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Архімандрит Онуфрій розуміє, що і ченці мають йти в ногу з часом.

Рівненські монахи
не розголошують
секрету виготовлення
дивовижних сирів
У Свято-Воскресенському чоловічому монастирі, що
знаходиться в селі Мости Здолбунівського району в урочищі
Гурби на Повстанських могилах, ченці не тільки моляться,
допомагають нужденним, зміцнюють національний дух, але
й ведуть сільське господарство
Мирослава КОЗЮПА

е історичне місце, де в 1944 році відбувся найтриваліший
та найбільший за весь час існування УПА бій українських
повстанців із каральними загонами НКВС. Монахи, які оселилися тут, бережуть місце паломництва патріотів, доглядають Пантеон Героїв — поховання полеглих упівців, ведуть просвітницьку
діяльність.
Жителі обителі взяли в оренду 17 гектарів землі та вирощують тут
екологічно чистий урожай. Поміж братією суворого поділу обов’язків
немає — кожен робить те, що вміє. Головний помічник у монастирському господарстві — трактор «Беларус» з усім необхідним реманентом: плугом, культиватором, сівалками, дисковою фрезою. Придбали також і вантажівку, щоб можна було возити врожай.
Утримують ченці декілька курей та худобу: наразі є п’ять корів, теличка, 14 бичків, 12 свиней, коза. А нещодавно відкрили сироварню.

Ц
«Скоро такі операції стануть в Україні звичною справою», – стверджує Олег Самчук.

«Обіцяю берегти серце
вашого покійного чоловіка...»
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«15 грудня торік ми на Волині зробили те, у що майже ніхто, крім нас, не
вірив — пересадили хворому орган від посмертного донора», — написав
у фейсбуці про знакову для медицини краю подію колишній очільник
Ковельського МТМО Олег Самчук, який нині керує клінікою у Львові
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«ЗАСУДЖУВАТИ ТАКІ ВЧИНКИ МОЖУТЬ ТІЛЬКИ
ЛЮДИ З ЧОРНОЮ ДУШЕЮ»
За рік із легкої руки Олега Самчука в Ковелі та Львові
було здійснено 5 успішних операцій із трансплантації
серця, понад 20 хворих отримали «нові» нирки, з них
10 — від посмертних донорів. І хоча поки що в нашому
суспільстві кожен такий випадок є екстраординарним,
вистражданим, не рядовим — крига поступово скресає.
В інших країнах прийнято заздалегідь заповідати
свої органи, щоб вони могли послужити іншим. В Україні
ж, поки нема офіційного порядку оформлення узаконеної згоди особи на донорство, це непросте рішення

“

Поки що в нашому суспільстві кожен
такий випадок є екстраординарним,
вистражданим, не рядовим.

мусять приймати близькі та рідні пацієнтів, у яких лікарі
констатують смерть мозку. На щастя, людей, які усвідомлюють важливість такого кроку і проявляють жертовність, стає щораз більше.

Крафтові сири роблять за грузинськими рецептами.

Закінчення на с. 6

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ
Закінчення на с. 7

050 994 9907
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Ще одна напасть: планету
лякають новим штамом
COVID-19
Найрезонансніші події в країні та світі очима
наших журналістів

Усі відгородились від Британії через
коронавірус-мутант

Деяким діячам московської церкви поперек горла все
українське - і церква, і мова, і армія.
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Тільки епідемія в Європі пішла
на спад, як держави в паніці стали
переривати зв’язки з Англією,
припиняючи залізничне
та авіаційне сполучення
ричина — новий штам коронавірусу VUI-202012/01, перші випадки якого зафіксували
саме у цій країні, хоч його виявили вже
і в деяких інших державах. Міністр охорони здоров’я Британії Метт Хенкок
заявив, що ситуація з новим штамом
«вийшла з-під контролю» влади. Справа в тому, що мутований мікроб розповсюджується дуже швидко, бо є більш
заразним — приблизно на 70%. Серед
країн, які закрили сполучення з Британією, — Франція, Німеччина, Австрія,
країни Балтії, Швейцарія, Туреччина.
Чи справді маємо справу з новим
монстром і все почнеться спочатку?
Епідеміологи кажуть, що ні. Так, цей
штам ковіду набагато легше чіпляється
до людей. Але, по-перше, не спричиняє важчого захворювання, ніж його

Заклик Епіфанія молитися
рідною мовою викликав
агресію Московського
патріархату
Зокрема, намісник Свято-Троїцького Іонинського
монастиря, архієрей Української православної
церкви Московського патріархату Іона (Черепанов),
у соцмережі помістив два коментарі щодо
заклику молитися рідною мовою, в яких назвав
це маразмом

П

Європа сподівається «закрити» нову заразу на Британських островах, принаймні,
поки більшість людей не вакцинуються.

брат-близнюк, по-друге, він не викликає більшої смертності, і, по-третє, розроблені уже вакцини проти COVID-19 є
дієвими і щодо нового штама. Тобто
щеплення врятує від мутанта. Тож,
як сказав доктор медичних наук Михайло Фаворов, «спокійно, не ведіться

В Одесі рідну школу «замінувала»
учениця… першого класу
Їй кортіло якнайшвидше чкурнути додому — погратися з котиком
Поліція встановила, що на спецлінію «102» з повідомленням, що навчальному
закладу загрожує вибух, телефонувала 6-річна учениця першого класу цієї ж школи.
Свій вчинок дитина пояснила бажанням скоріше піти додому та побавитися з котиком.
З дівчинкою поспілкувалися співробітники ювенальної превенції. Вони пояснили
дитині, що її необдуманий вчинок призвів до зриву навчального процесу в усій школі
і змусив кілька екстрених служб займатися неіснуючою проблемою, коли, можливо,
у той час хтось реально потребував їхньої допомоги.
Поліцейські попросили дівчинку більше не викликати жартома ні поліцію,
ні рятувальників, ні лікарів, адже такі дії караються законом, і в цьому випадку,
поки вона ще маленька, за них доведеться понести покарання її батькам.

На Вінниччині вперше наприкінці
грудня збирають гриби
Місцеві жителі кажуть, що наразі в лісі можна знайти лисички, опеньки
та гливи
Зокрема, 17 грудня 2020 року Мирослава Марченко з Ямполя у селі Безводне назбирала відро грибів. Жінка каже, що вперше у житті серед зими готувала
чоловікові свіжі гриби. «Спочатку натрапила на опеньки. Вони невеличкі такі,
на тоненьких ніжках. А потім — і лисички. А ще лісові гливи. Вони ростуть на деревах», — розповіла пані Мирослава. Разом із нею була подруга Наталія Костюк.
«Наталка назбирала трохи менше, ніж я. Майже половину відра, але їй вистачило,
щоб також приготувати смачну вечерю», — радіє пані Мирослава.
Вона сподівається поласувати свіженькими лісовими грибами і на Різдво, щонайменше «католицьке».

на «развод». За його словами, вірус
просто «хоче бути звичайною нежиттю,
йому не хочеться бути смертельно небезпечним. Відповідно, він передається
активніше, але без летальності».
Словом, можна видихнути. Але
маску все одно носити треба!

l ПРЯМА МОВА

Нагадаємо, що архієрей Іона раніше «відзначився» також тим, що разом із митрополитами Онуфрієм та Антонієм
(Паканичом) у 2015 році відмовився вставати у Верховній
Раді на знак вшанування загиблих в АТО українських воїнів.
Слова про молитву рідною мовою обурили ще одного
представника Московського патріархату. Архімандрит Серафим Вереш пише, що «ПЦУ є чужою для України структурою, інородним тілом, яке час від часу нариває, заливає
все навкруг себе гноєм».
Зазначимо, що очільник ПЦУ Епіфаній на білбордах Києва закликає молитися рідною мовою.

Скільки грошей українцям
не вистачає для щастя
«Ех, мені б 20 тисяч…»
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Ігор МОСІЙЧУК, колишній
нардеп, про смерть мера
Харкова Геннадія Кернеса,
який помер у Німеччині після
багатомісячного лікування
після зараження коронавірусом:

«

Це дуже цинічна історія. Адже Геннадій Адольфович впав у кому задовго
до смерті та втратив дієздатність,
однак це не завадило його оточенню
від його імені провести виборчу кампанію, виграти її, завівши своїх людей
від Блоку Кернеса в Харківську міську
та обласну ради, а самого його зробити мером, провести установчу
сесію міськради, обрати секретаря,
у та буде
у виконуу
який наразі виконує
ки мера до
вати обов’язки
дострокових виборів,
уже-дуже
які тепер дуже-дуже
начатидовго не призначатинт… Ця
ме парламент…
оральісторія про моральзм в
ність та цинізм
ліукраїнській політиці!

