А ви підготували
«миколайчика» на 19 грудня
для обездолених?

Як українські чиновники
наживаються на коронавірусі

Цікава

с. 5

l НЕСПОКІЙНІ СЕРЦЯ

»

Фото kufer.media.

ГА З Е ТА +

на вих ідні

17 грудня 2020 року №51 (159) Ціна 6 грн

l ЗНАЙ НАШИХ!
«Якби таких організацій в країні було більше, то літні люди не
почувались би самотніми», – впевнена пані Галина.

Супербабуся Галина Плотницька
навчила пенсіонерів
проганяти… старість

Фото whatsapp.com.

У свої 60 літ вона організувала спільноту
фрілансерів, створила сайт і допомагає
з роботою 30 своїм ровесникам

Із Фастова — та й у списки найбагатших людей світу. Ян Кум із тих багатіїв, які стовідсотково зробили себе самі.

Виходець з України Ян Кум
винайшов WhatsApp
і став мільярдером

«У МЕНЕ НЕ БУЛО КОМП’ЮТЕРА —
ЗАТЕ МАВ ДЕРЕВ’ЯНУ РАХІВНИЦЮ»
Навряд чи тепер хтось у Фастові, що під Києвом,
упізнає в цьому чоловікові, якого називають одним із
найуспішніших та найбагатших людей планети, свого
земляка. Так, це він, той самий хлопчик Ян із місцевої
єврейської родини Кумів. Його батько працював у будівельній організації, мама займалася домашнім господарством. Родина не розкошувала, та що там — часто
боргувала за комунальні послуги.
У школі Ян вчився непогано, але все ж більше цікавився спортом. Любив грати у футбол, хокей, та осо-

«Самотність, нудьга, депресії
— традиційні супутники людей
поважного віку. А молоді батьки,
зайняті роботою, не завжди знаходять час для виховання дітей,
іноді навіть для простого спілкування. Ми ініціювали створення
платформи бабусь та дідусів, які

бливо йому подобався бокс. Спогади хлопця про дитячі роки іноземцям зараз видаються дивиною, але для
багатьох українських дітей вони й досі залишаються
реальністю: «Містечко було настільки вбогим, що вбиральня у школі була на вулиці. Уявіть собі українську
зиму, мінус 20… Суспільство було надзвичайно закритим. Ви, напевно, читали роман «1984» (антиутопія про
тоталітарну державу), але ми реально жили за таким
сценарієм. У мене не було комп’ютера — зате мав дерев’яну рахівницю». Загалом про ті роки він робить
висновок, що дорослішати в Україні було непросто,
але це підготувало його до багатьох речей у житті — як
фізично, так і морально.

Закінчення на с. 6

Надія АНДРІЙЧУК

«ЛЮДИНА ЖИВЕ, ПОКИ
ВІДЧУВАЄ СЕБЕ ПОТРІБНОЮ»

До цього йому доводилося працювати
прибиральником і стояти у черзі по
соціальну допомогу. Тепер із малою
батьківщиною його пов’язують спогади про українські побутові
кошмари та дівчина, яку він відбив у Ахметова–молодшого
Інна ПІЛЮК

На пенсії життя тільки починається! Ну щонайменше триває,
вирує і клекоче. Це на власному прикладі довели члени івано–
франківської громадської організації літніх людей «Ba&Di Club»
та її підрозділу «Ba&Di Freelance»

»

“

швидко згасла, втративши сенс
життя, не маючи внуків. Коли ж почали йти у засвіти однокласниці,
стала аналізувати ймовірні причини їхньої ранньої смерті, зацікавилася психологією і дізналася, що
люди важко переживають кризу
передпенсійного віку, особливо
самотні, які відчувають себе непотрібними, не мають стимулу,
мети, — і помирають. «Для мене
це стало відкриттям, бо я з таким
не зіштовхувалась. А якось гуляла

Нерідко ті, хто на пенсії продовжує трудитися,
живуть довше за однолітків, які залишилися
без роботи.

стають фрілансерами–помічниками. Перелік послуг різноманітний: забрати дитину після уроків,
відвести на гурток, тренування чи
в музичну школу, допомогти з хатньою роботою, приготувати вечерю. Впевнена, такий досвід набуде
поширення й розв’яже важливу
соціальну проблему зайнятості
пенсіонерів», — каже авторка
проєкту Галина Плотницька.
До цієї ідеї підштовхнула пані
Галину сумна подія: одна з подруг

з онуками в парку і помітила, як
одна незнайомка, моя ровесниця,
дивилась на нас — в її очах була
туга. Вона розповіла, що теж має
внуків, та вони далеко», — згадує
ініціаторка «Ba&Di» клубу. Подібні
спостереження привели до висновку, що нерідко ті, хто на пенсії
продовжує трудитися, живуть довше за однолітків, які залишилися
без роботи. Це і підказало жінці
ідею стартапу із працевлаштування літніх людей.

Закінчення на с. 11

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

»

2

«ЦІКАВА

17 грудня 2020 Четвер

Газета НА ВИХІДНІ»

www.volyn.com.ua

l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Фото zn.ua.

Із головної ялинки в Києві
зняли «чаклунський» капелюх
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима журналістів «Цікавої газети»
Багато людей кажуть, що їм трохи не по собі від того,
що ялинку позичили у мертвих.
Фото apostrophe.ua.

«Шапку відьми» замінять на Вифлеємську зірку
Вона має з’явитися на столичній ялинці у переддень
cвятого Миколая

П

Міський голова Василь Антоненко заявив, що
нічого поганого в ялинці з цвинтаря нема,
запевнивши, що його вже освятив священник
зі Свято-Покровського собору
«Яка різниця? Ми всі вийшли із землі і в землю підемо. Раніше завжди купували ялинку. Мінімум обходилася бюджету міста у 15 тисяч гривень. А тут безкоштовно
і ще дуже хороша, висотою 25 метрів. Крім того, вона
представляла загрозу для пам’ятників на кладовищі.
Знаєте, якої шкоди цього року завдав сильний вітер
і старі дерева? Розбили 28 надгробників», — пояснив
мер.

Після смерті українець
став донором для
чотирьох людей
То оригінально чи скандально?

Найдорожча повія США подала
до суду через карантин
Фото tsn.ua.

До пандемії Еліс Літтл
заробляла близько
мільйона доларів на рік

-річна американка називає себе
« н а й д о р о жч о ю
секс-працівницею в США».
Вона подала до суду на владу штату Невада через
відсутність роботи. Цей
штат — єдиний у США,
де легалізовано проституцію. Бордель, в якому
працювала Літтл, закрили
ще в березні. Згодом карантин пом’якшили, але публічні будинки так і не відновили роботу. Еліс Літтл
обурюється, що салонам
краси та масажним кабінетам дозволили працювати,
а повіям — ні, тому вона
звернулася до Феміди.
До речі, на підтримку
позову небайдужі амеСаме цю пані вважають найбільш
риканці домопогли повії
оплачуваною «дівчиною
назбивати 8 тисяч доларів.
за викликом» в Америці.
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Напасть якасть: відразу дві
дівчини загинули під час
селфі
У Львові
та Рівному
обірвалось
життя підлітків,
які намагалися
самі себе
сфотографувати
іло 15-річної
львів’янки
знайшли вночі
на залізничних коліях. Дівчина померла від удару струмом. «Ураження
струмом загибла отримала під час того, як робила селфі
на товарному вагоні та доторкнулась до лінії електропередачі», — зазначає місцева поліція. Раніше батьки
дівчини повідомили про її зникнення. Вона пішла з дому
13 грудня та не повернулася.
Також увечері цього ж дня загинула інша 15-річна
українка, вже у Рівному. Вона з подругою піднялася
на дах недобудованого корпусу одного з гуртожитків
міста, щоб зробити фото. «Дівчина під час фотографування не втрималась і впала. Від отриманих травм
неповнолітня загинула на місці події», — йдеться у повідомленні поліції.
Біда.

Т

Пересадили його дві нирки, серце та печінку
рятовано, зокрема, трирічну дівчинку. Цей випадок став першим в Україні, коли трансплантацію нирки провели дитині такого малого віку.
Операцію зробили в Національному інституті хірургії
та трансплантології імені Шалімова. За словами
засновниці ГО «Всеукраїнська платформа донорства
«iDonor» Ірини Заславець, рідні 38-літнього чоловіка,
якому після важкої черепно-мозкової травми діагностували смерть мозку, погодилися, щоб він став
донором для 4 людей. «3-річна дівчинка і 50-літній
житель Київської області отримали по нирці, печінку
пересадили 59-річному чоловікові. Що ж до серця —
тут теж несподіванка. Воно б’ється в грудях 34-річного чоловіка», — зазначила Заславець.
Тепер за душу покійного моляться ще у чотирьох родинах. А також дякують родичам загиблого чоловіка, які погодились віддати його органи
іншим людям.

В
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ісля «йолки» Януковича в Україні розгорівся ще один
скандал навколо новорічно-різдвяного дерева. Організатори, намагаючись відтворити казковий ліс для
дітей, вирішили на вершечку головної ялинки країни вчепити
не традиційну зірку, а чудернацький капелюх, який у народі
одразу ж назвали «чаклунським». Це обурило представників
християнських конфесій. Зокрема, рада євангельських протестантських церков України звернулася до міського голови
Віталія Кличка з проханням зняти капелюх з ялинки.
Своє обурення висловив і «дзвонар Майдану», волинянин Іван Сидор із пресслужби Православної церкви України,
щоправда зауваживши, що це винятково його думка. «До
якого свята ми готуємось? Різдва чи Гелловіну? Вже якщо
ставите на історичній Софійській площі ялинку, то потрібно мати здоровий глузд і увінчати її зіркою, яка і символізує Різдво, світло, надію. А не відьмацький капелюх, який
із Різдвом і Новим роком нічого спільного не має», — заявив
Сидор.
Відтак організатори вирішили прибрати «чаклунську» атрибутику і повернутися до традиційної. Це,
до речі, не сподобалось Офісу Президента. «Складно
очікувати інновацій в країні, де людям навіть не подобається таке просте ноу-хау, як капелюх», — заявили
там. Словом, команді Зеленського і тут «какая разніца».
А ви що скажете?

…А в центрі Дубна
встановили новорічне
дерево з кладовища

l ПРЯМА МОВА
Максим СТЕПАНОВ, міністр охорони
здоров’я України, заявив, що жорстко
сперечається з міністром
фінансів Сергієм Марченком
ом
щодо фінансування медицини:
цини:

«

Йому потрібен збалансований
ий бюджет, а мені потрібно вижити. Я кажу:
жу: «Сергію, на хрін нам потрібен цей збалансонсований бюджет, якщо ми просто нее
виживемо?».
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Захист від коронавірусу:
які розроблені вакцини і чим вони
відрізняються

Відреставрували
знамениту Андріївську
церкву, яку передали
Вселенському
патріархату

Вакцинація, на яку покладають великі надії у боротьбі з COVID-19,
у світі вже розпочалася. Перші щеплення у Великій Британії минулого
тижня були зроблені 90-річній ірландці Маргарет Кінан та 81-літньому
Уільяму Шекспіру. За масову вакцинацію в ЄС та США планують взятися
наприкінці грудня або в січні 2021-го після реєстрації препаратів
і початку їхнього широкомасштабного виробництва. Україна поки що
може сподіватися лише на кілька мільйонів доз від COVAX у першій
половині наступного року. «Слово і діло» розібралося, які вакцини
на сьогодні є найефективнішими і чим вони відрізняються
Слава ДІЛО, slovoidilo.ua

оки що найбільш результативним залишається препарат, який розробили компанії
BioNTech і Pfizer (США і Німеччина).
Під час фінальної стадії випробування
його ефективність оцінили в 95% незалежно від віку і статі вакцинованих.
У дослідженнях взяли участь близько
44 тисяч осіб.
Розробка компанії Pfizer —
це РНК-вакцина. В організм людини
вводиться фрагмент генетичного
коду коронавірусу, який під час зіткнення із COVID-19 викликає імунну
відповідь і захищає людину від зараження. Потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. За 28 днів після
щеплення людина буде захищеною
від вірусу.

П

BIONTEC/FOSUN PHARMA/
PFIZER СШA, НІМЕЧЧИНА
РНК-вакцина
 Частина генетичнaого коду
вірусу вводиться в організм для
тренування імунної системи

“

Потрібно ввести дві
дози вакцини Pfizer
з інтервалом у три
тижні. За 28 днів після
щеплення людина буде
захищеною від вірусу.

Вакцина, яку розробила американська компанія Moderna, має 94,1%
ефективності, при тяжких випадках
захворювання — 100%. У випробуваннях брали участь більше 30 тисяч
волонтерів. Діє вона, як і препарат
компанії Pfizer, — також потрібно дві
дози, які почнуть захищати людину
через 28 днів.

MODERNA/NIAD
США

Компанія Moderna сьогодні заявила, що подасть вакцину на затвердження для використання в США
та Євросоюзі. Одна доза може коштувати 25–37 доларів. Pfizer та BioNTech
подали заявку на використання їхньої
розробки в США 21 листопада. Коштувати вона може 19,5 долара за дозу.
Препарат, який створили у Великій Британії компанія AstraZeneca
і Оксфордський університет, поки що
має 70% ефективності. У випробуваннях взяли участь близько 23 тисяч
добровольців. Вакцина використовує
віральний вектор, вона розроблена
на базі геному коронавірусу. Після щеплення в організмі людини формується спеціальний білок, який допомагає
імунній системі розпізнати COVID.
У вакцини цих розробників є
безперечна перевага — ціна. Одна
доза коштуватиме лише близько
3 доларів. Також продукція компаній
AstraZeneca і Moderna можуть зберігатися і транспортуватися за температури від 2 до 8 градусів Цельсія протягом не менше шести місяців. Водночас
препарат Pfizer вимагає зберігання
за температури мінус 70 градусів,
а після розморожування її потрібно
використати упродовж п’яти днів.

UNIVERSITY OF OXFORD/
ASTRAZENECA ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

РНК-вакцина
 Частина генетичного коду вірусу
вводиться в організм для тренування
імунної системи

Неповторювальний віральний вектор
Створюється на базі вірусу COVID-19,
вводиться в організм для відповіді
імунної системи

З цієї нагоди
у свято апостола
Андрія
Первозваного
в храмі (на фото)
відбулась
урочиста
літургія
Наталка ЧОВНИК

вяткове
б о го с л у ж і н н я
очолив особливий представник Вселенського Патріарха
Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл (Адамакіс) у співслужінні
архієрея ПЦУ архієпископа Чергінівського та Ніжинського Євстратія (Зорі) та Екзарха Вселенського Патріарха
Варфоломія в Україні єпископа Команського Михаїла
(Аніщенка).
На богослужінні були присутні Петро та Марина Порошенки.
«І радість, і подяку висловлюємо ми, що сьогодні
з нами є пан Петро Порошенко, якому належала ідея
не тільки підтримати появу Православної церкви України, а й передати цей прекрасний храм для користування
Ставропігії Вселенського Патріарха. Ми дякуємо йому
за високу підтримку і за всю ту роботу, яку він робив
і продовжує робити», — сказав у своїй промові митрополит Еммануїл.
Згодом, спілкуючись із журналістами, Петро Порошенко назвав святого апостола Андрія Первозваного
«можливо, найбільш нашим» апостолом. «Бо він є засновником нашої церкви на цих теренах. І кажуть, що
саме в цьому місці, на цих пагорбах святий апостол Андрій Первозваний благословив створення нашої церкви
і нашої держави», — зазначив Петро Порошенко.
П’ятий Президент також нагадав, що у 2015 році попри складну ситуацію в державі було ухвалене рішення
про фінансування реставраційних робіт Андріївської
церкви, і паралельно відбувалися реставрація ще одного шедевру Растреллі — Маріїнського палацу, яким
опікувалася Марина Порошенко.
«Я дуже дякую Марині, яка, зекономивши 500 мільйонів гривень бюджетних коштів, завершила реставрацію Маріїнського палацу. А сьогодні ми спільно з реставраторами, небайдужими людьми, політиками, церковниками святкуємо те, що кияни, українці, всі гості
з усього світу мають можливість відвідати це безсмертне
творіння Растреллі, де тепер розміщується Ставропігія
Вселенського патріархату», — сказав Порошенко.

С

ДО РЕЧІ

Тип вакцини

Кількість
доз щеплення

Коли вакцина починає діяти
(кількість днів після першого
щеплення)

Ефективність
вакцини

Інфографіку створено за даними ВООЗ та інших джерел
інформації станом на 30.11.2020 року

Фото upload.wikimedia.org.

l ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ

Рішення про відновлення Ставропігії в Києві було
прийнято Синодом Константинопольської православної церкви під головуванням Патріарха Варфоломія 11 жовтня 2018 року.
18 жовтня 2018 року Верховна Рада за пропозицією п’ятого Президента Петра Порошенка ухвалила
закон «Про особливості користування Андріївською
церквою Національного заповідника «Софія Київська»,
згідно з яким Андріївська церква передана в постійне
і безоплатне користування Вселенському патріархату.

