Марадона-гравець кохався навіть
у перерві футбольних матчів
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Про службу в десантурі мріяв ще зі школи, готував себе до неї
змалечку.

Старший сержант
Фізрук був учасником
першого бою російськоукраїнської війни
Янгол-охоронець не раз
на фронті рятував кулеметника
з Рівненської області
Андрій АГЕЄВ,
кореспондент АрміяInform
ПВВ на Луганщині. На вулиці були комфортні 3 градуси морозу, випав перший сніг. Щойно ми з колегами-журналістами підійшли до командирського бліндажа на РОПі,
я помітив неподалік на саморобному спортмайданчику міцної
статури хлопчину, який завзято «штурмував» бруси і перекладину. Привітавшись, запитав у командира, що то за спортсмен-десантник. Він мені: «Та це наш Фізрук, головний сержант кулеметного взводу. Сам у вільний час тренується і нас усіх із собою
постійно підтягує. Тому й прозвали Фізруком».
— Агов, друже, кидай ту справу, 5 хвилин і поведеш наших

К

“

До останнього не вірив, що підступний сусід
відбере Крим, що розпочнеться російськоукраїнська війна на Донбасі.

Її голос наче вібрує і проймає до глибини душі.

Поліська бабуся з Рівненщини
підкорила Париж
Домініка Чекун із села Старі Коні Зарічненського району — справжня інтернет-зірка.
Хоч сама й не користується комп’ютером, навіть їсти готує у старовинній печі
Ольга ВЕКЕРИК

омініка Никифорівна — одна з останніх носіїв
автентичних пісень північного Полісся. Вона володіє складною давньою технікою співу — один
голосний звук дрібнить на кілька нот, тому і її голос наче
вібрує і проймає до глибини душі. Баба Даня, як її називають удома, не раз підкорювала сцени Польщі,
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Угорщини, Росії, Білорусі. Пісні у її виконанні включені
до аудіоколекцїі ЮНЕСКО, де зібрана світова спадщина
традиційної музики. Вокальний семпл із записом голосу
зіркової бабусі можна почути у кліпі «Янголи» українського гурту «ТНМК».

кореспондентів на взводний опорний пункт, — розпорядився
командир і перевірив наше спорядження: бронежилет, шолом,
наявність індивідуальних аптечок та джгутів.

ДО СЛУЖБИ В ДЕСАНТІ ГОТУВАВСЯ ЗМАЛЕЧКУ
Ми йшли стежкою, потім узліссям, петляли окопами через
спостережники і дорогою спілкувалися з головним сержантом.
— У 2013-му мені був 21 рік. Про службу в десантурі мріяв
ще зі школи, готував себе до неї змалечку. Займався спортом, бігав багато, плавав, брав участь у пластунських вишколах, учився
виживанню тощо. А чому ДШВ? Бо «ніхто, крім нас». Пройшов
співбесіду в комбрига, взяв відношення і підписав свій перший
контракт на службу в армії, — пригадав Фізрук.
Повернувся спогадами у листопад і грудень 2013-го. Події
Революції гідності на Майдані, Інститутській, які хвилею котились у регіони. Десантник каже, до останнього не вірив, що
підступний сусід відбере Крим, що розпочнеться російськоукраїнська війна на Донбасі.
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Війна з коронавірусом:
лікарське геройство не завжди
врятує, але халатність — вб’є
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима журналістів «Цікавої газети»

Через знеструмлення померло двоє пацієнтів
на «штучному диханні»
Фото glavnoe.dp.ua.

Чому персонал лікарні не
увімкнув електрогенератори,
розбирається поліція та
спеціальна комісія
я резонансна історія сталася
у Жовківській районній лікарні Львівської області. Світла не
було приблизно півтори години, котрі
виявилися критичними для життя двох
пацієнтів на ШВЛ, яким було 61 та 66 років. Голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що в лікарні є два
електричні генератори, які можна застосовувати в разі аварійного вимкнення світла. Зокрема, один електрогенератор під’єднаний до електромережі
в пологовому відділенні, а другий на
момент приїзду слідчо–оперативної
групи, за словами самих працівників
медичної установи, «чомусь знаходився в гаражному приміщенні на території
лікарні і не був підключений до електромережі».
Як зазначив міністр охорони здо-

Ц

Ще пощастило, що всі залишились живими,
бо біда могла бути набагато більшою.

Щоб зняти «круте» відео,
діти підпалили
12-річного хлопця
Школяр отримав 30% опіків тіла
рацівники поліції з’ясували, що він добровільно на
це погодився, адже вся компанія намагалася зробити «круте» відео. Для цього двоє однолітків потерпілого вдома в одного з них, коли нікого з дорослих не
було, облили хлопця спиртом та підпалили. Весь процес
знімали на телефон. Підлітки пояснили, що сподівалися
лише на вогонь, без опіків. Потім загасили товариша у ванній кімнаті та, злякавшись скоєного, відвели його додому.
Карету швидкої допомоги викликала вже мати хлопця.
Нині постраждалий із тілесними ушкодженнями
у вигляді термічного опіку 2–го ступеня 30% тіла перебуває в реанімаційному відділенні Бердянської
дитячої міської лікарні. За цим фактом було відкрито
кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.

П

Депутати на Закарпатті
склали присягу і заспівали
гімн… Угорщини
Головний лікар медзакладу виправдовується тим, що електрики обіцяли вимкнути
світло на 10 хвилин, а вимкнули на годину і 20 хвилин…

ров’я Максим Степанов, «лікарі боролися за життя пацієнтів за допомогою мішка Амбу, однак врятувати, на

Вселенський Патріарх відвідає Україну
24 серпня, у День Незалежності

На Донеччині
померла породілля,
у якої діагностували
COVID-19

Патріарх Варфоломій (на фото) відгукнувся на запрошення
Президента нашої країни Володимира Зеленського
ро своє рішення приїхати він оголосив під час офіційної зустрічі із
прем’єр–міністром України Денисом Шмигалем, який у Стамбулі (Константинополі) відвідав богослужіння за участю Патріарха Варфоломія.
Тим часом представники УПЦ (Московського патріархату) висловились
категорично проти такого візиту, фактично поставивши Володимиру Зеленському ультиматум. Зокрема, керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній заявив, що Президент повинен знати, що
візит глави Константинопольського патріархату може призвести до нового
витка релігійного протистояння у державі. «Ми однозначно
говоримо,
д
р
, що
щ
Патріарх Варфоломій незаконно втрутився
ся в релігійну
ситуацію в Україні і це втручання призвело
о до протистояння, захоплень храмів нашої церкви, до побиття
наших парафіян, наших священнослужителів.
елів. І досить дисонуюче звучать слова Володимираа Зеленського, що Патріарх Варфоломій піклується
ся про
мир в Україні», — сказав митрополит Антоній.
оній.
Прикро, що представники вищого духовенства Російської православної церкви
ви в
Україні, якою фактично є УПЦ МП, роблять
ять
такі різкі заяви щодо Вселенського Патрііарха, уникаючи водночас називати речі
своїми іменами, коли йдеться по війну, яку Росія розв’язала проти України,
окупувавши частину нашої території.

жаль, не вдалося». Чиновник пообіцяв провести перевірки обладнання
в усіх лікарнях по всій країні.
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Багатодітна мати потрапила
до медзакладу
із запаленням легенів
перинатальному центрі Маріуполя після пологів померла Ольга Мерник. Вагітна на
8–му місяці Ольга потрапила до лікарні 21 листопада. Туди жінку доправили з діагнозом двобічна пневмонія, а
вже у закладі ПЛР–тест показав, що в
неї коронавірус. Коли стан пацієнтки
став критичним, медики вирішили рятувати маля…
У померлої залишилися три
сини 15, 10 і 2 років і новонароджена донечка, за життя якої лікарі ще
борються. Після пологів на своїй
сторінці у соцмережі Ольга встигла
написати: «Ура, в мене народилася
донька». Жінці було 36 років.

Фото prm.ua.
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Так розпочали свою роботу голова і депутати
Сюртівської об’єднаної територіальної громади
ідповідне відео опубліковано в групі «Закарпаття
ТОП» у фейсбуці. Присягу народні обранці складали
21 листопада. «У День Гідності і Свободи України в
Сюртівській ОТГ складали присягу і співали угорський гімн.
Виходить, що присягали на вірність сусідній державі? У нас
готують кримський сценарій, а потім будуть плакати і стогнати про втрату Закарпаття?» — пише «Закарпаття ТОП».
Зазначимо, що офіційний Будапешт веде агресивну політику щодо України. Зокрема, Угорщина блокує
зближення Києва з НАТО через «мовний закон», який
дає шанс українським угорцям знати не лише рідну
мову, а й державну.

В
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Міхеіл СААКАШВІЛІ, голова Виконавчого
комітету реформ, у лютому 2018 року:

Як тільки Порошенко забереться, пенсія подвоїться в
перші два місяці при збереженні курсу національної валюти.
А до кінця року вона зросте втричі. А в цілому за одну каденцію нормальної влади вона може збільшитися в 7-8 разів. Я це
робив, я не якийсь там популіст і казкар.

Міхеіл СААКАШВІЛІ, голова Виконавчого
комітету реформ, у листопаді 2020 року:

Українська економіка зараз рухається до великої катастрофи. Насувається сильна бюджетна криза. Будуть дуже
иплатами зарплат та пенсій,
великі проблеми з виплатами
очатку наступного року…
починаючи вже з початку
уло з 1990–х років. Коли така
Такого в Україні не було
бо щось робити, або
ситуація, треба або
ітає в трубу. Тобто
просто країна пролітає
ними очима йдемо до
ми зараз із заплющеними
ться в умовах, коли
прірви. І це відбувається
фактично уряд не функціонує. Наче
ьному світ
він існує у паралельному
світі. Вони
говорять про якісь успішні реф
реформи,
дчув на собі бізнес.
результати яких відчув
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l ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Старший сержант Фізрук
був учасником першого бою
російсько-української війни

Передплатіть
«Цікаву газетуу
на вихідні» –
і отримайте один
дин
зі 100 подарунків!

Фоото Андрія АГЕЄВА.
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Серед головних призів — порохотяг
і мікрохвильова піч

Андрій АГЕЄВ, кореспондент
АрміяInform

ишу вам у важкі часи, коли лютує коронавірусна напасть, хоча у
всіх випадках треба бути оптимістом, не падати духом, до всього
додавати трішечки гумору. Сама тиждень тому перехворіла, то
знайомим казала, що маю «корону» і тепер я «королева»! – цитуємо вам рядки жительки села Затурці Володимир-Волинського району (донедавна
– Локачинського) Волинської області Віти Бобко. – Ще ж присунула бацили додому і заразила маму. Першого листопада у неї ювілей, а вона лежить
із температурою та позитивним ПЛР-тестом. Така печаль. І тут 5 листопада
листоноша приносить газету, де у списку переможців серед передплатників
річного комплекту ваших видань є і «моя Тамарочка». Вона стала власницею чудового годинника, а минулоріч в аналогічному розіграші їй вручили
тепленький плед!!! Ось так ваші колеги підняли їй настрій. Ну що ж у такому
разі можу сказати: збираю гроші знову на річну передплату «Газети Волинь»
+ «Цікавої газети на вихідні», бо ж з вами цікавіше».
Пані Віто, а про місячник «Так ніхто не кохав» забули? Відтепер жителі Волинської області мають унікальну можливість виписати комплектом одразу 3 наші видання і взяти участь аж у 4 розіграшах призів акції
«Суперпередплатник». Гарантуємо: буде ще цікавіше! Тож записуйте
передплатний індекс: 86772.
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«…В ОДНОМУ СЕЛІ
НАС БЛОКУВАЛИ,
У НАСТУПНОМУ НА КОЛІНАХ
ЗУСТРІЧАЛИ І МОЛИЛИСЯ
ЗА НАС»
— Для мене ця війна розпочалася ще в Харкові, коли проросійськи налаштовані тітушки
захопили ОДА. Ми були на підсиленні нацгвардівців з «Ягуару»,
які закрили там питання професійно і чітко, — розповів старший сержант. — Потім уже Донецька і Луганська області. Наш
взвод брав безпосередню участь
у першому бою війни на Донбасі
13 квітня 2014 року — за Семенівку. Потім зачищали Селезньовку, визволяли Слов’янськ.
Пройшли славнозвісним рейдом
ДШВ тилами ворога. Найбільше
мене вразило тоді (і про це досі
часто згадую), як нас зустрічали
в селах!.. Йдемо колоною на техніці, а люди в одному селі нас
блокують, а в наступному стають обабіч дороги і моляться,
хрестяться самі, плачучи перехрещують у повітрі нас, дякують
і називають своїми визволителями! — зазначив головний взводний старшина.

…ПОЧУВ, ЯК ОСКОЛКИ
МІНИ ВЛЕТІЛИ В МІШКИ
Далі Фізрук розповів про
своє поранення. Сказав, що Янгол-охоронець тієї миті був поруч.
— Чекали з дня на день
команду на висунення до Луганського аеропорту. Та попав

“

Бог є на світі, він це точно знає.

чув сильний біль у коліні. Я й досі
згадую той день. Не заховався б
за ті мішки — не йшов би з вами
тут! — сумно каже мій співрозмовник і додає, що Бог є на світі,
він це точно знає.

БАГАТО ГИНУЛО ЧЕРЕЗ
НЕОБЕРЕЖНІСТЬ…
Також розповів десантник, що, на його думку, велика
кількість поранених і загиблих
на початку війни була зумовлена необережністю, неуважністю,
безпечністю наших військовослужбовців. Тоді було багато обстрілів, бойових зіткнень. Якби
не гребували засобами індивідуального захисту — багато життів
можна було б урятувати.
— Так само нам не вистачало
навичок і вміння в індивідуальній
і груповій підготовці, у тактиці
пересування і дій в умовах населених пунктів, акцент робився
переважно на дії в окопах, блін-

Mи завжди на найвідповідальніших
ділянках, ми ж десантники.

до шпиталю, і хлопці рушили
без мене. Сталось це в середині липня в районі 8-го блокпоста під Слов’янськом. Я зазнав
осколкового поранення в коліно. Було тихо, вечір, ми з побратимом поверталися зі спостережника. Почув кілька поспіль
виходів мін, швидко знайшов
очима укриття — мішки із землею, заховався, завмер. Один
із «кабанців» 82 мм ліг зовсім
близько. Почув, як осколки з характерним свистом-шурхотом
влетіли в мої мішки. За мить від-
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дажах та відкритій місцевості, —
переконаний старший сержант.
Два місяці Фізрук лікувався
у шпиталі, потім ще місяць перебував на реабілітації. До свого взводу повернувся одразу,
як тільки дозволили лікарі, майже наприкінці 2014-го. Рухатися
повноцінно не міг ще з пів року.
— Завдяки комплексу фізичних вправ правильно закачав коліно, тепер уже бігаю, зі штангою
присідаю. Наразі про поранення
нагадують лише значні стрибки атмосферного тиску та різка

зміна погоди, — розповів хлопець. — Відчуваю дощі чи прийдешній сніг краще за хороший
барометр — за дві-три доби.

Зекономте свій час, заповніть удома,
виріжте і віддайте листоноші!