Якби мали 700 баксів на місяць вдома, то б і про заробітки
не думали?

У листопаді 2019 року середній рівень зарплати,
який задовольнив би фінансові потреби наших громадян, становив 20 328 гривень. Про це свідчать дані
опитування компанії Research & Branding Group. Згідно з
ними, найчастіше значення прийнятних зарплат вкладалися в інтервал від 10 тисяч до 25 тисяч гривень.
До речі, згідно з нещодавно оприлюдненими статистичними даними, середній заробіток
мешканців України вперше перевищив 12 тисяч
гривень і становить 12 174 грн. При цьому кожен
п’ятий українець отримує офіційну зарплату
не більше 6 тисяч. Традиційно найвищі зарплати
в Києві — 17 494 грн, найнижчі — на Волині —
9861 грн.
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l ІСТОРІЯ З ВІЙНИ
Усі фото Тараса ГРЕНЯ.

Львів’янка Наталя передала
на українську армію
60 000 доларів

Фото 4studio.com.ua.

Це рекордний благодійний
внесок «людини з народу»
для наших вояків
Лія ЛІС

ими днями львів’янка особисто принесла гроші готівкою відомому шоумену
та волонтеру Сергію Притулі й
попросила скерувати їх на корисні придбання. «Пані Наталя
сказала, що це її свідомий і бажаний внесок у боротьбу з ворогом і що вона щаслива, що може
в такий спосіб підсилити нашу
армію», — розповів Притула.
«Це не просто найбільша
пожертва, яку я, як волонтер,
отримував за всі роки війни від
благодійників. Це не просто пожертва, еквівалентна 30% від
усіх коштів, які мною було зібрано за 11 місяців цього року. Це
ще й найкраща відповідь усім
тим, хто ретранслює наративи
російської пропаганди про те,
що українці втомились від війни», — пояснив шоумен.
Він зазначив, що кошти

Ц
Справді дивовижно, що нещадний вогонь оминув лише рушник та ікону…

Після обстрілу від будинку
залишилася одна стіна…
з Богородицею із бурштину
Тепер ця ікона, а також вишитий рушник,
врятований із вогню, — обереги
механізованого батальйону
Тарас ГРЕНЬ,
кореспондент armyinform.com.ua

першого погляду це звичайна похідна капличка: великий Державний Прапор України, ікони,
свічки, кілька вервечок… Проте воїни одного з
батальйонів, які нині тримають оборону неподалік
населеного пункту Трьохізбенка, знають: їхня каплиця має кілька надзвичайно сильних реліквій, які вже
стали своєрідними оберегами цього підрозділу. Перша з них — це так званий тиновий рушник. Його бійці
підрозділу свого часу врятували з хати, що палала, бо
в неї влучила російська міна. Тоді наші хлопці допомагали господарям виносити з вогню майно. Люди
поїхали, забравши із собою всі врятовані речі, а ось
цей рушник залишився лежати на згарищі.
— Він був брудним і некрасивим, — пригадує підполковник Петро Горкуша. — І хату, власне практично
руїни, уже покинули господарі. Бійці нашого батальйону часто проходили вулицею повз те, що колись було
українською оселею. А мені чомусь в око впав саме
цей предмет. Він ніби просив порятунку від наслідків
отакої «братерської любові».
Офіцер, побачивши, що брудна ряднина має вишитий орнамент, забрав її зі згарища. І лише після того,
як рушник кілька разів випрали, стало зрозумілим, що
це таке.
— Можна сказати, що цей стародавній україн-

З

ський національний оберіг сам знайшов нас, — продовжив Петро Петрович. — І ми віддали йому належну
шану, повісивши в нашій маленькій каплиці.
Приблизно така сама доля і в ікони Божої Матері.
Її солдати механізованого батальйону врятували з будинку, в який потрапив російський 152–міліметровий
снаряд. Хоча з будинку — це сильно сказати, адже
після вибуху від нього залишилася лише одна вціліла
стіна, на якій і висіла ця ікона. Ударна хвиля знищила
частину бурштину, з якого була виготовлена ця святиня, а вогонь від тротилового вибуху дещо обпалив
і змінив кольори каменів. Та все ж вона не втратила
для наших воїнів сакрального сенсу, а радше навпаки
— стала більш знаковою.
— Я скажу, що ці реліквії дуже цінні для бійців
підрозділу, — розповів Петро Петрович. — Але якщо

“

Якщо знайдуться їхні справжні
господарі, ми повернемо їм ці речі
й будемо щасливими, що зберегли
для земляків їхні родинні святині.

знайдуться їхні справжні господарі, ми повернемо їм
ці речі й будемо щасливими, що зберегли для земляків
їхні родинні святині.
А поки що ці обереги надихають воїнів боронити Україну та своєю історією вкотре красномовно
нагадують усім про те, хто такі окупанти і як вони
ставляться до українців, до нашої землі й наших
святинь.

Своєю багаторічною
волонтерською діяльністю Сергій
Притула заслужив в українців
довір’я, про яке політики можуть
тільки мріяти.

благодійниці підуть на сучасне озброєння української
армії, зокрема квадрокоптери.

l БІДА

У монастирі від коронавірусу
померло 8 черниць,
чотири — в один день
Це сталось в американському штаті Вісконсин
Наталка ЧОВНИК

сі померлі монахині були у
віці понад 80 років і належали до католицької конгрегації Шкільних сестер Нотр Дам, усе
життя працювали вчителями молодших класів. «Попри те, що черниці старшого віку, ми не очікували,
що вони підуть від нас так швидко,
— розповіла сестра Дебра Марі Сіано. — Це було дуже важко».
За її словами, у День подяки,

У

наприкінці листопада, конгрегація дізналась, що одна з монахинь захворіла на COVID-19. У
наступні два тижні у ще кількох
сестер виявили коронавірус. У
середу, 9 грудня, в монастирі померли дві черниці, ще дві пішли
з життя через два дні, у п’ятницю,
і ще через два дні — в понеділок
— померло ще чотири монахині.
Загалом в обителі проживає 88 черниць, усі вони люди
похилого віку.

l ПРЯМА МОВА
Максим СТЕПАНОВ, міністр охорони
ни
здоров’я України, дав пораду народному
одному
депутату від «Слуги народу» Юрію
ю
Камельчуку, який вважає коронавірус
вірус
«вигадкою»:

До цих оберегів звертаються з молитвою наші воїни.

«

Я йому просто можу запропонувати
увати
відчергувати в реанімаційному відділеннні будь–якої лікарні, яка лікує хворих на
а
COVID-19. Я гадаю, що відразу його думка
а
зміниться.
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У Київському військовому ліцеї імені
Богуна уже другий рік навчаються дівчата
Фото eurosolidarity.org.

Вони демонструють
високі результати:
одна з ліцеїсток йде
на золоту медаль,
чотири завоювали
спортивні розряди,
а дві є найкращими
у снайперських
змаганнях

ДО РЕЧІ
Із 26 квітня 2016 року
Київський військовий ліцей
імені Івана Богуна очолює
генерал-майор ЗСУ, Герой
України, уродженець села
Залізниця Корецького району Рівненської області
легендарний Ігор Гордійчук
(Сумрак). Він проявив неабиякий героїзм під час захисту
Савур-Могили у 2014 році.
Отримав важке поранення
у голову, але після реабілітації в Україні та США зумів відновитися. 21 жовтня 2014-го
указом Президента України
Петра Порошенка йому було
присвоєно звання Герой
України з врученням ордена «Золота Зірка», а під час
параду на Хрещатику з нагоди 25-ї річниці Незалежності України — 24 серпня
2016 року — глава держави
вручив йому погони генерал-майора.

Лія ЛІС

іцей існує з 1943 року, але
дівчата отримали право навчатись тут лише в наш час.
Вони перебувають під своєрідною
опікою жінок-народних депутаток
від «Європейської Солідарності»
Ірини Геращенко, Ірини Фріз, Іванни Климпуш-Цинцадзе та Марії
Іонової. Цими днями нардепки
знову побували у стінах цього навчального закладу і подарували
богунівкам військово-патріотичні
книжки — романи Мартина Бреста та публіцистику Станіслава
Асеєва.
Водночас Ірина Геращенко
висловила жаль, що і досі залишається сегрегація для вступу
на певні факультети військових
вищих навчальних закладів. «Є
проблеми і з жіночою військовою
формою, — реформа не завершена, особливо що стосується певних
делікатних питань і елементів форми, — зазначила депутатка. — Ми
взяли зобов’язання порушити ці
питання перед профільними міністерствами».

Л

11% наших військовослужбовців — жінки, і цей відсоток постійно зростає.

“

— Вірю, що наші
дівчата-ліцеїстки
будуть гордістю
Збройних сил
України та гідно
боронитимуть
державу від усіх
агресорів, —
переконана нардепка
Ірина Фріз.