4

«ЦІКАВА

17 грудня 2020 Четвер

Газета НА ВИХІДНІ»

www.volyn.com.ua

l ТАЄМНЕ СТАЛО ЯВНИМ

l ПОЛІТИКА

12 ієрархів Московського
патріархату поставили підписи
під зверненням про Томос

Легендарна
ЛегендарнаМаруся
МарусяЗвіробій
Звіробій
стане кандидаткою від
«Європейської Солідарності»
на довиборах у парламент

Можливо, Вселенський
патріарх колись
оприлюднить їхні прізвища
Василь КІТ

івно два роки тому, у 2018му, 12 ієрархів УПЦ МП підписали звернення до Вселенського патріарха Варфоломія
щодо автокефалії для Української
церкви. Про це в ефірі «UA: Перший» розповів п’ятий Президент,
лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

Р

«Ці підписи є у Його Всесвятості Вселенського патріарха,
бо вони самостійно надіслали.
Я думаю, не виключено, що коли-небудь він їх оприлюднить.
Один із них уже помер, і я можу
назвати його ім’я — це владика Софроній, митрополит Черкаський. Двоє, хто поставили
підписи, приєдналися до ПЦУ.
Я дуже дякую, що у владики
Симеона і владики Олександра
вистачило волі для того, щоб
приєднатися і стати засновниками нової Церкви», — сказав
Порошенко.

«Бути бійцем елітного
підрозділу — це коли ти
маєш мужність, впертість,
ніколи не зупиняєшся і ніколи
не відступаєш. Я готова стати
до лав «парламентського
спецназу» «Європейської
Солідарності»

l РЕЗОНАНС

Дарія КЛИЧ

Поляки злякались «Бандери»,
який їздив Європою

країнська волонтерка, активна учасниця Революції гідності, контрактниця Збройних
Сил України, інструктор навчального центру Десантно-штурмових
військ Маруся Звіробій (Олена Самбул) стане кандидаткою від партії
«Європейська Солідарність» на довиборах народного депутата у 87му окрузі на Івано-Франківщині.
Про це стало відомо під час
з’їзду партії. Як повідомив лідер
політсили, п’ятий Президент Петро Порошенко, офіційно виборчий процес ще не стартував, однак кандидатуру Марусі Звіробій
підтримують і партійці, і волонтери, і ветеранське середовище.
А сама вона заявила, що готова
стати до лав «парламентського
спецназу» «Європейської Солідарності».
«Бути бійцем елітного підрозділу — це коли ти маєш мужність,
впертість, ніколи не зупиняєшся
і ніколи не відступаєш. Мені щастило з командирами. Першим командиром на цій війні був Дмитро
Ярош, моя велика повага зберігається до сьогодні. Треба було дуже
серйозно працювати і отримати
значні здобутки, аби мати наступного елітного командира — це був
Михайло Забродський. Ви ж розумієте, що командувач ВДВ на той
момент без серйозних здобутків
не пішов би на співпрацю. Тому
це є для мене певним показником
моєї роботи (зараз Забродський —
нардеп від «Європейської Солідарності». — Ред.), — наголосила
учасниця війни проти російської
агресії.

Водій-українець причепив
велику вивіску з прізвищем
лідера українських
націоналістів на всю ширину
кабіни вантажівки
Петро МАКАРУК

ашого земляка найняла
польська транспортна фірма. Машина здійснювала
міжнародні рейси на місцевих реєстраційних номерах. Хтось сфотографував її на території Італії, знімок засвітився у фейсбуці і відра-

Н

зу ж викликав скандал у Польщі,
який роздули тамтешні ЗМІ. Фірма
була змушена просити вибачення
за українського водія. «Ми безапеляційно відмежовуємося від пропаганди будь-якої ідеології, з якою
був пов’язаний Бандера», — заявили у компанії. До відповіді долучили фото, на якому скло вантажівки
вже без напису «Бандера».
Поляки мають право відмежовуватись від чого їм заманеться. Як і ми маємо право
шанувати всіх, хто жив, боровся
і загинув заради української державності. Включаючи Бандеру.

l ПРЯМА МОВА
Сергій КРИВОНОС, заступник секретаря РНБО, про те, чому
в Україні досі не побудовано нову лінію з виробництва
боєприпасів:

«

У 2015 році ми були на литовському заводі, який для них звели
французи за 7 місяців і 28 мільйонів євро. Це було круто. На той момент в України вже була потреба в боєприпасах певного типу…
Ми намагалися зрушити питання. А потім один потужний дядечко
на вушко сказав: «Невже ви не розумієте: доки на кожному патроні,
який завозиться в Україну, хтось заробляє, ви ніколи
не побудуєте той завод». Підходи не помінялися.
я.

»

Теоретично для держави 30 мільйонів доларівв чи
євро — не такі великі гроші, щоб подбати про
власну безпеку. Але люди, які на політичному рівні
вні
ухвалюють рішення, або не спроможні, або в схемі.
емі.
Тому що спочатку гаманець, а потім Батьківщиина. На жаль, у чиновників так, а не навпаки.

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

Фото 24.tv.ua.

У

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
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Публікації під рубриками «Офіційно», «Політика», «Точка
зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а також із позначкою –*– друкуються
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Під час Революції Гідності Звіробій створила проєкт «Допомога пораненим
Майдану», а після агресії Росії спочатку готувала бійців на так званому
«Марусиному полігоні», а потім керувала інструкторським підрозділом
ВДВ «Марусині ведмеді».

«Щоб досягти того, аби стояти
тут, ще в одного елітного командира, Петра Олексійовича Порошенка, треба було серйозно попрацювати ще і в Десантно-штурмових
військах. Але це величезна школа.
Для мене всі ці командири були
серйозним прикладом», — зауважила Маруся Звіробій.

“

Я вимушена йти
далі, тому що
не бачу іншого
інструментарію,
аби впливати
на ситуацію, яка
складається
в державі.

ТИМ ЧАСОМ

«Зараз я вимушена йти далі,
тому що не бачу іншого інструментарію, аби впливати на ситуацію,
яка складається в державі. З «Правого сектору» я пішла в десантники,
тому що це була можливість отримати більше ресурсів, навчити й
опікуватися більшою кількістю бій-

Адреса редакції і видавця:
43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13
E-mail: tsikava.gazeta@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com
Телефонуйте: у приймальню – (0332) 72-38-94,
з питань реклами – (0332)77-07-70,
приватних оголошень – (0332)72-39-32,
розповсюдження – (0332)72-38-94.
ТзОВ «Газета «Волинь» п/р UA203034400000026008055520122
КБ «ПриватБанк», МФО 303440 ЄДРПОУ 02471695

ців, зробити більше якісної роботи.
Зараз моя мотивація аналогічна —
я хочу зробити більше для цієї держави, мати більше ресурсів впливу.
Оскільки я бачу своїх ворогів, ніколи не випускала їх зі свого фокусу
і можу опікуватися більшою кількістю особового складу», — зазначає
волонтерка.
P. S. Вибори мають відбутися
28 березня 2021 року. Тамтешній
народний депутат Зіновій Андрійович склав мандат, бо став мером
міста Надвірна.
Рік тому Маруся Звіробій
разом із нардепкою від «Європейської Солідарності» Софією
Фединою записали відео із саркастичними висловами на адресу Володимира Зеленського,
яке глава держави розцінив
як «погрози вбивством» і подав
на жінок до суду. Відео Федина
та Звіробій записали після його
спілкування на підвищених тонах
із добровольцями, які протестували проти відведення українських військ. Після цього проти
Марусі Звіробій та Софії Федини
було порушено справу.
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l ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

«Коли побачила, як чиновники наживаються
на коронавірусі, написала Зеленському,
що йду з його проєкту»
Катерина Ножевнікова про те, як вона та її «монстри» рятують життя хворих на ковід
Фото lh3.googleusercontent.com.

Ольга ВЕКЕРИК

иходжу о 7-й ранку, повертаюсь об 11-й вечора,
а вночі ще відповідаю
на телефонні дзвінки пацієнтів.
Але я можу допомогти одиницям,
а скільки людей залишається без
допомоги», — каже керівниця благодійного фонду «Корпорація монстрів» і проєкту «Дихай» Катерина
Ножевнікова. Нещодавно вона
стала лауреаткою Волонтерської
премії-2020.
Зі своїм смартфоном Катя не розлучається ні вдень ні вночі. Останнього разу вона вимикала його надовго, коли у неї стався нервовий
зрив після співпраці з Офісом Президента. Саме її «Корпорації монстрів»
запропонували стати оператором
проєкту у президентському фонді
з ліквідації наслідків COVID-19: «Я розуміла всі ризики, не плекала ілюзій
щодо того, з ким доведеться працювати, але мені здавалося, що зараз
не час для рефлексій і чистоплюйства. Далі було цікаво. Усі рішення
приймала команда ОП: що, де, коли
і за якими цінами купувати, кому
роздавати. Зрозуміла, що ні на що
не впливаю, лише підписую папери
і ставлю на кін репутацію — власну
і свого фонду. На початку квітня я написала лист Президенту про те, що
йду з проєкту».
У соцмережах Катя розповідала про фірми-прокладки, які
купують захисні комбінезони і халати у виробників, а потім продають їх у кілька разів дорожче; про
респіратори по 225 гривень, які
насправді коштують від 42 до 100;
про захисні рукавички українського виробництва, які складно купити
в Україні і легко в Китаї.
«Навесні мені здавалося, що
зараз усі прокинуться, що ця біда
об’єднає нас. Я сподівалася, що влада включиться, а всі ми — фонди,
волонтери, бізнесмени — будемо

«В

Волонтерка і директорка одеського благодійного фонду допомагає лікарням, медикам і хворим із самого початку
пандемії.

поряд, станемо милицею, яка підтримає державу, доки нога трохи
зростеться… Вони могли увійти в історію як люди, що врятували тисячі
життів. А обрали самозбереження
біля годівниці… Можливо, ми чекаємо колективного імунітету. Але
повинні бути готові прийняти у лікарнях усіх, кому знадобиться допомога. Ми ж не можемо, як індіанці,
залишати старих помирати біля вогнища», — згадує волонтерка.
«Життя навколо кипить — трамваї, повні людей, проїжджають
повз. Ідуть мами з візочками, біжать
спортсмени… Я вивчаю морозильну камеру. Фронтальне, бокове завантаження. Ширина, висота. Кількість «посадочних місць». Саме так
називають кількість відсіків для тіл
у лікарнях і моргах… Я дуже боюся
смерті. Але вже звикла, що ми іноді замовляємо маленькі труни, що
в нас є свої знайомі похоронні агенти і що нам потрібна морозильна
камера. Не для зберігання морозива, наприклад, а для зберігання
людей… Повз проїхав черговий

трамвай. Життя триває. Мийте
руки, будь ласка», — цей допис Катерина опублікувала на своїй фейсбук-сторінці у червні.
«У серпні дійшло до того, що
в одній із лікарень двоє пацієнтів побились за концентратор…
Тож ми почали закуповувати й кисень, за три місяці придбали десь
300 концентраторів загальною
вартістю близько 10 мільйонів гривень. Але це не рятує», — розповідає Ножевнікова.
Щодня їй телефонують сотні
людей, які опинилися по той бік
матового скла. Вона і кілька лікарів-волонтерів «ведуть» ковідних
хворих — визначають, чи потрібна
термінова госпіталізація, чи пацієнт може лікуватися вдома. Комусь
привозить медикаменти і кисневі
концентратори.
«Нещодавно до нас приходила
жінка за препаратом, що входить
у протокол лікування МОЗ. Один
флакон коштує 30 тисяч гривень.
Її мати лежить в опорній лікарні,
але в них його нема, не закупили.

Також до нас звертаються пацієнти,
які очікують на місце в стаціонарі,
але вже киснезалежні. І що найбільше лякає, — ті, яких виписали
для того, щоб звільнити ліжка. Таких усе більше і більше, — каже
Катя. — В якийсь момент я стала
схожа на героя фільму «Брюс всемогутній», коли його закидали стікерами з проханнями про допомогу. Пишуть з усієї країни. Що робити
далі, я не розумію. Чим ви, в біса,
займалися шість місяців, люди, відповідальні за все це?»
Волонтерка зізнається, що боїться набути імунітет до брехні, яка
ллється звідусіль і стає такою ж
звичною, як штовханина в маршрутках в час адаптивного карантину. Вважає злочином створення
владою ілюзій, що все добре і під
контролем: «Мабуть, це радянська
звичка робити картинку, для чого
тільки — не зрозуміло. Вірус новин
не читає, він живе за своїми правилами… Люди пишуть, дзвонять,
викладають відео, фотографії. Цих
жахливих історій, за кожною з яких

Представництво польської агенції оголошує набір
працівників на склади брендового одягу на околицях м. Лодзі
PОбов’язки: комплектація замовлення, упа- PЖитло: 600 грн/міс, хороші умови прожиковка, 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.

вання.
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.

Відповіді
на cканворд із с. 15

Р Е К Л А М А

стоїть чиясь доля, з кожним днем
більше. У нас був пацієнт, який
чотири години не міг викликати
«швидку», синів уже. Бо всі машини
стоять під однією з лікарень у чергах, щоб зробити КТ».
Коли її запитують про статистику МОЗ, Катя насилу підбирає слова: «Ось недавня історія. Бабуся

“

Волонтерка
зізнається, що
боїться набути
імунітет до брехні,
яка ллється
звідусіль і стає
такою ж звичною,
як штовханина
в маршрутках в
час адаптивного
карантину.

та дідусь — 83 і 81 рік. Однаковий
перебіг хвороби, полісегментарна
пневмонія. Потрапляють у лікарню
уже в тяжкому стані. У бабусі позитивний тест, у дідуся — негативний.
Зрозуміло, що він теж ковідний, але
з точки зору держави — чистий.
Його переводять до пульмонології… А далі ми влітаємо в сезон
грипу та ГРВІ, починаються масові
пневмонії, симптоматика практично однакова, і вже мало кого цікавитиме, чим ми хворіємо і від чого
помираємо».
«Почуйте, зрозумійте, що ви
не отримаєте медичної допомоги
в тому обсязі, який вам знадобиться. І я кажу не лише про коронавірус. Страждають люди з усіма
захворюваннями… Єдине, що
у нас зараз залишилося, нехай
це не на сто відсотків ефективні методи: дотримуватись дистанції, носити маски, не створювати натовп,
не сидіти один в одного на голові…
Зрозумійте, що ви можете опинитися без допомоги лікарів, на яких
розраховуєте. Вони на межі, їх
не вистачає», — закликає волонтерка.
P.S. 7 грудня Катерина Ножевнікова повідомила на своїй сторінці у фейсбук, що коронавірус
наздогнав і її.
За матеріалами
pravda.com.ua, nv.ua,
radiosvoboda.org.
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У бабусі на голові
виріс… ріг
Китаянка Чжан Руйфанг шокувала своїх друзів,
членів сім’ї і весь світ, коли кілька років тому її
ім’я потрапило на шпальти різних видань через
те, що у неї на лобі з’явився ріг, як у диявола
Лія ЛІС

кось жінка помітила невелику гулю на лівій
частині свого чола. Через деякий час вона
перетворилася на ріг у 6 сантиметрів завдовжки. А потім така ж гуля з’явилася з іншого боку
лоба. Китаянка переживає, що вона теж може перерости в ріг.
У Чжан семеро дітей — шість синів і одна донька. А також багато внуків. Сім’я живе в сільській місцевості і немає грошей, щоб відправити бабусю в
госпіталь. Утім, за словами її родичів, ріг у жінки не
болючий і він не заважає.

Я

Фото Pixabay.

Модель Евеліна Мамбетова зуміла двічі
бути у стосунках із найбагатшими
чоловіками з України.

Колись Яна Кума не взяли на роботу у Facebook, а згодом його засновник
Марк Цукерберг придбав програму Яна за 19 мільярдів доларів.

