і дня народження «Цікавої газети на
вихідні» авторка дебютної збірки
поезій «Інкрустації на лезах вечорів» лучанка Наталка Мурахевич («Наталю, бажаю кохання
з вечора до рання! ☺»), хоч ми
її знаємо із фейсбуку як класного
прозаїка-філософа-лірика, а по роботі — як надзвичайно серйозного
речника прокуратури Волинської

“

…Отримуємо 2020, тобто нинішній рік,
який наближається до свого завершення і в
якому вперше познайомився з цікавою грою
«Гарбуз із секретом». І поки вона буде — я з вами!

океанами плавали пароплави, а
сірників — не було, користувалися кресалом. До їх появи доклали
руки люди не з однієї країни. Проте
це все відбувалося в Європі, тобто
сірники — суто європейський винахід, який вдосконалювали майже
пів століття.
А почалося все у Франції: Жан
Луї Шансель створив «мочальні»
запалки, які необхідно було вмочати в сірчану кислоту, щоб відбулася
хімічна реакція з виділенням вогню. Ці сірники були покриті сумішшю бертолетової солі та цукрової
пудри. Такі сірники не прижилися,
тому що носити з собою ємність із
кислотою було дуже небезпечно.
Великим експериментатором у
справі створення сіркачів був британський фармацевт Джон Уокер.
Спочатку він випадково винайшов
річ, схожу на сірник. Якось Джон
змішував різні хімічні речовини
дерев’яною паличкою і коли на ній
застигла якась краплинка, то ввирішив витерти її об підлогу — від
тертя паличка спалахнула. Потім
він робив свої сірники з різним хімічним складом головки. Його запалки мали 91 см завдовжки.
Потім майже одночасно у Франції та Німеччині почалося виробництво сірників із додаванням білого
фосфору, які легко запалювалися
об будь–яку поверхню. Проте вони
також були не дуже вдалими. По–
перше, самозаймалися навіть у
коробці від того, що терлися один
об одного; по–друге, білий фосфор
— дуже отруйна речовина.
Далі в гру вступили шведи.
Професор Густав Ерік Паш замінив білий фосфор на нешкідливий
червоний і запропонував додавати фосфор не в сірникові голівки,
а на окрему пластинку — терку.
Довгий час запалки і пластинки
продавалися окремо, потім ці терки почали робити на коробках із
сіркачами. До речі, перші сірникові коробки були металевими і
дуже дорого коштували. Але цим
винаходом скористався фабрикант
Йоган Лундстрем, тому що у Густава
Паша не було грошей, щоб оформити патент. Тож Лундстрема і вважають творцем сучасних сірників,
який одержав за винахід Густава
Паша медаль на Всесвітній Паризькій виставці у 1855 році. З тих пір
запалки називаються шведськими
і вони фактично не змінилися. Робочі компоненти сірникової голівки — бертолетова сіль і сірка; терки

— червоний фосфор. 99% сіркачів
виготовляють з осикової деревини.
До речі, є навіть міжнародне свято
— День сірника, яке відзначається
2 березня».
Дякуємо, пані Тетяно, — ви заслужено стаєте володаркою150 гривень.
А нам час оголошувати нове
завдання.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
46 (2020)
«Від двох останніх цифр року
вашого народження відніміть 20.
До отриманого числа додайте
ваш вік у 2020 році. Від результату
відніміть 99. Якщо у вас вийшло 1
— вітаємо — і швидше телефонуйте за номером…» ☺ Пригадуєте
текст завдань всіляких лохотронів, які обіцяють вам шалені гроші,
а натомість викачують їх із вас?
Але цю операцію вам все одно
треба буде сьогодні зробити. Бо заховали ми у гарбузі фото нинішньої
дружини дуже відомого чоловіка на
планеті Земля.
Отож, від двох останніх цифр
року народження цього пана відніміть 20. До отриманого числа
додайте його вік у 2020 році. Від результату відніміть 99. Вийде 1. ☺
До речі, цей відомий чоловік
назвав одного із синів своїм доволі
кумедним ім’ям. Так кажу, бо чомусь
згадується воно з телевізійних переглядів кінця 1980-х — середини
1990-х. А дуже красиве ймення вродливої пані зі світлини набуває знову
популярності і в нас, як було у наших бабусь–прабабусь. Хоча в дещо
зміненій варіації воно щонайменше
останні сотні років на устах усіх
українців.
Чиє фото ми заховали у гарбузі?
Слово–відповідь треба надіслати до 20 листопада тільки у вигляді sms–повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775 (наприклад: «М’яч», «Три ведмеді»,
«Володимир Зеленський»).
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, м. Луцьк, просп.
Волі, 13) чи електронну (tsikava.
gazeta@gmail.com) найяскравіше
опише, як відгадував запитання.
Будьте крепко–моцні!

www.volyn.com.ua
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l ШОК!

l ОТАКОЇ!