«…ВКАЗІВНИЙ
ПАЛЕЦЬ ТРИМАЄМО
НА ЗАПОБІЖНИКУ»
— Чи важко тут сьогодні,
який настрій у хлопців, чи багато
молодих, що пороху війни, так би
мовити, ще не нюхали, — запитав
я в старшого сержанта.
— Ми завжди на найвідповідальніших ділянках, ми ж
десантники. Та й нині на стратегічному напрямку — в районі одного із КПВВ боронимо
Україну від ворога, — впевнено
і гордо випалив Фізрук. — Нам
не звикати, де важко — там ми.
Молодих хлопців, які підписали
свій перший контракт, чимало,
та ще більше тих, з ким пліч-опліч усю війну крокуємо. Вчимо
молодших, передаємо свій досвід. Наразі тут ситуація стабільно спокійна. Окупанти в наш
бік не стріляють, їх не чутно й
не видно. Та кому, як не нам, знати, що ворогу вірити не можна.
Тому пильності не втрачаємо,
вказівний палець тримаємо
на запобіжнику автомата. Хлопці
на бойових постах службу несуть добре, миша не прошмигне
ні вдень, ні вночі, — запевнив
головний старшина.
На завершення Фізрук передав вітання всім своїм бойовим
побратимам-десантникам, побажав перемоги у війні, повернутися до своїх рідних і близьких
живими та неушкодженими.
А ще він передав поцілунки
на Рівненщину, де його чекають
батьки, дружина й донечка, якій
незабаром виповниться рік.
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Влада атакує «Прямий»
через його опозиційність
За даними журналістів,
одіозний Печерський
районний суд Києва дозволив
проведення обшуків
на телеканалі
Василь КІТ

це попри те, що «Прямий» уже
д
двічі за р
рішенням
того ж Печерського суду надавав потрібні документи.
Нагадаємо, раніше екскерівник
слідчої групи ДБР
Олег Корецький заявив, що фактич-

І

Фото wz.lviv.ua.

не керівництво Державного бюро
розслідувань в особі Олександра
Бабікова чинило тиск на слідчих
з метою арешту телеканалу «Прямий». За допомогою такої схеми
влада, очевидно, планує закрити
рот найпопулярнішому проукраїнському опозиційному телевізійному
каналу.
Народний депутат фракції «Євр
д р
ропейська
Солідарність»
Микола
Княжицький (на фото) заявив, що
зд
влада Зеленського здійснює
політичне переслідуван
переслідування «Прямого» за його опозиційну
опозиційн політику.
«Те, що ця влада почал
почала боротися
не з антиукраїнським
антиукраїнськими каналами
і медіа, а з тими, що за
займають послідовну проукраїнськ
проукраїнську позицію,
викликає не просто зан
занепокоєння,
а обуренн
обурення. Звичайно,
це обме
обмеження свободи сслова, якого
не ббуло раніше», — зауважив
парла
парламентар.

Читайте
нас
24 години
поспіль
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Перші 12 кисневих
концентраторів від Порошенка
відправили в українські
лікарні, 4 з них — у Рівне
П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність»
запевнив, що до кінця року надійде ще близько 40 таких
апаратів, які передадуть у медичні заклади по всій країні
Фото volyn.com.ua.

Петро МАКАРУК

ойно з митниці ми
отримали перші дванадцять кисневих
концентраторів. Ви пам’ятаєте,
одразу після завершення виборів
на початку листопада я обіцяв, що
ми зробимо все можливе для
того, аби якнайшвидше привезти
їх в Україну», — наголосив Порошенко.
Він зауважив, що для вирішення цього завдання команді
знадобилося три тижні. «А владі
на це не вистачило дев’яти місяців», — констатував Петро Олесійович. Лідер «Європейської Солідарності» повідомив, що чотири
концентратори поїдуть до Рівненської області. Він подякував
родині Юрія та Ірини Луценків,
які долучилися до закупівлі цих
апаратів. «До кінця цього року ми
очікуємо отримати ще близько
40 кисневих концентраторів, кожен на два ліжка», — повідомив
він.
«Я хочу наголосити, що благодійники, як завжди, підставляють
плече, і ми будемо зараз щотижнево відправляти концентратори
безкоштовно лікарням України.
Я дуже щасливий сьогодні, бо ці
маленькі машинки врятують життя сотням українців. Здоров’я
вам!» — побажав п’ятий Президент України.
Керівник Рівненської територіальної організації партії «Європейська Солідарність» Віталій
Гайдукевич зазначив: «Знову важливі речі в державі доводиться
робити волонтерам, а не владі.
Петро Порошенко обіцяв — слово буде дотримано. Відповідно

«Щ

Засновник: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Газета «Волинь»
Головний редактор і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович
Зареєстрована 6 жовтня 2017 року.
Набрана і зверстана в комп’ютерному центрі
газети «Волинь-нова»
Публікації під рубриками «Офіційно», «Політика», «Точка
зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а також із позначкою –*– друкуються
на правах реклами.

«Я дуже щасливий сьогодні, бо ці маленькі машинки
врятують життя сотням українців».

рівненським медикам у базовій
ковідній лікарні, яка зараз має
найбільше навантаження, хоч
трохи буде легше», — додав Гайдукевич.

ТИМ ЧАСОМ
Цими днями Марина Порошенко передала 200 захисних
костюмів та 100 противірусних
окулярів у Київську міську клінічну лікарню № 12. А Вінницька
центральна районна лікарня та Вінницька міська лікарня № 1 від
Фонду Порошенка та компанії
«Рошен» отримали 1500 комплектів захисного одягу та 300 захисних окулярів.

ДО РЕЧІ
Загалом від початку пандемії
Фонд Порошенка спільно з компанією «Рошен» і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних

Адреса редакції і видавця:
43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13
E-mail: tsikava.gazeta@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com
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костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських
ІФА-тестів Roche, профінансували
закупівлю, ремонт і розхідники
понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили
та відправили у регіони України
понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько
200 медичних закладів.
У жовтні завдяки пільговому
кредиту від Міжнародного інвестиційного банку розпочалося
вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для
медпрацівників. Одне з українських підприємств закупило необхідне іноземне обладнання,
а компанія «Рошен» та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії — 27 тисяч костюмів, які вже передають
у лікарні.
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Як змінювалися доходи
і витрати українців
упродовж 7 років
За час, що минув від подій на Євромайданах України, ми пережили анексію Криму та окупацію
частини Донбасу, де досі не припинили стріляти, двічі обирали новий парламент та президентів,
а також місцеву владу. Що змінилося за цей час? Інтернет-видання «Слово і діло» запропонувало
подивитись різницю в доходах українців, а також у цінах на пальне та комуналку, вартості валюти
і проїзду у громадському транспорті до та після Революції гідності
Слава ДІЛО
ВІД ПОЧАТКУ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ І ДО СЬОГОДНІ

2013

2020

налітики «Слово і діло» порахували, що середня заробітна плата в Україні порівняно
з 2013 роком зросла на 267,1% (із 3,6 тис. грн
до 11,9 тис. грн). У доларовому еквіваленті дохід
збільшився на 4,3% (у 2013 році середня з/п становила приблизно 409 дол., а зараз — 426,5 дол.).
Мінімальна зарплата за 7 років зросла
з 1147 до 5000 грн або на 336%. У доларах це виглядає скромніше — зі 143,6 до 177,7 доларів на місяць
(+23,7%).
Мінімальна пенсія за віком або розмір прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, у 2013 році становила 894 грн (111,9 долара),
а зараз — 1769 грн (62,7 долара).
Щодо валюти, то «долар по вісім» не повернувся.
У 2013 за один «зелений» давали 7,99 грн, а станом
на 19 листопада 2020 року — 28,13 грн. Американська валюта зросла в ціні на 252%.

А

“

Інфографіка slovoidilo.ua.

Середня заробітна плата
в Україні у 2020 році порівняно
з 2013 роком зросла на 267,1%
(із 3,6 тис. грн до 11,9 тис. грн).
У доларовому еквіваленті дохід
збільшився на 4,3% (у 2013 році
середня з/п становила
приблизно 409 дол., а зараз —
426,5 дол.).

Одне з найболючіших питань для українців —
оплата комунальних рахунків. Особливо лякають
платіжки за тепло. Якщо взяти за приклад вартість
теплопостачання в Києві (а в деяких регіонах тарифи
вищі, ніж у столиці), то у 2013 році за опалення треба
було заплатити 2,91 грн за квадратний метр, а у цьому сезоні — 38,5 грн. Ціна підскочила на 1223%.
За світло 7 років тому ми платили 0,26–0,96 грн за кіловат, а зараз — 0,90–1,68 грн; природний газ зріс
у ціні з 0,93 грн до 9,16 грн, гаряча вода подорожчала
з 16 грн до 98 грн за куб. метр.
Підскочили ціни й на бензин та проїзд у громадському транспорті. Сім років тому за літр А-95 треба було віддати 10,90 грн, а тепер — 24,22 грн, або
на 122% відсотки більше. Хоч раніше в доларах бензин коштував дорожче, ніж зараз.
Відчутно піднялася вартість проїзду у громадському транспорті. У столиці за одну поїздку в метрополітені у 2013 році платили 2 гривні, тепер —
8 грн. У трамваї, автобусі проїзд коштував 1,5, а нині
8 грн.
Але які б не були економічні труднощі, ми живемо у вільній країні, де є свобода слова і гарантується
волевиявлення громадян, тому нам щиро заздрять
ті самі сусіди білоруси, рівень життя яких трохи кращий…

Навколо свого маєтку під Києвом «джигіт» спеціально звів височенний
паркан, чим неабияк ускладнив роботу папараці.

Одружений Саакашвілі
крутить роман із 30-літньою
депутаткою Верховної Ради
52-річний експрезидент Грузії, голова виконкому
Нацради реформ України Міхеіл Саакашвілі
зустрічається із представницею фракції
«Слуга народу», випускницею Оксфордського
університету Єлизаветою Ясько
Лія ЛІС

К

ажуть, вони разом із середини літа. За даними українських
ЗМІ, Ліза навіть час від часу
живе в резиденції Міхо в селищі
Лісники. Перші спільні знімки Саакашвілі з Ясько стали з’являтися кілька місяців тому. Зокрема,
на початку вересня у мережі виклали фото, на якому Саакашвілі
з Ясько і Андрієм Богданом п’ють
червоне вино в «українській хатці»
в маєтку грузинського експрезидента. Трійця начебто обговорювала ситуацію з виборами до Київради.
Але світлина — це лише здогадки, а «спалилась» пара на відео. Так, 13 жовтня Ліза як голова
української делегації брала участь

в онлайн-засіданні Постійного комітету ПАРЄ. При цьому вона перебувала… в кабінеті Саакашвілі,
на що вказує шкіряне крісло та
полиці з книжками.
А на початку листопада Єлизавета повідомила, що захворіла
на коронавірус. Через два тижні
після Міхо. І, судячи з усього, самоізолювалася депутатка також у
будинку Саакашвілі. На це вказує
те, що Ясько записала відео з карантинними хроніками на тлі золотих гардин, які висять у вітальні
будинку її бойфренда.
…Воно все б нічого, але Саакашвілі досі є одруженим чоловіком. Його дружина Сандра Руфолс
живе у Нідерландах із молодшим
сином Ніколозом. Їхній старший
син Едуард навчається у США.

Р Е К Л А М А

Представництво польської агенції оголошує набір
працівників на склади брендового одягу на околицях м. Лодзі
PОбов’язки: комплектація замовлення, упаковка, сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв
на тиждень.

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

Житло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.

P

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

Тел. вайбер UKR 38 050 845 45 80.
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l ШОК!
Фото rudana.com.ua.

В Італії 101-річна жінка втретє
вилікувалася від COVID-19
У всіх випадках хвороба протікала в легкій формі
Сергій БОРОХ

ерший раз у Марії Орсінгер, яка проживає в будинку престарілих у місті Арденно в Ломбардії, коронавірус виявили в лютому.
«Маму госпіталізували, але вже тоді лікар сказала мені, що з усіх
літніх пацієнтів ніхто так легко не переносив це захворювання. У неї
фактично не було температури, і дихала вона самостійно», — розповіла одна з дочок довгожительки — Карла.
Другий раз жінка перехворіла на COVID-19 у вересні, коли на Апенніни прийшла друга хвиля. Тоді в неї була невелика температура, але в цілому хвороба також протікала легко. Орсінгер провела в лікарні 18 днів.
Як повідомила виданню донька Інес, минулого тижня їхня мати
знову отримала позитивний тест на коронавірус. «Але в неї взагалі
немає ніяких симптомів, почувається вона добре, навіть не втратила
апетиту», — розповіла Інес.
Марія Орсінгер народилася в селянській родині 21 липня 1919 року.
Під час Другої світової війни вона вийшла заміж і пізніше народила шістьох дітей, а також усиновила двох дітей чоловіка від першого шлюбу.
Протягом життя бабуся Марія вирізнялася відмінним здоров’ям.
За словами дітей, найкращими ліками вона завжди вважала працю.
Єдине, що доставляє їй неприємності в останні роки, — це глухота.

П

Няня намагалася приховати
сліди вбивства.

Батькам винуватиця смерті дитини виплатить компенсацію,
але доньку їм ніхто не поверне...

Вихователька у дитсадку
задушила однорічну дівчинку
подушкою
Трагедія сталася у Запоріжжі ще 2 червня в приватному
закладі, який облаштували у звичайній трикімнатній квартирі
багатоповерхівки

l КОЛЕСО ІСТОРІЇ

На Запоріжжі на постамент Леніна
поставили
авили скульптуру
Христа
ста
Статую
ю Спасителя виготовили
идбали за гроші таємничого
та придбали
ната
мецената
Микола РИМАР
ИМАР

лесю, якій було трохи більше рочку, мама привела
туди о 9–й ранку, та вже
через годину їй зателефонувала
псевдовихователька Ірина й повідомила, що дитина… не дихає.
За словами сусідів, заклад
працював близько п'яти років,
сюди щодня батьки приводили
свою малечу. І хоча з квартири постійно доносився дитячий плач,
до відповідних інстанцій чомусь
не зверталися, та впевнені, що
жінка ліцензії чи дозволу на діяльність не мала.
Родині причину смерті няня
аргументувала тим, що дівчинку
вкусив хлопчик, та розплакалась і
від стресу почала блювати. Потім,
за словами виховательки, вона
вклала дитину спати, хоча місцеві мешканці кажуть, що істерику
маляти чули навіть трьома поверхами нижче.
Натомість адвокат родини
загиблої — Тимур Мамедов —
оприлюднив відео з камер спостереження на своїй сторінці у
фейс буці, де зафіксована справжня причина смерті дитини у стінах так званого приватного садка:
на записі добре видно, як псевдоняня зав’язує подушку на голові
Олесі, аби та припинила плакати.
За словами пана Мамедова, жінка

О

віднесла її в іншу кімнату, де залишила на 10 хвилин без нагляду, а
коли дівчинка померла, намагалася приховати сліди злочину.
«До приїзду слідчої групи
вона видалила відеозапис камер
спостережень із жорстких дис-

“

Родині причину смерті
няня аргументувала
тим, що дівчинку
вкусив хлопчик,
та розплакалась
і від стресу почала
блювати.

ків, сховала знаряддя злочину,
роздягнула дитину й намагалася
приховати інші сліди вбивства.
Але за збігом обставин частина
відео залишилася (про яку швидше забула), за яким і відновили
всю хронологію подій», — зазначає адвокат.
Безпосередньо сама жінка
каже, що дитину не душила, а до
голови прив’язала валик для вирівнювання ніг, бо боялась, що та
впаде і вдариться, навіть з лиця
його приспустила.
«Я хотіла спочатку Олесю з
дітьми залишити, але віднесла в
іншу кімнату, бо не знала, хвора

дитина чи ні — вона була гарячою», — зазначає жінка.
Також Ірина додала, що швидку допомогу викликала одразу, як
побачила, що дівчинка задихається від блювоти.
«Я медик. Навчалася в коледжі, але не закінчила, хотіла
оформити муніципальну няню. У
мене немає нелегальної діяльності», — запевнила Ірина й додала, що дійсно розміщувала в інтернеті оголошення про надання
послуг няні і вказувала вартість
— 200 гривень. Однак, за її словами, за рік до неї ніхто так і не
звернувся і договір вона ні з ким
не підписала.
Нині ж щодо підозрюваної у
вбивстві власниці нелегального
дитсадка Шевченківський районний суд Запоріжжя розглянув
кримінальне провадження.
Під час засідання захисник
постраждалих заявив клопотання
про стягнення з жінки моральної
шкоди в розмірі 800 тисяч гривень на користь кожного з батьків загиблої дівчинки. Суд також
задовольнив клопотання прокурора про продовження строку
тримання під вартою горе–няні
на 60 діб. Наступне судове засідання призначене на 10 грудня.
За матеріалами
zp-fakty.net.ua,
iz.com.ua.