Виходець з України Ян Кум винайшов
WhatsApp і став мільярдером
Закінчення. Початок на с. 1
Інна ПІЛЮК

ІЗ-ЗА ОКЕАНУ У США ВЕЗЛИ
ЗОШИТИ Й РУЧКИ

Лікарі кажуть, що різноманітні нарости на людському
тілі — не рідкість, але в цієї бабусі роги вдались такими,
що дехто починає хреститися, коли їх бачить…

l ЦІКАВИЙ СВІТ

«Вифлеємська зірка»
зійде на небі
вперше за 800 років
Такої події не було вже кілька століть, але
легендарне світило знову з’явиться на
горизонті і, швидше за все, подібне явище
можна побачити єдиний раз у нашому житті
Микола РИМАР

вангеліє розповідає, що ця зірка направила
трьох волхвів Сходу до воріт Вифлеєму, щоб дістатися до місця народження немовляти Ісуса.
Вчені стверджують, що в останнє «Вифлеємську зірку» бачили на Землі в 1226 році. Цього разу початок
явища очікують у день зимового сонцестояння — за
чотири доби до католицького Різдва, а загалом сяйво
можна буде споглядати до 26 грудня.
Власне, насправді ця «зірка» — найбільші планети
Сонячної системи Юпітер та Сатурн. 21 грудня вони
максимально наблизяться одна до одної і їхнє спільне
світіння буде дуже яскравим. Не пропустіть!

Є

Коли Янові виповнилося 16, він із матір’ю та бабусею емігрував до США. Туди
їхали від антисемітських настроїв та нестабільної політичної ситуації після розпаду СРСР, в усякому разі так значиться в
американській біографії Яна Кума. Батько залишився в Україні. Якоюсь мірою
довга розлука стала причиною того, що
згодом хлопець зробить справою свого
життя якраз сервіс із листування: «Якби
тоді була можливість відправляти татові
миттєві повідомлення — це було б неймовірно».
У чужій країні велося несолодко.
Хоча родина й отримала соціальне житло, грошей катастрофічно не вистачало.
Мама влаштувалася нянею, а Ян змушений був між навчанням підпрацьовувати прибиральником, миючи підлогу в
продуктовому магазині. Пізніше стало
ще скрутніше — у матері діагностували
рак, тож існувати довелося тільки на її
соціальну допомогу по інвалідності.
У коледжі хлопця дражнили за те,
що в його сім’ї не було машини і йому
доводилося вставати о 6–й ранку, щоб
встигнути на автобус. Аби не тратити
грошей на канцелярію, з України родина привезли чемодан зошитів та ручок,
якими Ян користувався довгі місяці. Англійською він спілкувався погано, тож регулярно піддавався цькуванню, а потім
отримував на горіхи за участь у бійках.

НЕ ЗАКІНЧИВ АНІ КОЛЕДЖУ,
АНІ УНІВЕРСИТЕТУ
Незабаром майбутній програміст
покинув коледж: «Я вивчав комп’ютерні
науки і математику, мені не давалося ні
те, ні інше, а ще мені було нудно». Після

цього якийсь час перескакував з однієї
роботи на іншу: пакував продукти в супермаркеті, працював у компанії, яка
надавала доступ до інтернету. Паралельно підтягнув англійську і насмілився вступити до університету, з надією,
що навчання там буде інакшим, аніж у
коледжі. На той час він самотужки непогано освоїв програмування: брав книги
напрокат у букіністичних крамницях.
Але й у виші майбутній мільярдер
надовго не затримався, бо йому запропонували роботу мрії, як він сам її на-

“

Особисте життя мільярдера
таке ж мінливе,
як і його шлях до багатства
і визнання. Деякі з його
пасій заявляють про те, що
він піднімав на них руку
і погрожував убивством.
Разом із тим Ян Кум входить
у число найбажаніших
холостяків світу.

зивав, — у пошуковику Yahoo. Саме тут
він познайомився з Брайаном Ектоном,
який згодом став найкращим другом та
партнером у бізнесі. Коли в 2000–му померла мати Яна (батька не стало трьома
роками раніше, він так і не встиг переїхати до родини), Брайан залишився
його єдиною близькою людиною.
Але й у Yahoo Ян довго не пропрацював. У 2009 році він вперше випробував
ідею телефонного месенджера, відомого тепер як WhatsApp. Сервіс виявився
таким затребуваним, що вже через 5 літ
ним користувалися понад 400 мільйонів
людей.
До проєкту почали приглядатися
компанії–гіганти, серед яких — Facebook

та Google. Остання пропонувала купити
його за мільярд доларів. Facebook натомість запропонував 19 мільярдів. Ян
погодився. Він вибрав символічне місце
для оформлення угоди про продаж акцій. Це був непримітний білий будинок.
Тут раніше розташовувався офіс організації, куди Куму свого часу доводилося
звертатися, щоб отримувати їжу і соціальні талони.

НАРЕЧЕНУ ВІДБИВ У СИНА
РІНАТА АХМЕТОВА
Особисте життя мільярдера таке
ж мінливе, як і його шлях до багатства
і визнання. Деякі з його пасій заявляють про те, що він піднімав на них руку
і погрожував убивством. Разом із тим
Ян Кум входить у число найбажаніших
холостяків світу.
Та останнім часом він може позбутися цього статусу. Його всюди помічають
із симпатичною дівчиною східної зовнішності. Це відома топмодель Евеліна
Мамбетова. Цікаво, що вона була без
5 хвилин невісткою найбагатшої людини
України Ріната Ахметова, бо зустрічалася з його сином Даміром. Народилася і
виросла модель у Криму, за національністю татарка. Дамір подарував майбутній
дружині пентхаус у Лондоні. Проте вона
пішла від нього.
З Яном дівчина познайомилася в
Києві у 2013 році. Це був саме той період, коли він продав WhatsApp соціальній мережі Facebook і став найбагатшим вихідцем із України, обійшовши
того самого Ріната Ахметова. Евеліна
швидко зрозуміла, які її чекають перспективи. Для того щоб відповідати
своєму обранцеві, вона вступила до
Оксфорду на юридичний факультет. Він
же продовжує робити їй оригінальні
дорогі подарунки. Так, наприклад, на
його замовлення один всесвітньо відомий модний дім на честь Евеліни створив лінію сумочок Evelina.
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l ОЧЕВИДНЕ — НЕЙМОВІРНЕ

l БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕ
Фото masterok.livejournal.com.

«Покладаючись на сучасні технології, ми починаємо втрачати себе», — застерігає нейробіолог Тетяна
Чернігівська.

Можна вставити чіпи в голови й…
одержати касту інших людей?
Це не із серії фантастики, а близька перспектива,
стверджує відомий авторитет у сфері нейронауки
і психолінгвістики, доктор біологічних наук професор
Тетяна Чернігівська. У своїх публікаціях і виступах учена
розповідає про деякі загрози наукового прогресу, що
очікують людство у близькому майбутньому. З її думками
варто ознайомитися
Оксана КРАВЧЕНКО

«МИ ГРАЄМОСЯ
З ВОГНЕМ…»
У якому світі живемо? Він
плинний — немає нічого стабільного, прозорий — немає
нічого, що ви могли б приховати, і надшвидкий. Це світ,
мірилом якого не є людина.
З’явилися пристрої, де відлік
часу йде у наносекундах. Живі
організми в таких вимірах
не спроможні існувати. Отже,
якщо буде прийматися рішення про те, натиснути «кнопочку» чи ні, це може статися з такою швидкістю, що ми навіть
не зрозуміємо. Ми граємося
з вогнем! Відбувається цивілізаційний злам, який має глобальне планетарне значення.
Світ змінився і далі змінюється безповоротно, жодного
відходу назад немає.
Зараз уже відбувається
самоорганізація соціальних
мереж. Ми взагалі всім цим керуємо? Чи лиш користуємося,
а потім вимикаємо? Але якщо
штучний інтелект реалізується, то ми і не вплинемо на нього, тому що він сильніший,
ніж людський мозок. Можете
не сумніватися, він подбає,
щоб його не вимкнули.
У нас начебто є вибір: свобода або безпека. Але ми вже
не зможемо без мереж обійтися. Це вже інша цивілізація.
У комп’ютерних технологій є
безумовні плюси, і вони очевидні. Але треба не забувати
і про мінуси, щоб побачити
небезпеку.
…Ігри з геномом, звичайно, закріпляться в суспільстві.
Всесвітня організація охоро-

ни здоров’я та інші структури
можуть їх забороняти скільки
завгодно. Але історія науки
не знає прикладів, коли можна стримати нове. І з’являться
люди (і це буде скоро), які скажуть: хочу, щоб у мене народилася дівчинка з IQ 280, чого
не буває у простих смертних,
з такою ось талією. Що будемо
з цим робити? Виникне каста
інших людей. І це повністю реальна річ.
Або з’явиться можливість
вставити чіп у голову, щоб
збільшити швидкість протікання процесів у мозку і додати
пам’яті. Є науковці, які це розробляють. Це вже реальність.
Уявіть: людина з чіпом у мозку — це одна і та ж особа
до того і після? Значить, етичні
норми треба переглядати.
…Комп’ютер багато років
тому обіграв у шахи знаменитого гросмейстера Каспарова.
Тоді всі здригнулися. Найкращий мозок планети перемогла
залізяка! Коли почали аналізувати, вирішили, що все не так
страшно. Штучна система володіє величезною пам’яттю,
більш того, вона була натренована, видресирувана на конкретного гравця. Ця система
знала кожен хід Каспарова
з того моменту, як він узяв
у руки пішака. Крім того, вона
не нервується, не втомлюється.
То д і г о в о р и л и , щ о
комп’ютер не потягне інших
логічних ігор з глибоким стратегічним змістом, де потрібна
інтуїція. Однак дуже скоро
були створені системи, які
за 24 години самі навчаються
грати і в шахи, і в покер, і в інші
ігри до такого рівня, що переможуть будь-яку людину.
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ЧОМУ НЕ ВАРТО
ПОКЛАДАТИ НАДІЇ
НА ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ?
Ми народжуємося з найпотужнішим комп’ютером у голові.
Але в нього треба встановити
програми. Якісь у ньому стоять
уже, а якісь туди потрібно закачати, і людина це робить усе
життя.
Головна робота мозку —
вчитися. Не у вузькому, банальному сенсі, щоб знати, хто
такий Драйзер або Вівальді,
а в найширшому: сіра речовина поглинає інформацію повсякчасно.
У нас є понад сто мільярдів нейронів. У кожного з них,
залежно від типу, може бути
до 50000 зв’язків з іншими частинами мозку. Отже,
це не просто нейронна мережа, це мережа мереж.

“

Я не маю на увазі читання підручників, а будь-яку роботу,
яка виконується і є складною
для нас. Мистецтво передається від майстра до учня, від
особистості до особистості.
Не можна освоїти кулінарію
за книжкою — нічого не вийде. І смак до самоосвіти, до читання складної, цікавої літератури неможливо прищепити
дистанційно. Людина йде
навчатися мистецтва до конкретного майстра для того,
щоб сісти на інтелектуальну
голку і драйв отримати. Є багато факторів, які електрони
не передають. Навіть якщо ці
заняття відбуваються у форматі відеолекції, все одно не те.
Ми спостерігаємо зараз
Google-ефект: люди сіли на голку приємності дуже швидкого
здобування інформації в будьякий момент. Це веде до того, що
в нас псується пам’ять. Доведено, що нинішні студенти, які мають постійний і швидкий доступ
до комп’ютерів, можуть запам’ятовувати набагато меншу кількість інформації, ніж ті, хто жив
до технічної ери. Це означає, що
мозок із тих часів змінився.
Ми шукаємо в довготривалій
комп’ютерній пам’яті знання, що
повинні були б зберігатися в наших мізках.
З приходом соцмереж
із кожним роком зменшується
кількість молоді, яка читає довгі
тексти. Варто було розвиватися
цивілізації, Античному Риму, Греції, Відродженню і так далі, щоб
деградувати до людства, яке
здатне читати тільки етикетки?
Тоді чесно собі треба відповісти:
я істота нижнього ряду на рівні
амеби, яка вивчила алфавіт.

Ми народжуємося з найпотужнішим
комп’ютером у голові. Але в нього треба
встановити програми.

Ми знаємо, звісно, що
в мозку є функціональні блоки, що є якась локалізація
функцій. Але що б людина
не робила, увага і пам’ять
у цей момент будуть працювати. І зорова кора буде задіяна,
і слухова. Асоціативні процеси
теж завжди відбуваються. Одне
слово, під час виконання будьякого завдання в мозку не активується якась окрема ділянка — він завжди працює весь.
…У нас сьогодні є можливість дистанційного навчання,
а це доступ до всього на світі.
От тільки така освіта вимагає дуже ретельного відбору
того, що брати, а чого не брати. Ось тут перед нами постає
питання, неприємне, але важливе: наскільки цифрові технології змінюють нас самих?
У чому проблема «гугління» й онлайн-освіти? Будь-яке
навчання стимулює наш мозок.

Моє ставлення до соціальних мереж таке: вони є
вірусом, що дуже змінює особистість. У підлітків, які в них
сидять, немає досвіду реального життя. Як далі збираються
існувати ці «хрестики-нулики»?
Дехто каже: «Але ж я читаю
глянцеві журнали і комікси».
Не треба засмічувати голову
мотлохом. Мозок — не решето,
з нього нічого не випадає. Якщо
ви з’їли неякісну шаурму, то є
способи, за допомогою яких
можна очистити шлунок. Для
мозку таких таблеток немає.
Все, що туди потрапило, там залишилося, і часто діє як отрута.
Якщо ви хочете бути справжньою особистістю, тоді вживайте
іншу їжу — читайте складну літературу, слухайте хорошу музику, дивіться серйозні фільми.
Не йдіть легким шляхом. Ваш
мозок унікальний, поводьтеся
з ним обережно і шанобливо.

Фото radiosvoboda.org.
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Не тільки
коронавірус винен
Під час пандемії COVID-19 пневмонія
загрожує нам частіше. Але і до цього
дехто не раз страждав від запалення
легенів, не знаючи причин виникнення
небезпечної хвороби
Марія КАЩУК

я легенева інфекція може бути викликана бактеріями, грибками або вірусами.
Найбільш частою причиною бактеріальної пневмонії є Streptococcus pneumoniae,
який зазвичай виявляється в носі і горлі. Бактерія поширюється через краплі слини або
слизу при кашлі або чханні. Багато хто з нас
може підчепити цей мікроб і не захворіти, але
він часто викликає пневмонію у літніх людей,
маленьких дітей, курців або людей зі слабкою
імунною системою. Інші бактерії також можуть
призвести до запалення легенів. У таких випадках призначають антибіотики.
Також спори деяких грибків при вдиханні
у великих дозах можуть спровокувати пневмонію. Фермери, сільськогосподарські робітники
та ландшафтні дизайнери мають підвищений
ризик розвитку цієї недуги, оскільки працюють
із грунтом, який може містити збудники. Таке
запалення легенів лікується протигрибковими
препаратами.
На вірусну пневмонію раніше припадав приблизно один із трьох випадків цієї недуги. Відомо, що респіраторні захворювання, грип або
COVID-19 можуть призвести до такого ускладнення, викликаючи запалення та накопичення
рідини в легенях, що утруднює дихання. Займатися самолікуванням, приймати антибіотики
«про всяк випадок» таким хворим не можна.
Від більшості вірусів, які викликають пневмонію, лікування фактично не існує, а це означає, що пацієнти повинні чекати, поки інфекція
пройде. Однак, якщо лабораторно доведено
або є підозра, що винен вірус грипу, лікарі можуть призначити противірусну терапію або
інші ліки, щоб полегшити стан хворого.
Буває і госпітальна пневмонія, якою хворіють через 48 годин або більше після потрапляння в лікарню з іншим діагнозом. Небезпека не тільки в тому, що імунна система пацієнта
ослаблена через його недугу. Бактерії в медичних закладах можуть бути стійкими до антибіотиків. Аби запобігти зараженню, слід ретельно
дбати про гігієну рук, ротової порожнини.
При вдиханні крихт їжі або крапель рідини
в легені розвивається інфекція, що спричиняє
аспіраційну пневмонію. Вона переважно виникає в дітей і у пацієнтів поважного віку в установах тривалого догляду.

Ц

Більше публікацій на
медичну тему — на сайті
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Велика сторінка для Пані
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Мовчання – найкращий спосіб
відповіді на безглузді питання.

l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ

Ой, хто, хто Миколая любить, Ой, хто, хто Миколаю служить,
Тому святий Миколай, На всякий час помагай, Миколай!

Чому хороші дівчатка вибирають
поганих хлопчиків?

Схема moresxem.com.
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l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!
Фото onashem.mediasole.ru.

Фото boyazitovaa.blogspot.com.