«Приємно, що дівчата, яким
ще кілька років тому було заборонено навчання у військових
ліцеях, сьогодні своїми знаннями та здобутками вражають.

Депутатки від «Європейської Солідарності» взяли шефство
над українськими амазонками.

Одна з ліцеїсток йде на золоту
медаль, чотири отримали спортивні розряди, а дві є найкращи-

l ШОК!

l ПРЯМА МОВА

У Росії другокласнику відбили нирки,
бо його мама не захотіла… здавати гроші
У сусідній країні процвітає середньовічне дикунство
Фото volyn.com.ua.

Микола ДЕНИСЮК

Казані в багатопрофільному ліцеї № 187 другокласника лупцювали по нирках
за те, що його ненька відмовилася дати гроші на шкільні потреби.
За словами матері, хлопчик прийшов додому і розповів, що його
побили. Ввечері у нього розболівся живіт. Прибулі медики встановили, що школяреві відбили нирки.

У

ми у снайперських змаганнях, —
додала Ірина Фріз. — Я пишаюсь
з колегинями, що ми зробили все

для того, щоб зняти перешкоди
на шляху військової кар’єри жінок, дівчат, починаючи зі здобуття профільної освіти вже у військових ліцеях. Вірю, що наші дівчата-ліцеїстки будуть гордістю
Збройних сил України та гідно
боронитимуть державу від усіх
агресорів», — переконана нардепка Фріз.

Як пізніше з’ясувалося, дитину
цькували в ліцеї з вересня, коли
мати поскаржилася на неймовірні
грошові побори. Жінка не могла
здати кошти і написала скаргу
в прокуратуру.
Зазначається, що керівництво навчального закладу знало про ситуацію, але вирішило
її ігнорувати. У поліції їй порекомендували… перевести сина
в іншу школу.

Володимир В’ЯТРОВИЧ, народний депутат від «Європейської
Солідарності», про законопроєкт групи депутатів від «Слуги народу» на чолі із Максимом Бужанським, яким пропонується скасувати штрафи за відмову обслуговувати державною мовою:

«

«Слуги народу» вирішили піти в «послєдній і рєшитєльний бой»
проти Закону про державну мову… За чинним законом про мову
з 16 січня 2021 року послуги в Україні мають надаватися українською.
Він не забороняє обслуговувати іншою мовою тих, кому це зручніше.
Однак якщо громадянину відмовилися надавати послуги українською,
він може звернутися до Уповноваженого із захисту
ахисту державної мови.
І коли факт порушення підтвердиться, порушник
отримає попередження і має за 30 днів його усунути. Якщо протягом року будуть доведені повторні порушення, на таку особу чекає штраф.
аф.
І от саме проти цього дуже навіть помірміркованого механізму захисту прав споживачів
чів
спрямовують свою атаку Бужанський і Ко. Їхня
хня
ідея проста як двері — хай в законі про мову
ву
буде написано що завгодно. Головне, щоб будььякий українофоб міг його порушувати абсолюттно безкарно.
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l ОТАКІ РЕАЛІЇ

l ПОЛІТИКА

5
Фото Oh.ua.

Фото Youtube.com.

Якщо наші фахівці їдуть у Польщу на заробітки, то зазвичай не тимчасово,
а вже назавжди.

Спочатку «рускій мір» поселяється в головах українців, а потім приїжджають його танки.

«В’ятровича привітали
з 8 Березня» — навіщо
у Кремлі придумали
цей заголовок?
Російські фахівці
з пропаганди, які працюють
під керівництвом
колишнього помічника
Путіна Владислава
Суркова, із 2014 року
систематично поширювали
фейкову інформацію для
розгойдування ситуації
в Україні. Зокрема, проти
п’ятого Президента
Петра Порошенка,
урядовців та депутатів
із проєвропейської коаліції
Василина СМЕТАНА

АТАКИ НА МОВУ
ТА ДЕКОМУНІЗАЦІЮ
За інформацією видання «Радіо
Свобода», експерти з інформаційної безпеки проаналізували електронне листування зі зламаної пошти кремлівських пропагандистів.
З нього всі дізнались, що агенти
Суркова просували тези щодо імпічменту Президента Петра Порошенка, вимог «відновлення економічних зв’язків з Росією», «утисків»
свободи слова, російської мови, етнічних громад, зокрема польської,
угорської, русинської, «російського
земляцтва», «переслідування нацменшин», «переслідування опозиції», несприйняття декомунізації
та особисто голови Українського
інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича.
Медіаекспертка Тетяна Попова
у блозі на сайті «Цензор.НЕТ» також
наводить назви статей, які поширювались за командою з Кремля:
«Угорська громада Закарпаття

збунтувалася проти Порошенка»,
«Завод Запоріжжя хоче відновити
відносини з РФ», «Три нацгромади
засудили ініціативи Порошенка
про мовні квоти», «В’ятровича привітали з 8 Березня».
Ця інформація стала відома
після доступу до електронної пошти співробітника Суркова Саргіса Мірзаханяна, яку минулого
місяця виклали на сайті ORDiLO
представники «Українського кіберальянсу».

“

Україна ризикує залишитися без лікарів
і медсестер
Олександр ЛИТВИН,
obozrevatel.com

Володимир В’ятрович –
українець, який постійно
перебуває під обстрілом
російських пропагандистів.

вибору» Віктора Медведчука.
Тоді низка заводів, які належали
цим політичним силам, записали
відеозвернення до Порошенка
з вимогою відновити економічні
зв’язки з Росією. Були створені спеціальні сайти-одноденки,
де виставлялись схожі закли-

Зараз змінилась тематика інформаційних
атак Росії — московські пропагандисти
та їхні підгавкувачі в Україні проштовхують
антиукраїнські та антизахідні тези.

ПРОПАГАНДИСТИ БЕРУТЬ
ПІД ПРИЦІЛ МІЗКИ
УКРАЇНЦІВ
Голова громадської організації та видання «Детектор медіа»
Наталія Лігачова зазначає, що
сумнівів в автентичності переписки кремлівських пропагандистів немає, адже подібна інформація існує вже у публічному
просторі давно, і фігуранти цих
розслідувань ніколи не спростовували, що вона неправдива.
«Я пригадую історію про заклики українських підприємств
відновити економічні зв’язки
з Росією. Цю кампанію проводили за допомогою «Опозиційного
блоку» та інших проросійських
сил, у першу чергу «Українського

За добу поляки пропонують
нашим медикам місячну
зарплату

ки», — каже Лігачова. Вона зазначила, що декотрі з директорів цих
заводів навіть не знали, що від
їхнього імені хтось звертається
до Президента Порошенка.
Співавторка дослідження
про пошту Суркова Аля Шандра
каже, що зараз змінилась тематика інформаційних атак Росії —
московські пропагандисти та їхні
підгавкувачі в Україні проштовхують антиукраїнські та антизахідні
тези (згадайте нав’язані теми про
якесь «зовнішнє управління»,
про те, що треба відмовитись
від співпраці із Заходом тощо. —
Ред.). «Це і є мета гібридної війни — змінити бачення світу самих українців», — переконана
журналістка.

ефіцит медичних працівників
спостерігається у всій Європі.
Кожна країна бореться за те,
щоб переманити до себе фахівців.
З Польщі лікарі й медсестри традиційно мігрували до Німеччини,
де зарплати були в кілька разів вищими. І, щоб урятувати ситуацію,
під час пандемії поляки вирішили
підвищити оклади: якщо раніше лікарі-початківці могли розраховувати на півтори тисячі євро, то зараз
заробляють від трьох тисяч євро.
Додатково оплачуються і нічні
чергування. За одну таку зміну можна отримати від 100 до 700 євро.
Фактично медик у Варшаві за одну
ніч заробить більше, ніж лікар у Києві за місяць.
Польські компанії в Україні ходять за лікарями по п’ятах. Рекрутери пропонують зарплати в 10 разів
вищі за ту, що зараз отримують медики. Крім того, за їхніми словами,
польська лікарня буде оплачувати
50% вартості оренди житла.
— Двоє моїх колег відразу ж
виїхали за Буг, — розповідає лікарка-інфекціоністка Інна Андрусович. — Навіть якщо нам підвищать
зарплати до 23 тисяч, у Польщі лікарям створили абсолютно інші умови. Вони всі мають медичні страховки, вони впевнені, що якщо захворіють, їм не доведеться витрачати
все зароблене на своє ж лікування.
Інфекціоністи, додає лікарка, отримують ставку близько 5 тис. грн.
На час пандемії з усіма доплатами
можна розраховувати на 12 тисяч.
— Але це тільки на час коронавірусу. А далі залишимося з тими ж
5 тисячами гривень, — поскаржилася медичка.
І ситуація найближчими місяця-

Д

ми може тільки загостритися, розповів глава Всеукраїнської асоціації
компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
Якщо робітники їдуть до Польщі
на заробітки й повертаються назад,
то лікарі забирають із собою сім’ї й
мігрують назавжди.
«Польща пішла на безпрецедентний крок», — пояснює експерт.
Медикам підвищили заробітні плати до рівня німецьких, водночас
на роботу почали брати іноземців

“

Крім у десятки разів
більшої зарплатні,
польська лікарня
буде оплачувати
50% вартості оренди
житла.