Бердянському
рдянському районі в селі Осипенко
нко на місці, де до 2014 року
стояв
ояв гіпсовий Ленін, встановили
скульптуру
ру Божого Сина. А от коштами
на облаштування
штування території, освітлення,
встановлення
лення відеонагляду та монтаж
статуї допомогли
помогли небайдужі люди. Жителям громади
омади та вірянам Свято–Покровського
ого храму ПЦУ вдалося зібрати
близько 25 000 гривень.
Планують
ують встановити моморіальну дошкуу та завершити благоустрій
навколо скульптури.

У

Як вам така
«декомунізація»?

l ПРЯМА МОВА
Арсеній ЯЦЕНЮК,
колишній прем’єр-міністр України,
розкритикував владу за те, що в неїї нема
«чіткого плану» розвитку країни:
Влада повинна мати, вибачте,, яйця.
Якщо у вас немає страусиних яєць —
хоча б перепелині ви можете показати чи ні?

«
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Нещодавно
засоби масової
інформації зарясніли
повідомленнями:
«Українець Олексій
Новиков виборов
титул найсильнішої
людини планети.
У 2004 і 2007 роках,
як відомо, ним володів
наш співвітчизник
Василь Вірастюк.
Перелік атлетів, які
прославили рідну землю
міццю духу й тіла, дуже
великий, і започаткував
його, либонь, ще Ілля
Муромець, велич
якого, як згодом
і богатиря Піддубного,
«прихватизував»
північний сусід
Оксана КРАВЧЕНКО

Іван Піддубний родом із Полтавщини. Кажуть, той куток села,
де колись стояла хата, в якій ріс
майбутній силач, досі називається Козацьким хутором. Батько
його — Максим Іванович — міг
легко кидати п’ятипудові мішки
з зерном на віз і гнути підкови.
І син вдався в нього, успадкував
від предків великий зріст, міцну
статуру, мужність і витривалість.
Парубком подався Іван із рідного села Красенівка на заробітки в Таврію. Працював портовим вантажником, приятелював
із курсантами «морехідки», які
й навчили його азів бійцівської
науки. А 1895 року він переїхав
у Феодосію, де самотужки почав
займатися гімнастичними вправами та гирьовим спортом.
Згодом туди прибув на гастролі пересувний цирк, який
влаштував чемпіонат борців з усієї Європи. Піддубний зголосився
взяти в ньому участь.
Кожного вечора два тижні
поспіль під овації глядачів нікому
не відомий досі спортсмен перемагав щораз нових і нових суперників, лише з чемпіоном Росії волинянином Петром Янковським
поєдинок завершився внічию…
Згадка про нашого земляка-силача вимагає невеликого
відступу. Мало хто із волинян
знає, хто він і звідки. Янковський
народився 5 травня 1861 року
у збіднілій дворянській родині
на хутірці Юзефін — це частина
села Городок тоді Луцького повіту. У 23-літньому віці Петро Янковський став солдатом лейб-гвардії
Варршаві. ПісПіс
Уланського полкуу у Варшаві.
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Упертий хохол Піддубний
«не лягав ні під кого…»

ЙОГО НАЗИВАЛИ
«РОСІЙСЬКИМ ВЕДМЕДЕМ»,
А ВІН БУВ НАЩАДКОМ
УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ

3 грудня 2020 Четвер

У США Івана Піддубного вмовили взяти участь у конкурсі краси
серед чоловіків. І тут він теж став переможцем.

ля армії, оскільки дивував усіх
своєю силою, пішов працювати
в цирк. Борцівська кар’єра Янковського була увінчана не десятками, а сотнями блискучих
перемог. Він виступав на аренах
Петербурга, Москви, Новгорода,
Криму. На нижньогородській арені наш земляк поклав на лопатки
німецького атлета Фосса, який
до того вважався непереможним.
У 1918–1927 роках він був органі-

“

За понад 40 літ
професійної
кар’єри борця
Івана Піддубного
жоден суперник
не зміг покласти
його на лопатки!

затором грандіозних чемпіонатів
із боротьби в Росії. Повернутися
знаменитому атлету в село Городок не вдалося, бо це було вже закордоння. Не стало Янковського
20 березня 1932 року. Ось таким
був наш краянин, якого називали
хрещеним батьком Івана Піддубного.
Ну а його «похресник» здобув ще більшої слави. За понад
40 літ професійної кар’єри борця Івана Піддубного жоден суперник не зміг покласти його
на лопатки! Українця називали
«волзьким богатирем» і «російським ведмедем», він представляв Росію на Паризькому
Парризькомуу

чемпіонаті 1903 року найкращих
борців світу. Там Піддубний здобув одинадцять перемог поспіль
над титулованими суперниками
з різних країн.

РІДНА ЗЕМЛЯ ДОРОЖЧА
ЗА ВСІ ГРОШІ СВІТУ
Тренувальний день спортсмена завжди починався з ранкової зарядки, він приймав холодний душ, після чого був масаж,
сніданок і година теоретичного
вивчення правил боротьби
та прийомів. Проти нього виходили один за одним три борці-любителі. З першим він боровся
двадцять хвилин, з другим —
тридцять, з третім — сорок. Потім
десять-п’ятнадцять хвилин бігав
з двадцятикілограмовими гантелями в руках. У дні, вільні від
тренувань, його, за тогочасним
методом фізичного загартування,
саджали на двадцять п’ять хвилин у так званий «докторський
ящик» — парову ванну з температурою до п’ятдесяти градусів.
Після ванни був крижаний душ,
а тоді Піддубний відпочивав,
закутавшись у теплі ковдри. Вечорами він прогулювався, тримаючи в руках двопудову металеву
палицю.
П’ять років поспіль Іван Піддубний залишався незмінним
чемпіоном світу, а потім він іде
з великого спорту й повертається у рідну Красенівку. Придбавши
майже 200 гектарів землі, чоловік
щедро наділяє нею своїх рідних
та одружується.
Але зароблені за час спорр єри
р гро
р ші швидк
д о ро
ррозз
тивної кар
кар’єри
гроші
швидко

ходяться, і, залишивши дружині
на зберігання скриню із майже
двома пудами золотих чемпіонських медалей, Іван Піддубний
повертається на бійцівський килим.
Його знайомі дивувалися:
впертий хохол принципово «не
лягав ні під кого», хоча за програш йому не раз пропонували
астрономічні як на ті часи суми.
Потім Івана Піддубного запросили на гастролі до Німеччини, звідки він помандрував
до США. 1925 року переміг
на міжнародному чемпіонаті
в Нью-Йорку, успішно виступав у Чикаго, Філадельфії, ЛосАнджелесі, Сан-Франциско та інших містах.
Однак додому Піддубний повернувся без долара за душею.
Адже організатори американського турне уклали контракт
так, що зароблені гроші з банку
міг отримати лише громадянин
США. Та Україна була для чоловіка
важливішою, дорожчою, ніж пів
мільйона доларів, і залишатися
за океаном він не схотів.
Повернення у 1927 році видатного атлета на батьківщину
виявилось невеселим: всіх його
родичів у Красенівці оголосили
куркулями, відібрали подаровану
ним землю. Дружина знаменитого благовірного не дочекалася,
давно втекла з іншим.
Піддубний переїхав у місто Єйськ на Кубань, де колись
знайшли притулок його предки,
запорозькі козаки. А коли Івану
Максимовичу видали паспорт
із прізвищем «Поддубный» і національністю «русский», він закреслив ці слова у документі й
подався в місцеве управління
НКВС шукати правду. Додому повернувся нескоро і під конвоєм.
Згодом фельдшер, який бачив знаменитого борця роздягненим, по секрету розповідав
знайомим, що в того вся спина
була у страшних рубцях від опіків.
Спортсмена чекісти катували
електропаяльником, вимагаючи
назвати номери рахунків та адреси іноземних банків, у котрих він
міг тримати заощадження. Приписували йому і «буржуазний
націоналізм». Коли пересвідчилися, що у Піддубного нема грошей,
відпустили.
Решту свого життя наш силач
провів у злиднях. Під час війни
в окупованому Єйську німці дали
йому роботу в більярдному клубі, за що потім Піддубного ледь
не розстріляли. У переможному
1945-му знаменитості нібито пробачать цей гріх, удостоївши звання заслуженого майстра спорту.
А потім його просто викреслять із життя, прирікши старого і вже немічного Піддубного
побиратись між людьми. Коли
в серпні 1949 року він назавжди
закриє очі, легендарного Чемпіона Чемпіонів збиратимуть
ддорогу
р гуу всім містом.
ро
в останню до
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Коли подолаємо
коронавірусну
напасть?
Це станеться не раніше середини 2022 року.
Такий прогноз озвучив директор Інституту
біохімії ім. А. В. Палладіна НАН України,
доктор біологічних наук Сергій Комісаренко
Оксана КРАВЧЕНКО

ін вважає, що лише масові щеплення допоможуть
поступово знизити захворюваність. Вчений наголошує, що суспільству не варто сподіватися
на колективний імунітет, бо останні дослідження показують, що люди через кілька місяців повторно інфікуються. З’ясувалося, що у тих, хто одужав від COVID-19,
антитіла з часом пропадають, тому можна заразитися
знову і знову.
Про необхідність вакцинації говорить і міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Україна розраховує
отримати препарат у рамках міжнародної ініціативи
COVAX. Йдеться про 8 мільйонів доз, які надходитимуть
поступово, частинами. Цього вистачить для 4 мільйонів людей. Почати імунопрофілактику українці зможуть
у першій половині 2021 року.
У листопаді пролунали перші заяви про успішне
випробування двох вакцин від COVID-19. Їх винайшли
дві американські та одна німецька компанії, які вже
до кінця нинішнього року поставлять на ринки розвинених країн десятки мільйонів доз противірусних
препаратів.
Ще чотири вакцини перебувають на фінальній стадії випробувань.
Українська влада вже розпочала перемовини з виробниками про закупівлю препаратів, які виробляють
імунітет від COVID-19. Відомо, що вартість вакцини
Pfizer-BioNTech становить 20 дол. (565 грн). Для успішної імунізації необхідно зробити дві ін’єкції з інтервалом 21 день. Тобто курс вакцинації однієї особи коштуватиме 40 дол. (1 130 грн). Препарат має особливості
зберігання, які ускладнюють його транспортування.
Для використання протягом шести місяців вакцину необхідно тримати за температури –70 градусів Цельсія.
Про успішне випробування вакцини від
COVID-19 оголосила також американська біотехнологічна компанія Moderna. Вона має важливу перевагу:
в холодильнику може зберігатися до 30 днів і пів року
не буде втрачати властивостей за температури –20 градусів Цельсія. До того ж ця вакцина удвічі дешевша. «На
виході» також ще один препарат виробництва США.
Вакцина від коронавірусу «Спутник V», яку ще влітку розробив російський Національний дослідницький
центр епідеміології та мікробіології імені М. Ф. Гамалії,
коштує близько 13 дол. (367 грн). Проте Україна її не купувала і не планує цього робити, оскільки препарат
не пройшов необхідної стадії клінічних випробувань.
За інформацією МОЗ, уряд веде перемовини
з компаніями Moderna та Pfizer-BioNTech щодо поставок вакцин. Найбільш вірогідно, що вони відбудуться
у травні-червні 2021 року. Обіцяють, що перший транш
для України становитиме 1,2 млн доз. 20% препаратів
держава має отримати безоплатно. Далі їх збираються
купувати, аби забезпечити щонайменше 20 мільйонів
населення.
— Передусім ми плануємо щеплювати людей з групи ризику: медичних працівників, громадян, старших
65 років, і людей з хронічними захворюваннями, —
каже очільник МОЗ Максим Степанов.
Відомо, що Глобальний фонд доступу до вакцин
проти COVID-19 (COVAX) при ООН заявив про намір
субсидувати отримання препаратів для імунопрофілактики коронавірусу в державах із низьким рівнем
доходу.
Раніше директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус закликав
міжнародне співтовариство встановити нові стандарти
доступу до вакцин. Нині існує реальний ризик того, що
найбідніші та найуразливіші громадяни будуть розтоптані в гонитві за ними, заявив він.
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Немудра жінка тримає чоловіка
за горло, розумна — за руку,
мудра — взагалі не тримає.

Велика сторінка для Пані
l МАЙСТЕР-КЛАС

Неприємні запахи у домі
заберуть оцет і трави

Стильний плетений кошик — окраса інтер’єру

ля виготовлення такого кошичка знадобляться: моток
шпагату, котушка скотчу, тканина, мішковина, стрічка, гарячий
клей, гачок (або «циганська» голка).
Перш за все визначтеся з розміром виробу. Далі розрахуйте
довжину смужок, необхідних для
плетіння: до довжини (ширини)
дна корзинки додайте подвоєну
висоту. За допомогою маленьких шматочків скотчу закріпіть
із кожного боку на робочій поверхні відрізки скотчу потрібної
довжини. Смужки мають бути

Д

вані клейкою стороною
зафіксовані
догори. Наріжте шматків шпагату такихх же завдовжки, як стріччу, і рівненько приклейте
ки скотчу,
и одна біля одної.
мотузки
великих корДля невеликих
зинок можна
розрізати
смужки навовж
піл уздовж
ати
ти
(або брати
скотч мениришої ширини).
Зробивтатню
ши достатню
кількістьь такихх
заготовок, беріться складати виріб (скотчева сторона
має йти всередину, а шпагатова —
назовні). Починаючи від середини,

формуйте дно: поперемінно протягайте заготовки так, щоб вийшла імітація
плетіння. Скріпіть їх між собою
точково гарячим клеєм.
Далі візьміть ще одну смужку
і плетіть стінки кошика, попере-

мінно протягаючи її через стрічки з усіх чотирьох
сторін. Для зручності можна поставити всередину коробку потрібного розміру — тоді стінки

l КЛУМБА НА ПІДВІКОННІ

Основне правило: гарно промочити
субстрат у глибину і не давати
застоюватись воді. Необхідну її
кількість визначити досить складно,
тому що вона залежить від вазона,
розміру горщика, якості грунту,
температури повітря і пори року
ри поливі спершу земля повинна
як слід просочитися, і тільки потім
коріння починає свою роботу. Про
цю особливість дуже важливо не забувати,
тому що, приміром, чисто торф’яний субстрат, який використовують професіонали,
дуже погано вбирає вологу, якщо повністю
висохне. У результаті ви поливаєте, а земля
не просочується. Тоді треба занурити горщик у воду (частинки грунту можуть спочатку плавати, що доводить його сухість)
мінімум на пів години. За цей час до торфу
повернеться його губчата консистенція,

П

і він добре зволожиться. Потім дайте стекти
надлишку рідини і поверніть вазон на звичайне місце.
Проблеми виникають не тільки через
неправильний ритм поливу, але й через
якість води. Субстрати для кімнатних рослин (за винятком ґрунту для орхідей) мають

“

Водопровідну воду
наливають заздалегідь
і залишають у відкритому
посуді, щоб устиг
вивітритись хлор.

здатність затримувати воду і живильні речовини. У горщику зовсім мало землі, тому
надлишок мінеральних елементів (вапна)
або шкідливих речовин (хлору в міській

водопровідній воді) буде накопичуватися в субстраті, що негативно позначиться
на рослині.
Найкраще поливати вазони дощовою і талою водою, зібраною в сільській місцевості.
р
Вона нейтральна
і чиста.
У містах дощової води
не використовують,
оскільки в ній містяться
шкідливі речовини. Для поливу можна бра-

ти воду з-під крана, вона не така вже й погана
за якістю, але в ній містяться дві речовини,
які так не подобаються рослинам, — вапно
і хлор. Водопровідну воду наливають заздалегідь і залишають у відкритому посуді, щоб
у
р
р А ддля пом’якшення
устиг
вивітритись
хлор.
доси
ить ддодати
о ати нейтралізатор або
од
досить
с к половинки лимона на 10 л.
сі
сік
До речі, за цей час вода нагріється до кімнатної температури, що
т кож дуже важливо.
та
також
Джерело: rosdim.com.
Фото pravda.com.ua.