Часто успішні, гарні і розумні
жінки вибирають чоловіків,
які приносять їм біль
і розчарування. Тож спробуємо
розібратися
«Люби мене, як я тебе». Перша
і найвагоміша причина стосунків із такими чоловіками — наша низька самооцінка. Вона властива не лише сірим
мишкам, а й успішним жінкам, кажуть
психологи. Їх люблять усі, а вони чіпляються, як за соломинку, за свого Івана чи Петра і вимагають від них такого ж кохання. На нормальних чоловіків
чомусь й не дивляться. Вважають, що
вони не для них. А тому терплять приниження, зради, бо ж краще поганий
чоловік, ніж самотність.
Як бути? Підвищіть самооцінку.
Вчіться ставити свої інтереси на перше
місце і не слухати тих, хто намагається
підірвати вашу віру в себе.
«Я ж у тебе душу вклала!». Психологи виділяють особливу категорію жінок, які живуть життям свого коханого.
Вони занурюються у його проблеми,
виконують чоловічу роботу по господарству, вв’язуються у його борги,
бо ж, мовляв, живемо разом, як не допомогти. Такі дружини вірять, що їхній
обранець ніколи не піде з сім’ї. Та він
раптом починає вести себе по-хамськи, плювати на інтереси жінки, заводити стосунки на стороні.

Що таке кафи?
Зовсім недавно ми могли споглядати їх тільки на сторінках глянцевих
журналів. Сьогодні ж прикраси, що поєднують характеристики
і сережки, і кліпси, доступні кожній жінці, яка любить дивувати
оточуючих унікальними аксесуарами зі своєї колекції
Як бути? Вчитися здоровому егоїзму і не жертвувати собою заради чоловіка.
«Щастя без сліз не буває». Чоловіки-невдахи часто з’являються у житті
дівчат, чиї батьки розлучилися. Жінки
із таких сімей поняття не мають, якими
мають бути щасливі сімейні стосунки,

“

Не зв’язуйтеся
з проблемними типами,
які змушують вас
плакати у подушку.

тому й створюють такі ж, що й були
у батьків. «Життя, щастя не бувають без
сліз», — говорили їхні мами. Ось і вони
страждають, як їх вчили.

Як бути? Не зв’язуйтеся з проблемними типами, які змушують вас плакати у подушку.
«Він особливий». Ще одна категорія жінок западає саме на таких: невизнаних геніїв, бабників,
симпатичних позерів, веселунів.
Їм плювати на те, що обранець вже
тривалий час безробітний, неамбітний, зате ж як грає на гітарі! А якщо
йде в запої, живе за чужий рахунок,
б’є, то це, вважають, не біда. Просто
не щастить чоловікові у житті, тому
й такий. Але скоро цей безробітний
гітарист починає діяти на нерви, а замість його пісні хочеться реальних
подарунків.
Як бути? Пам’ятаєте прислів’я: «Не
все те золото, що блищить». Тож перш
ніж виходити заміж, добре придивіться до свого судженого.

l НА ЗАМІТКУ

Коли купуєте — перевіряйте
Якщо ви зібралися придбати
шубку, краще піти в магазин.
Там товари продаються
з гарантією виробника. У разі
коли вона «полисіє», можна буде
пред’явити йому претензії

Н

виконана у формі класичного пусета (цвяшка) й доповнена декором
із ланцюжка і невеликого затискача.
Невеликі кафи у вигляді широких або вузьких кілець з отвором
надягаються на верхню або середню частину вушної раковини. За необхідності ви можете підігнути або
розігнути їх, щоб було комфортно.
Лише перший раз треба буде віднайти певний баланс, коли сережка вже не спадає і не перетискає
вухо, потім ви будете легко кріпити
її на цьому місці за лічені секунди.
Дуже зручно, що в процесі
носіння можна пересувати кафу
по траєкторії вуха, переміщаючи
з верхньої частини в середню або
нижню. Це можна робити, коли вам
захочеться внести якісь зміни у свій
зовнішній вигляд.
Для одягання кафів із пружинним кріпленням досить відсунути
його пальцем і розташувати на вусі.

l СЕКРЕТИ КРАСИ
Особливу увагу слід
звернути і на гудзики, гачки. По-перше, вони мають
бути акуратно пришиті, без пошкодження шкіри виробу.
По-друге, виробник мусив би подбати про наявність запасних
застібок.
І насамкінець порада,
яку ми часто ігноруємо:
якщо ви купили
на ринку шубу,
запам’ятайте місце підприємця
і візьміть у нього
чек чи товарну
квитанцію. У випадку неприємностей
дирекція буде розбиратися зі своїм орендатором.
Фото purepng.com

аявність ярлика на одязі
обов’язкова. Для вас це гарантія того, що хутро пройшло ветеринарний контроль.
Це важливо, бо ж від шуби невідомого походження можна заразитися:
звір, зі шкурки якого виготовлена,
міг бути хворим, а сама вона вражена грибком.
Зазначимо, що чим густіші і товщі
волосинки хутра, тим тепліша річ. Щоб
визначити густоту, достатньо подути
на хутро. Запам ‘ятайте: чим довші волосинки, тим більше воно блищить,
чим густіший підпушок (нижня його
частина), тим вища якість.

Строк служби хутра залежить
від його міцності. Звісно, на базарі неможливо перевірити: звір
був забитий до чи після того,
як полиняв, виріс в лісі чи
вдома. Але є інші прикмети. Наприклад, фарбоване хутро, яким би гарним
не було, прослужить
менше, ніж натурального кольору. Ще одна:
якщо ви зімнете полу
виробу в руці, воно відразу ж приймає свою первісну
форму. Шкіра при цьому має
бути м’якою і не хрустіти.
У якісного виробу довгі
волоски не повинні підніматися і не випадати з підпушка, якщо ви погладите
хутро, як кажуть, проти шерсті.
Тобто у напрямку, протилежному їх росту.

К

афи прикрашають не тільки
мочку вуха, а й усю раковину,
прикріплюючись до неї спеціальними затискачами. Незважаючи
на те, що вони дуже надійно фіксуються, під час носіння не відчувається жодного дискомфорту.
Секрет у тому, що для цих виробів нема потреби проколювати
вухо. Вони можуть розташовуватися на мочці або на хрящику і виділяти ту частина вуха, яку хоче підкреслити модниця.
Такі прикраси мають кілька видів
кріплення. Одні з них оснащені затискачем, який дає змогу розмістити сережку у верхній частині вуха
і самостійно відрегулювати ступінь
фіксації. Інший варіант — це складна дизайнерська конструкція, котра
огинає вухо повністю, але має лише
одне незамкнуте кільце, що затискає
хрящик. Є також кріплення у вигляді
ланцюжка, але при цьому сережка

Кафи-ланцюжки переважно
мають класичне кріплення у вигляді цвяшка, який розташований
в отворі мочки, а декоративна
частина з ланцюжком та яскравими елементами на ній одягається
також, як і кафа-кільце, тобто затискається пальцями на будь-якій
частині вуха.
Якщо сережка занадто об’ємна, то на ній можуть зробити два
затискачі. Такі моделі кріпляться
на мочці, як цвяшки, а декор —
як кліпса, або ж тільки затискачами
в нижній і верхній частинах. Надівши пусети, спробуйте розподілити
решту прикраси.
Кафи на вушній раковині й немає дискомфорту — це означає, що
ви знайшли місце, де буде прикріплена кліпса. Вам варто звикнути
до відчуття, коли сережка є тільки
на одному вусі. Хоча можете знайти мініатюрну деталь для другого.
Головне, щоб вони виглядали гармонійно.
Кафа повинна бути повністю
відкрита, тому краще вкласти волосся набік. Не менш вдалі варіанти — пучок, хвіст або навіть звичайна коса.
У вас ще немає таких сережок?
Спробуйте поекспериментувати!
Джерело: minimal.com.ua.

Аби обличчя не перетворилося
на маску Снігової Королеви
Дерматологи радять
не чекати серйозного
похолодання, а вже зараз
почати замінювати свої
засоби догляду

Допоміжний засіб — олія
І у крем для обличчя, і у крем для
тіла добре б долити кокосову або арганову олію безпосередньо перед нанесенням на шкіру. Вона стане більш
м’якою, а крем краще вбереться.

СУХА ШКІРА
Крем повинен
бути у банці
Якщо ви звикли до такого, який
треба вичавлювати з флакона з помпою, відкладіть його до весни.
Зимові креми мають бути у банках — це універсальний критерій
для того, аби ви були впевнені, що
вони досить жирні. У флакони фасують тільки легкі, повітряні засоби,
яких у холодний період буде недостатньо!

ЧУТЛИВА
Допоможе вівсяна маска
Щоб зменшити почервоніння
і лущення, перемеліть у блендері вівсяні пластівці, залийте теплою водою
і наносьте на 20 хвилин перед сном!
Додавайте живильний
крем у тональний
Для шкіри це стане ще одним захисним бар’єром, головне — наносьте
за пів години до виходу з домівки, щоб
засіб добре закріпився на обличчі.

Придбайте крем з вітаміном F
Це дуже дешево і ефективно:
перед сном покладіть товстий шар
крему з вітаміном F і дайте йому
увібратися протягом 20 хвилин,
залишки видаліть серветкою. Шкіра заспокоїться, а почервоніння
зникне.

ПРОБЛЕМНА
Захищайте і відновлюйте
Взимку така шкіра страждає
більше, ніж інші типи: через обвітрювання утворюються мікротріщини, до них потрапляють бактерії,
і прищі швидше розмножуються.
Щоб цього уникнути, потрібно відновити ліпідний бар’єр, використовуючи відповідні креми.
Робіть пілінг рушником
На деякий час відмовтеся від
хімічних засобів, просто зволожте
махровий рушник водою і масажуйте шкіру — це більш лагідний
спосіб позбутися відмерлих клітин.
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l СІМ «Я»

l ЖИТТЯ, ЯК СЕРІАЛ

Таїна вечірньої казки

Та, що не стала долею…

— Мам, довго мені розказуй, добре? І про щось страшне.
Тільки не «Пряничний будиночок», бо то вже не страшне
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

4

-літній син
щовечора уточнює про
казку, бо традиція після читання ще послухати усний
переказ дуже йому цінна. І мені
теж. Так щемно спостерігати,
як він мостить голівку на моїй
руці, як стежить за моїми рухами і світиться чеканням. А ще ж
буде під час оповіді притишувати дихання, підхіхікувати і тривожитися. Знаю, що у дорослому віці він це пам’ятатиме,
як тепер я згадую, як умощувалася біля своєї мами і як її казка
переривалася через втому на
півслові. Кумедно, що моє колишнє «Мам, ну мам, розказуй
далі» тепер підхопило моє дитя.
Вечірня казка дорослому
дається не так уже й легко: увечері хочеться тиші й спокою,
а тут збирай слова у речення
та ще й відповідай на запитання. Але без того спілкування — ніяк. Його не замінить

“

з підступністю, лиходійством,
які не такі вже й страшні, якщо
потерпіти до фіналу.
Ще «плюси» — запас слів
і гра уяви. Недавно у грі моє
дитя дуже вдало вживало
не таке вже й просте слово «церемонія». Спершу дивувалася,
а потім пригадала, що воно звучало під час нашого вечірнього
«казкування». Окрема тема —
страшні казки, тобто такі, у яких
колотять воду Баба Яга, Кощій
і навіть Чорна Рука. Треба бути
готовим, що дитина проситиме
розповісти про когось із них
щовечора і по кілька разів.
Так було у мене з «Пряничним
будиночком», у якому відьма
заманює дітей на солодощі.
Старша доня у чотирирічному віці теж любила цю казку,
але не замовляла її так часто,
як син. У кожного свій шлях
проживання емоції страху,
відчуття небезпеки, розуміння
себе, пошуку якогось виходу —
і казка допомагає цю дорогу
здолати вчасно для свого віку
й досвіду. Тож нам, батькам,

Психологи кажуть, що «казки разом»
(в обіймах і з любов’ю) дають дитині відчуття
захищеності й життєвої опори.

ані мультик, ані аудіо. Це дуже
сильна ниточка зв’язку між дитиною і старшим, що тільки виглядає чимось маловажливим,
ігровим. Так складається, що
справжню глибину часто важко оцінити зразу. Її «проявляє»
час. Психологи кажуть, що
«казки разом» (в обіймах і з любов’ю) дають дитині відчуття
захищеності й життєвої опори.
Це те, що допомагає їй пізнавати світ без страху і відчуття
неповноцінності, дає змогу
розумнішати і зростати щасливою. Так-так, це усе про казку
на ніч — про історію, яка сріблиться найтеплішими в світі звуками маминого голосу,
її темпоритмом, інтонацією й
очікуванням, що підійметься завіса отого величезного загадкового світу людських стосунків,

треба тільки, умовно кажучи,
подати руку — запросити у цікавезний й незвіданий простір.
Важливо не загаятися: бо якщо
не оповідати у півтора року,
то п’ятирічна уже цього мистецтва може не оцінити. Ґаджети
витіснять потрохи усе тепло
спілкування, забравши потенційну яскравість і глибину стосунків, можливість виховувати
добре відточеним і тисячу разів перевіреним інструментом,
яким користувалися ще наші
прабабусі й прадідусі.
Маєте свій цікавий досвід
(і «казковий» зокрема) — 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.
Фото razvitie-krohi.ru.

Відчуття дива життєво необхідне.

Фото pixabay.com.ua.
Закінчення. Початок на с. 16.
Оксаниній родині Ростик також
не був до вподоби.
— Ти б Ігорем не накидалася, —
радила мати. — Бо від того Ростика
всякого можна очікувати. Життя він
не знає.
А Оксана вже й не згадувала Ігоря.
…Вона таки вийшла заміж за Ростика. Почувалася на сьомому небі
від щастя. А той гадав, що зробив
велику милість, взявши Оксану
за дружину. Ростик не зрадив своїй
пристрасті до посиденьок у нічних
клубах із друзями. Оксані туди було
зась. Та й з дівчатами забавлявся.
Доходили чутки до Оксани. Вона ж
терпіла. Гадала, чоловік одумається,
коли у них народиться маля. Але про
дітей Ростик і чути не хотів.
Уже ставала немилою квартира,
яка дісталася молодому подружжю Під високим склепінням храму лунав голос отця Ігоря, а Оксана плакала.
від Ростикових батьків. І на роботу Оксана приходила не в гуморі,
Оксана з донькою змушені
…У неділю Оксана зібралася
невиспана. Це не оминуло увагою були зникнути з Ростикового жит- на службу Божу до храму, де служив
її колег.
тя й ні на що не претендувати, крім Ігор. Ховалася за чужі плечі. Хотіла
— Він «наліво» ходить, а тобі що, скромних аліментів.
й водночас соромилася зустрітися
не можна? — «співчувала» подруга
…У її житті з’являлися і зникали з ним поглядом. Якщо він знає її ісУляна.
чоловіки. Траплялося, по декілька торію? Мабуть, таки знає…
…Коли Оксана завагітніла, Рос- днів не бувала вдома. Розважалася.
Під високим склепінням храму
тик не чувся від злості.
— Оксано, схаменися заради лунав голос отця Ігоря, возвели— Я не хочу терпіти дитячих пла- доньки, — просила мати.
чуючи Всевишнього, Матінку Божу
чів, болячок! — зривався на крик. —
— Я своє щастя шукаю.
і радуючи серця вірян. А Оксана
Аборт роби.
— Своє щастя ти втратила, коли плакала. Про неї перешіптувалися
— А якщо я більше не зможу на- відмовилася від Ігоря. І роботу пора дві парафіянки:
родити?
— Ніколи не бачила цієї жінки
— Так і буде!
в нашому храмі. Певно, біда пригнаВона таки зберегла дитину.
ла, що сліз спинити не може.
Ніколи не бачила
А потім про це шкодувала. Чоловік
— Поспілкуватися б їй з отцем
цієї жінки в нашому
узагалі перестав звертати на неї
Ігорем…
увагу. Вечорами поспішав до своїх
Під час проповіді отець Ігор розхрамі. Певно, біда
«лялечок». Гримав на Оксану. Коли ж
повідав про важливу роль ангелів —
пригнала, що сліз
народилася маленька, діставалося
помічників Божих — у житті людей.
Цитував Святе Письмо.
і їй. Часто не ночував удома. Оксана
спинити не може.
— Не засмучуйте ангелів. Дязмирилася…
…Зустріч із незнайомцем тобі знайти. Живеш на доньчині алі- куйте ангелам-охоронцям за те, що
ще більше пошматувала Оксанину менти й на подачки чоловіків, які… вони завжди поспішають нам на додолю. Попросила матір приглянути Господи, невже я могла припусти- помогу, люблять і оберігають нас…
Шануйте свого ангела…
за донькою — треба було піти за по- ти, що моя донька стане повією.
Служба Божа закінчилася. Оксакупками. Дорогою зайшла до кав’яр…Від колишньої Оксани не залині. Смакувала улюблений напій, шилося й сліду. Молоді жінки у її віці на вийшла з храму. Стала осторонь.
а думки були зовсім невеселі…
квітнуть чарівною, дивною красою. Отець Ігор також вийшов на вулицю. Його обступили парафіяни.
— Можна біля вас присісти? — Її ж врода прив’яла.
запитав молодий чоловік. — Це зву…Черговий кавалер, бувши Одна з жінок щось сказала свячатиме банально, але така симпа- напідпитку, потовк Оксану. Щось щенникові й показала рукою в бік
тична дівчина не повинна сумувати не те сказала, не так глянула. Додо- Оксани. Це була та, що шепотілася
на самоті.
му повернулася нещасна, в синцях. про неї.
Оксана хотіла попросити проОксана вже й толком не прига- Донька бокувала від неї. Мати витидує, про що вони тоді розмовляли. рала сльози. Батько шукав сердечні щення у колись закоханого в неї
однокласника за те, що так легковаНа прощання обмінялися номерами краплі.
телефонів. Вадим, так звали нового
Остепенилася Оксана лише тоді, жила, не вірила у його ангелів, відзнайомого, часто давався чути. За- коли лікарі запідозрили в неї онко- вернулася від нього. Розповісти, що
прошував на побачення. Вона від- логію. Усвідомила нарешті: батьки скапарала своє життя, а тепер перенікувалася: мовляв, у мене дитина. не вічні. З ким донька залишиться? живає за доньку і відчуває велику
Але це не зупиняло настирливого Ростик про неї й не згадує. А Оленка провину перед нею…
Отець Ігор неквапом ішов
молодого чоловіка. І Оксана здала- така гарна. Розумничка. Лише рідко
ся…
усміхається. Дитина, а погляд дорос- до тієї, що не стала його долею. Худорлявий, високий, красивий. Вітер
Вони зустрічалися до тих пір, лий, зболений…
поки Ростик не кинув на стіл фо…Ігоря побачила випадково. розвівав його одяг і русяве волосся.
тографії, на яких вона з Вадимом. Вийшов з автівки біля лікарні. Ма- Він був схожий на пароха Ральфа
Свекри постаралися. Заплатили Ва- буть, ішов когось сповідати. Хотіла де Брикассара з її колись улюбленої
димові, аби спокусив Оксану. Таким підійти, заговорити. Та мов прикипі- книги «Ті, що співають у терні». І так
засмутилася-заболіла душа, наче
чином вирішили позбутися нелюбої ла до землі.
невістки. Вважали: у безпутній сино— Ігорю, братику, — шепотіла її торкнулася гостра тернова колючка…
вій поведінці саме вона винна.
пересохлими губами.
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l НЕСПОКІЙНІ СЕРЦЯ
Фото osvitoria.media.