Била головою об підлогу:
мати-одиначка звела зі світу
5-річного сина за обірвані шпалери

Волинянин досі жив із паспортом…
ортом… СРСР!

У Вінницькій області 25-літній жінці із села Соболівка оголосили про
підозру у вбивстві малолітнього сина
озправу над малюком вона влаштувала начебто через обірвані
шпалери на стіні. Усе відбувалося на очах його 6-річної сестри. У селі
кажуть, що агресивну поведінку жінки помічали і раніше, через це навіть
примусово возили її до психлікарні.
Напередодні хлопчик не прийшов
до садочка, а його сестричка Діана —
до школи. Вчителі телефонували, але
мати не відповідала. Тому разом із

Р

сільським головою пішли до родини.
«Побачили, що вона тримає дитину на
руках, замотану в ковдру. А дівчинка
сидить на землі стривожена, не говорить, дивиться в одну точку», — каже
сільський голова Соболівки Віра Асауленко.
На місце одразу викликали поліцію та медиків. Але шансів на порятунок дитини вже, на жаль, не
було.

А щоб отримати пенсію,
став позиватисяя до суду
а Волині літній
ітній чоловік із селаа Любитів Ковельського
ького
району, як виявилося,
ося,
досі живе з паспортом
ом
СРСР. Як отримав ко-лишній документ у
1974 році, так донині
не знайшов ні часу, ні
бажання, аби його змінити
нити на
чинний український. Тепер же
взявся оформляти пенсію.
ію. А без
паспорта — зась, зазначає
чає газета «Високий замок».
Спершу він звернувся до
Ковельського районного відділу Управління Державної

Фото news.pn.
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Кажуть,
що до 30 тисяч українців
досі не поміняли
радянських документів.

міграційної служби України у
Волинській області. Сподівався,
йому там швиденько радянську

«книжечку»
обміняють. Та отри«книжеч
мав відмову.
Адже для підтвервідм
дження громадянства та факту
постійного
проживання
пос
на території України слід
звертатися
до суду. У зазве
яві, як годиться, вказав,
що н
народився, школу закінчив і все подальше життя мешкав
у Любитові. Але
меш
чому па
паспорт український
вчасно не зробив, змовчав.
Сільська рада підтвердиСільськ
видавши відповідну дола, видавш
відку, що цей чоловік справді
ві
проживає там без реєстрації
із липня 1991 року. Тож Ковельський міськрайонний
суд задовольнив позовну
заяву.
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На зорі стосунків із Джилл Джо пообіцяв її матері, що збирається попрацювати президентом. І таки дотримав слова!
Найбільшою його мрією було повернутись до мами.

Майбутня перша леді США
чотири рази казала Байдену «ні»
А познайомились вони на «побаченні наосліп»
69-літня Джилл Байден стане першою леді Америки у січні
2021 року, коли її чоловік Джо Байден, який переміг
на президентських виборах Дональда Трампа, офіційно
вступить на посаду і стане 46-м президентом США
Лія ЛІС

хній шлюб триває уже
43 роки. Коли вони познайомились, Джо був вдівцем, а
Джилл — розлученою студенткою (вперше вона вийшла заміж
у 18 років). На той момент ще не
загоїлись душевні рани Байдена
після великої особистої трагедії
— у 1972–му в автокатастрофі
загинула його перша дружина
Нелія та маленька донька Наомі,
якій був усього рік. Двоє синів,
Бо і Хантер, тоді отримали важкі
травми.
За версією, яку Джилл Байден наводила журналістам, перший раз вона зустрілась із Джо
в 1975–му (якщо не брати до
уваги рукостискання на передвиборчому заході 1972 року).
Брат політика Френк був її при-

Ї

“

Я зайшла в будинок,
о першій ночі
зателефонувала
матері і сказала:
«Мамо, нарешті
я зустріла
джентльмена».