Як поливати кімнатні рослини

Яка б хата не була гарна
і чиста, до неї неприємно
заходити, коли чимось тхне
передпокої найчастіше можна почути «аромати» полиці
із взуттям, щільно зачиненої
шафи, у якій висів мокрий одяг. І навіть хлорка чи освіжувачі повітря
не завжди справляються з ними.
Але усунути сморід можна і без
«хімії».
Позбуваються його з допомогою рису та ароматних олій. Перемеліть склянку крупи у кавомолці,
додайте 10 крапель олії лаванди чи
лимона. Порошок насипте у кілька
мішечків і покладіть у взуття, на полички шафи. Так само можна зроби-

У
Фото meha.kiev.ua.

Такий одяг зіпсує ваш
образ і настрій
Незважаючи на те, що
з’явилися новинки сезону
осінь – зима 2020/2021, у
магазинах повно застарілих
моделей. Неактуальний фасон
куртки або пальта зіпсує будьякий образ. Тому важливо
перед тим, як вирушити по
покупки, ознайомитися з
трендами і антитрендами
верхнього одягу
Шуба з натурального хутра.
Нині вона не в моді. Дизайнери представляють у своїх колекціях вироби
зі штучного хутра, які виглядають не
гірше.
Довжина вище коліна. Кілька
десятиліть модниці із задоволенням
носили укорочені пальта. Але цей
тренд відійшов у минуле. Цього сезону слід звернути увагу на верхній
одяг із довжиною міді і максі. Такі
моделі більш елегантні, їх легко поєднати із взуттям.
Розкльошені пальта. Одяг у
ляльковому стилі з акцентом на талії
вже давно не в тренді. Такий фасон
вийшов із моди, бо підходить тільки
для ідеальної фігури і підкреслює
недоліки тіла. Восени і взимку дизайнери пропонують більш лаконічні й
класичні моделі пальт. Якщо хочете

підкреслити жіночність, слід вибрати фасон із ременем або поясом на
талії. Безпрограшний варіант – із запахом. Таке пальто чудово сидить на
будь-якій фігурі і маскує її недоліки.
Пуховик із поясом-гумкою. Він
теж відійшов у минуле. Але це не
означає, що пора відмовитися від
одягу з акцентом на талії. У сучасних моделях пояси використовують.
Правда, талія позначається «рідним»
або стильним шкіряним ременем.
Приталені дублянки з хутряним
оздобленням. Вони довго були в моді.
Трапляються і сьогодні в дизайнерських колекціях. Але дещо змінені. Це
більше не приталені моделі з хутряним
коміром, а фасони в стилі оверсайз.
Укорочені куртки і пальта з такими ж рукавами. Вони навряд чи
повернуться в моду, бо ж спричиняли дискомфорт власницям. Їх складно було комбінувати зі светрами, а
єдиною вдалою компанією для них
були довгі – до ліктів – рукавички.
Отож, підіб’ємо підсумки. У цьому
осінньо-зимовому сезоні модницям
варто придивитися до вільних фасонів верхнього одягу, які не будуть
сковувати рухів. Тим, хто не любить
таких речей, підійдуть моделі, доповнені ременем або з іншим акцентом
на талії.

ти й з пакетиками зеленого чаю. Він
добре вбирає неприємний аромат.
А ось мокрий махровий рушник,

“

Запах зіпсованих
овочів чи прокислого
молока зніме
миска з вівсяними
пластівцями. Дайте
їй постояти кілька
годин — і проблеми
як не було.

розкладений на полиці, забере
на себе запах тютюну.

Джерелом смороду на кухні
стають сміттєве відро, витяжка, пригорілий жир, що осідає
на шторах і меблях, нещільна
каналізація. Ці запахи можна
видалити, підсмаживши на сковороді кавові зерна або шкірку
цитрусових. Із холодильника
їх заберуть насипані у банку
із продірявленою кришкою активоване вугілля, сода, сіль і
цукор.
Запах зіпсованих овочів чи
прокислого молока зніме миска
з вівсяними пластівцями. Дайте їй
постояти кілька годин — і проблеми як не було.
Найбільше в домі дошкуляє
сморід сечі тварин або місця,
де вони лежать. Частіше мийте там
водою з оцтом, посипайте сухим
дезодорантом. Змішайте по чайній
ложці розмарину, меленої кориці
і соди — і матимете його. Такий засіб добре усуває неприємний запах
тварин.

l НА ЗАМІТКУ

Які сережки подарувати дівчинці
Навіть якщо вам
здається, що ви знаєте
абсолютно все про
дитину, порадьтеся з нею,
розпитайте, уточніть інтереси
та уподобання
івчаткам до 6 років сподобаються сережки у формі
сердечок, метеликів, зі-
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рочок, бантиків, знаків зодіаку,
фруктів і тварин. Згадайте, які
мультфільми, книжки або ігри
любить ваша модниця. Які героїні
її надихають?
Підлітки в захваті від непарних прикрас, протяжок, пусет
(цвяшків), стильних каф (оздоблюють не лише мочку вуха), оригінальних конго (кілець), моделей

із підвісними елементами і мерехтливим камінням.
Трохи старші дівчата часто
намагаються наслідувати своїх кумирів: зірок екрана, співачок або
блогерів. Оберіть прикрасу, схожу
на їхній аксесуар. Вашій доньці або
хрещениці буде приємно знати, що
ви в курсі її інтересів.
Джерело: ukrzoloto.ua.

l КОСМЕТИКА ІЗ ГРЯДКИ
Фото goodhousekeeping.com.

Якщо ідея вам
сподобалася — роботи
не лякайтеся! Насправді все
дуже просто: жодної мороки
і відмінний результат!

Фото myhomeinspiration.net.

ввийдуть рівнішими.
ЗЗакріпіть кінчик
ссмужки і починайтте наступний ряд,
п
поки не досягнете
ба
бажаної висоти. Зайву довжину смужок
по краях загорніть
всер
всередину кошика і зафіксу
фіксуйте клеєм.
Із трьох жмутків
шпагат
шпагату сплетіть косички і приклейте
прик
з двох протилежних сторін — матимете ручки. Для додаткового
ущільненн кошичка всереущільнення
обкле
дині обклейте
його щільною
тканиною. Виріжте прямок
кутник із картону
за розмікор
ром дна корзинки,
приклейте до тканин
тканини, загорніть краї
К
і закріпіть. Картоном
донизу
йог на дно кошика,
помістіть його
зафіксуйте кле
клеєм.
Верхній край
кра кошика закрийте
відрізком мішковини.
мішк
Для декорування за допомогою гачка протягніть через рівні проміжки білу пряжу чи мотузку, зав’яжіть бантиком,
відріжте зайві кінці.
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l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

l ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Такі текстильні корзинки нині дуже популярні.
Вони не лише створюють затишну атмосферу
в оселі, а й допомагають підтримувати порядок:
у них можна розсортувати
и газети й журнали,
косметику, начиння для рукоділля
укоділля

3 грудня 2020 Четвер

l КОРИСНІ ПОРАДИ

Жир можна швидко відмити
Як почисти кухонну витяжку? З цією проблемою стикається кожна
господиня. Адже із забрудненням, що з’явилося на ній, часом
не можуть впоратися навіть сучасні хімікати. Тому згадаємо про
народні засоби
ля того, щоб відмити застиглий
жир, нам знадобиться звичайна харчова сода. Наповнимо
велику каструлю водою і поставимо
кип’ятити на плиту. Всипаємо 100 грамів соди, розмішуємо, знімаємо фільтр
із витяжки й опускаємо в окріп. Протягом 5 хвилин перебування в ньому
забруднення повинне сповзти. Після

Д

цього фільтр слід промити проточною
водою. Якщо ж жир сильно в’ївся в поверхню і з першого разу не вдалося
його зняти, повторіть процедуру.
У разі, коли описаний спосіб не
допомагає, наповніть таз водою і додайте в нього нашатирний спирт: пів
склянки на 3,5 літра води. Помістіть
фільтр у розчин на 30 хвилин.

Гарбуз збереже молодість і красу
З його допомогою можна
позбутися целюліту,
розтяжок, інших
неприємностей
краби для шкіри популярні
у жінок. Їх не обов’язково купувати. Можна й виготовити
власноруч … із гарбуза. Він — знахідка для шкіри, оскільки містить
вітамін молодості і краси.
Завдяки унікальному набору
корисних речовин, які є у цьому

С

овочі, вдається затримати старіння, наповнити шкіру поживними речовинами. Саме через
те маски і скраби з нього користуються популярністю. Нікотинова кислота, яка міститься в них,
повертає шкірі свіжий, здоровий
вигляд. Тонізуючі властивості мають і вуглеводи гарбуза, а вміст
крохмалю пом’якшує її та вибілює пігментні плями.
Для приготування скрабу нам
потрібно мати: склянку цукру

і м’якоті гарбуза, 10 краплин вітаміну Е. Подрібнити овочеву масу
в блендері, перемішати з цукром,
додати вітамін Е, нанести на шкіру і помасувати 5–7 хвилин. Після цього змити теплою водою,
змастити тіло будь-якою олією.
Не зловживайте цією процедурою.
Користуватися скрабом можна
не частіше одного разу на тиждень. Перед його приготуванням
не забудьте перевірити компоненти на переносимість.
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l СІМ «Я»

l ЗНАЙ НАШИХ!

Де беруться білі мухи

Поліська бабуся підкорила Париж
Фото uk.wikipedia.org.

— А давай ти прочитаєш мені казку, а потім ще одну
розкажеш ротом, — син заглядав мені у вічі з такою
надією, що довелося погоджуватися

Закінчення. Початок на с. 1
Ольга ВЕКЕРИК

Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

ій малий
обожнює, коли розмовляємо від імені
звірят, машинок, а цього тижня дорогою до дитсадка в нас
«завели мову» ще й сніжинки,
які, пританцьовуючи, мостилися йому на рукавичку.
«Якщо ти не перестанеш так
широко усміхатися, малюче,
ми позалітаємо тобі до рота
і прокрадемося в садочок,
правда калюжкою», — своє
попередження я погано продумала, бо усмішка стала ще
ширшою. Однак був і «плюс»
— його захоплення нагадало
мені, що спільний ранковий
шлях можна перетворити на
прекрасні і …навчальні миті.
Те, що мовлення дитини дуже
залежить від того, скільки
батьки й інші рідні розмовляють із нею, відомо давно. Як
наслідок — уміння спілкуватися, висловити свою точку
зору, відстояти її є показником
успішності в школі, універси-

М

“

водить пальчиком по екрану
смартфона, мені стає дуже
сумно. Притім маю й свій такий
досвід: син вряди–годи просить увімкнути йому мультик
чи гру на телефоні, бо йому,
бач, «нудно». І не завше я маю
можливість перевести його
увагу на неґаджетівське заняття… Час у дорослих дійсно
дуже стиснутий і стрімкий, але
наші діти так швидко ростуть,
що можемо просто не встигнути віддати їм належне. Тим
більше усілякі планшети–ноутбуки–смартфони підступно й
без зайвих зусиль завойовують усе нові й нові покоління
(разом із мамами й татами).
Якщо ви теж цим переймаєтеся, зверніть увагу на
умови «справжнього» спілкування: кількість слів ролі не
грає, головне — якість розмови. Корисна така бесіда з дитиною, при якій є обмін фразами,
діалог, якщо обоє уважно слухають і відповідають, діляться
думками.
В одному з американських
штатів, аби спонукати батьків,
влада розмістила в супермар-

Корисна така бесіда з дитиною,
при якій є обмін фразами, діалог, якщо обоє
уважно слухають і відповідають, діляться
думками.

Відповіді
на cканворд із с. 15

теті, на роботі — загалом у
житті. Поганий старт обіцяє
гірший рух життєвою дистанцією. Сучасні нейробіологи не
раз підкреслюють, що розмови з малечею, починаючи з народження, мають дуже гарний
вплив на розвиток дитячого
мозку. «Зв’язки білої речовини в мозку малят, із якими дорослі активно розмовляють,
є міцнішими в двох основних
ділянках, що відповідають за
мовлення, і таким чином прискорюють обробку інформації
в них», — йдеться в спеціальному матеріалі на сайті англійського медіа BBC.
Тож коли бачу, наприклад,
трирічку, яка зосереджено

кетах таблички із запитаннями: «Звідки береться молоко?», «Який твій улюблений
овоч?». А потім дослідила, що
завдяки такому простому кроку, змістовне спілкування тат,
мам та їхніх чад збільшилося
на третину!
— Білі мухи налетіли, все
подвір’я стало білим! Відгадай–но, Ромашику, про що це?
— Мухи, яких обліпив сніг.
А ви пам’ятаєте сімейні кумедно–повчальні діалоги? То
діліться! Зворотний зв’язок
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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завжди спивала — відколи себе помню. Мене ніхто не вчив. Я маленькою
слухала, як спивають батьки. Мама
пряде куделю, батько постоли робить нам у школу — й спивають.
Тато був співак на все село, — розповідає Домініка Чекун. — Коли
мені років шість було, я ходила
корови пасти. А в нашому селі був
чоловік, який гарно спивав і пісень
багато знав. Мені стидно було просити навчити. То я старалася так
вгадати, щоб пасти корови тоді,
коли й він. Дядько спивав, а я переймала».
У свої 84 Домініка Никифорівна
знає більше 150 старовинних пісень: «Кажуть: яке то весілля, якщо
Дані нема. Вона всі пісні знає, спиває, танцює — ото весілля. А то що:
наїстися прийдуть, і не вміють спивати, та й сидять… Пам’ятаю, як моя
баба завела нас, дітей, на весілля і
посадила на піч, щоб дивилися. Я ту
пісню з сорокового року запомніла,
з дєтства самого».
Та все ж Домініка Чекун каже,
що найкраще їй вдаються «вдовині». Бо ж сама овдовіла майже
30 років тому: «Мій чоловік Іван добрий був — мене пускав спивати. У
гинших жонок їхні можуть сказати:
«Сиди дома, куди ти поїдеш, не пустю». А мій мені і чоботи начистить,
і скаже: «Давай скуріше збирайся,
люди ждуть»…Як умер — я крепко
журилась. Не спивала зовсім десять
місяців. Тоді приїхав голова району:
«Бабо Даню, треба виступати в Сарнах. Там усі позбиралися, на телевізор зниматимуть… І я спивала, хоч
всередині тєжко було».
Усе життя вона працювала дояркою в колгоспі. Коли була ще дитиною, у село приїжджали з хору імені
Верьовки — шукали хористів. Саме
вони вперше звернули увагу на унікальний талант Дані. Однак мама
була проти і не дозволила їй поїхати.
До Домініки Никифорівни часто
приходили жінки на вечорниці. Хто
брав пряжу із вовни, хто — вишиванку. За роботою співали пісні.
Одного разу вирішили виступити
у сільському клубі. Односельцям
сподобалося. Згодом, коли у районному Будинку культури проводили
огляд фольклорних колективів,
вони зайняли перше місце. Так у
1984–му розпочався їхній творчий
шлях. У 1992–му колективу присвоїли звання «народного».
У 2009 році Віктор Ющенко особисто вручив Домініці Чекун посвідчення «Заслужений працівник
культури України». У 2017–му вона
стала лауреаткою Премії за збереження та охорону нематеріальної
культурної спадщини ЮНЕСКО. А
нещодавно Домініку Никифорівну
нагородили орденом Княгині Ольги III ступеня.

«Я

У свої 84 Домініка Никифорівна знає більше 150 старовинних пісень.

«Як їздила у Францію, то їхній
гетий священник усе просив — поспивайте ще, ми ще послухаємо.
Були там і такі, що нічого не понімають по–нашому, а слухали, але були
й такі, що все знали», — ділиться
незабутніми спогадами баба Даня,

“

Коли була ще дитиною,
у село приїжджали
з хору імені Верьовки
— шукали хористів.
Саме вони вперше
звернули увагу на
унікальний талант
Дані.