l ШКІЛЬНА ФІШКА

Супербабуся Галина Плотницька
навчила пенсіонерів проганяти…
старість

Фото kufer.media.

Закінчення. Початок на с. 1
Надія АНДРІЙЧУК
Легко опанувати складну науку можна за допомогою
популярної музики.

Таблиця Менделєєва
у рок-версії: молодий
учитель знайшов
спосіб зацікавити юних
хіміків
У Києві в Новопечерській школі 26-річний педагог Іван
Заболотських створив рок-співанку, за допомогою
якої діти з легкістю вивчили таблицю Менделєєва.
За основу взяв рок-хіт «We Will Rock You» гурту Queen

а оголошенням про курси для
45-річних і старших «IT Діджитал
технології» пані Галина записалася
на навчання, а в його процесі виник задум створити сайт, що об’єднав би молодих мам та незайнятих бабусь і дідусів.
«Розумієте, у мене четверо внуків. Донька будує успішну кар’єру, я ж залишаюся
з дітьми. А багато моїх однолітків не мають змоги часто бачитися з онуками,
майже нічим не зайняті. Я кинула клич
у фейсбуці, що створюю таку організацію, чи хоче хтось приєднатися. Спочатку прийшло шестеро, а зараз у спільноті
«Ba&Di Freelance» 30 учасників. Спрацювало сарафанне радіо, і люди стали
активно долучатись», — розповідає Галина Плотницька, додаючи, що причина
в маленьких пенсіях, але більше, певно,
старших людей приваблює спілкування
і відчуття потрібності.

З

Олена КУЧМА

ажання вчителя зацікавити дітей своїм предметом підкорило серця багатьох батьків, адже відеозапис, де він
з учнями задає ритм на партах, співаючи «Бор, карбон, нітроген, неон…», облетів соцмережі й зібрав тисячі переглядів
та коментарів.
За його словами, раніше для закріплення цього матеріалу
школярі писали багато хімічних диктантів, але це було дуже
нудно. Тим більше у класі знаходилися хитруни, які намагалися
списати, а вчителю хотілося, аби учні дружили з хімією та вчили
її самостійно.
— Одного разу я робив удома презентацію для уроку під
супровід пісень Scorpions, Queen та The Beatles. Відкрив таблицю
Менделєєва, замислився. У той момент із колонки лунало: «We
will — we will — rock you!». Мабуть, це виглядало дуже кумедно:
доросла людина лежить у ліжку з таблицею хімічних елементів перед очима та під гучну музику простукує ритм долонями
по коліну. А потім мене раптово осяяло: назви елементів ідеально лягають на мелодію куплета: гідроген, гелій, літій, берилій. Ось
так народилася хімічна співанка у стилі рок-мнемотехніки, —
розповідає Іван Заболотських.
Уже наступного дня він запропонував школярам вчити таблицю новим способом: проспівав перероблений хіт спочатку
сам, відбиваючи ритм долонями, а потім попросив учнів долучитися — всі були в захваті.
— Я побачив стільки іскорок в очах! Трохи згодом пісня стала
дуже популярною в школі, — поділився вчитель і додав: — Відтепер співаємо з дітьми навіть тоді, коли вони надто активні й
потрібно направити енергію у продуктивне русло. У таких випадках мені здається, що наша класна кімната перетворюється
на концертний зал.
Столичний хімік дуже вдало підібрав підхід до учнів,
бо каже, що діти, які не уникають навчання, — справжнє диво.
Тож будемо надіятися, що іскорки в очах школярів з’являтимуться й на уроках алгебри, біології, історії… А якщо у вашої дитини
виникнуть труднощі з вивченням хімічних елементів, то можете
скористатися способом талановитого педагога й тимчасово перевтілитися у рок-зірку.
— Діти залізно запам’ятовують порядковий номер хімічних
елементів, співаючи пісню. Завдяки цьому можна без зазирання в таблицю визначити кількість електронів в атомі елемента,
заряд ядра та валентність. Одна з моїх учениць-семикласниць
навіть виправила одного з учителів: «Я точно пам’ятаю — так
співаємо в пісні», — ділиться Заболотських.
За матеріалами osvitoria.media.
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ВОНИ НЕ ПРОСТО
ПІДПРАЦЬОВУЮТЬ — ВЧАТЬСЯ
НОВОГО, ЦІКАВО ПРОВОДЯТЬ ЧАС
Коли в Івано-Франківську проходив хакатон (форум, на якому спеціалісти з різних галузей розробки
програмного забезпечення (програмісти, дизайнери, менеджери) спільно
розв’язують певну проблему упродовж
обмеженого проміжку часу. — Ред.)
із соціального підприємництва від
Social Business in UA за підтримки ЄС,
пані Галина зареєструвалась і її проєкт
виграв. Тоді ж зрозуміла, що це має
бути такий собі маркетплейс, де можна
замовити послуги від бабусь та дідусів.
Заодно це соціальний проєкт, який допомагає літнім людям знайти роботу,
соціалізуватися в місті. Вони можуть
приготувати вечерю, доглянути хворих або домашніх улюбленців, виконати дрібний ремонт, та чи не найважливіше для них самих — провести час
із дітьми: забрати зі школи, нагодувати,
зробити уроки.
«Ba&Di Freelance» запрошує до своїх лав усіх охочих. Щоправда, аби стати
членом клубу, потрібно не лише заповнити заявку та ознайомитися зі статутом. «Ми не можемо просто так взяти
з вулиці незнайомих людей. Адже
клієнти довіряють їм дітей, пускають
у свій дім. Тому необхідно мати довідку із психоневрологічного диспансеру
та про відсутність судимості. До того ж
у нас є правило: бабусі та дідусі повинні
волонтерити 8 годин на місяць у дитячих кімнатах чи медичних пансіонатах», — каже ініціаторка проєкту. Окрім
того, вона організовувала лекції, майстер-класи, аби пенсіонери-фрілансери мали чим зайняти дитину. Медики
розповідали бабусям і дідусям про надання першої домедичної допомоги,
вчили, що робити при травмуваннях

“

Вони можуть
приготувати вечерю,
доглянути хворих
або домашніх
улюбленців, виконати
дрібний ремонт, та чи
не найважливіше для
них самих — провести
час із дітьми: забрати
зі школи, нагодувати,
зробити уроки.

Галина Плотницька радіє, що завдяки «Ba&Di Freelance» вдається інтегрувати
бабусь та дідусів у суспільство, спонукати до активності.

до приїзду лікаря. Фахівці допомагали
опанувати психологію дитини, правила її супроводу на вулиці і в транспорті,
вчили писати тексти і пости у фейсбуці,
робити м’які іграшки та аплікації…
Працюючи над створенням платформи, Галина Плотницька подбала
про зручний дизайн сайту, де є два
розділи: «для замовника» і «для фрілансерів», тому на ньому легко орієнтуватися. Про своїх Ба та Ді клуб розміщує
всю необхідну інформацію: вік, фах, яку
роботу можуть виконати, наявність документів. Тому, хто хоче замовити послугу, потрібно лише заповнити форму, вказавши контактні дані, і за кілька
хвилин адміністратор передзвонює
та уточнює деталі.
За словами пані Галини, «Ba&Di
Freelance» — це не тільки платформа,
де замовник послуги і її виконавець
знайдуть один одного. Це — унікальний місток між поколіннями, адже
бабусі спілкуються з дітьми, діляться
з ними досвідом, передають традиції.
До речі, вони можуть запропонувати
не лише догляд за малечею та вирішення побутових проблем, а й проведення
майстер-класів, і мініекскурсію містом,
і відеопривітання для іменинника,
бо учасники клубу, попри поважний вік,
надзвичайно креативні та багатогранні
особистості. Про кожного з них Галина
Плотницька відгукується тепло й щиро:
«От у нас є Ба Люда, у свої 60 вона вегетаріанка. Рецепти й поради шукає
не в інтернеті, а в Аюрведі. Її часто запрошують скласти меню та приготувати страви на різні вегетаріанські та веганські вечірки. А ще у нашій команді є
чудовий Ді Іван. Мабуть, не одна бабуся
мріє мати для своїх онуків такого дідуся! Дотепний, життєрадісний, майстер
на всі руки: і шпаклювати вміє, і малювати, і класти плитку чи встановлювати сантехніку, і зварювати… І люстру
він почепить як слід, і розетку — там,
де треба. Наші Ба та Ді настільки різні,
і я захоплююсь цими людьми. Бо у свої

60–65 років вони живуть повноцінним
життям: хтось захоплюється музикою,
хтось вивчає косметологію, проходить
комп’ютерні курси або марить мандрівками».
Ініціаторка проєкту радіє, що завдяки «Ba&Di Freelance» вдається інтегрувати бабусь та дідусів у суспільство,
спонукати до активності, і сподівається, що у майбутньому вийде створити
такі клуби, куди батьки зможуть приводити дітей, а бабусі та дідусі — проводити. «Якби таких організацій було
більше у всій країні, то пенсіонери
не почували б себе самотніми», — каже
Галина Плотницька.

ЯК ВІДКРИТИ СВОЮ СПРАВУ
НА ПЕНСІЇ
«Мені було легко починати, адже
я мала готову ідею, яку підтримали», —
каже пані Галина, а тим, хто захоче наслідувати її приклад, пропонує кілька
порад із власного досвіду:
tСоціальне підприємництво —
це не тільки працевлаштування вразливих груп і затикання собою дірок
у тих сферах, де не може ефективно
працювати держава. Добре обдумайте
свій продукт, процес виготовлення.
tБез команди — ніяк. Одна людина
ніколи цього сама не зробить. А якщо є
команда, то потрібно розбудувати громадську організацію.
tНе варто поспішати. Я запам’ятала слова однієї менторки: не хапайся
за все одразу, але щодня роби маленькі
кроки.
tРозпишіть всю роботу підприємства за видами діяльності. Так буде
легше розподілити обов’язки.
tНе бійтесь та вірте у себе. Недарма ж у народі кажуть, що під лежачий
камінь вода не тече. А я навіть у своєму віці не побоялась створювати щось
нове. То навіщо чекати?
За матеріалами shotam.info,
bituk.media, kufer.media, bzh.life,
golos.com.ua.
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21 — 27 грудня

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

l ЛЕГЕНДА

Який спадок залишив Марадона
своїм родичам

ІНТЕР
Фото mind.ua.

Статки відомого
футболіста Дієґо
Марадони, який помер
25 листопада, оцінюють
у 48,7 мільйона доларів
Лія ЛІС
а частку в спадщині претендують 16 осіб, включаючи
його 5 законних дітей. До
процесу приєдналися 7 дітей футболіста, народжених поза шлюбом, а також 4 із 5 його сестер.
Марадона не залишив заповіту. У

Н

“

Якщо кошти розділять
порівну між усіма
16 претендентами,
то кожному дістанеться
по 3 мільйони доларів.

2012 році він підписав документ,
але пізніше анулював його. Аргентинський закон забороняє поз-

Автор «гола століття» помер вдома від зупинки серця через три тижні
після операції на головному мозку. В країні було оголошено триденну жалобу.

бавляти дітей спадщини і вимагає,
щоб усі отримали рівні частки.

Згідно з судовими документами, його майно — це готівкові гроші
у Швейцарії, Дубаї і Буенос–Айресі, власність по всьому світу і парк
розкішних автомобілів. Крім того,
на рахунках Марадони залишилися

кошти від рекламних контрактів із великими брендами, включаючи Puma і
Coca-Cola.
Якщо кошти розділять порівну
між усіма 16 претендентами, то кожному дістанеться по 3 мільйони доларів. Однак суд може вирішити зовсім
по–іншому.