без підтвердження (нострифікації)
дипломів.
«Ми просто можемо в один день
залишитися без медичних працівників. Польща скасувала нострифікацію диплома. Тобто документ
про освіту нашого медичного вишу
не потрібно підтверджувати. Будьякий лікар може зі своїм дипломом
виїхати в Польщу на зарплату в рази,
десятки разів більшу», — попереджав ще кілька тижнів тому міністр
охорони здоров’я Максим Степанов.
Нещодавно пан Степанов пропонував підвищити зарплати лікарів у середньому до 23 тисяч гривень. Але Кабмін на це не пішов.
Президент Володимир Зеленський
втручається в рішення виконавчої
і законодавчої влади, але тільки
коли це стосується ФОПів, євробляхерів. А ось проблеми лікарів
розв’язувати ніхто не збирається…
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«Поможи, рідненька,
я не знаю, як далі жити!»
Анна КОРОЛЬОВА

Закінчення. Початок на с. 16

«ТАТКУ, Я ТАК ЧЕКАВ,
ЩО ТИ ПОВЕРНЕШСЯ!»

У Гурбинському монастирі й історію бережуть, й сільським
господарством займаються.

Рівненські монахи
не розголошують секрету
виготовлення дивовижних сирів
Мирослава КОЗЮПА

Закінчення. Початок на с. 1
— Один із наших монахів Нектарій за національністю грузин.
Він родом з кавказького села
і цьому ремеслу навчився ще в дитинстві, від своєї матері, — розповідає намісник Гурбинського монастиря, отець Онуфрій (Ляда). —
Сироварня — це не лише процес
виготовлення самого сиру. Вона
починається з догляду за худобою, яку треба і нагодувати, і напоїти, і за нею поприбирати. Тому
до справи залучені всі насельники. Ну а вже сам процес сироваріння веде та контролює отець
Нектарій.
Унікальний давній рецепт виготовлення продукту тримають
у таємниці, головне, кажуть, він
натуральний, без ГМО, консерван-

тів, ароматизаторів та емульгаторів. Наразі готують три види сирів.
Роблять їх зі свіжого незбираного
екологічно чистого молока.

“

Сир натуральний, без
ГМО, консервантів,
ароматизаторів
та емульгаторів.

— Впевнено можу сказати, що
в Україні саме такого більше
не знайдете, — зазначає архімандрит Онуфрій. Придбати сири можна на Здолбунівському ринку або
замовити телефоном (067) 670–84–
47. Також в монастирі пропонують
сметану, молоко, домашній йогурт
мацоні.

Отець Онуфрій зазначає, що
ченці Гурбинського монастиря доносять людям і слова Євангельської
проповіді, й водночас історію нашої державності та боротьби за неї.
А ще реалії сучасного світу змусили
освоїти сучасні технології — в умовах карантину запустили на монастирському сайті прийом записок
і за цей час кількість прочитаних імен
за богослужіннями сягає не однієї
тисячі. Раді насельники і гостям. Усі,
хто бажає відвідати Свято-Воскресенський монастир на повстанських
могилах, побувати на богослужіннях,
ознайомитися з історією монастиря
та криївкою, оглянути мальовничі
краєвиди, можуть зробити це в будьякий час, не переживаючи, що когось
немає в монастирі.
За матеріалами інтерв’ю
архімандрита Онуфрія (Ляди) для
часопису «Благовіст Млинова».

l ОТАКОЇ!

У селі оголосили карантин
через… кота
Встановили, що з хворою
твариною контактувало троє
осіб
Ірина ПАСІЧНИК

селі Маслянка Млинівського
району Рівненщини було зафіксовано випадок сказу у домашнього кота. При місцевій РДА
провели засідання ДНПК, де вирішили накласти карантинні обмеження

У

у селі та на прилеглих територіях.
У Держспоживслужбі наразі проводять заходи із ліквідації осередку
хвороби.
«В першу чергу вакцинують всіх
тварин — собак і котів. У господарстві, де проживав чотирилапий, буде
проведено примусове щеплення
усіх тварин. Також цей будинок і сусідні приміщення будуть дезінфікувати», — повідомив начальник відділу організації протиепізоотичної
роботи Володимир Новосад.

За його словами, карантин
у селі запровадили з 12 грудня. Він
триватиме доти, поки не буде виконаний план заходів, встановлений
д , не менна засіданні Д
ДНПК. Однак,
ше 60 діб.
ну заходів
«До плану
вченвходить вивчення ситуації таа контактних осіб.. Наразі відомо про
й. Їх
трьох людей.
о ліканаправили до
а, який
ря-радіолога,
призначив лікування», — повіФото
додомив посадоdlpng.com.
вець.

У її домі нічого не змінилось.
Все, як він і пам’ятає. Навіть запах той же, лиш на стінах висіли
нові фото.
— Та це ж ми з тобою! — вигукнув здивовано. — Ще тоді,
як разом були. Дивись, наша береза. Чи є вона іще?
Оксана знітилась. Видно
було, що їй та тема не дуже приємна, тож перевів мову на спільних знайомих.
— Тато, татко повернувся! —
до кімнати влетів хлопчина років
семи і кинувся до Петра. — Таточко, я так тебе чекав! Мама
казала, що ти у плаванні, а я уже
і не вірив. А ти повернувся, татку!
Петро абсолютно нічого
не розумів. Який татко? Яке плавання? Поглянув, все ще обіймаючи малого, на Оксану. Та, ковтаючи сльози, притисла палець
до губ і благала своїми велетенськими блакитними очима мовчати.
— Татку, а я корабель для
тебе змайстрував. Я знав, що
ти по мене повернешся, хоч
хлопці байстрюком і називали.
Знав, що мама у мене не вміє
обманювати. Я корабель і щоденник зараз принесу. Мама
казала, що ти мене з собою
у плавання візьмеш, якщо
я вчитимусь гарно. У мене одні
дванадцятки!
Малий так швидко тараторив, що Петро і слова не міг
вставити. Коли ж хлопчик побіг
до іншої кімнати, Оксана нашепотіла скоромовкою:
— Я все поясню! Прошу,
не кажи, що те все неправда.
Благаю. Я все поясню.
Малий приніс чималого
пароплава, якого змайстрував
із конструктора сам, і щоденник. Доки Петро з непідробним
захопленням роздивлявся його,
хлопчина тулився до його руки.
— Ти ж уже не залишиш нас,
татку? Ти ж уже забереш нас з собою. Мама уже не буде плакати,
роздивляючись твоє фото.

«НАЩО Ж ТИ ТАК
ІЗ ДИТИНОЮ?»
Оксана попросила сина піти
до магазину за хлібом, а сама,
відвернувшись до вікна, почала
свою розповідь.
— Я ж тебе чекала увесь той
час, доки служив. Листи перестав надсилати, а я чекала. Навіть
коли твоя бабуня сказала, що ти
там іншу знайшов, я не вірила
і чекала. Не вкладалось тоді у голові, що міг мене зрадити. Скіль-

ки кавалерів мала, а ніхто, крім
тебе, не був потрібен, — її плечі
здригались — плакала. — Сім
років, мов у тумані, а потім ти
у соцмережі з’явився. А там
фото з весілля. Тоді я з котушок
і злетіла. Зараз соромно згадувати, а тоді… Лиш так думала тобі
помститись. Схаменулась, лиш
коли відчула, що стану матір’ю.
Як я могла своїй дитині пояснити, що не знаю, хто його тато.
Тому і показувала на твоє фото.
Ти все одно тут не з’являвся, ось
і вигадала я сину ідеального татуся.
Петро сидів ошелешений.
Перед очима пливли рядки листа від бабуні: «Оксанка твоя
заміж вийшла, Петре. Кажуть,
зустрічалась з ним, ще коли
до тебе на побачення бігала».
А Оксані бабуня сказала, що він
одружився. Нащо? Чому розлучила їх?
— Як ти могла так учинити? — сказав вголос, дивлячись
на Оксану. — Нащо ж ти так із дитиною?