як два роки тому виступала у греко–католицькому соборі Святого
Володимира Великого у Парижі.
До карантину, щоб записати пісні та спробувати перейняти манеру
співу, до пані Домініки чи не щотижня приїжджали гості з усього світу.
Зокрема, з Польщі, Німеччини, Канади, США. Минулого року, на Трійцю, до баби Дані завітав львівський
етногурт «KYRBASY» та запросив її
до Львова. Вона погодилася одразу. Та лише за однієї умову: концерт
має бути восени, коли закінчаться
городні роботи.
«Баба хоч старенька вже, але
приїхала до вас, щоб разом поспивати, щось вас навчити, щось самій
повчитись. Я спиваю майже 80 років. Якщо й ви стільки спиватимете, то теж навчитеся», — говорила

своїм шанувальникам Домініка
Никифорівна зі сцени Львівського
театру імені Леся Курбаса. Концертний зал ледве вмістив усіх охочих
почути магічний голос унікальної
бабусі, а на двох майстер–класах не
було вільних місць. Тоді ж курбасівці записали альбом зі співом баби
Дані. До 48 пісень додали збірник
нот і текстів. А 19–20 грудня уже відбулася презентація її диска і книги
«Голос містичного Полісся».
У жовтні цього року пані Домініка виконала три пісні у проєкті
«Ковчег Україна», в якому також
взяли участь молодіжний симфонічний оркестр, «ДахаБраха», чоловіча капела «Дударик», «KYRBASY»,
«Хорея Козацька» і Київський дівочий хор ім. Миколи Лисенка.
Домініка Никифорівна має двох
дітей, трьох онуків і трьох правнуків. Каже, що її голос успадкували
внучка Лілія і правнучка Кароліна.
«Колись усі на селі жонки спивали. От увечері на лавочці під хатою
зберемось і спиваємо вси разом
так, аж вулиця гула. Як я була дояркою, то і корів доїмо — спиваємо,
і бульбу садимо — тоже… Зараз
нема у селі коло хат лавочок ніяких
і людей нема. Тепер не спивають.
Телевізори покупляли й сидять
дома дивляться… От такий дивний
світ став, — із сумом зазначає Домініка Чекун і закликає усіх: — Спивайте — будете здорові й доживете
до моїх літ. Я завжди спиваю, що би
не робила».
За матеріалами
zbruc.eu, localhistory.org.ua,
kovceh.org.ua, zaxid.net.
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l ЖИТТЯ ЯК СЕРІАЛ
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«Софію ніхто не побачив. Замість неї на подвір’ї стояв якийсь
чоловік».

«Ти — справжній мужик!»
Закінчення. Початок на с. 16
Доля відміряла йому 60 років життя, проте в історію Дієго Армандо увійшов під прізвиськом «Золотий хлопчик».

Марадона-гравець кохався
навіть у перерві матчів
Світ оплакує футбольного генія, який прожив дуже драматичне,
проте напрочуд яскраве життя
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

априкінці листопада у Вічність відійшов Дієго Армандо Марадона — чи не найлегендарніша постать футбольного
світу ХХ століття. Він вживав кокаїн, ухилявся від сплати податків,
потрапляв у силу–силенну скандалів, підкоряв вершину за вершиною
на сексуальному фронті…
Проте відразу після смерті Марадони світ із легкістю пробачив
аргентинцю чи не всі його гріхи.
Адже той, насамперед, був справжнім футбольним генієм — людиною, яка вміла творити на полі
дивовижні речі.
Ще задовго до відходу свого кумира його шанувальники створили
таку собі «Церкву Марадони», відому також як «Церква Руки Бога», або
ж «Марадоніальна церква»…
Дієго Армандо народився на
світанку 30 жовтня 1960 року в аргентинській провінції Буенос–Айрес. Майбутня зірка світового футболу з’явилася на світ у сім’ї мельника та домогосподарки, в якій уже
підростали чотири донечки.
На семиріччя хлопчикові подарували справжнісінького футбольного м’яча, з яким… він спав в
обнімку впродовж кількох місяців,
перш ніж винести у двір і наважитися копнути таку дорогоцінну річ
ногою.
Кар’єру професійного футболіста Дієго розпочав 15–річним
хлопчаком в «Аргентінос Хуніорс».
Достатньо сказати, що нині домашня арена цього клубу носить назву
«Дієго Армандо Марадона».

Н

У 20–літньому віці Марадона
опиняється вже у легендарному клубі «Бока Хуніорс». У складі
«Боки» Дієго стає чемпіоном Аргентини 1981 року, а вже 1982–го перебирається до Старого Світу. Спочатку — до іспанської «Барселони», а
згодом — до італійського «Наполі».
У складі клубу з Неаполя він здобуде два чемпіонських титули.

“

Я не торкнувся
м’яча, це була рука
Бога.

Проте найбільшим досягненням тих часів та й усієї кар’єри Марадони стало вікопомне «золото»
збірної Аргентини на ЧС-1986. У
сповненому політичних підтекстів
чвертьфіналі цього турніру латиноамериканці обіграли збірну Англії з
рахунком 2:1. Обидва голи в складі
переможців забив Дієго Армандо,
і обидва вони увійшли в історію
світового футболу. Перший із них
було забито… рукою в боротьбі
з голкіпером суперників Пітером
Шилтоном (а після матчу прокоментовано знаменитою фразою:
«Я не торкнувся м’яча, це була рука
Бога»). А другий став справжнім
футбольним шедевром: Марадона
пошив у дурні відразу шістьох англійців включно із тим таки Шилтоном і проштовхнув м’яч у ворота.
До речі, обидва ті голи були
забиті в дебюті другого тайму. І
ходили легенди, що такого захмарного бойового настрою Марадона

досягав… завдяки сексу під час
перерви! Мовляв, у роздягальні на
футбольного генія зазвичай чекала вже роздягнена красуня (бо ж
є лишень 15 хвилин — на всілякі
там прелюдії просто немає часу!),
«організована» менеджментом команди…
Хай там як, жінок у житті футбольної зірки було справді багато.
Стосунки з ними часто переростали у скандали, зокрема й на ґрунті
визнання/невизнання позашлюбних дітей. За деякими даними, під
час життя в Неаполі нормою для
молодого Марадони було спілкування з п’ятьма новими для нього
повіями щоденно. Тож буцімто під
час лише виступів за «Наполі» футболіст мав секс із 12–ма тисячами
жінок!
Хоча Дієго й прожив 25 років у
шлюбі з великим коханням юності
на ім’я Клавдія Вільяфанья. А на
запитання, чи доводилося зраджувати дружині, незмінно відповідав:
«Жодного разу! А якби щось навіть
і було, я б нізащо в тому не зізнався…».
А ще в його житті було багато
кокаїну, вчинені «під кайфом» ДТП,
ухиляння від сплати податків, розбиті об чиїсь голови склянки з віскі
й навіть… стрілянина з рушниці в
надокучливих журналістів!
«Церква Марадони» — рух з
такою назвою справді існує й має
силу–силенну прихильників. Вони
залишають за собою право сповідувати котрусь із традиційніших
релігій, проте наголошують: у футбольному закутку їхньої душі живе
лише Він — Дієго Марадона.

Анна КОРОЛЬОВА

ле чим старшою ставала Софійка, тим більше
люди помічали — то таки
не жарти. Росла дівчинка такою
собі пацанкою. З іграшок лиш
машинки визнавала, ганяла із
сусідськими хлопчаками на велосипеді цілими днями. Мова,
хода і зовнішність її були дуже
далекими від дівочих.
— Мій пацан! — гордо казав
Павло, а мала і рада татусеві годити.
Отямився татко, лиш коли
на світ з’явилась друга донька.
Софійку перестав називати па-

А

“

** *
… До Павлового подвір’я
сусіди викликали наряд. Чувся
лемент і галас упереміш із такими міцними слівцями, що не
кожен чоловік їх знає. Кажуть,
після двадцяти років відсутності до Павла приїхала старша
дочка. Людям було вельми цікаво побачити Софію, адже про
неї ні Павло, ні Варка згадувати
не хотіли, а в соцмережах дівчини не було.
Але Софію ніхто не побачив.
Замість неї на подвір’ї з’ясовував
із батьком стосунки якийсь чоловік. Люди чули, як Павло гнав
молодика і наказував більше не
з’являтись, а той, плачучи, казав,
що саме Павло його таким зробив.

Павло гнав молодика і наказував більше
не з’являтись, а той, плачучи, казав, що саме
Павло його таким зробив.

цаном і все горнув до себе своїх дівчаток. Почав купувати їм
сукенки і ляльки.
Але Софійка навідріз відмовлялась змінюватись. Десятирічна дівчинка настільки звикла
до того, як жила, що змінам, які
запровадив татусь, противилась
з усіх сил.
Павло сердився на доньку.
Вони часто з’ясовували стосунки. Врешті, просто відправив
малу з дев’ятого класу подалі від
дому, аби не «позорила».

Уже пізніше людям відкрилось усе: Софійка стала Романом. Усі двадцять років заробляла гроші, аби таки стати
для тата «сином». Кажуть, навіть жінку має. Але коли врешті усе сталось, Павло навіть на
поріг не пустив і зрікся.
А менша Павлова донечка
з пелюшок для нього «принцеса» і «як добре, що не така, як
старша».
Історія реальна, імена змінено з етичних міркувань.

Магнітні бурі у грудні 2020 року
У перший місяць зими на нас очікує
така геомагнітна обстановка
СЛАБКІ МАГНІТНІ БУРІ:
6, 11 грудня.
СЕРЕДНІ: 3, 7, 8, 29.
СИЛЬНІ МАГНІТНІ БУРІ:
4, 5, 8, 26 грудня.
Джерело: stb.ua,
kanalukraina.tv.

ПОНЕДІЛОК, 7 ГРУДНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

7 — 13 грудня

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

l ЛЕГЕНДИ КІНО

Програв двобій із коронавірусом: помер актор,
який зіграв Дарта Вейдера у «Зоряних війнах»

Фото esquire.ru.

Британський бодібілдер Девід
Проуз відійшов у кращий світ
28 листопада у віці 85 років
Лія ЛІС
роуз, маючи майже двометровий зріст, тричі ставав
чемпіоном Великої Британії
з бодібілдингу (у 1962–1964 роках).
Його першою роботою була охорона
танцювального залу. Власне, через
неабияку фізичну підготовку силачеві
і запропонували роль Дарта Вейдера
у культових «Зоряних війнах». Проте
його обличчя у фільмі так жодного
разу і не з’явилося, а через акцент
не було чутно і рідного голосу Девіда
Проуза — його озвучував інший актор.

П
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Через неабияку фізичну
підготовку силачеві
і запропонували роль
Дарта Вейдера у культових
«Зоряних війнах».

В одному зі своїх інтерв’ю Девід висловлював жаль через те, що постійно
був у масці в «Зоряних війнах». «Всі актори хочуть впізнаваності і я хотів би її отри-

Девід Проуз здобув світову славу, незважаючи на те, що ховався за маскою.

мати», — зітхав він. Наприкінці третього
фільму трилогії Дарт Вейдер таки знімає
маску, але, за іронією долі, в цій сцені його
грав інший актор, Себастьян Шоу…
Втім, у Британії Проуз був обличчям
супергероя — Людини Кодексу Зеленого
Хреста. Його місією було навчати дітей
правил дорожнього руху. Саме цією роллю актор найбільше гордився. Хоч зіграв у
понад 20 інших стрічках.

…Актор був одружений і все життя
прожив з Нормою Скаммелл, з якою познайомився ще коли працював охоронцем. Вони виховали трьох дітей. Одна з
них — донька Рашель — повідомила, що
батько помер від ускладнень, викликаних
коронавірусом. Вона дуже засмутилась,
що обмеження через пандемію не дали
змоги родині влаштувати для батька таке
«прощання, яке хотіли б».

ВІВТОРОК, 8 ГРУДНЯ
1+1
06:00 «Життя відомих людей
2019»
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, 14:45 «Міняю
жінку»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Рідня»
22:45 «Майже колишні»

ІНТЕР
05.25, 06.05, 22.10 «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.05 Т/с «Мене звати
Мелек 2» 12.25 Т/с «Пані Фазілет
і її доньки» 14.20, 15.15 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 19.00, 03.15
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Речдок. Особиста справа» 00.00
Т/с «Головний калібр» 02.30 Т/с
«Несолодка пропозиція» 04.55
«Телемагазин»

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

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:40 Реальна містика
12:45 Агенти справедливості 12+
14:45, 15:30 Історія одного
злочину 16+
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Роман з детективом»
23:20 Контролер

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:35 Т/с «Доктор Хаус»
07:15 Т/с «Комісар Рекс»
09:05 «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 «Таємниці ДНК» 16+
20:15, 22:50 Т/с «Колір
пристрасті»
23:05 Х/ф «НІКОНОВ І КО»

ICTV
05:35, 20:20 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому
місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Теорія змови
11:10, 13:15 Х/ф
«ПІДРИВНИКИ»

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

16.50, 23.40 Зроби або
помри
18.50 Підроблена історія
20.50 Бойові кораблі
21.50 Вуличний геній
22.40 Дива природи
02.50 Бандитський Київ
05.20 Містична Україна

05:30 Т/с «Доктор Хаус»
07:10 Т/с «Комісар Рекс»
09:00 «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+
20:15, 22:50 Т/с «Колір
пристрасті»
23:05 Х/ф «НІКОНОВ І КО»

К-1

ICTV

05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Громадянська оборона
05:55, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
ІНТЕР
новини
05.25, 22.10 «Слідство вели... 10:10 Секретний фронт
з Леонідом Каневським»
10:50 Х/ф «ТРЕМТІННЯ
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
ЗЕМЛІ-6»
Новини 07.10, 08.10, 09.20
13:15 Х/ф «ЗАГИБЕЛЬ ЛОС«Ранок з Інтером» 09.35,
АНДЖЕЛЕСА»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
15:00, 16:15 Х/ф «2012»
«Стосується кожного» 10.35,
20:20 Теорія змови
12.25 Т/с «Детектив Ренуар»
21:25 Т/с «Пес-6»
12.00 «Новини» 15.45
22:35 Свобода слова
«Чекай на мене. Україна»
20.00 «Подробиці» 21.00 Т/с НОВИЙ КАНАЛ
«Речдок. Особиста справа»
06:00, 07:15 Kids’ Time
00.00 Т/с «Головний калібр»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
02.40 Т/с «Несолодка
07:20 Вар’яти 12+
пропозиція» 04.55
09:00 Le Маршрутка
«Телемагазин»
10:00, 19:00 Супер Топмодель по-українськи
УКРАЇНА
16+
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
12:20 Х/ф «ТЕМНИЙ
Україною
ЛИЦАР»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
15:40 Х/ф «ТЕМНИЙ
19:00, 23:00 Сьогодні
ЛИЦАР:
09:30 Зірковий шлях
ВІДРОДЖЕННЯ
10:40 Реальна містика
ЛЕГЕНДИ»
12:45 Агенти справедливості
21:20 Х/ф
12+
«ШИБАЙГОЛОВА»
14:45, 15:30 Історія одного
злочину 16+
МЕГА
17:10 Т/с «Виклик»
06.00 Бандитська Одеса
20:10 Ток-шоу «Говорить
08.35, 01.50 Правда життя
Україна»
09.45, 00.40 Речовий доказ
21:00 Т/с «Роман з
10.55, 17.50 Дикі тварини
детективом»
11.55, 15.50 Під іншим кутом
23:30 Т/с «Невідправлений
12.55 Війна всередині нас
лист»
13.50, 19.50 Cекретні
матеріали давнини
СТБ
14.50 Вирішальні битви
2 світової
05:15 Т/с «Коли ми вдома»

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
10:25 Х/ф «ВЧИТЕЛЬ РОКУ»
12:25 Х/ф «ЛЮБОВНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ»
14:15, 22:10 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16:15 «Орел і Решка.
Морський сезон»
18:10 «Орел і Решка. Дива
світу 2»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:40 Т/с «Опер за
викликом-3»
10:50 «Загублений світ»
14:40 Х/ф «ГОЛОДНИЙ
КРОЛИК АТАКУЄ»
16:45 Х/ф «211»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Київ»
22:25 Т/с «Кістки-6»