ВІВТОРОК, 22 ГРУДНЯ
1+1
06:00 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:25, 10:25 «Життя відомих
людей 2020»
11:25, 12:20, 13:20, 14:15, 15:10
«Міняю жінку»
17:10 Т/с «Жінка»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ 3»
23:20 Х/ф «ПОЛІСМЕН З
БЕВЕРЛІ ГІЛЛЗ»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.05 Т/с «Мене звати
Мелек 2» 12.25 Т/с «Нове життя»
14.30, 15.25 «Речдок» 16.25
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Злочинець
мимоволі» 23.55 Т/с «Знайомство
з батьками»

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 «Кримінальний
журналіст»
23:20 Контролер

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06:00 Т/с «Комісар Рекс»
11:00 «Звана вечеря» 12+
13:20, 14:50 Т/с «Слід»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Таємниці ДНК» 16+
20:15, 22:50 Т/с «Двоє над
прірвою»
23:05 Т/с «У річки два
береги»

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
10:00 Більше ніж правда
11:00, 13:10 Х/ф «ВАЖКИЙ
КОРПУС»
13:45, 16:10, 21:25 Т/с «Пес»
16:45 Х/ф «МАКСИМАЛЬНИЙ
РИЗИК»
22:45 Т/с «Закляті друзі»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’Time

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, 10:20, 11:15, 12:20
«Життя відомих людей
2020»
12:50, 14:15 «Міняю жінку»
17:10 Т/с «Жінка»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРИ»
23:10 Х/ф «АРМАГЕДДОН»

05.25, 22.05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 09.55,
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу
«Стосується кожного» 10.55,
12.25 Т/с «Детектив Ренуар»
12.00 «Новини» 15.50
«Чекай на мене. Україна»
20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволі» 23.55
Т/с «Знайомство з батьками»
01.55 Х/ф «ЗИМОВА
ВИШНЯ» 04.55 «Телемагазин»

14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Детектор брехні» 16+
20:15, 22:50 Т/с «Двоє над
прірвою»
23:05 Т/с «У річки два
береги»

ICTV
05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:25 Служба розшуку дітей
05:30 Громадянська оборона
06:20, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:05 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
10:10 Секретний фронт
11:45, 13:15 Х/ф
«ЛАНЦЮГОВА
РЕАКЦІЯ»
14:25, 16:15 Х/ф
«РУЙНУВАННЯ
ВЕГАСА»
16:30 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
20:20 Більше ніж правда
21:25 Т/с «Пес»
22:45 Свобода слова

18.45 Майор «Вихор»
19.50 Сучасні будівлі Лондона
20.50 Друга світова війна:
свідчення війни
22.45 Дива природи
23.45 Таємниці королівських
вбивств

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
10:40 Х/ф «ЛІЛІ - СПРАВЖНЯ
ВІДЬМА: ПОДОРОЖ
У МАНДОЛАН»
12:15 Х/ф «ПІВТОРА
ЛИЦАРЯ: В
ПОШУКАХ ЧАРІВНОЇ
ПРИНЦЕСИ
ГЕРЦЕЛІНДИ»
14:30, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16:30 «Орел і Решка. На краю
світу»
18:10 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»

2+2

06:00 «Джедаі 2019»
НОВИЙ КАНАЛ 06:20 Т/с «Опер за
викликом-3»
06:00, 07:15 Kids’Time
10:20 Х/ф «СПІЙМАТИ І
06:05 М/с «Том і Джеррі»
ВБИТИ»
07:20 Вар’яти 12+
12:15 Х/ф «НЕЗНАЙОМЕЦЬ»
10:10 Le Маршрутка
14:05 «Загублений світ»
11:10, 19:00 Супер Топ-модель 18:15 «Спецкор»
УКРАЇНА
по-українськи 16+
18:50 «Джедаі»
13:10 М/ф «Геркулес»
19:30 Т/с «Ментівські війни.
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
15:00 Х/ф «СИН МАСКИ»
Київ-2»
Україною
17:00 Х/ф «МАСКА»
22:15 Т/с «Кістки-7»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
21:20
Х/ф
«ВІКТОР
19:00, 23:00 Сьогодні
ФРАНКЕНШТЕЙН»
ФУТБОЛ-1
09:30 Зірковий шлях
23:40 Х/ф «БІЛИЙ СЛОН»
10:40 Реальна містика
10:00 Марсель - Реймс.
12:45 Агенти справедливості
Чемпіонат Франції 12:00
МЕГА
12+
Ліверпуль - Арсенал. 1/4 фіналу
06.00
Бандитська
Одеса
14:45, 15:30 Історія одного
(2007/08). Золота колекція
08.35,
01.45
Правда
життя
злочину 16+
Ліги чемпіонів 13:50 Парма
09.35,
00.45
Речовий
доказ
17:10 Т/с «Виклик»
- Ювентус. Чемпіонат Італії
10.45,
17.45
Сіяя:
з
нами
у
дику
20:10 Ток-шоу «Говорить
15:40, 22:30 Футбол NEWS
природу
Україна»
15:55 Лілль - ПСЖ. Чемпіонат
11.45,
17.15
Фестивалі
21:00, 23:30 Т/с «Кримінальний
Франції 18:00 Інтер - Спеція.
планети
журналіст»
Чемпіонат Італії 19:45 Журнал
12.45 Скептик
13.45 Дикі Філіппіни Найджела «Man In The Middle». 1 епізод
СТБ
20:40 Ніцца - Ліон. Чемпіонат
Марвіна
Франції 22:45 Чемпіонат Італії.
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
14.45 Бойовий відлік
Огляд туру 23:40 Ньюкасл 05:30 Т/с «Комісар Рекс»
15.45, 21.50 Неймовірні
Бордо (2012 /13). Ліга Європи
11:10 «Звана вечеря» 12+
винаходи
УЄФА
13:20, 14:50 Т/с «Слід»
16.45 Під іншим кутом

СЕРЕДА, 23 ГРУДНЯ
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 Вар’яти 12+
09:50 Х/ф «ДОСЯГНИ УСПІХУ»
11:50 Х/ф «ОДНОГО РАЗУ В
РИМІ»
13:20 Суперінтуїція 12+
15:00 Хто зверху? 12+
17:00, 19:00 Кохання на
виживання 16+
21:00 Х/ф «ХРОНІКИ НАРНІЇ:
ЛЕВ, ЧАКЛУНКА ТА
ЧАРІВНА ШАФА»
23:50 Х/ф «ЗАЧАРОВАНА»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.25, 01.45 Правда життя
09.25, 00.45 Речовий доказ
10.35, 17.35 Сіяя: з нами у
дику природу
11.35 Фестивалі планети
12.35 Скептик
13.35 Дикі Філіппіни Найджела
Марвіна
14.35 Бойовий відлік
15.35, 21.50 Неймовірні
винаходи
16.35 Суперчуття
18.35 Прокляття Че Гевари
19.40 Сучасні будівлі Лондона
20.50 Друга світова війна:
свідчення війни
22.45 Дива природи
23.45 Апокаліпсис. Перша
світова війна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Ух ти show»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»

10:40 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14:15, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16:15 «Орел і Решка. На краю
світу»
18:10 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:35 Х/ф «ВТРАЧЕНИЙ СКАРБ»
08:25 Х/ф «ШВИДКИЙ І
ЖОРСТОКИЙ»
10:10 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ»
12:10 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-2»
14:10 «Загублений світ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:30 Т/с «Ментівські війни.Київ-2»
22:25 Т/с «Кістки-7»

ФУТБОЛ-1
08:10 Шахтар - Колос. Чемпіонат
України 10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:15 Лаціо - Наполі.
Чемпіонат Італії 12:05 Барселона
- Мілан (2013 /14). Золота колекція
Ліги чемпіонів 13:50 Ніцца - Ліон.
Чемпіонат Франції 15:55 Чемпіонат
Італії. Огляд туру 16:50 Аталанта
- Рома. Чемпіонат Італії 18:40
Чемпіонат Франції. Огляд туру
19:35 Лілль - ПСЖ. Чемпіонат
Франції 21:40 LIVE. Ювентус Фіорентина. Чемпіонат Італії 23:40
МЮ - Феєнорд (2016/17). Ліга
Європи УЄФА

1+1
06:00 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:25 «Життя відомих
людей 2020»
11:25, 12:20, 13:20, 14:15, 15:10
«Міняю жінку»
17:10 Т/с «Жінка»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ 4»
23:35 Х/ф «ПОЛІСМЕН З
БЕВЕРЛІ ГІЛЛЗ - 2»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.05 Т/с «Мене звати
Мелек 2» 12.25 Т/с «Нове життя»
14.30, 15.25 «Речдок» 16.25
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Злочинець
мимоволі» 23.55 Т/с «Знайомство
з батьками»

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, 23:30 Т/с «Кримінальний
журналіст»

СТБ

10:20 Х/ф «ХРОНІКИ НАРНІЇ:
ЛЕВ, ЧАКЛУНКА ТА
ЧАРІВНА ШАФА»
13:20 Хто проти блондинок 12+
15:20 Хто зверху? 12+
17:20, 19:00 Діти проти зірок
20:40 Х/ф «ХРОНІКИ НАРНІЇ:
ПРИНЦ КАСПІАН»
23:40 Х/ф «НЕРВ»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
08.15, 01.45 Правда життя
05:45 Т/с «Комісар Рекс»
09.45, 00.45 Речовий доказ
11:00 «Звана вечеря» 12+
10.55, 17.55 Сіяя: з нами у дику
13:25, 14:50 Т/с «Слід»
природу
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини» 11.55, 16.55 Фестивалі планети
18:10 «СуперМама»
12.25 Сучасні будівлі Лондона
19:10 «Про що мовчать жінки» 16+ 12.55 Скептик
20:15, 22:50 Т/с «Привіт, тату!»
13.55 Дикі Філіппіни Найджела
23:05 Т/с «У річки два береги»
Марвіна
14.55 Бойовий відлік
ICTV
15.55, 21.50 Неймовірні
винаходи
05:35, 10:10 Громадянська
18.55 Місто, яке зрадили
оборона
19.50 У пошуках істини
06:30 Ранок у великому місті
20.50 Друга світова війна:
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
свідчення війни
Факти
22.45 Дива природи
09:15, 19:25 Надзвичайні новини 23.45 Апокаліпсис. Перша
11:10, 13:15 Х/ф «ПО СЛІДУ»
світова війна
13:55, 16:15, 21:25 Т/с «Пес»
02.50 Бандитський Київ
17:00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРІЛУ»
К-1
20:20 Секретний фронт
22:45 Т/с «Закляті друзі»
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
НОВИЙ КАНАЛ
08:35 «Ух ти show»
06:00, 07:15 Kids’Time
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
10:40 Т/с «Мисливці за реліквіями»
07:20 Вар’яти 12+
14:15, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
08:20 Х/ф «ЗАЧАРОВАНА»

16:10 «Орел і Решка. На краю
світу»
18:10 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:20 Х/ф «ОСТАННІЙ
АКУЛЯЧИЙ ТОРНАДО.
ЧАС НАСТАВ»
08:10 Х/ф «ЗЕМНИЙ
АПОКАЛІПСИС»
09:55 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-3»
11:45 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-4»
13:20 «Загублений світ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:30 Т/с «Ментівські війни.Київ-2»
22:25 Т/с «Кістки-7»

ФУТБОЛ-1
06:10 Кротоне - Парма. Чемпіонат
Італії 08:10 Десна - Зоря.
Чемпіонат України 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:15 Лілль
- ПСЖ. Чемпіонат Франції 12:05
Реал - Мілан (2009 /10). Золота
колекція Ліги чемпіонів 13:50
Ювентус - Фіорентина. Чемпіонат
Італії 15:55 Чемпіонат Франції.
Огляд туру 16:50 Марсель - Реймс.
Чемпіонат Франції 18:35 Журнал
«Man In The Middle». 1 епізод 19:25
LIVE. Верона - Інтер. Чемпіонат
Італії 21:40 LIVE. Мілан - Лаціо.
Чемпіонат Італії 23:40 Бенфіка Тоттенгем. 1/8 фіналу (2013 /14).
Ліга Європи УЄФА

П’ЯТНИЦЯ, 25 ГРУДНЯ

ЧЕТВЕР, 24 ГРУДНЯ
1+1

СТБ

06:00 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:25, 10:25 «Життя відомих людей
2020»
11:25, 12:20, 14:20 «Одруження
наосліп»
17:10 Т/с «Жінка»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 Х/ф «МОРСЬКИЙ БІЙ»
23:00 Х/ф «ПОЛІСМЕН З
БЕВЕРЛІ ГІЛЛЗ - 3»

05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:00 Т/с «Комісар Рекс»
10:55 «Звана вечеря» 12+
13:20, 14:50 Т/с «Слід»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:50 Т/с «Привіт,
тату!»
23:05 Т/с «У річки два береги»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.05 Т/с «Мене звати
Мелек 2» 12.25 Т/с «Нове життя»
14.30, 15.30 «Речдок» 16.25
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Злочинець
мимоволі» 23.55 Т/с «Знайомство
з батьками» 01.55 Х/ф «БУДЬТЕ
МОЇМ ЧОЛОВІКОМ»

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 «Кримінальний
журналіст»
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, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
11:10, 13:15 Х/ф «ЖИВИМ ЧИ
МЕРТВИМ»
13:20, 21:25 Т/с «Пес»
16:15 Х/ф «СІКАРІО»
20:20 Анти-зомбі
22:45 Т/с «Закляті друзі»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20, 13:00 Вар’яти 12+
08:00 Х/ф «ПРИНЦ ВАЛИАНТ»
10:00 Х/ф «ХРОНІКИ НАРНІЇ:
ПРИНЦ КАСПІАН»
15:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР
ТА ФІЛОСОФСЬКИЙ
КАМІНЬ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.40, 01.55 Правда життя
09.40, 00.45 Речовий доказ
10.50, 13.50, 17.50 Сіяя: з нами у
дику природу
11.50 Суперчуття
12.50 Скептик
14.50 Бойовий відлік
15.50, 21.50 Неймовірні винаходи
16.50 Фестивалі планети
18.50 Чорна піхота

19.50 Їжа богів
20.50 Друга світова війна:
свідчення війни
22.45 Довідник дикої природи
23.45 Апокаліпсис. Перша світова
війна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Ух ти show»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
10:40 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14:15, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16:10 «Орел і Решка. На краю
світу»
18:00 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:15 Х/ф «ОРДЕН ДРАКОНА»
08:05 Х/ф «АСТЕРОЇД ПРОТИ
ЗЕМЛІ»
09:55 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ-2»
11:50 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ-3»
13:20 «Загублений світ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:30 Т/с «Ментівські війни.Київ-2»
22:25 Т/с «Кістки-7»

ФУТБОЛ-1
10:00, 15:40 Футбол NEWS 10:15
ПСЖ - Страсбург. Чемпіонат
Франції 12:05 Рома - Баварія
(2010 /11). Золота колекція Ліги
чемпіонів 13:50 Верона - Інтер.
Чемпіонат Італії 15:55 Чемпіонат
Італії. Огляд туру. Прем’єра 16:50
Бордо - Реймс. Чемпіонат Франції
18:40 Чемпіонат Франції. Огляд
туру. Прем’єра 19:35 Мілан - Лаціо.
Чемпіонат Італії 21:35 Журнал
«Man In The Middle». 1 епізод 22:45
Чемпіонат Нідерландів. Огляд туру
23:40 Севілья - Боруссія (Д)
(2010 /11). Ліга Європи УЄФА

СУБОТА, 26 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»
22:15, 23:15 «Світське життя.
2020»

ІНТЕР
05.15, 03.35 «Орел і Решка.
Шопінг» 05.50 «Слово
Предстоятеля» 06.00 Х/ф
«БЕЛЛЬ І СЕБАСТЬЯН:
ПРИГОДИ ТРИВАЮТЬ» 08.00
«Шість соток» 09.00 «Готуємо
разом. Домашня кухня» 10.00
«Корисна програма» 11.10 Х/ф
«ТАТО НА РІЗДВО» 12.45 Т/с
«Заради кохання я все зможу!»
17.45 Х/ф «АНЖЕЛІКА,
МАРКІЗА ЯНГОЛІВ» 20.00,
03.05 «Подробиці» 20.30
Х/ф «ПЕРЕКЛАДАЧІ» 22.30
«Бенефіс Алли Пугачової» 01.45
Х/ф «КАЗКА ПРО ЖІНКУ ТА
ЧОЛОВІКА» 04.15 Мультфільм
04.45 Х/ф «ЯЛИНКА, КРОЛИК
І ПАПУГА»

УКРАЇНА
07:30 Реальна містика
08:30 Т/с «Від любові до
ненависті»
12:30, 15:20 Т/с «Таксистка»
15:00, 19:00 Сьогодні
17:00, 20:00 Т/с «Поговори
з нею»
22:00 Т/с «Доля на ім’я Любов»

07:55 «Неймовірна правда про
зірок»
12:00 Т/с «Двоє над прірвою»
16:00 «Хата на тата» 12+
19:00 «МастерШеф» 12+

ICTV
06:45 Скетч-шоу «На трьох» 16+
08:45, 13:00 Т/с «Пес»
12:45, 18:45 Факти
14:30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ПЕРЕПОЛОХ У
МАЛОМУ КИТАЇ»
16:35 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
19:10 Х/ф «РЕМПЕЙДЖ»
21:25 Х/ф «МЕГ»
23:30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНИЙ
РИЗИК»

НОВИЙ КАНАЛ
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 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
В’ЯЗЕНЬ АЗКАБАНЦ»
15:00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
КЕЛИХ ВОГНЮ»
18:10 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР ТА
ОРДЕН ФЕНІКСА»
21:00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР
І НАПІВКРОВНИЙ
ПРИНЦ»

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.25, 01.00 Містична Україна
08.15, 18.10 У пошуках істини
09.05 Скептик
10.05 Речовий доказ
11.15 Бойові кораблі
12.10, 21.00 Ігри імператорів
14.10, 00.00 Фестивалі планети
23.00 Їжа богів
СТБ
01.50 1377 спалених заживо
05:15, 10:55 «Холостячка. Життя 02.35 Легендарні замки України
03.25 Полювання на НЛО
після проєкту» 12+

1+1
05:10 «Світське життя. 2020»
06:00 Х/ф «ПРИГОДИ S
МИКОЛАЯ»
07:25 Х/ф «МОРСЬКІЙ БІЙ»
10:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ»
12:55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ 3»
16:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ 4»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 «Ніч хітів»
22:30 «#Гуднайтшоу
2020»
23:10 «Жіночий квартал»

ІНТЕР
05.25, 22.55 «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 «Нове життя»
14.30, 15.25, 00.45 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 01.45 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 Х/ф «ЧОГО
ПРАГНУТЬ ЧОЛОВІКИ» 03.10
«Чекай на мене. Україна»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Т/с «Не хочу тебе втрачати»
13:00, 15:20 Т/с «Ялинка на
мільйон»
17:30, 20:00 Концерт «Привіт,
20-ті»
21:50 Концерт «Роксолана»