«Я ХОЧУ СТАТИ МАТІР’Ю ДЛЯ
СВОЄЇ ДИТИНИ, А НЕ ВЗЯТИ
ЧИЮСЬ!»
Додому Петро повертався
спустошеним. Йому було соромно перед дружиною. Сім років
з дня весілля вони намагались
зачати дитя — усе марно. Спочатку не зважали, потім звернулись до спеціалістів.
— З вами все гаразд, —
сказав професор, дивлячись
на його дружину. — А ось ви, —
поглянув на Петра, — ніколи
батьком не станете. Це вроджене, тут жодних шансів.
Його дружина ридала. Вона
мріяла про велику родину,
а тут… Петро намагався її заспокоїти, казав, що є багато діток
без родини, яким вони можуть
стати батьками, але вона і чути
не хотіла.
— Я хочу стати матір’ю для
своєї дитини, а не узяти чиюсь! — крикнула крізь сльози,
замикаючись у кімнаті.
Згадав свою добру бабуню. Чому вона його зрадила? Нащо розлучила з коханою Оксаною? А можливо,
Оксана зі своїм сином і є
його долею? Можливо, саме
так бабуня спокутує свій гріх
перед ними обома. Можливо, йому і не потрібно повертатись до дружини і його
доля там, поруч із першим
коханням і хлопчиком, який
щиро любить його, навіть
не знаючи.
Петро спинив машину
і з’їхав на узбіччя. Куди ж він
прямує? Де його доля?

www.volyn.com.ua
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l ДОБРО РЯТУЄ!

l РЕЦЕПТИ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

«Обіцяю берегти серце
вашого покійного чоловіка...»

Мазь від болю
в суглобах

Закінчення. Початок на с. 1

“

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

инішньої осені у Ковельському МТМО
провели чергову — 16–ту трансплантацію нирки, яка відбулася завдяки
співпраці адміністрацій та спеціалістів двох
районних лікарень. Донором став пацієнт
Маневицької ЦРЛ, який унаслідок аварії отримав важкі травми. Рідні юнака, зрозумівши, що врятувати його неможливо, підписали
згоду на забір однієї нирки. Її пересадили 44–
річній жительці Вараша, уродженці Маневиччини, Ірині Лозовик.
Згідно з законодавством, розголошувати
ім’я донора або його родичів лікарі не мають
права. Пригадую, коли писала про цю операцію, медики воліли не «видавати» жодних
подробиць, аби уникнути пересудів, неоднозначних оцінок, які будуть морально травмувати близьких.
Однак, відгуки читачів були одностайно
схвальними, зворушливо щирими. Люди захоплювалися благородним вчинком матері,
яка, переживши страшне горе, не залишилася байдужою до чужої біди.
А жінка, якій дісталася нирка, зізналася
після операції:
— Не могла заснути, лежала й шептала:
«Скільки житиму, стільки й молитимусь за
тебе, синочку, і за здоров’я твоїх рідних…».
Намагаюся з Божою допомогою швидше
набратися сил, аби надалі все робити за
двох. Лікарі кажуть, що потрібно запастися терпінням, адже організм після 12 років
функціонування на діалізі перебудовується
поступово. Щодня провідує старший син
Віталій, приїжджає з Вараша, а молодший
разом із батьком за кордоном на заробітках.
Наші сини — майже ровесники того хлопця.
І я оплакую його як рідного. Засуджувати такі
вчинки родичів донорів можуть тільки люди
з чорною душею.
А через кілька тижнів, коли у Львові провели пересадку серця, жителька Костянтинівки, що на Донеччині, Валерія Козачок написала зворушливого листа львів’янці, вагітній
молодій жінці, 28–річний чоловік якої не
справився з інсультом і став посмертним донором. «Якби не ви, в найближчий час серце
мого чоловіка зупинилося б, і я відчувала би
весь той біль, який зараз з вами. Ви врятували
не тільки його життя, а ще й моє. Ви зберегли
батька дітям! Те, що я відчуваю — це більше,
ніж вдячність! …Я обіцяю берегти серце, яке
нам обом найдорожче!»
Потім у ЗМІ з’явилося повідомлення, що
у Києві родина молодого актора, який смертельно травмувався, у свої найчорніші годи-
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Якби не ви, в
найближчий час
серце мого чоловіка
зупинилося б, і я
відчувала би весь
той біль, який зараз з
вами. Ви врятували не
тільки його життя, а
ще й моє. Ви зберегли
батька дітям!

Минулого тижня пересадку серця від посмертного донора провели і в Рівному.
Родичі смертельно травмованого 37-річного чоловіка дали згоду на забір органа.

ни вирішила продовжити його життя в інших
людях. Це важливе рішення подарувало
серце 34–річному батькові новонародженої
дитини, печінку — 59–літньому пацієнтові,
одну нирку — 50–річному чоловіку, іншу —
маленькій дівчинці.

СТАВ ДОНОРОМ,
МАЮЧИ ВІД РОДУ… 8 ДНІВ
Жителька Великобританії Валентина
Дапріле разом із чоловіком Луїджі не могли
змиритися з тим, що їхній новонароджений
хлопчик просто безслідно зникне. І подружжя вирішило пожертвувати його органи, щоб
дати шанс на життя іншій дитині. Такого в лікарні королівського коледжу Лондона ще не
було, розповідає BBC News.
Персонал відділення інтенсивної терапії
новонароджених зробив все можливе, але
Анджело Рей не міг існувати без апаратної
підтримки, а МРТ показувала відсутність мозкової активності. Малюк лежав в інкубаторі,
а його мати не могла уявити, як житиме без
нього далі. Вона навіть не встигла взяти його
на руки і пригорнути.
Біда сталася за тиждень до пологів. Валентина втратила свідомість і перестала дихати.
Її чоловік Луїджі намагався реанімувати дружину. До цього дня вагітність проходила без
ускладнень. Але тепер все змінилося. Рятуючи
жінку, медики вдалися до термінового кесаревого розтину. Незабаром вони встановили, що за кілька годин до народження мозок
Анджело дуже постраждав від нестачі кисню.
«Йому лише шість днів, і ніхто про нього
нічого не знатиме… Раптом у густому тумані
горя з’явилася ідея, наче маленька крихта
спокою. Ми подумали, що єдине, що має сенс,
і трохи зігріє наші серця, — це пожертвувати
органи Анджело», — згадувала жінка.

Медики, до яких подружжя звернулося зі
своєю пропозицією, навіть не були впевнені,
чи це можливо. Вони ніколи не робили такого
раніше.
Донорство органів новонароджених (молодше 28 днів) відбувається вкрай рідко. За
даними департаменту трансплантації та переливання крові британської Національної
служби охорони здоров’я, за десять років
донорами стали лише 40 дітей цього віку.
Лікарі вилучили в Анджело та зберегли
для пересадки серцеві клапани і рогівки очей
та 14 органів і тканин. Завдяки цьому вдалося
врятувати життя кількох пацієнтів — як дітей,
так і хворих старшого віку. Наприклад, нирки
можна використати і для дорослих, тому що
вони можуть рости.
Перед тим, як від’єднати Анджело від апарату життєзабезпечення, його шестирічний
брат Леоне, не звертаючи уваги на дроти й
трубки навколо них, почитав маленькому
книжечку. Тоді просунув руку в інкубатор,
щоб потримати Анджело за ручку.
Потім Валентина і Луїджі довго прощалися із синочком, їхнє горе було безмірним.
Вони досі називають свого хлопчика маленьким ангелом і ніколи не забувають про нього.
А через два роки після цього у Валентини і Луїджі знову народився син, абсолютно
здоровий Маттіа. Малюк росте, знаючи, що
він — третій із братів.
Ще більш приголомшлива історія сталася у США. На 18–му тижні вагітності молода жінка Кріста Девіс дізналася, що у її
майбутньої дитини знайшли захворювання,
з яким новонароджені живуть не довше
30 хвилин. Девіс відмовилася від переривання вагітності, щоб доносити донечку і віддати
її органи тим, кому це врятує життя. Така жертовність вражає.

Відповіді
на cканворд із с. 11

Р Е К Л А М А

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

Тел. вайбер UKR 38 050 845 45 80.

Цей засіб може не тільки знеболити,
він поступово усуває першопричину
хвороби. Всі складові можна знайти в
себе на кухні
Марія КАЩУК

ам знадобляться: порошок гірчиці —
2 ч. л.; один курячий білок; морська сіль
— 3 ч. л.; медичний спирт — 2 ч. л.
Збийте в однорідну масу білок яйця з сіллю
та гірчичним порошком. Додайте аптечний спирт
та знову ретельно перемішайте. Мазь виходить
кашоподібною, густої консистенції.
В цьому універсальному рецепті можна білки
замінити на 1– 2 ст. л. натурального меду та накладати мазь на хворі місця по черзі, день з медом,
наступний — із білком.

В

“

Нанесіть мазь на шматок
тканини та прикладіть до
проблемного місця, потім
зафіксуйте за допомогою
харчової плівки чи
еластичної стрічки.