ФУТБОЛ-1
06:00 Ювентус - Торіно.
Чемпіонат Італії 07:45 Журнал
Ліги чемпіонів 08:15 Колос
- Олександрія. Чемпіонат
України 10:00 «Великий
футбол» 11:45 Топ-матч
12:00 Удінезе - Аталанта.
Чемпіонат Італії 13:50 Десна
- Ворскла. Чемпіонат України
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:00 Сампдорія - Мілан.
Чемпіонат Італії 17:45 Журнал
Ліги Європи. Прем’єра 18:15
Шахтар - Минай. Чемпіонат
України 20:00 Монпельє
- ПСЖ. Чемпіонат Франції
21:40 LIVE. Фіорентина Дженоа. Чемпіонат Італії
23:40 Чемпіонат Італії. Огляд
туру

СЕРЕДА, 9 ГРУДНЯ
14:05, 16:15 Т/с «Пес»
16:30 Х/ф «ЕПІДЕМІЯ СТРАХУ»
21:25 Т/с «Пес-6»
22:40 Т/с «Фантом»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 Вар’яти 12+
09:00 Т/с «Бібліотекарі»
11:30 Х/ф «ХЛОПЦІ БУДУТЬ В
ЗАХВАТІ»
13:20 Суперінтуїція 12+
15:00 Хто зверху? 12+
17:00, 19:00 Кохання на
виживання 16+
21:00 Х/ф «ЕЛЕКТРА»
23:00 Х/ф «П’ЯТА КАТЕГОРІЯ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.45, 01.50 Правда життя
09.45, 00.40 Речовий доказ
10.55 Сіяя: з нами у дику природу
11.55 Під іншим кутом
12.55 Там, де нас нема
13.55, 19.50 Cекретні матеріали
давнини
14.55 Вирішальні битви
2 світової
15.55, 21.50 Вуличний геній
16.55, 23.40 Зроби або помри
17.55 Дикі тварини
18.55 Підроблена історія
20.50 Бойові кораблі
22.40 Дива природи

К-1
06:30 «TOP SHOP»

08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
10:25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:10, 22:10 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16:10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
18:10 «Орел і Решка. Дива світу 2»
23:10 Т/с «Я - зомбі»

2+2
06:00 Т/с «Ласко»
07:55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
09:45, 17:20 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «БАНДИТКИ»
15:40 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
ПАТРУЛЬ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Ментівські війни. Київ»
22:35 Т/с «Кістки-6»

ФУТБОЛ-1
06:00, 20:30 Журнал Ліги чемпіонів
06:30 Десна - Ворскла. Чемпіонат
України 08:15 Удінезе - Аталанта.
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40, 22:45
Футбол NEWS 10:20 Шахтар Минай. Чемпіонат України 12:10
«Великий футбол» 13:50 Монпельє
- ПСЖ. Чемпіонат Франції 16:00
Маріуполь - Динамо. Чемпіонат
України 17:50 Чемпіонат Італії.
Огляд туру 18:45 Ювентус - Торіно.
Чемпіонат Італії 21:00, 23:55 «Ніч
Ліги чемпіонів» 21:50 LIVE. Динамо
(К) - Ференцварош. Ліга чемпіонів
УЄФА

1+1
06:00 «Життя відомих людей 2019»
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, 14:45 «Міняю
жінку»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Рідня»
22:45 «Світ навиворіт. 10 років.
Ювілейний випуск»

ІНТЕР
05.25, 22.10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.05 Т/с «Мене звати
Мелек 2» 12.25 Т/с «Пані Фазілет
і її доньки» 14.20, 15.20 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 19.00, 03.05
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Речдок. Особиста справа» 00.00
Т/с «Головний калібр» 02.20 Т/с
«Несолодка пропозиція» 04.55
«Телемагазин»

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

09:30 Зірковий шлях
10:40 Реальна містика
12:45 Агенти справедливості 12+
14:45, 15:30 Історія одного
злочину 16+
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Роман з детективом»
23:30 Т/с «Обираючи долю»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:50 Т/с «Доктор Хаус»
06:35 Т/с «Комісар Рекс»
08:30 «МастерШеф.
Професіонали» 12+
13:05, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:40 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Про що мовчать жінки» 16+
20:15, 22:50 Т/с «Колір
пристрасті»
23:05 Х/ф «НІКОНОВ І КО»

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, 19:25 Надзвичайні новини
11:10, 13:10 Х/ф «КРИКУНИ»
13:55, 16:10 Т/с «Пес»
16:25 Х/ф «П’ЯТА ХВИЛЯ»
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пес-6»
22:40 Т/с «Фантом»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 Вар’яти 12+
09:00 Т/с «Бібліотекарі»
11:20 Х/ф «Я, РОБОТ»
13:40 Хто проти блондинок 12+
15:20 Хто зверху? 12+
17:20, 19:00 Діти проти зірок
20:40 Х/ф «КРАСУНЯ ТА
ЧУДОВИСЬКО»
23:20 Х/ф «ВІДЬМИ З
СУГАРРАМУРДІ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.05, 01.50 Правда життя
09.45, 00.40 Речовий доказ
10.55, 17.55 Сіяя: з нами у дику
природу
11.55 Під іншим кутом
12.55 Там, де нас нема
13.55, 19.50 Cекретні матеріали
давнини
14.55 Вирішальні битви
2 світової
15.55, 21.50 Вуличний геній
16.55, 23.40 Зроби або помри
18.55 Підроблена історія
20.50 Бойові кораблі
22.40 Дива природи
02.45 Таємниці кримінального
світу
05.20 Смарт-шоу

14:00, 22:10 «Орел і Решка.
Навколо світу»
15:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
18:00 «Орел і Решка. Дива світу 2»
21:10 «Орел і Решка. Дива Світу 2.
Невидане»
23:10 Т/с «Я - зомбі»

2+2
06:00 Т/с «Ласко»
07:50 Х/ф «ЛЕДІ КРИВАВИЙ
БІЙ»
09:50, 17:15 «Загублений світ»
13:45 Х/ф «ЛЮДИНА
ПРЕЗИДЕНТА»
15:25 Х/ф «ЛЮДИНА
ПРЕЗИДЕНТА-2»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Ментівські війни. Київ»
22:30 Т/с «Кістки-6»

ФУТБОЛ-1

06:00 Олімпік - Рух. Чемпіонат
України 07:45 Журнал Ліги
Європи 08:15 Лейпциг - МЮ. Ліга
чемпіонів УЄФА 10:00, 15:40,
22:45 Футбол NEWS 10:20 Лаціо Брюгге. Ліга чемпіонів УЄФА 12:05
Шахтар - Минай. Чемпіонат України
13:50 «Ліга чемпіонів. ONLINE»
16:00, 18:40 «Ніч Ліги чемпіонів»
16:50 Динамо (К) - Ференцварош.
Ліга чемпіонів УЄФА 19:15
«Суперматчі». Ліга чемпіонів
К-1
УЄФА 19:25 Топ-матч 19:40 LIVE.
06:30 «TOP SHOP»
Аякс - Аталанта. Ліга чемпіонів
08:00 М/с «Юху та його друзі»
УЄФА 21:50 LIVE. «Ліга чемпіонів.
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
ONLINE» 23:55 Ман Сіті - Марсель.
10:25 Т/с «Мисливці за реліквіями» Ліга чемпіонів УЄФА. Прем’єра

П’ЯТНИЦЯ, 11 ГРУДНЯ

ЧЕТВЕР, 10 ГРУДНЯ
1+1

СТБ

06:00 «Життя відомих людей 2019»
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
«Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «Рідня»
21:45 «Право на владу 2020»

05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:40 Т/с «Доктор Хаус»
07:15 Т/с «Комісар Рекс»
09:15 «МастерШеф.
Професіонали» 12+
13:05, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
15:40 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:50 Т/с «Колір пристрасті»
23:05 Х/ф «НІКОНОВ І КО»

ІНТЕР
05.25, 22.10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.05 Т/с «Мене звати
Мелек 2» 12.25 Т/с «Пані Фазілет
і її доньки» 14.20, 15.20 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 19.00, 03.15
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Речдок. Особова справа» 00.00
Т/с «Головний калібр» 02.30 Т/с
«Несолодка пропозиція» 04.55
«Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:40 Реальна містика
12:45 Агенти справедливості 12+
14:45, 15:30 Історія одного
злочину 16+
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Роман з детективом»
23:20 Слідами

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
11:45, 13:15 Х/ф «БАДЬОРІСТЬ
ДУХІВ»
14:10, 16:15 Т/с «Пес»
16:50 Х/ф «ОДНОГО РАЗУ
ПОРУШИВШИ ЗАКОН»
20:20 Антизомбі
21:25 Т/с «Пес-6»
22:40 Т/с «Фантом»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20, 13:00 Вар’яти 12+
09:00 Т/с «Бібліотекарі»
10:10 Х/ф «КРАСУНЯ ТА
ЧУДОВИСЬКО»
15:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «АЛІСА В КРАЇНІ
ЧУДЕС»
23:30 Х/ф «АЛІСА В
ЗАДЗЕРКАЛЛІ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.25, 01.50 Правда життя
09.35, 00.40 Речовий доказ
10.45, 17.50 Сіяя: з нами у дику
природу
11.45 Під іншим кутом
12.45 Там, де нас нема

13.45, 19.50 Cекретні матеріали
давнини
14.45 Вирішальні битви Другої
світової
15.50, 21.50 Вуличний геній
16.50, 23.40 Зроби або помри
18.50 Підроблена історія
20.50 Бойові кораблі
22.40 Дива природи

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
10:35 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14:10, 22:10 «Орел і Решка.
Навколо світу»
15:10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
18:10 «Орел і Решка. Дива світу 2»
19:10 «Орел і Решка. Дива Світу 2.
Невидане»
20:10 «Орел і Решка. Дива світу»
23:10 Т/с «Я - зомбі»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:35 Т/с «Ласко»
08:25 Х/ф «ПОТОП»
10:10, 17:15 «Загублений світ»
13:15 Х/ф «ЛЬОДОВИКОВИЙ
ПЕРІОД»
15:00 Х/ф «СПИС ДОЛІ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Ментівські війни. Київ»
22:30 Т/с «Кістки-6»

ФУТБОЛ-1
08:15 Аякс - Аталанта. Ліга
чемпіонів УЄФА 10:00, 15:40,
22:45 Футбол NEWS 10:20 Ман
Сіті - Марсель. Ліга чемпіонів УЄФА
12:10 Огляд вівторка. Ліга чемпіонів
УЄФА 13:05 Топматч 13:50 «Ліга
чемпіонів. ONLINE» 16:00, 18:40
«Ніч Ліги чемпіонів» 16:50 Інтер Шахтар. Ліга чемпіонів УЄФА 19:40
LIVE. Наполі - Сосьєдад. Ліга Європи
УЄФА 21:50 LIVE. Тоттенгем Антверпен. Ліга Європи УЄФА

СУБОТА, 12 ГРУДНЯ
1+1
05:15, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 «Жіночий квартал»
22:20 «Вечірній квартал»
23:15 «Світське життя. 2020»

ІНТЕР
05.15 Мультфільм 05.55 «Слово
Предстоятеля» 06.05 Х/ф
«ДІВЧИНА БЕЗ АДРЕСИ» 08.00
«Шість соток» 09.00 «Готуємо
разом. Домашня кухня» 10.00
«Корисна програма» 11.10 Х/ф
«ВИСОТА» 13.00 Х/ф «ВЕСНА
НА ЗАРІЧНІЙ ВУЛИЦІ» 15.00,
20.30 Т/с «Заради кохання я все
зможу!» 20.00, 02.15 «Подробиці»
22.00 «Бенефіс Ірини Аллегрової»
00.40 Х/ф «ЧОРТОВЕ КОЛЕСО»
02.45 «Орел і Решка. Шопінг»
03.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЕЙР»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Реальна містика
08:30 Т/с «Я тебе знайду»
12:30, 15:20 Т/с «Втрачені
спогади»
16:50, 21:00 Т/с «Другий шанс»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Відчинене
вікно»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:50, 10:55 Т/с «Колір
пристрасті»
07:55 «Неймовірна правда про
зірок»
17:00, 22:30 «Хата на тата»
12+
19:00 «МастерШеф» 12+

ICTV
05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:15, 12:45, 18:45 Факти
05:40 Т/с «Копи
на роботі»
07:15 Скетч-шоу «На трьох» 16+
10:20, 13:00 Т/с «Пес»
13:50 Т/с «Пес-6»
16:40 Х/ф «ЕЛІЗІУМ»
19:10 Х/ф «НА МЕЖІ
МАЙБУТНЬОГО»
21:30 Х/ф «ОБЛІВІОН»
23:45 Х/ф «КРИКУНИ»

НОВИЙ КАНАЛ

1+1
05:10 «Світське життя. 2020»
06:00 «Життя відомих людей 2019»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:25, 10:25, 11:25, 12:20 «Життя
відомих людей 2020»
13:00, 14:20, 15:35 «Великі
випуски з А.Птушкіним»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Ліга сміху 2020»
22:45 «Вечірній квартал»

ІНТЕР
05.25, 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» 18.00, 01.50
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня» 21.00
Ток-шоу «Мир і війна» 03.20
«Чекай на мене. Україна» 04.45
«Телемагазин»

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 «Виклик»
13:35, 15:30 Т/с «Вірна подружка»
18:00 Гучна справа
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»

05:40 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06:35, 19:00, 22:50 «Холостячка
Ксенія Мішина» 12+
10:10, 23:00 «Як вийти заміж» 16+
11:15, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»

ICTV
05:35 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі
11:10, 13:15, 17:00 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
13:50 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-3»
15:00, 16:15, 20:10 Дизель-шоу
12+
23:00 Скетч-шоу «На трьох-8» 16+

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 Вар’яти 12+
08:50 Суперінтуїція 12+
11:10 Кохання на виживання 16+
12:10 Аферисти в мережах 16+
14:20 Х/ф «ШИБАЙГОЛОВА»
17:10 Х/ф «ЕЛЕКТРА»
19:10 Х/ф «СУДДЯ ДРЕДД»
21:00 Х/ф «ЗОРЯНИЙ ДЕСАНТ»
23:40 Х/ф «МОНСТРИ»

18.55 Підроблена історія
20.50 Бойові кораблі
22.40 Дива природи

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:15 «Орел і Решка. Шопінг»
11:10 Х/ф «БУНТАРКА»
13:00, 22:10 «Орел і Решка.
Навколо світу»
14:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
18:00 «Орел і Решка. Дива світу»
19:00 М/ф «Вартовий Місяця»
20:25 М/ф «Планета 51»
23:10 Т/с «Я - зомбі»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:20 Т/с «Ласко»
07:15 Т/с «Ментівські війни. Київ»
11:15, 17:15 «Загублений світ»
15:15 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН:
ТЕОРІЯ ХАОСУ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Х/ф «БЮРО ЛЮДЯНОСТІ»
21:15 Х/ф «ВОРОТА ТЕМРЯВИ»
23:05 Х/ф «ЕКСПАНСИВНА
КУЛЯ»

ФУТБОЛ-1

08:20 Гоффенгайм - Гент. Ліга
Європи УЄФА 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:20, 23:20
МЕГА
Тоттенгем - Антверпен. Ліга Європи
06.00 Бандитська Одеса
УЄФА 12:05 Огляд середи. Ліга
08.35, 01.50 Правда життя
чемпіонів УЄФА 13:00 Наполі 09.45, 00.40 Речовий доказ
Сосьєдад. Ліга Європи УЄФА 14:45
10.55, 17.55 Сіяя: з нами у дику
Огляд матчів. Ліга Європи УЄФА.
природу
11.55, 13.55, 19.50, 23.40 Cекретні Прем’єра 16:00 Брага - Зоря.
матеріали давнини
Ліга Європи УЄФА 17:50 «Шлях
12.55 Там, де нас нема
до Гданська» 18:30, 20:55 «Тур
14.55 Вирішальні битви Другої
ONLINE» 18:55 LIVE. Олімпік - Львів.
світової
Чемпіонат України 21:40 Огляд
15.55, 21.50 Вуличний геній
матчів. Ліга Європи УЄФА 22:50
16.55 Зроби або помри
Чемпіонат Італії. Передмова до туру