ятелем по коледжу і влаштував
молодим людям «побачення
наосліп».
«Я зустрічалася з хлопцями в
джинсах і футболках, а він прийшов у піджаку та мокасинах,
і я подумала: «Боже, це ніколи
не спрацює, навіть за мільйон
років». Він був на дев’ять років
старший за мене! Але ми пішли

на «Чоловіка і жінку» в кінотеатрі у Філадельфії і знайшли
спільну мову. Потім стояли біля
моїх дверей. У сімдесятих зазвичай хлопець починав тискати вас прямо на ганку, але цей
просто потис руку і побажав доброї ночі. Я зайшла в будинок,
о першій ночі зателефонувала
матері і сказала: «Мамо, нарешті
я зустріла джентльмена», — зазначала майбутня перша леді.
Згідно із сімейними переказами, Джилл тільки з п’ятого
разу прийняла пропозицію Байдена одружитися. Майбутній
президент зізнавався, що йому
кожен раз було не по собі, коли
він чув від коханої дівчини фразу «ні, поки що ні». «Я повернувся після десятиденної поїздки
до Південної Африки, пішов
до неї і сказав: «Послухай, востаннє питаю. Все одно, коли ми
одружимося. Але мені потрібно
знати точно». І вона відповіла:
«О’кей», — згадував Байден у
розмові з журналістом Vogue.
Закінчення на с. 5

Справедливий суд:
одну дитину — мамі,
другу — батькові…
— Чого дивишся? — гримнула
Ганя на малого, доїдаючи
сардельку. — Коли твій татко
почне гроші заробляти, тоді
і ти таке їстимеш, а поки і за
макарони будь вдячним
Анна КОРОЛЬОВА

“

Малий з усіх
сил намагався
допомагати, аби тітка
Ганя хоч трохи його
полюбила.

«Я ЛЕДАРІВ НЕ ГОДУЮ»
Семирічний Петрик винувато потупився. Як же йому хотілось
тієї сардельки. Відколи тато поїхав,
у нього на сніданок, обід і вечерю
— одні макарони. Тітка Ганя варила
каструльку на день.
— Хочеш — за раз з’їж, хочеш —
цілий день по ложці.
Розігрівати ті макарони чи бодай
підходити до холодильника з харчами йому одразу заборонили.
— Як передасть твій тато гроші,
тоді і тобі там щось буде. Зараз для
тебе там нічогісінько нема. Я ледарів
не годую.
А малий з усіх сил намагався допомагати, аби тітка Ганя хоч трохи

його полюбила. Адже мама завжди
називала його найкращим помічничком. А тут і відра з водою на город носив, аби поливати, і дровця
маленькою сокиркою рубав, і від
свиней чистив, а все не так.
Найбільшою його мрією було
повернутись до мами. Він спочатку
сердився на неньку, адже вона залишила біля себе сестричку, а його
відправила до тітки Гані з татком. А
тепер нема і краплі образи. Хочеться просто повернутись і обійняти
свою мамусю. З’їсти її запашного
борщу із галушками, послухати добру казку на ніч.
Закінчення на с. 6

Усміхніться!
:)) :)) :))
Чоловік обурюється:
— Що це за обід?! М'яса взагалі майже не
видно!
— Але, милий, я готувала точно за рецептом
з бабусиної кулінарної книги!
— А що там було написано?
— Там написано: «Візьміть м'яса на десять
копійок».
:)) :)) :))
— Як твоя англійська?
— Говорю зі словником.
— А з людьми не пробував?

:)) :)) :))
Був у стоматологічній поліклініці, сидів
в черзі до лікаря. Поруч дівчинка років семи
дуже сильно плакала, виривалася, її бідна мама
вже не знала, чим дитину заспокоїти. Тут на
допомогу прийшла бабуся, яка сиділа поруч.
Вона просто уважно подивилася на дівчинку,
виплюнула вставну щелепу і сказала:
— Ось і ти така ж будеш, якщо зубчик не
вилікувати.
Вразила всіх.
:)) :)) :))
Думала, що найбільш невдалою і непотріб-

ною покупкою 2020 року були зимові чоботи.
Ні, виявляється — губна помада.
:)) :)) :))
— Циля Йосипівна, ви не підкажете, де продають «Віагру» для жінок?
— Я вас благаю, Лазар Якович! Так у будь–
якому ювелірному салоні!
:)) :)) :))
Ізя приходить додому. На столі стоїть торт,
на якому 10 свічок. Він з подивом запитує у
дружини:
— Цілечка, у кого сьогодні день народження?
— У мого пальто…

:)) :)) :))
Є жінки, які ніби створені для ліжка — вони
можуть спати цілодобово.
:)) :)) :))
Дитинство закінчується, коли тобі перестають залишати ніжку від курки.
:)) :)) :))
Зараз подавився чаєм і закашлявся. Моментально затихли сусіди, які до цього жваво
кричали один на одного за стіною.
:)) :)) :))
Прийшла квитанція за опалення — здається, мене переплутали з міською лазнею.