Робити це слід не лише зверху, приміром, на
коліно чи колінну чашечку, а з двох боків. Нанесіть мазь на шматок тканини та прикладіть до проблемного місця, потім зафіксуйте за допомогою
харчової плівки чи еластичної стрічки.
Спочатку тримайте пов’язку 30 хвилин, а далі,
якщо є терпіння, можна залишити її навіть на 2 години. Бажано робити це перед сном. Після тижня
процедур влаштуйте перерву на декілька днів й
знову продовжуйте лікування.
Можете між курсами використати інший простий, але ефективний засіб. Візьміть лимон і зніміть цедру, намагаючись використовувати тільки
жовту частину, а не білу. Після цього добре подрібніть її, а потім змішайте з 1 столовою ложкою
оливкової олії. Дайте мазі трохи настоятися. Потім
обережно нанесіть її на болючу ділянку, виконуючи м’який масаж упродовж 10 хвилин. Вам неодмінно стане легше.
Можна під час лікування споживати спеціальну кашу, яка має властивість «витягати» з суглобів
солі, що відклалися. На ніч залийте 3 ст. ложки
рису 1 л води. Вранці відцідіть, залийте свіжою
водою і варіть 5 хвилин. Зніміть з вогню, промийте крупу, знов поставте варити. І так зробіть ще 2
рази. Рис потрібно з’їсти теплим і 3 години після
цього нічого не споживати. Потім харчуєтеся, як
зазвичай. Прозорий, «порожній» рис в цьому випадку є не їжею, а ліками — він як сорбент накопичує і виводить з організму солі.
Курс такого очищення 10 днів.
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Якщо у вас вистачить терпіння, ажурні новорічні іграшки
з паперу стануть чудовим варіантом святкового оздоблення, що
гармоніюватиме з будь-яким інтер’єром
(або тоненький дріт), ножиці, клей,
намистинки, шаблони візерунків.
Роздрукуйте або перенесіть
на папір через копірку вибрані
Фото dekorin.com.

шаблони, їхні розміри можна регулювати залежно від формату
паперу та вподобань. Акуратно
виріжте контури та узори, використовуючи спеціальний ніж.
За допомогою товстого маркера чи іншого циліндричного
предмета надайте заготовці округлої форми. Далі необхідно
згорнути паперові заготовки
в циліндр і склеїти бічні зрізи.
Потому з’єднайте нижні краї
і скріпіть їх разом — це можна
зробити за допомогою клею
або ж скористатися голкою
з ниткою чи тоненьким дротом.
За бажанням у місці з’єднання чіпляють китиці з кількох бісеринок або ниток із намистинками
на кінчиках. Так само слід скласти докупи верхні краї пелюсток
і також закріпити.
Нитку протягніть через намистину, зробіть петлю для підвішування і знову поверніть в отвір
намистини та місце з’єднання
верхніх країв паперової заготовки. Для надійності намастіть кінець нитки клеєм і загорніть під
одну з пелюсток.
До речі, так само можна виготовити й ажурні новорічні ліхтарики.

l КЛУМБА НА ПІДВІКОННІ
Фото plant-growing.com.

вітуюча рослина дуже гарна — очей не відвести.
Але щоб з’явилося багато

К

Т

им часом, згідно з міжнародними правилами, розмір рукавички мусить дорівнювати долоні
в найширшій частині в обхваті. Щоб
дізнатися, який потрібний, треба
виміряти її по кісточках. Отримане
значення і буде вашим розміром.
У жінок найбільш поширений 19–20,
у чоловіків –24–25. Будьте обережні,
коли річ із шматочків. Вона нещільно
облягає руку, а через тиждень-другий втрачає вигляд. Крім того, багато
швів свідчать про те, що скроєна без
врахування тягучості шкіри, а значить, не буде тримати форму. Тому й
коштують такі рукавички менше, ніж
суцільнокроєні.

На них не має бути пропусків швів
та висіти нитки. Слід уважно придивитися й до підкладки. Її часто шиють
з байкової, шовкової тканини чи з натурального хутра. Вона не повинна
бути затісною, викроєною за міркою
рукавичок.
І насамкінець про те, як відрізнити на ринку натуральну шкіру
від штучної. Найпростіше це можна зробити, якщо прикласти до неї
руку. Натуральна прийме ваше тепло. Штучна залишиться холодною.
До того ж на ній часто можна помітити нитки від текстильної основи.
По запаху, як дехто вважає, не відрізниш. Адже багато фірм випускають
штучну шкіру з натуральною віддушкою. Не годиться і метод, який
нерідко пропонують продавці: піднести до виробу запалений сірник.
Якщо шкіра плавиться, значить вона
штучна. Нині швидше розплавиться
натуральна. Адже виробники виготовляють штучну із вогнестійким
покриттям.
Фото aliexpress.ru.

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

Щоб різдвяник пишно зацвів
Правильна назва цієї
рослини — шлюмбергер.
Ще його називають
різдвяним кактусом,
бо цвітіння припадає на зиму,
а також зигокактусом

Із сантиметром
за рукавичками
Раніше їх було купити просто.
Для визначення розміру
застосовувалися дробові
позначки. Зараз на ринки
і в супермаркети завозять
імпортні вироби, а приватники
взагалі шиють їх без будь-яких
правил

пуп’янків, треба правильно доглядати її, влітку — притіняти. Вона
не любить прямого сонячного
проміння. А нині, у пору утворення
пуп’янків, її слід перенести у прохолодне місце. Якщо не цвіте або
дає мало квітів — не вистачає світла чи поживних речовин. Рослині
потрібно 8–10 годин денного освітлення і температура вища 20 гра-

дусів. Тоді у листопаді — грудні
з’явиться багато бутонів. Підживлювати слід під час активного росту і під час цвітіння добривами для
кактусів двічі на місяць.
У період спокою — з квітня
по жовтень — сподіваємося,
ви не підживлювали її. Підказка на майбутнє: якщо не маєте
добрив для кактусів, виберіть
із низьким вмістом азоту, оскільки його надлишок призведе
до гниття коріння. Коли поливаєте, не перестарайтеся, це також
може спровокувати захворювання, появу плісняви. Для профілактики обприскуйте рослину
теплою водою раз на два тижні.
Щоб зигокактус добре ріс,
йому потрібний пухкий грунт,
просторий, але не глибокий
горщик. Вузький — стимулює
цвітіння. Тільки він повинен
бути з дренажем. Широкий дає
добрий приріст, утворюється
пишний кущ. Зазначимо, що поливати його слід водою кімнатної
температури.

І душ «не стрілятиме»
Шланг із розсіювачем —
невід’ємна річ кожної
ванни, навіть якщо у ній
нема душової кабінки.
Особливо нині стали
популярними головки
регулювання струменя
води: коли хочеш
помитися, вона лагідно
розбрискується по нашому
тілу, якщо ж прагнемо
купелі, яка б освіжила,
то гострі струмені масують
шкіру
днак з часом довкола
отворів у головці душа
з’являється вапняковий
осад, і регулювання води стає
дедалі важчим або й неможливим. А то й починає «стріляти»
у різних напрямках чи взагалі
не тече. І тоді задумуєшся над

О

купівлею нового розсіювача
або й цілого змішувача. Спиніться, не кваптеся. Отвори
можна легко відчистити від
каменю за допомогою засобу,
який ми застосовуємо для очищення чайника від накипу.
Розсіювач треба відкрутити
від шланга і занурити на кілька
хвилин у приготований розчин згідно з інструкцією. Щоб
прискорити процес очищення,
варто час від часу ворушити
регулятором і губкою відтерти осад. Коли камінь відстане,
розсіювач слід вимити у холодній воді й прикрутити до шланга. Душ має працювати, як новенький.
До речі, оновити головки
можна і підручними засобами,
наприклад занурити в розчин
оцту.
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l КОРИСНІ ПОРАДИ

Прикрасьте ялинку витонченим мереживом зими!
Д
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l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ

Порада дня для жінок: щоб чоловік купив вам усе, що ви
хочете, водіть його по магазинах до тих пір, поки він не буде
благати вас купити щось, лише би це все закінчилося.

l МАЙСТЕР-КЛАС

ля їх виготовлення знадобиться цупкий кольоровий
або білий папір (А4), ніж для
художньої різьби, нитки й голка

www.volyn.com.ua

Як змінити своє
життя
Психологи зазначають, що
люди, які мислять позитивно,
більш успішні, щасливі
та здорові. З ними рідше
трапляються неприємності,
і вони менше схильні
до стресів

П

озитивне мислення не передбачає повне ігнорування невдач,
негативних подій або переживань — адже це наш досвід, який дасть
змогу не робити помилок надалі.
Людська свідомість здатна
сформувати нову картину життя,
якщо ви будете керуватися декількома правилами:
1. Установка на позитив.
Не дозволяйте негативним думкам
затримуватися надовго — постарайтеся перевести мінус у плюс.
Якщо вам є за що похвалити себе —
обов’язково зробіть це. Пам’ятайте,
мислити негативно — значить притягувати такі події.