НЕДІЛЯ, 13 ГРУДНЯ
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:35 «Ух ти show»
09:10 «Орел і Решка.
Шопінг»
11:10 М/ф «Вартовий
Місяця»
12:50 М/ф «Планета 51»
14:30 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
08:50 «Джедаі 2020»
09:50 «Загублений світ»
12:50 Х/ф «У ПОШУКАХ
БУРШТИНОВОЇ
КІМНАТИ»
15:00 Х/ф «ХРАМ
ЧЕРЕПІВ»
16:55 13 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Колос»
19:00 Х/ф «СЛЬОЗИ
СОНЦЯ»
21:15 Х/ф «ВЕСЕЛІ КАНІКУЛИ»
23:15 Х/ф «БОЙОВІ ПСИ»

06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 Вар’яти 12+
07:50, 10:00 Орел
і Решка
12:10 Le Маршрутка
13:10 Хто зверху? 12+
15:10 М/ф «Том і Джеррі:
Форсаж»
16:50 М/ф «Шпигуни під
прикриттям»
ФУТБОЛ-1
18:50 Х/ф «Я - НОМЕР ЧОТИРИ»
21:00 Х/ф «ЗАГІН САМОГУБЦІВ» 06:00 Олімпік - Львів. Чемпіонат
23:40 Х/ф «МОНСТРИ 2:
України 07:45, 15:10 Чемпіонат
ТЕМНИЙ КОНТИНЕНТ»
Італії. Передмова до туру 08:15
Наполі - Сосьєдад. Ліга Європи
МЕГА
УЄФА 10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:20 Інтер - Шахтар. Ліга
06.00 Бандитський Київ
чемпіонів УЄФА 12:15, 17:55
07.15, 01.00 Містична Україна
Огляд матчів. Ліга Європи УЄФА
08.15 Прихована реальність
09.10 Україна: забута історія
13:10 «Суперматчі». Ліга чемпіонів
10.05 Речовий доказ
УЄФА 13:20 Брага - Зоря.
11.15, 23.00 Cекретні матеріали Ліга Європи УЄФА 15:55 LIVE.
давнини
Кротоне - Спеція. Чемпіонат Італії
15.15, 21.00 Зроби або помри
18:50 Топматч 18:55 LIVE. Торіно
17.15 Вуличний геній
- Удінезе. Чемпіонат Італії 20:55
18.15 Брама часу
Огляд вівторка. Ліга чемпіонів
УЄФА 21:40 LIVE. Лаціо - Верона.
К-1
Чемпіонат Італії 23:40 Огляд
середи. Ліга чемпіонів УЄФА
06:30 «TOP SHOP»

1+1
05:00, 19:30 ТСН: «ТСНТиждень»
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:30, 10:45 «Великі випуски з
А.Птушкіним 2»
11:50 «Світ навиворіт. 10 років.
Ювілейний випуск»
13:15 «Світ навиворіт»
18:15 «Українські сенсації 2020»
21:00 Х/ф «Я, ТИ, ВІН, ВОНА»
23:00 Х/ф «DZIDZIO. ПЕРШИЙ
РАЗ»

ІНТЕР
05.35 Х/ф «ЗОРРО» 08.00
«Удачний проєкт» 09.00 «Готуємо
разом» 10.00 «Інше життя»
12.00 Т/с «Речдок. Особова
справа» 16.50 Т/с «Детектив
Ренуар» 20.00 «Подробиці»
20.30 «Великий бокс.
Владислав Сіренко - Костянтин
Довбищенко» 23.00 Х/ф
«ЕКІПАЖ» 01.55 «Речдок»

УКРАЇНА
06:50 Реальна містика
09:15 Т/с «Роман з детективом»
17:00, 21:00 Т/с «Квочка»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Відчайдушний
домогосподар»

19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:00 «Один за всіх» 16+
21:10 «Я соромлюсь свого
тіла» 16+
23:10 «Таємниці ДНК» 16+

ICTV
05:35 Скарб нації
05:45 Еврика!
05:50, 12:45, 18:45 Факти
06:15 Антизомбі
07:15 Теорія змови
08:10 Секретний фронт
09:10 Громадянська оборона
10:05, 13:00 Т/с «Розтин покаже»
14:05 Х/ф «ОБЛІВІОН»
16:35 Х/ф «НА МЕЖІ
МАЙБУТНЬОГО»
21:20 Х/ф «22 МИЛІ»
23:05 Х/ф «ХОЛОДНА
ПОМСТА»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Діти проти зірок
09:00 М/ф «Шпигуни під
прикриттям»
11:00 Х/ф «СУДДЯ ДРЕДД»
13:00 Х/ф «ДИВО-ЖІНКА»
15:50 Х/ф «ЗАГІН
САМОГУБЦІВ»
18:20 Х/ф «ЗЕМЛЯ
МАЙБУТНЬОГО: СВІТ
ЗА МЕЖАМИ»
21:00 Х/ф «АКВАМЕН»
23:50 Х/ф «ЗОРЯНИЙ ДЕСАНТ»

СТБ

МЕГА

05:15 «Невідома версія. Дівчата»
12+
05:55 Х/ф «ЖІНКА, ЯКА
СПІВАЄ»
07:50 Х/ф «ФОРМУЛА
КОХАННЯ»
09:40 «МастерШеф» 12+
13:00 «Хата на тата» 12+
15:00 «СуперМама»

06.00 Бандитська Одеса
07.35, 01.00 Містична Україна
08.25 Прихована реальність
09.20 Україна: забута історія
10.15 Речовий доказ
11.25, 23.00 Cекретні матеріали
давнини
15.25, 21.00 Зроби або помри
17.25 Під іншим кутом

18.25 Брама часу
01.45 Війна всередині нас

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:45 Х/ф «БУНТАРКА»
10:45 Х/ф «СТАТУС БРЕДА»
12:30 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
07:55 «Загублений світ»
12:50 Х/ф «ВИКРАДЕННЯ
ЛІТАКА»
14:25 Х/ф «ЕКСПАНСИВНА
КУЛЯ»
16:15 Х/ф «ЗА ЛІНІЄЮ ВОГНЮ»
18:00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ЕЙС
ВЕНТУРА»
19:45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ЕЙС
ВЕНТУРА-2: КОЛИ
ПРИРОДА КЛИЧЕ»
21:20 Х/ф «ЯМАКАСІ»
23:10 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 16:35 Топматч
06:10 Ланс - Монпельє.
Чемпіонат Франції 08:10 Брага Зоря. Ліга Європи УЄФА 10:00,
14:45, 23:00 Футбол NEWS 10:20
Д/ф «...немає другого Дніпра»
13:00 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра 13:30, 15:55 «Тур
ONLINE» 13:55 LIVE. Інгулець Шахтар. Чемпіонат України 16:25
«Суперматчі». Ліга чемпіонів
УЄФА 16:45 «Суперматчі».
Ліга Європи УЄФА 16:55 LIVE.
Десна - Маріуполь. Чемпіонат
України 18:55, 23:20 Журнал Ліги
чемпіонів 19:25 LIVE. Олександрія
- Зоря. Чемпіонат України 21:20
«Великий футбол» 23:50 Кальярі Інтер. Чемпіонат Італії

Що віщують зорі
Гороскоп на 7 — 13 грудня
ОВЕН. Якщо ви прагнете просунутися службовими сходами, намагайтеся бути лаконічними. Знайомі довірять
вам таємниці свого особистого життя.
На вихідних можливе примирення й
відновлення втрачених любовних стосунків.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ТЕЛЕЦЬ. Сконцентруйтеся на нових ідеях і планах. Намагайтеся стримувати негативні емоції й не кривдити
близьких різкими словами. На роботі
не виключені аврали й перевірки, зате
можливі вдалі поїздки. Вихідні краще провести
вдома. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
БЛИЗНЮКИ. Саме зараз ви маєте
всі шанси вирішити головну проблему
свого життя. Доля сама підкаже вихід
із ситуації. На вас чекають незабутні
побачення і зустрічі. Ви переконаєтеся,
що кохаєте й кохані, відчуєте, що все налагоджується. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
РАК. Відійдуть у минуле старі образи й непорозуміння. Ви зможете почати нові стосунки. Роботи буде багато,
крім авторитету, одержите й певну
фінансову вигоду. Сприятливий день
— вівторок, несприятливий — четвер.
ЛЕВ. У вас буде шанс виправити
допущені колись помилки. Вдало пройдуть ділові поїздки й відрядження. У
вихідні підвищена ймовірність безрозсудних вчинків. Сприятливий день —
середа, несприятливий — п’ятниця.
ДІВА. Вам необхідно вчитися приймати допомогу й не намагатися весь
час бути першим. Постарайтеся бути
розсудливими у фінансових питаннях.
Вихідні — вдалий час для вирішення
домашніх проблем. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — вівторок.
ТЕРЕЗИ. Якщо щось не буде виходити — не йдіть напролом. Чим менше
ви говоритимете про свої наміри й
плани, тим швидше вони здійсняться.
У вихідні постарайтеся не створювати
конфліктних ситуацій через дрібниці. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий —
понеділок.
СКОРПІОН. Можуть відбутися неймовірні події, які змінять ваше життя.
Робота стане цікавішою та перспективнішою. На вас чекає успіх і солідний
прибуток. У вихідні відпочиньте з друзями. Зараз ваш час! Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Цей тиждень вдалий
для співпраці, цікавих зустрічей і далеких поїздок. Сімейні проблеми почнуть непомітно зникати. Ви, як магніт,
притягуватимете до себе удачу. Робота
й зарплата вас теж порадують. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — субота.
КОЗЕРІГ. Не варто розслаблятися,
інакше ви не впораєтеся із запланованими справами. Будьте рішучі. Ви
багато чого зробите, якщо не витрачатимете часу на розваги. Сприятливий
день — середа, несприятливий — п’ятниця.
ВОДОЛІЙ. Ви зараз бачите мету й
не зауважуєте перешкод. Упевненість
у собі надає вам сил. Але варто прислухатися й до ідей колег. Подумайте
про вкладення грошей в освіту, свою
або дітей. У вихідні приділіть більше часу
родині. Сприятливий день — четвер, несприятливий — субота.
РИБИ. Уникайте конфліктів і непорозумінь. Не довіряйте авантюристам
і підлесникам, прислухайтеся до інтуїції, вона вас не підведе. Буде багато
цікавої роботи. У вихідні відпочиньте
з друзями. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — середа.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!
СУП-ПЮРЕ З КОРЕНЕПЛОДІВ
Тарілка гарячої першої
страви така необхідна
холодної пори

«На пості не ходять
у гості»

Інгредієнти: 400 г картоплі, 200 г моркви, 200 г
ріпи, 100 г кореня селери,
1 цибулина, 3–4 гілочки петрушки, 2 ст. л. оливкової
олії, 2 лаврові листки, сіль
та чорний мелений перець
– за смаком, 1,5 л води.
Приготування. Овочі
Фото lady.tochka.net.
помити, почистити, порізати великими кубиками, скласти в чугунок, залити водою, додати
лавровий лист, сіль та перець і довести до кипіння. Після цього
зняти з плити і поставити в розігріту до 150°С духовку на 1–1,5
години, щоб овочі розімліли. За допомогою блендера довести суп
до стану пюре. При подачі додати оливкову олію і прикрасити
листочками петрушки. Подавати з житнім хлібом або сухариками.

Принаймні так каже народна приказка. Але ж це
не означає, що під час посту не можна готувати
смачно, тим паче в Пилипівку, коли ще вдосталь
зібраних восени овочів, фруктів, грибів. Завдяки
їх комбінуванню страви з простих і доступних
продуктів будуть поживними й різноманітними

Фото dreamstime.com.

КАРТОПЛЯНІ «КОШИЧКИ»
Бульба знайдеться у кожному домі. Якщо маєте ще й
гриби — чудово, якщо ні — можна обійтися цибулею
та морквою, додати волоських горіхів чи квашених
грибів. Одним словом, фантазуйте

РУЛЕТИКИ З МАРИНОВАНОГО ОСЕЛЕДЦЯ
Особливий маринад робить
звичайний оселедець
неймовірно смачним

Інгредієнти: 6 великих картоплин, 100–150 г печериць
(якщо використовуєте сушені лісові гриби, то попередньо намочіть і відваріть), 1 велика цибулина, 100–150 мл пісного майонезу, 2 ст. л. соєвого соусу, щіпка меленого мускатного горіха, трохи кропу або іншої зелені за власним уподобанням, сіль
та перець — за смаком.
Приготування. Картоплю ретельно миємо, складаємо в каструлю і варимо до готовності. Тим часом готуємо начинку. ЦиФото grib.info.
булю нарізаємо кубиками, висипаємо на розігріту сковороду
з олією. Гриби також подрібнюємо, додаємо до цибулі і, періодично помішуючи, тушкуємо до золотистого кольору. Солимо, перчимо, посипаємо мускатним горіхом і ретельно перемішуємо. З відвареної
й остудженої картоплі акуратно зрізаємо вершечки-«кришечки», з більшої частини («кошика») чайною
ложечкою обережно виймаємо середину, подрібнюємо її і змішуємо з грибами та цибулею, додаємо
3–4 ложки пісного майонезу, перчимо, солимо і вимішуємо. Наповнюємо «кошики» цією сумішшю. Для
заправки кілька ложок майонезу збиваємо з 2 столовими ложками соєвого соусу, додаємо дрібку меленого мускатного горіха і посічену зелень. Поливаємо начинені картоплини, закриваємо їх зрізаними
«кришечками» і ставимо в духовку на 30–40 хвилин, запікаємо при температурі 180ºС. Для оздоблення
можна скористатися зеленню петрушки або помідорами.

ГРЕЧАНІ ТЮФТЕЛЬКИ В ПІДЛИВІ
Якщо вам
приїлася
звичайна гречка,
«заховайте»
її в обсмажені й
протушковані
кульки — вона
матиме зовсім
інакший смак
Інгредієнти:
700 г печериць, 5 ст. л.
томатного соус у,
Фото vilkin.pro.
1 скл. гречаної крупи,
2 цибулини, панірувальні сухарі, спеції, сіль, перець, олія,
борошно.
Приготування. Відваріть гречку в підсоленій воді.
Гриби наріжте невеликими шматками. Спасеруйте на олії
дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору, додайте
гриби, смажте протягом 15 хвилин на великому вогні. Посоліть і поперчіть до смаку, додайте улюблені спеції. Коли
трохи вистигнуть, пропустіть через м’ясорубку, вимішайте
з гречаною кашею і сформуйте невеликі кульки. Обкачайте кожну в борошні, потім — у панірувальних сухарях. Обсмажте тюфтельки на олії до легкої скоринки, тоді складіть
у чавунок, додайте томатний соус, влийте води і тушкуйте
10–15 хвилин на середньому вогні.

СЕРБСЬКИЙ ПРЕБРАНАЦ
Страви з квасолі
полюбляють не лише
українці. Пропонуємо
випробувати один
із традиційних рецептів
сербської кухні

Інгредієнти: 2 солоні оселедці,
1 велика цибулина, 2 морквини,
60 мл оцту, 100 мл води, 2 ст. л. олії,
1 ч. л. цукру, 1 лавровий листок, 3 бутони гвоздики, кориця на кінчику
ножа, чорний перець до смаку, зелень для оздоблення.
Приготування. Цибулю й моркву
почистіть і тонко наріжте. Закип’ятіть
Фото gastronom.com.
в каструлі воду, покладіть цибулю,
моркву, лавровий листок, гвоздику, корицю, щіпку чорного перцю, цукор й
варіть 15 хвилин. Додайте оцет і кип’ятіть ще 5 хвилин. Охолодивши, вийміть
із маринаду моркву та цибулю. Оселедець розробіть на філе, видаліть кісточки. Розкладіть філе на дошці, накрийте харчовою плівкою і злегка відбийте.
Змастіть відбитий оселедець олією. Покладіть зверху шматочки моркви та
цибулі. Скрутіть кожне філе в рулет і закріпіть зубочисткою. Складіть рулети
у скляний посуд, залийте маринадом, закрийте щільно кришкою і поставте
на добу в прохолодне місце. Подаючи на стіл, розріжте кожен рулетик на
2 частини, викладіть на блюдо і прикрасьте.