СТБ
05:00 Т/с «Коли ми вдома»
05:35 Т/с «Комісар Рекс»
07:20 «Холостячка Ксенія
Мішина» 12+

11:15, 14:50, 16:50, 18:05 Т/с
«Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
16:25 «Улюблені коханці»
19:00, 22:50 «Холостячка. Життя
після проєкту» 12+
23:50 «Про що мовчать жінки» 16+

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:00 Х/ф «МИШАЧЕ
ПОЛЮВАННЯ»
10:50, 13:15 Х/ф «ХОББІТ:
НЕСПОДІВАНА
ПОДОРОЖ»
14:30 Х/ф «ХОББІТ: ПУСТКА
СМО А»
17:20, 19:10 Х/ф «ХОББІТ:
БИТВА П’ЯТИ ВОЇНСТВ»
20:45 Дизель-шоу 12+
23:45 Скетч-шоу «На трьох» 16+

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 Хто зверху? 12+
09:20 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР
ТА ФІЛОСОФСЬКИЙ
КАМІНЬ»
12:20, 15:10 Вар’яти 12+
18:10 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
В’ЯЗЕНЬ АЗКАБАНЦ»
21:00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
КЕЛИХ ВОГНЮ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.35, 01.00 Містична Україна
08.25, 18.20 У пошуках істини
09.15 Скептик
10.15 Речовий доказ
11.25 Бойові кораблі
12.20, 21.00 Ігри імператорів
14.20 Під іншим кутом
16.50, 00.00 Фестивалі планети
23.00 Дикий рік Японії

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
10:35 Х/ф «ПРИНЦ І Я 3:
МЕДОВИЙ
МІСЯЦЬ»
12:20, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16:10 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
18:10 Х/ф «НЯНЬКИ»
20:00 Х/ф «ЩУРЯЧІ ПЕРЕГОНИ»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
08:00 «Загублений світ»
12:55 Х/ф «КАПІТАН ГРІМ»
15:05 Х/ф «ТРИНАДЦЯТИЙ
ВОЇН»
17:05 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПОЛУДЕНЬ»
19:10 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
ШПИГУН»
21:00 Х/ф «ПІВТОРА ШПИГУНА»
23:05 Х/ф «ПОДВІЙНІ
НЕПРИЄМНОСТІ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 10:00, 15:40, 21:25,
22:30 Топ-матч 06:10 Верона
- Інтер. Чемпіонат Італії 08:10
Ворскла - Рух. Чемпіонат України
10:15 Бордо - Реймс. Чемпіонат
Франції 12:05 Ман Сіті - Баварія
(2014 /15). Золота колекція Ліги
чемпіонів 13:50 Мілан - Лаціо.
Чемпіонат Італії 15:55 Журнал
«Man In The Middle». 1 епізод
16:50 ПСЖ - Страсбург. Чемпіонат
Франції 18:40 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру 19:35
МЮ - Ліверпуль. 1/8 фіналу (2015
р. /16). Ліга Європи УЄФА 21:35
Чемпіонат Франції. Огляд туру
22:45 Чемпіонат Італії. Огляд туру
23:40 Селтік - Інтер. 1/16 фіналу
(2014 /15). Ліга Європи УЄФА

НЕДІЛЯ, 27 ГРУДНЯ
04.05 Зворотний бік Місяця
04.50 Скарб.UA

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:35 «Ух ти show»
09:15 «Орел і Решка. Шопінг»
11:10 Х/ф «НЯНЬКИ»
13:00 Х/ф «ЩУРЯЧІ
ПЕРЕГОНИ»
15:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
08:40 Прем’єра ! «Джедаі 2020»
09:40 «Загублений світ»
13:40 Х/ф «ПОДВІЙНІ
НЕПРИЄМНОСТІ»
15:15 Х/ф «ЗБИТОК»
17:20 Х/ф «ПОСИЛКА»
19:15 Х/ф «ІКАР»
21:00 Х/ф «КІНЕЦЬ СВІТУ»
23:15 Х/ф «ВІДМОРОЖЕНІ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 10:00, 15:40, 21:25,
22:30 Топ-матч 06:10 Інтер Боруссія (М). Ліга чемпіонів УЄФА
08:10 Колос - Львів. Чемпіонат
України 10:15 Мілан - Лаціо.
Чемпіонат Італії 12:05 Рома Челсі (2008 /09). Золота колекція
Ліги чемпіонів 13:50 ПСЖ Страсбург. Чемпіонат Франції
15:55 Чемпіонат Франції. Огляд
туру 16:50 Верона - Інтер.
Чемпіонат Італії 18:40 Чемпіонат
Італії. Огляд туру 19:35 Бордо Реймс. Чемпіонат Франції 21:35
Чемпіонат Нідерландів. Огляд
туру 22:45 Журнал «Man In The
Middle». 1 епізод 23:40 Арсенал Мілан. 1/8 фіналу (2017 /18). Ліга
Європи УЄФА

1+1
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:30 «Світ навиворіт»
19:30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «САМ УДОМА»
23:05 Х/ф «САМ УДОМА 5»

ІНТЕР
06.10 Х/ф «БЕЛЛЬ І
СЕБАСТЬЯН: ДРУЗІ
НАЗАВЖДИ» 08.00 «Удачний
проєкт» 09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00 «Інше життя» 12.00
Х/ф «ДИТИНА НА НОВИЙ
РІК» 14.00 Х/ф «ПЛАНЕТА
САМОТНІХ» 16.50 Т/с
«Детектив Ренуар» 19.00, 20.30
Т/с «Убивства за алфавітом»
20.00 «Подробиці» 23.10
Х/ф «ПЕРЕКЛАДАЧІ» 01.15
«Речдок»

УКРАЇНА
06:50 Реальна містика
08:40 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРНІВ»
10:55 Х/ф «ПАПЕРОВІ КВІТИ»
13:00 Т/с «Ти тільки вір»
17:00, 21:00 Т/с «Кохання з
заплющеними очима»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Штамп у паспорті»

СТБ
05:40 Х/ф «АТИ-БАТИ, ЙШЛИ
СОЛДАТИ»
07:20 «МастерШеф» 12+
13:00 «Хата на тата» 12+
15:00 «СуперМама»
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
05:00, 12:45, 18:45 Факти
05:25 Т/с «Копи на роботі»
06:55 Анти-зомбі
07:50 Громадянська оборона
08:50, 13:00 Т/с «Розтин
покаже»
14:40 Х/ф «РЕМПЕЙДЖ»
16:40 Х/ф «МЕГ»
20:55 Х/ф «ПІСЛЯЗАВТРА»
23:25 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРІЛУ»

НОВИЙ КАНАЛ
08:05 Kids’Time
08:10 Діти проти зірок
10:00 Х/ф «ВІКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН»
12:00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР ТА
ОРДЕН ФЕНІКСА»
15:00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР
І НАПІВКРОВНИЙ
ПРИНЦ»
18:00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
СМЕРТЕЛЬНІ РЕЛІКВІЇ:
ЧАСТИНА I»
21:00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
СМЕРТЕЛЬНІ РЕЛІКВІЇ:
ЧАСТИНА II»
23:40 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ:
ЕВОЛЮЦІЯ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.15, 01.00 Містична
Україна
08.05, 18.10 У пошуках істини
09.05 Скептик
10.05 Речовий доказ
11.15 Бойові кораблі
12.10, 21.00 Ігри імператорів
14.10, 00.00 Фестивалі планети
20.00 Дикий рік Японії
23.00 Їжа богів. Яблука
01.50 Підроблена історія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:35 «Ух ти show»
09:40 Х/ф «ПРИНЦ І Я 3:
МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ»
11:20 Х/ф «ОСТІН ПАУЕРС:
МІЖНАРОДНА
ЛЮДИНА-ЗАГАДКА»
13:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
07:50 «Загублений світ»
12:55 Х/ф «ЕРА ДИНОЗАВРІВ»
14:45 Х/ф «100 000 000 ДО
Н.Е.»
16:15 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ЗАБУТА
ЧАСОМ»
18:00 Х/ф «РОБОКОП»
19:55 Х/ф «РОБОКОП-2»
22:10 Х/ф «РОБОКОП-3»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 10:00, 11:15, 15:40,
21:25, 22:30 Топ-матч 06:10
ПСЖ - Страсбург. Чемпіонат
Франції 08:10 Олімпік - Минай.
Чемпіонат України 10:20 Журнал
«Man In The Middle». 2 епізод.
Прем’єра 11:30 Фінали Ліги
чемпіонів (1993– 2015 р.) 12:00
Аякс - Реал (2012/13). Золота
колекція Ліги чемпіонів 13:50
Бордо - Реймс. Чемпіонат
Франції 15:55 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру 16:50
Ювентус - Фіорентина. Чемпіонат
Італії 18:40 Журнал «Man In The
Middle». 2 епізод 19:35 Баєр Ніцца. Ліга Європи УЄФА 21:35
Чемпіонат Італії. Огляд туру
22:45 Чемпіонат Франції. Огляд
туру 23:40 Лаціо - Штутгарт
(2012/13). Ліга Європи УЄФА

Що віщують зорі
Гороскоп на 21 — 27 грудня
ОВЕН. Вам варто задуматися про
плани на найближче майбутнє, відкинувши все негайне й нездійсненне. Ви
проявите активність, але будьте готові
до неприємностей, тому що новий знайомий може поставити вас у незручне становище.
Не залишайте на потім те, що можна зробити вже
зараз. Сприятливий день — п'ятниця, несприятливий — середа.
ТЕЛЕЦЬ. Запасіться терпінням: у вас
на обрії з'явиться багато невідкладних
справ. Ви зможете розплутати складну
ситуацію на роботі, але спочивати на
лаврах буде ніколи. Беріться за важливі
проєкти без зволікання. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — п'ятниця.
БЛИЗНЮКИ. Ваші бажання можуть
здійснитися в той момент, коли ви вже
втомитеся чекати на позитивний результат. Сконцентруйтеся на найважливішому. Успіх у професійних справах і в коханні
гарантовано на увесь тиждень. Сприятливий день
— вівторок, несприятливий — четвер.
РАК. Придивіться до свого оточення,
скоро таємний ворог стане явним. Напружений і метушливий період, зате результати роботи не розчарують вас. Можете
приймати сміливі рішення. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — середа.
ЛЕВ. Ваша успішність може прямо залежати від наведення порядку у справах
і побуті, а організованість може зіграти
в цій ситуації не останню роль. Максимально використовуйте вихідні для наведення порядку у вашому особистому житті.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий
— п'ятниця.
ДІВА. Остерігайтеся спокус, що загрожують збити вас із правильного шляху. У вихідні вам доведеться аргументовано відстоювати свої погляди в родині:
пам'ятайте, що розумний компроміс ще
ніколи не шкодив. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Ви можете бути непередбачувані, але ваші плани знайдуть підтримку зі сторони близьких. Ймовірні деякі
затримки в справах і труднощі у спілкуванні з колегами, але це швидко пройде.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — середа.
СКОРПІОН. Непогано б навести порядок і в голові, і в особистих стосунках.
Бажано зберігати емоційну рівновагу.
У вас буде можливість для сходження
кар'єрними сходами. Але вам потрібне і
кохання, воно надихає. Сприятливий день
— понеділок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Багато часу будуть займати фінансові питання. Майбутні зустрічі
обіцяють виявитися досить значимими
й важливими. Імовірні нові корисні знайомства, які можуть відкрити перед вами
гарні перспективи. Сприятливий день — середа, несприятливий — п'ятниця.
КОЗЕРІГ. Не дозволяйте спокусі збивати вас зі шляху, від добра добра не
шукають. Ви ризикуєте стати об'єктом
інтриг. Не ревнуйте свого обранця, довіряйте йому. З'явиться можливість для
самореалізації. Сприятливий день — п'ятниця, несприятливий — понеділок.
ВОДОЛІЙ. Робота не зажадає від вас
зайвої напруги і надзусиль, а значить, у
вас з'явиться можливість частіше бувати вдома. Ваші плани можуть змінитися
під впливом зовнішніх обставин, але все
складеться якнайкраще. Сприятливий день
— середа, несприятливий — субота.
РИБИ. Однаково значимі і ваша
кар'єра, і соціальний статус, і гарні відносини з рідними. Ви зможете налагодити
нові корисні зв'язки, однак не забувайте
про старих друзів. У вихідні ви можете
прийняти важливе рішення, яке позитивно
вплине на атмосферу в родині. Сприятливий день
— субота, несприятливий — четвер.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Чим пахнуть зимові
свята?
«Хвоєю і мандаринками!» – впевнено скажете ви і матимете рацію. Але
не тільки. У Німеччині Різдво пахне корицею і ваніллю свіжоспеченого
штолена, в Америці – імбирним печивом, у Шотландії – кардамоном
вишуканого кекса, в Італії – ромовим ароматом традиційного зелтена...
В кожній країні – свої святкові смаколики, і ця класична випічка за
старовинними рецептами донині залишається найапетитнішою.
Пропонуємо і вам скуштувати – такі солодкі традиції не гріх і запозичити
«БУШ ДЕ НОЕЛЬ», АБО «РІЗДВЯНЕ ПОЛІНО»

Фото druzi.com.ua.

Святковий французький торт-рулет відомий у
всьому світі. Ним незмінно ласують на Різдво
в багатьох католицьких країнах. Щоправда,
традиційне його приготування доволі трудомістке
(про нього ми розповідали в передноворічному
випуску «Цікавої газети на вихідні» у 2019-му).
Якщо ж ви хочете порадувати своїх близьких цим
кулінарним шедевром, але не маєте багато часу
або не впевнені у своїй кулінарній майстерності,
скористайтеся простішим рецептом
Інгредієнти: для коржа – 4 яйця, 100 г цукрової пудри, 65 г борошна, 1 ч. л. розпушувача, 40 г
какао; для начинки й оздоблення – 300 г чорного
шоколаду, 450 мл охолоджених жирних вершків
(30% жирності), 3 ст. л. цукрової пудри, 4 ст. л.
абрикосового джему, зерна половини граната.
Приготування. Розігріти духовку до 200˚С. У
мисці збити яйця і цукор до пишної білої маси, яка
має вдвічі збільшитися в об’ємі. Додати просіяні
какао, розпушувач і борошно, вимішати. Застелити форму для випікання пергаментом, акуратно
розподілити на ній тісто. Поставити в розігріту
духовку на 8–10 хвилин. Важливо не перепекти
корж, бо не зможете його скрутити – ламатиметься! Дістаньте форму з духовки, дайте кілька хвилин охолонути, вийміть корж і покладіть на пласку
поверхню. Дуже обережно, поки теплий, за допомогою пергаменту скрутіть його в рулет. Зверху
притисніть кухонною дощечкою або тарілкою і
залиште вистигати. Тим часом збийте вершки з
пудрою до стійкої піни. Розтопіть шоколад на

АМЕРИКАНСЬКІ ІМБИРНІ
ПРЯНИКИ
Найпростіший рецепт цікавої новорічної
випічки
Інгредієнти: 300 г борошна, 100 г вершкового
масла, 150 г меду, 1 яйце, по 0,5 ч. л. кориці, імбиру
сушеного, соди і мускатного горіха.
Приготування. Збити масло із цукром, додати мед і яйце, знову збити. Всипати всі прянощі
та соду. Поступово вимішуючи, додати борошно.
Тісто поставити у холодильник на годинку. Тонко
розкачати його, вирізати формочками печиво, викласти на деко, застелене пергаментом. Випікати
при 170 градусах близько 10–15 хвилин. Готові
пряники розмалювати кондитерською глазур’ю.

Фото vsviti.com.

Фото iconiclife.com.

КЛАСИЧНИЙ ШТОЛЕН

Такий німецький різдвяний
кондитерський виріб останнім часом
дуже популярний і в Україні

водяній бані.
Обережно розгорніть вистиглий корж.
Змастіть внутрішню поверхню абрикосовим
джемом. Зачекайте 2 хвилини, поки джем всотається, тоді розмажте по ньому тонким шаром
чверть розтопленого шоколаду. Пождіть ще 2–3
хвилини, поки шоколад трохи схолоне. Зверху
на нього викладіть збиті вершки, залишаючи по
6–8 см вільного краю з кожного боку. Акуратно згорніть рулет. Обережно зріжте його краї
під укіс, їх можна покласти зрізом униз на верх
виробу, створюючи ефект зрізаної гілки на поліні, сучка). Перекладіть виріб на тарілку або
обробну дошку, щедро полийте всю поверхню
рештою шоколаду і, поки він не застиг, виделкою
акуратно зробіть борозни, щоб імітувати кору
дерева. Дайте «поліну» застигнути і настоятися
як мінімум 4 години в прохолодному місці. Тоді
обережно перенесіть його на сервірувальну тарілку чи тацю. Посипте цукровою пудрою і прикрасьте гранатом.