2. Забороніть розчарування.
Якщо на вашому шляху трапляються перешкоди і невдачі — сприймайте їх як життєвий досвід і шукайте обхідні шляхи.

“

Вчіться
насолоджуватися
чимось простим:
гарною погодою,
приємним
співрозмовником,
хорошим фільмом
тощо.

3. Спілкуйтеся з оптимістично
налаштованими людьми. Старайтеся оточувати себе тими, хто в усьому намагається бачити плюси, не «застрягає» на невдачах. Злопам’ятні, які
тримають образи, відбирають у вас
багато енергії і душевних сил.

4. Вірте в себе. Вивчайте
життя тих людей, які знають, що
таке успіх, його ціну, які йшли
до мети, незважаючи на перешкоди, і вчіться в них.
5. Будьте цілеспрямовані.
Успіх приходить до тих, хто чітко бачить свої цілі і готовий рухатися до їх досягнення. Завжди складайте плани і дотримуйтеся їх. Враховуйте навіть
незначні результати — ваша
свідомість буде нотувати позитивний досвід, що сприятиме
впевненості.
6. Пам’ятайте, що думка —
матеріальна. Негатив отруює
ваше існування і сприяє поганим подіям у вашому житті.
Щодня міркуйте про те, що ви
ще можете зробити, щоб прийти до позитивного мислення.
7. Бачити позитив у негативі. Досягти душевної рівноваги психологія рекомендує
за допомогою вашого особистого ставлення до ситуації або
проблеми: якщо ви не в змозі
що-небудь змінити — міняйте
своє ставлення до цієї події.
8. Радійте прос тому.
Не варто пов’язувати своє задоволення життям із глобальними речами: наприклад, я буду
щасливий, тільки якщо розбагатію чи стану зіркою. Вчіться
насолоджуватися чимось простим: гарною погодою, приємним співрозмовником, хорошим фільмом тощо. Виробити
цю звичку не складно: згадуйте
про те, як багато людей позбавлені того, що ви маєте в достатку.
9. Постійно розвивайтеся.
Робота над собою приносить
багато позитиву. З кожним днем
ви будете помічати, що стали
розумнішими, успішнішими,
а значить — щасливішими.
10. Прагніть жити повним
життям. Це означає, що сім’я,
друзі, робота, відпочинок, хобі,
подорожі — все це повинно
бути у вашому повсякденні.
Завдяки цим настановам ви
зможете змінитися і досягти
внутрішньої гармонії.

l ВАРТО ЗНАТИ

Аби не розлютити хазяїна
прийдешнього року
Покровителем 2021-го
буде Білий Металевий
Бик, і щоб його задобрити,
в оздобленні будинку краще
надавати перевагу світлим,
спокійним і пастельним
тонам, металевим деталям
і мінімалізму

А

ось яскраві, насичені кольори розлютять головну тварину року, особливо якщо

прикрасити ними святкову ялинку або стіл, за яким будуть сидіти
гості.
Найбільш актуальними стануть класичний і монохромний
стилі. У той же час астрологи рекомендують уникати еклектики
(поєднання несумісних елементів) і «радянського шику».
Найсприятливішими відтінками майбутнього року стануть сріблястий, металевий, білий, зо-

лотий. Також доречними будуть
чорний, приглушений зелений,
світла бронза і солом’яний. Категорично не рекомендується
червоний колір — це для Бика
символ агресії, отже, весь рік
може бути неспокійним і складним. Також не варто вибирати
яскраві, глибокі тони — марсала, фіолетовий, помаранчевий
тощо.
Джерело: 1news.com.ua.

Фото yahoo.com.
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l СІМ «Я»

l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

Добрим жити
щасливіше

«Любіть Україну.
Тримайте порох сухим»

— Головне, щоб людина ще змалечку вловила, як
це приємно зробити комусь подарунок! Мої батьки
завжди старалися підтримати усі наші дитячі ідеї
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

сь такою
думкою поділилася
знана на Волині народна артистка Людмила
Приходько. Ми розмовляли про свята, враження з
дитинства і про насолоду
дарувати, яка комусь відкривається раніше, а комусь
не відома до останніх його
днів. Хто знає, що то таке,
той обов’язково побажає
передати це вміння своїм
дітям! Воно направду благодатне: люди поруч радіють
доброті, великодушності
іншого, а він (чи вона) наповнюється їхньою вдячністю, ловить хвилю симпатії
й любові — й відчуває себе
щасливим. Особливий мо-

О

“

гранне — дитина, шпортаючись біля саморобки, думає,
як догодити рідній людині,
як її приємно вразити. І той
подарунок може бути кривим, асиметричним, недосконалим, але прекрасним,
бо «з душею». (Якось моя колекція набуде нового змісту,
бо ж, як усе буде добре, то
й внуки зможуть збагнути,
що тато чи мама колись ще
маленькими пальчиками
ого–го що уміли!)
Є ще один важливий
нюанс — як ставимося до
гостинця. «Впізнаєш цю
жар–птицю на стіні? Це ж
я її зробила! І вона висить
ще», — доня була приємно
вражена, побачивши, що
й через рік створена нею
птаха прикрашає бабусину
оселю. Висновок, що її старання цінують і бережуть,

Подарунок може бути кривим,
асиметричним, недосконалим,
але прекрасним, бо «з душею».

мент людина обов’язково
хотітиме влаштувати собі
ще й ще. Ціла філософія,
дар, який варто виховувати!
Але як?
«Батьки завжди підтримували усе, що ми пропонували до якихось свят, запрошували нас до обговорення.
Хвалили й заохочували
готуватися. Це я дуже добре пам’ятаю. А потім із
захопленням ставилися до
того, що даруємо. То я навіть
студенткою, як отримала
першу стипендію, купила
скатертину додому», — пригадала важливий виховний
рецепт Людмила Приходько, шанувальниця «Цікавої
газети» й рубрики «Сім«Я».
За таким же сценарієм діяла
вона уже як мама, а згодом
і бабуся. А я з власного досвіду скажу, що вчила себе
не відповідати на запитання дочки про те, що ж вона
подарує бабусі, заготовкою:
«Купимо якусь необхідну річ
і всі разом вручимо». Натомість казала: «Треба думати,
що вона любить і що ми уміємо». Тож у мене, в мами та
свекрухи є колекції малюнків, паперових сніжинок,
розфарбованих магнітиків,
відкриточок й іншого добра.
І добро це дійсно багато-

надихатиме на дарунки і в
майбутньому. Тож мусимо
влаштовувати так, щоб діти
мали можливості для таких
гарних відкриттів.
Я переконана, що дрібничок у цьому питанні немає. Гляньмо на новорічну
витинанку — на ній не звичайний візерунок, а канва
життєво необхідного уміння бути щасливим від того,
що робиш добро. І це уміння
«ліпимо» й викристалізовуємо словом і справою ми,
тати й мами… Наступний
рівень, вищий пілотаж —
подарунок, гостинець, увага
до людини нерідної, з якою
не пов’язаний ані стосунками, ані якимись іншими
залежностями. На це готові
набагато менше людей. Волонтери — то особлива каста, що перебуває, умовно
кажучи, неподалік святих,
які стали такими, бо взяли й
втримали дуже високу планку людяності, жили свято…
Маєте свій цікавий
досвід — 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.

Думаю, прочитавши ці заголовні
слова, які я підгледів на одній
стильній футболці, багато хто
з вас знову вигукнув фразу з
кінофільму «Діамантова рука»:
«Семен Семеныч, ну что вы!»,
що в перекладі українською
означає: «Знову нас розвели,
Грицьку Григоровичу!» Що ж,
залюбки стараюсь!
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www
ww
w
w.v
.vo
v lyn.com.ua

Фото з facebook-сторінки Петра ПОРОШЕНКА.

Грицько ГАРБУЗ

ле спочатку нагадаю запитання, частину відповіді на яке
вже озвучив. Хоча до самого
розв’язку ще не близько.

А
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Фото twitter.com.