Фото foodandmood.com.ua.

Інгредієнти: 0,5 кг великої білої квасолі, 1 кг цибулі,
150 мл олії, 5 зубків часнику,
2 ст. л. томатної пасти, лавровий лист, мелена гостра
і солодка паприка, чорний
мелений перець, сіль за смаком.
Приготування. Квасолю залити водою на 10–12 годин, потім
промити, залити свіжою водою і варити з 1 цибулиною і лавровим
листом до м’якого стану приблизно годину (±залежно від сорту),
потому відкинути на друшляк, воду зберегти для подальшого готування. Нарізану тонкими півкільцями цибулю пасерувати на олії
до м’якості. Наприкінці додати товчений часник і паприку. У вогнетривку посудину, змащену олією, пошарово чергуючи, викласти квасолю і цибулю. У відварі з квасолі розвести томатну пасту
і залити квасолю так, щоб вона покрилася приблизно на палець,
поставити форму в розігріту до 180 °C духовку і запікати приблизно годину. Страва вважається готовою, коли рідина випарується
і вона загусне, але не має бути сухою. Пребранац смачніший, коли
він охолоне.

Найкращі
рецепти
до новорічного
і різдвяного столу
шукайте у грудневому об’єднаному
випуску наших місячників
«Так ніхто не кохав» і «Читанка для всіх»
Номер вже у продажу!
Запитуйте в листонош або точках продажу газет
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

«Цукерки і цукор нашій сім’ї були не по
кишені, тому їх заміняли фрукти і ягоди…»
Так написала нам у листі, відповідаючи на запитання 45-го
туру, Марія Книш із села Смідин Ковельського (донедавна
Старовижівського) району Волинської області. Пані Маріє, зараз
у модних ресторанах узвар – напій із «сушки» (сухофруктів) –
користується більшою популярністю, ніж заводські соки чи води.☺
До вашого листа ми ще повернемося, але насамперед маємо
нагадати запитання, відповідь на яке почали обговорювати
Грицько ГАРБУЗ

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» – 45 (2020)
«Три дівиці у світлиці, / Три красуні
білолиці, / Пізно ввечері сиділи, / Між
собою гомоніли…» Розпочну це запитання з переспіву Віри Паронової
«Казки про царя Салтана» Олександра Пушкіна. А далі процитую цього
ж автора «Казку про мертву царівну
і сімох богатирів»: «Любе дзеркальце,
скажи / Та мій сумнів розв’яжи: / Хто
на світі наймиліший, /Найгарніший,
найбіліший?» (переклад Олександра
Грязнова). Справа в тому, що відомі
на весь Всесвіт три дівиці поцікавилися в одного знаного пана, хто ж із
них «усіх миліший» під зорями? Звісно,
наобіцявши йому сім міхів усіляких багатств і задоволень. Вибрав пан, до
речі, задоволення і тій, хто його обіцяв організувати, вручив один предмет із написом «найвродливіша».
Звісно, інші не могли цього стерпіти,
і скоро після цього розпочалася відома всім війна… Але облишмо їхні чари-чвари-бари, бо нас цікавить лише
цей «нагородний» предмет, який сьогодні і заховали в гарбузі.
Він і зараз, як і в часи зародження
людства, один із найпопулярніших

у світі. Без сумніву, нинішніх літа й
осені ви тримали його в руках. І не
тільки тримали. І не тільки влітку і
восени… Бо бажано всім виконувати
відповідну функцію з цим предметом,
кажуть знаючі люди, – щодня. Тоді будете і красиві, і здорові.
Що за предмет ми заховали у
гарбузі?
«І красиві, і здорові, і розумні…»
Не раз довелося повторювати ці слова, визначаючи нинішнього переможця конкурсу історій, як шукали
відповідь. І щоб не піднести читачам
ЯБЛУКА розбрату (саме цей фрукт
ми і заховали у гарбузі), вирішили
так: розділити перше місце між двома волинянками: Марією Книш із
села Смідин Ковельського (донедавна Старовижівського) району
і Ольгою Сидорук із села Кропивники Ковельського (донедавна
Шацького) району, опублікувавши
фрагменти з їхніх листів-відповідей, а
також вручити кожній по 100 гривень
призових.
Насамперед надамо слово Марії
Книш, а історію Ольги Сидорук ви
прочитаєте в нашій врізці. «Біля моєї
хати росте сад, який посадив мій
батько. Яблуні в ньому займають

Щасливий збіг
обставин

Англійс.
актор
Шон ...

Держава
в
Азії

Українс.
співачка
... Сєдокова

Розмінна
грошова
одиниця
Греції
Повна
відсутність
міміки

Роман
америк.
письменника
І. Шоу
« Багач,
...»

Мулова
муха

почесне місце… – наголосила в листі Марія Денисівна. – Сад батько
плекав для дітей, бо раніше фрукти
і ягоди малятам заміняли цукерки, а
зимою ми пили узвар із сухофруктів.
От варення, джемів чи повидла тоді
не варили, бо цукор був нашій сім’ї не
по кишені. Мали лише той, який давали на трудодні за обробіток цукрових буряків. Знаєте, як ми готували
компот? Восени збирали рештки
цукрових буряків на колгоспному полі
(добре, що не боронили це робити),
відварювали почищені буряки і в цей
відвар кидали сухофрукти: яблука,
вишні, сливи (це вже своє було). Ось
такий компот. Але кращого за нього
і зараз немає!
Тепер у хаті нашій живу одна, а
от батьківські яблука їдять його і
діти, і внуки, і правнуки, і праправнуки. Посади сад – і тебе будуть пам’ятати твої нащадки. Це незаперечна
істина».
А для визначення переможця
серед 14 учасників, які надіслали
есемески з правильною відповіддю – словом «ЯБЛУКО», – ми знову
вдалися до жеребкування. Його провів новообраний голова Рівненської
територіальної громади, що тепер
належить до Ковельського (раніше
Любомльського) району Волинської
області Юрій Миколайович Фініковський. Тож вердикт такий: володарями 100 гривень стануть Ірина
МАЛИНОВСЬКА із міста Ковеля
Волинської області («Правильно ви
наголосили, що яблуко має бути в
раціоні щодня, англійці навіть скла-

Містопорт в
Болгарії

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» – 49 (2020)
Переконаний, фраза «Цей предмет є в кожного дома і на дачі» змусить ваш мозок працювати ще активніше. Звісно, сучасні технології
удосконалили його, щоб полегшити
людський труд. Але і первісний варіант щоразу дає фору новітнім, особливо, коли нема струму. А ідея його
заховати в гарбуз виникла після прочитання твору відомого українського
письменника, який, до речі, працював
колись у нашій газеті «Волинь». Описав романтичну історію кохання, яка
закінчилася одруженням і перейшла в
сірі будні, коли одного разу мама-те-

Як з’явилося
«яблуко розбрату»
У просторій печері кентавра
Хірона святкували весілля
Пелея з Фетідою. Розкішний
був бенкет. Усі боги Олімпу
брали в ньому участь
Ольга СИДОРУК

Столиця
Індонезії

Те саме,
що
щириця

Міра
площі

Мрійлива
особа
Чаклунка,
дочка
Геліоса
й Перси

Річка
в
Монголії
Литовськ. Найдовкнязь ша річка
1377- в Швейцарії
92 рр.

Спільнота
поза межами укр.
земель

Важка ...
Америк.
співачка
... Росс

Француз.
актор,
режисер
... Віар

Обробіток
землі
плугом

Cклав пан Андрій.

Шведськ.
живописець
19-20 ст.

ри і харити водили під спів муз
і гру Аполлона танок, серед них
вирізнялися своєю величною
красою богиня неба, повелителька
хмар і блискавок Афіна, богиня краси
і кохання Афродіта та богиня шлюбу,
заступниця жінок Гера. Брали участь у
танку і швидкий, як думка, вісник богів Гермес, і шалений бог війни Арес.
Розкішно обдарували боги молодят.
Пелеєві Хірон подарував свій спис,
ратище якого зроблено було з твердого, як залізо, ясена. Володар морів
Посейдон подарував йому коней, а
інші боги – чудодійну зброю.
Одна тільки богиня розбрату Еріда не брала участі у весільному бенкеті. Самотньо блукала вона біля печери, глибоко затаївши в серці образу
за те, що її не покликали на весілля.
Придумавши помсту, стала вона невидимою, прокралася до святкового
столу і нишком поклала серед інших
наїдків яблуко (за деякими міфами –
золоте. – Г. Г.). з написом «Найкрасивішій». Одразу виникла суперечка між
трьома богинями: дружиною Зевса –
Герою, войовничою Афіною і богинею
кохання, золотосяйною Афродітою.

О

Народна
масова
гра,
хоровод

Естонс.
живописець
20 ст.

ща підгледіла особливий «дефект»
на тілі зятя. Довелося робити операцію. Але після неї «дефект» не викинули – він «перевтілився» у захований
нами предмет і щоразу стає у пригоді тещі під час хатньої роботи. До
речі, таким словом обзивають іноді
не тільки речі, а й чоловіків, і жінок.
Кузьма Скрябін цьому навіть пісню
жорстку присвятив.
Що заховано в гарбузі?
Відповідь треба надіслати до 13 грудня тільки у вигляді sms-повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775 (наприклад:
«Коронавірус»,
«Три ведмеді», «Вадим Гетьман»).
Увага: з одного номера можна
відправляти лише одне sms! Цей
номер і братиме участь у жеребкуванні при розіграші призових
200 гривень, якщо правильних відповідей буде більше двох. А ще спеціальний приз – 150 гривень – отримає той, хто в листі на поштову
адресу (43 025, Луцьк, просп. Волі,
13) чи електронну (tsikava.gazeta@
gmail.com) найяскравіше опише, як
розгадував
завдання.
р
у
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Село
на
Кавказі

Хореограф

Дмитро ...

ли прислів’я на цю тему – «Аn apple a
day keeps the doctor away!», що у віль-ному перекладі звучить: «Хто яблукоо
в день з’їдає – у того лікар не буває!»))
і Вікторія БОБКО із села Затурці
Володимир-Волинського (донедавна – Локачинського) району
Волинської області («Лікарі радять
їсти цей фрукт зі шкіркою, бо саме у
ній міститься найбільша кількість
корисних речовин»).
Що ж, переможців і їхні призові оголосили – час задавати нове
завдання.

Ось такий напис грецькою був на
яблуці… Після цього його почали
називати «яблуком розбрату,
незгоди, чвар».

Кожна з них хотіла взяти яблуко собі.
Суперечку попросили вирішити царя
богів і людей Зевса.
Хоча Зевс був найголовнішим
із богів, проте він боявся дружини.
А дочку Афіну любив, як звичайний
батько. Афродіта ж дуже Зевсові допомагала у всіляких справах. Тому він
переклав відповідальність на молодого троянця Паріса, який розважався тим, що влаштовував бої биків, та
завжди судив чесно.
Кожна з богинь за оголошення її
найпрекраснішою пообіцяла Парісу
велику винагороду. Гера – зробити
його володарем усієї Азії. Афіна запропонувала перемоги в усіх битвах
і ще наділити Паріса величезним багатством, красою і мудрістю. Афродіта
ж пообіцяла кохання найпрекраснішої жінки Єлени. Обіцяне Афродітою
припало Парісу до душі найбільше,
тому й присудив яблуко їй. Гера й
Афіна замислили помститися – знищити батьківщину Паріса – Трою. Так
розпочалася Троянська війна…
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l ЖИТТЯ, ЯК СЕРІАЛ

«Ніколи не командуй
чоловіком, краще зроби
так, щоб він…»

«Ти — справжній мужик!»

7 порад, які прабабуся дала правнучці в день її весілля
Оксана АХРОМЕНКО

1

“

Ніколи не командуй
чоловіком, краще
зроби так, щоб він
сам захотів того, що
тобі треба.

2
3
4
5
6
7

Анна КОРОЛЬОВА

вою маленьку Софійку
Павло, крім як «мій син»,
і не називав інакше. Дуже
вже він про нащадка мріяв.
А Варка його все не могла дитя
до терміну доносити. А тут —
диво! Кажуть, погладжуючи
жінчиного живота, він усе звав
із собою майбутнього синочка
як не на риболовлю, то в гараж.
Коли ж Варці сказали, що на світ
з’явилась дівчинка, та завила від
відчаю. Павло бігав і заяву писав,
мовляв, сина на доньку йому
підмінили. Але маленька — викапаний татко, тож ходу справі
не дали.
Як привезла Варка доню
в дім, із Павлом щось трапилось.

С

Фото з фейсбук-сторінки Оксани АХРОМЕНКО.

Отож:
Ніколи не сварися з чоловіком при дітях. Шанувати
не будуть ні тебе, ні батька.

Ці слова з гордістю промовляв,
дивлячись на свою донечку, Павло:
«Диви, скільки голів сьогодні
заколотив! Будуть знати!»

Ніколи не плач. Сльози — брешуть, змусь себе
радіти. Радість будь-яке
лихо переможе.

Ніколи
не прибирай
будинок
у поганому
настрої —
ще більше
бруду
розведеш.

Накупляв одягу як для хлопчика
і заборонив дружині навіть називати дитину жіночим ім’ям. Бідолашна жінка мусила тікати із документами, аби доню Софійкою
назвати.

“

Заборонив дружині
навіть називати
дитину жіночим
ім’ям.

Усі дивуються, чому Варка
отаке ставлення чоловікові дозволяє, а вона на те відказує: «То
він так жартує, аби людей позлити. Ну хто ж тому повірить?».
Закінчення на с. 11.
Фото daily.rbc.ua.

Ніколи не прибирай
будинок у поганому
настрої — ще більше
бруду розведеш.
Не бійся і не лінуйся вчитися. Знання
на плечах не носити.
Готуй їжу завжди красиво, люди — не худоба, щоб місиво їсти.

Головне в сім’ї —
повага одне
д о о д н о го .
Буде повага — буде і любов.

«Росла дівчина такою собі пацанкою».

«Так ніхто не кохав»
охххаав
ав і «Читанка для всіх»
Місячники вже у продажу!
Запитуйте в листонош або точках продажу газет.
Читайте про цей образ у грудневому
об’єднаному випуску наших місячників

У номері також є аж 2 календарі – Православний церковний і на кожен день

Усміхніться!
:)):)):))
Дружина поїхала на курорт. За два тижні
її відсутності виніс сміття лише раз. Висновок: у квартирі смітить дружина.
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— Добірні скибочки лососини і тріски під легким сирним соусом в ніжному курячому бульйоні!
— Це що таке ти на вечерю готуєш? —
питаю, дивуючись такій кулінарній екзотиці.
— Ні, це я тобі етикетку котячого корму
читаю.

:)):)):))
Політик пішов на базар і пообіцяв:
• продавцям, що сало в два рази подорожчає;
• покупцям, що подешевшає утричі;
• свиням — недоторканність.
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— Вашому чоловікові потрібен абсолютний спокій. Ось заспокійливе.
— І коли чоловікові його давати?
— Це для вас.
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— Зустрінемося в спортзалі.
— Добре. Як я тебе впізнаю?
— Я буду при смерті.
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— Хто такий єврейський дипломат?
— Людина, яка здатна переконати свою
дружину, що норкова шуба її повнить.
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Як говорила тьотя Фіра:
— Запам’ятай, Сарочко, що я тобі скажу.

Прибити поличку можна і сусіда попросити.
А от накричати, що криво прибита, тут таки
чоловік потрібен.
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— Опишіть своє ставлення до алкоголю
одним словом.
— Буду.
:)):)):))
Жінка стояла перед входом на ринок
і тихо шепотіла: «Господи, допоможи мені
купити тільки те, за чим я прийшла».