Інгредієнти: 3/4 скл. молока, 50 г свіжих
дріжджів, 0,5 скл. цукру, 250 г масла, 700 г борошна, по 0,5 ч. л. кориці, солі та ванільного
цукру, 250 г смаженого мигдалю, 50 г апельсинових цукатів, 50 г лимонних цукатів, 300 г
родзинок, сік та цедра 1 лимона, цукрова пудра, 50 мл рому, трохи вершкового масла для
Фото apostrophe.com.
змащування форми.
Приготування. Для опари злегка підігріти молоко, додати в нього дріжджі, четвертинку борошна та ложку цукру. Залишити в теплому місці на пів години, до утворення
бульбашок. Всипати в суміш решту борошна, перетерту з 200 г масла, сіль, цукор і замісити тісто. Мигдаль та цукати дрібно порізати. Родзинки запарити і просушити. Додати
в тісто родзинки, цукати, горіхи, цедру і сік лимона, усі спеції, ром, знову вимісити й
залишити на 3 години, раз на годину приминаючи. Розділити тісто на 2 частини, кожну
з них розпластати в паляничку, а потім, двічі складаючи її вдвоє, сформувати подовгасті
овальні штолени, викласти на деко, застелене пергаментом. Поставити у теплу, але
вимкнену духовку на пів години, щоб підійшли, тоді увімкнути її на 200 градусів, а через
15 хвилин зменшити температуру до 170 градусів і випікати ще 45 хвилин. Гарячі штолени щедро змастити вершковим маслом (50 г) кімнатної температури, а коли випічка
його вбере, посипати цукровою пудрою й повністю охолодити. Чим довше штолени
настоюються, тим вони смачніші. Тож готувати їх радять за 2–4 тижні до вживання.

ІТАЛІЙСЬКИЙ РІЗДВЯНИЙ КЕКС
Цей смаколик славиться в усьому світі
– ніде більше не готують настільки
м’якої, пишної та ароматної випічки.
Хліб розкоші печуть і на Різдво, і на
Великдень, і до інших святкових застіль.
Якщо ви загорілися ідеєю створити в
домашніх умовах такий чудовий зразок
пекарського мистецтва, спробуйте цей
рецепт. І зверніть увагу на важливий
нюанс: різдвяний кекс краще готувати
заздалегідь, щоб він постояв принаймні
кілька днів
Інгредієнти: 800 г борошна, 1 скл. молока, 1,5 скл. цукру, 50 г
свіжих дріжджів, 150 г вершкового масла, 3 яйця, 2 яєчних жовтки,
2/3 скл. цукатів, 150 г родзинок, 150 г кураги, 70 г мигдалю або
волоських горіхів, 1 ч. л. мускатного горіха, 0,5 ч. л. кардамону,
1 ст. л. тертої лимонної або апельсинової цедри, 2 пакетики ванільного цукру.
Приготування. Розтерти дріжджі з 2 ст. л. цукру, влити до них
3–4 ст. л. теплого молока, додати 2 ст. л. борошна і перемішати.
Залишити на 15–20 хвилин – до появи невеликих бульбашок на поверхні. Просіяти 2 склянки борошна в миску, влити тепле молоко
і добре перемішати – маса на цьому етапі повинна бути в’язкою!
Додати до неї раніше підготовлені дріжджі, розмішати тісто

до однорідності і залишити,
щоб піднялося, в теплому місці
на 1–2 години. Збити яйця до
стійкої піни, додати жовтки,
збити разом і влити в тісто.
Сюди ж вкинути розм’якле за
кімнатної температури вершкове масло, нарізане шматочками,
цукор, ще 3 склянки борошна,
цукор і спеції. За бажанням для
аромату можна влити 2 ст. л.
коньяку або рому, кекс матиме
Фото foodvoyage.net.
особливий смак. Добре вимісити тісто, залишити, щоб воно розстоялося, протягом 2 годин
у теплому місці. Тим часом наріжте цукати, сухофрукти і горіхи
невеликими шматочками, родзинки розпарте. Всипте все це в
тісто і замісіть його ще раз. Змастіть маслом форму, викладіть у неї
тісто і залиште його підніматися в теплі ще на 1 годину. Випікайте
кекс за температури 180 градусів приблизно 45–50 хвилин. Можна
прикрасити готовий різдвяний кекс збитим білком і горіхами або
ж просто змастити тісто жовтком перед тим, як поставити його
в духовку. Цікавий варіант – розтопити мармелад із невеликою
кількістю води в мікрохвильовці і полити ним кекс. Буде яскраво
і дуже незвично. Горіхи і будь-які сухофрукти також згодяться для
оздоблення.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

А найбільший дефект на тілі зятя…
Фото day.kyiv.ua.

Про це ви дізнаєтесь трохи
пізніше. Адже так сталося, що
протягом двох турів Грицько
Гарбуз переможно піднімав
руки і казав за Зеленським:
«Ми їх зробили!». Бо двічі
поспіль завдання виявилися
для вас не підйомними,
навіть усілякі всезнаючі
дядьки Гугли не допомогли.
Але далі, на щастя, сталося,
як було написано на персні
царя Соломона: «І це мине»
— знайшлися розумники,
які відшукали дефект на тілі,
про який яскраво оповів нам
Анатолій Дімаров

“

Грицько ГАРБУЗ

Т

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» –
47 (2020)
Завдання цього разу простеньке, хоча, завчаючи слово-відгадку, я
ледь не зламав собі язика, а тепер
наспівую його в дУші. Отож, маєте
закреслити три зайві знаки і чотири букви, щоб скласти лексему,
яка нагадує нам і цікаву тварину, і
оспіване як у колишніх, так і в сучасних українських піснях дерево,
поєднується з Оттавою і Токіо, у
ньому заховався депутат, частка
з популярної інтелектуальної гри
і навіть жар.
Ж/А/Р/-/-/І/Д/Т/Т/-/Е/О/-/Д/
Е/Н/Я/П/У/Р/В/А/Ж/І/Е/А/Р/А/Ш/
К/-/С

Анатолій Дімаров не раз повторював, що він «на Волині зі сталініста
став переконаним націоналістом».

Що за слово ми заховали у
гарбузі?
Відповідь:
Шрі-Джаяварденепура-Котте. Це столиця
країни-острова в північній
частині Індійського океану
— Шрі-Ланки,
знаходиться
Фото pixabay.com.
поблизу Коломбо. Вимовляючи її, справді можна
зламати язик, тому зазвичай назва міста вживається у скороченій
формі — Котте. 70% його жителів
— сінгали, 20% — таміли. Назва

Джаяварденепура на сінгальській
мові означає «місто наступаючої
перемоги». «Котте» ж походить від
тамільського «коттей» – фортеця.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
48 (2020)
Начитався і наслухався ваших
відповідей про холодець – і у мене,
чесно кажучи, потекла слинка. І не
раз. А коли ще згадав той особливий, який приготувала народна
артистка України, прима Волинського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка Людмила Приходько… Ой, люди добрі, тут не гріх
було і «заснути мордою в холодці».
Жартую, звісно. ☺ Просто герой

нинішнього нашого запитання після такого перебору вранці завжди
відчував свої внутрішні органи,
особливо той, який відповідає за
переробку отого цілющого, якщо в
міру, і не дуже, коли «що забардзо,
то не здрово», трунку. І теж промовляв першу фразу іноземною,
встаючи не з тої ноги…
Коли ж день напередодні не
вдався, бо, навпаки, — закінчився
«нє в адном глазу», стартував з іншого іноземного словечка. І вставав уже з тої ноги.
А заховали ми сьогодні цифру,
завдяки якій більшість із нас знає
цього пана. І не треба до дядька
Гугла звертатись. Чи все ж тре? ☺
Що за цифра знаходиться в
гарбузі?
Гадаю, тільки процитую цей
фрагмент, як ви здогадаєтесь, що нічого складного в запитанні не було:
« — Бонжур! — проспівав Іполит
Матвійович самому собі, спустивши
ноги з постелі. «Бонжур» свідчило
про те, що Іполит Матвійович прокинувся в доброму гуморі. Сказане
в момент прокидання «гут морген»
означало звичайно, що з печінкою
ят два роки
не все гаразд, що п’ятдесят
ьогодні по— не жарт і що надворі сьогодні
ен Петров,
хмуро» (Ілля Ільф і Євген
).
«Дванадцять стільців»).
Відповідь: «12».

розв’язку дійшла представниця
Черкащини Тетяна Репетило, хоч
сам «дефект» і не розгадала. А інші
учасники — так, бо читали оповідання колишнього працівника
нашої редакції Анатолія Дімарова
«Крила», яке увійшло в книгу «Боги
на продаж. Міські історії». І «дефект»
цей на тілі зятя — крила, які помітила одного разу теща і змусила пообтинати. Тепер вона ними миє підлогу… Раджу почитати не тільки цей,
а й інші твори Анатолія Дімарова
(1922 — 2014) — їх мова неймовірно колоритна.
Оскільки, за умовами нашого
конкурсу, переможців має бути
лише двоє, то знову вдалися до жеребкування. В ролі Святого Миколая цього разу виступила начальниця поштового відділення села
Корост Сарненського району Рівненщини Марія Тарасівна Кика,
з легкої руки якої по 100 гривень
дістануться двом волинянкам:
Тетяні Потаповій з міста Ковель і
Людмилі Собіпан із міста Ківерці.
Нам же час оголошувати нове
завдання.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
51 (2020)

Фото pixabay.com.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»
М» —
49 (2020)

Cклав пан Андрій.

ож спочатку повторимо запитання, яких ви не змогли
подужати. Ну і, звісно, оголосимо правильну відповідь.

Столиця Шрі-Ланки — Шрі-ДжаяварденепураКотте. Вимовляючи її, справді можна зламати
язик, тому зазвичай назва міста вживається
у скороченій формі — Котте.

Переконаний, фраза
за «Цей
ома і на
предмет є в кожного дома
ок працюдачі» змусить ваш мозок
сно, сучасвати ще активніше. Звісно,
лили його,
ні технології удосконалили
кий труд.
щоб полегшити людський
т щоразу
Але і первісний варіант
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-теща 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: «Ганчірка», «Шмата».
Її правильно вказали п’ятеро
наших учасників. Оригінально до

Одного року
Святий Миколай
поклав мені під подушку цей предмет (на
фото). Дуже корисний у побуті.
Із нержавіючої сталі. Головне його
призначення — допомагати «народжувати» той, який ми і заховали. Особливо популярний у час, коли
«весна покохається з літом».
Що знаходиться у гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати до 28 грудня тільки у вигляді sms-повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775 (наприклад: «М’яч», «Три ведмеді»,
«Світлана Орловська»).
Увага: з одного номера можна відправляти лише одне sms! Цей
номер і братиме участь у жеребкуванні при розіграші призових 200
гривень, якщо правильних відповідей буде більше двох. А ще спеціальний приз — 150 гривень — отримає той, хто в листі на поштову
адресу (43 025, Луцьк, просп.
Волі, 13) чи електронну (tsikava.
gazeta@gmail.com) найяскравіше
опише, як шукав відповідь.
Будьте крепко-моцні!
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l ЖИТТЯ, ЯК СЕРІАЛ
Фото pixabay.com.ua.

«Варто лише подумки покликати свого ангела — і він почує».

Та, що не стала
долею…
Оксана подобалася Ігореві з першого
класу. Дівчинка зі смішними кісками.
Одна чомусь завжди розпліталася.
Маленька розумниця
А Ігор мав чудовий голос.
Жоден концерт не обходився
без його участі.
Оксана була жартункавеселунка. Ігор —
поміркований, кожне слово
виважував
Ольга ЧОРНА

им дорослішим ставав хлопець, тим більше закохувався в Оксанку. А вона…
Біля неї увивались хлопці. І це їй
подобалось. Ігор також не був

Ч

байдужим дівчині. Але він не любив гамірних компаній. І ця його
серйозність… Ну як можна таким
бути у шістнадцять?!
Ігор не наважувався запросити дівчину на побачення. А якщо
відмовиться? Потім з нього буде
насміхатися. Врешті набрався
сміливості…
Вони обоє пам’ятатимуть
це перше побачення. І цю розмову…
— Я вступатиму на факультет іноземних мов, — ділилася
планами на майбутнє Оксана. —
Хочу працювати перекладачкою,

світу побачити. А ти? З твоїм голосом — тільки на сцену. Це так гарно — мати багато шанувальників,
тобто шанувальниць.
— Мені багато не треба —
лише одну.
— І хто ж ця щасливиця?
— Ти.
Оксана засміялася.
— Якщо ми будемо разом,
то буде й сцена. А ні — піду
на священника вчитися й ніколи
не одружуся, — мовив Ігор.
— Жартуєш?
— Ні…
Ігор з Оксаною зустрічалися,
поки дівчина не стала студенткою. Нові знайомства, захоплення, нове життя. Вона — красуня,
гарно вчиться. Навіть старшокурсники задивляються. А Ігор… Він
надійний, добрий, але… з ним
іноді така нудьга бере, особливо
коли починає розповідати біблійні історії. Про ангелів.
— Варто лише подумки покликати свого ангела — і він
почує. Допоможе. А ще ангели
розуміють мову людської душі.
Вони…
— Ігорю, байки то все…
…Оксанине серце розбив
Ростик — одногрупник, хлопець
із заможної родини. Модний,
розкутий. З перспективами.
— Не хочу тебе обманювати,
Ігорю, краще нам залишитися
гарними друзями, — сказала
Оксана. І зізналася: закохана
до безтями в іншого.
— А як же ми… я? — запитав.
— А ти будеш мені за брата.
Я ж одиначка. А так хотілося б
мати рідну людину…

“

Якщо ми будемо
разом, то буде й
сцена. А ні — піду
на священника
вчитися й ніколи
не одружуся.

Оксана з Ростиком то сварилися, то мирилися. Дівчина
терпіла його паскудну натуру.
Якось Ростик зізнався, що його
батьки від Оксани не в захопленні. Не той статус, не ті статки. Але
останнє слово все-таки за ним.
Закінчення на с. 10
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Група А

Група B

Португалія

Іспанія

Сербія

Швеція

Республіка
Ірландія

Греція

Люксембург

Грузія

Азербайджан

Косово

Група C

Група D

Італія

Франція

Швейцарія

Україна

Північна
Ірландія

Фінляндія

Болгарія

Боснія
і Герцеговина

Литва

Казахстан

Група E

Група F

Бельгія

Данія

Уельс

Австрія

Чехія
Білорусь
Естонія
Група G

Шотландія
Ізраїль
Фарерські
острови
Молдова
Група H

Нідерланди

Хорватія

Туреччина

Словаччина

Норвегія

Росія

Чорногорія

Словенія

Латвія

Кіпр

Гібралтар

Мальта

Група I

Група J

Англія

Німеччина

Польща

Румунія

Угорщина

Ісландія

Андорра

Північна
Македонія
Вірменія

Сан-Марино

Ліхтенштейн

Албанія

Календар матчів збірної України
Усміхніться!
:)):)):))
Російський турист ходить із гідом по Львову.
— У вас тут все таке маленьке,
затиснуте. От цей будинок у Москві
був би в десять разів більшим.
— Звичайно, пане, це ж божевільня.
:)):)):))
— Доцю, чому ти не хочеш за
нього заміж?

— Ма, ну він же рудий.
Батько з дивана:
— Та це дрібниця, рік життя із
тобою — і буде сивий.
:)):)):))
Лікар — пацієнту:
— Ви повинні негайно скинути
вагу, сісти на строгу дієту, відмовитися від солодкого, хлібобулочних
виробів, ніякого алкоголю, сигарет, кави, скоротити до мінімуму

сексуальні контакти. Та найголовніше — більше радійте життю, дорогий мій.
:)):)):))
Заняття з вивчення статуту караульної служби.
— Рядовий Сидоренко. Ви стоїте на посту й помічаєте, що до вас
підповзає чоловік. Ваші дії?
— Відведу нашого комбата додому.

у відбірковій групі D, які пройдуть протягом 2021 року:
4 вересня. 5–й тур
24 березня. 1–й тур
Україна — Франція
Франція — Україна
9 жовтня. 6–й тур
28 березня. 2–й тур
Фінляндія — Україна
Україна — Фінляндія
12 жовтня. 7–й тур
31 березня. 3–й тур
Україна — Боснія
Україна — Казахстан
16 листопада. 8–й тур
1 вересня. 4–й тур
Боснія — Україна
Казахстан — Україна
На Чемпіонат світу-2022 у Катар одразу потрапляють
переможці груп, а команди, які посіли 2–гі місця,
зіграють у стикових поєдинках.