Сьогодні
у нас фотозапитання. Глянувши на цей
предмет, який
асоціюється з одним відомим українським політиком, назвіть вид спорту,
де цей діяч добився найкращих результатів. Наша країна, до речі, у ньому не
пасе задніх…
Назва якого виду спорту захована у гарбузі?
На жаль, подивившись на світлину,
тотальна більшість із вас одразу спокусилася на всякі там бурдюки, вина,
навіть на посудину для зберігання
самогону, а те, що це звичайна для
XVII — XVIII століття, у нашому вИпадку
— з вісімнадцятого, порохівниця, так і
не докумекали. Звичайно, я спеціально, як Сусанін для поляків, влаштував
вам таку пастку. Бо навіть якщо цей
предмет візуально і нагадує всякі там
бурдюки, але аж такого відомого укрполітика із прізвищами Бурдюк, Саба
чи Винний Міх, ніхто з нас і не пригадає…
А от коли скажу, що на фото — порохівниця (ємність для зберігання та
носіння невеликої кількості пороху),
то ви, напевне, згадаєте слова «тримайте порох сухим, будьте напоготові,
і в критичних ситуаціях набоїв не шкодуйте!», які сказав нашим воїнам п’ятий
Президент України Петро Порошенко.
Або по–народному — Порох. Ну а далі
вже справа за дядьком Гуглом, який

«Дякую Georgiy Zantaraia (Георгій Зантарая — перший чемпіон світу з дзюдо
в історії незалежної України. — Ред.) за подароване кімоно. Для мене
символічно згадувати про чорний пояс та спортивні здобутки в дзюдо і самбо»,
— написав кілька років тому на своїй сторінці у Facebook Петро Порошенко.

нам видасть фразу з відгадкою: «У школі Петро Порошенко займався дзюдо,
здобував нагороди на змаганнях, є кандидатом у майстри спорту».
О тож, с лово–відповідь —
«ДЗЮДО». І відгадала його лише одна
наша учасниця — Віта Бобко із села
Затурці Володимир–Волинського (донедавна — Локачинського)
району Волині, яка й забере увесь
куш — 200 гривень призових. А я вже
так мріяв, що наш головний бухгалтер Тамара Федорівна подякує мені,
що цього разу я нарешті «не розоряв
редакцію». ☺ Ой, друзі, підозрюю, за
цією балаканиною ви вже зачекалися
нового запитання — тож задаю.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
52 (2020)
Цей предмет став особливо популярним в Україні після першого
Майдану. Але хоч і кажуть, що попит
породжує пропозицію, ціни на нього
тоді добряче зросли, бо торгаші знали з кого брати. Як і тепер, кусаються.
Цей «крилатий» давно використовувався в космосі і серед людей, що
працюють під водою. Не кажучи вже
про медицину. Хоча навіть американці, народжені до 1960–х, про нього
могли тільки мріяти. Наші бабусі,
звісно, вміли обходитись і без нього,
але і вони, побачивши величезну перевагу цієї штукенції, підняли вгору руки.
Можливо, винахід і нерівня комп’ютеру чи айфону, хоча…
До речі, цей предмет пропонують
і гравцям однієї з найдревніших у світі
ігор, щоб вони не отримували підказок, скориставшись нібито пікантним становищем.
Що знаходиться у гарбузі?
Відповідь треба надіслати до
4 січня 2021 року тільки у вигляді sms–повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775 (наприклад: «Коронавірус», «Три ведмеді», «Вадим Гетьман»).
Увага: з одного номера можна
відправляти лише одне sms! Цей номер і братиме участь у жеребкуванні

“

У школі Петро
Порошенко займався
дзюдо, здобував
нагороди на змаганнях,
є кандидатом у майстри
спорту.

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 (43025,
м. Луцьк, просп. Волі, 13) чи електронну (tsikava.gazeta@gmail.
com) найяскравіше опише, як розгадував завдання.
Сподіваюся, «Цікаву газету на
вихідні» ви вже передплатили.
Якщо ні — хутчіш звертайтеся до
листоноші або у відділення зв’язку.
Нині — останні дні передплати на
перший місяць 2021 року.
Будьте з нами! І будьте здорові!

ЦІКАВИЙ ФАКТ:
Порохівниця на фотозагадці — з
XVIII століття. Наша, козацька. Виготовлена зі шкіри, кістки, оксамиту і оздоблена срібними нитками.
Довжина — 31,5 см. Знаходиться в
Чернігівському історичному музеї
імені В. В. Тарновського. Належить
до великої козацько–гетьманської
колекції, яку зібрав Василь Васильович Тарновський–молодший
(1838 — 1899) — громадський і культурний діяч, аматор української
старовини, меценат, фундатор Музею українських старожитностей
(нині — Чернігівський історичний
музей). Він, як і його батько — Василь
Васильович Тарновський–старший
(1810 — 1866), дуже шанували Тараса Шевченка і допомагали видавати його твори, переховували вірші
Кобзаря, підтримували морально і
матеріально.

www.volyn.com.ua
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Аюмі Шибата: «Коли вирізаю сторінку за сторінкою,
я ніби створюю різні виміри і уявляю, що подорожую іншими світами».

Художниця створює свої шедеври у традиційній японській Гра світла і тіні нагадує взаємодію інь і янь,
техніці різання паперу, без використання олівця.
що підтримує рівновагу і гармонію світу.

«Будує» міста... з паперу
Надія АНДРІЙЧУК

она «будує» з паперу міста,
замки і чималі природні
ландшафти. Використовуючи десятки шарів матеріалу для
одного проєкту, вона створює фантастичні панорами з мініатюрних
будівель, хмар, окремих дерев і лісових масивів. Усе це здається ще
більш неймовірним і захопливим,
коли дізнаєшся, що художниця в
роботі над своїми шедеврами не
послуговується олівцем, бо вважає білий папір надто чистим, з

В

нього неможливо остаточно стерти лінії у разі помилки. Майстриня
просто уявляє тривимірну модель,
яку хоче створити, і починає різати. «Біле полотно символізує янь,
світло, а процес різання виражає
інь, тінь. Коли освітлюєш предмет,
також народжується тінь. Взаємодія інь і янь підтримує рівновагу
і гармонію світу, вона присутня у
всьому», — пояснює художниця.
За словами майстрині, вибір
матеріалу зовсім не випадковий.
Адже «камі» — японське слово на
позначення паперу — водночас
означає «бог», «божество», «дух».
За вченням синтоїзму (традиційної
народної релігії Японії (від «синто»
— «шлях богів»), що розвинулась
на основі первісних родоплемінних вірувань, де визначальним є
культ природи і предків), білий па-

пір вважається священним. Використовуючи його, Аюмі Шибата намагається через мистецтво вести

“

— Своєю творчістю
я хочу спонукати до
дискусії й усвідомлення
того, що потрібно
берегти світ, даний
нам згори, — зазначає
мисткиня.

діалог із людством про крихкість і
незахищеність нашого світу.
«Паперовий світ всередині
скла відображає мікросвіт, у якому
ми живемо, — Землю у Всесвіті та
інших вимірах. Композиції в нату-

Паперовий світ всередині скла відображає мікросвіт,
у якому ми живемо. Він потребує турботи і захисту.

ральному розмірі — то макросвіт,
що знаходиться поза нашим Всесвітом, невідомі світи. Своєю творчістю я хочу спонукати до дискусії
й усвідомлення того, що потрібно

берегти світ, даний нам згори», —
зазначає мисткиня.
За матеріалами
mymodernmet.com,
thisiscolossal.com, archidea.com.ua.
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У Франції за рішенням суду
виселяють жаб зі ставка
Зелені мешканці водойми голосно кумкають
і заважають людям спати
Мирослава СЛИВА

тавок у селі Гріньйоль площею 300 кв. м розташований
ці подружжя Анни
на ділянці
расів. Останта Мішеля Пешерасів.
ні дев’ять роківв пара судилася зі своїм сусідом
льфьоЖаном–Луї Мальфьожився,
ном. Той скаржився,
й пещо у шлюбний
кають
ріод жаби кумкають
і тріскотять до 633 дежає
цибел, що заважає
йому спати.
У 2020 році чося
ловікові вдалося
у, і
виграти справу,
их
тепер голосних
бтваринок потріб-

С

Cклав пан Андрій.

Незвичайні витвори мисткині
з японського міста Йокогама
Аюмі Шибати дивують
і захоплюють, а виставки
викликають справжній фурор

но переселити в інше місце. Суд
зобов’язав подружжя осушити
ставок і дав на це 90 днів. У разі
прострочення Пешерасам доведеться ззаплатити штраф.
Одн подружжя вирішило
Однак
заручи
заручитися
підтримкою екологічни активістів і розмістило
гічних
пе
петицію,
щоби врятувати
во
водойму
і його мешканців.
Ж
Жителі
села активно підписую документ, тож історія
сують
не закінчується. Петиція про
збереження місцевої екосистеми зібрала вже понад 96 тисяч підписів, і це
число постійно зростає.
Ота
Отакої!
Невже доведеться
переселятися сусіду Пешерасів?

ПОНЕДІЛОК, 28 ГРУДНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1
06.00 «ТСН-Тиждень»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00,
16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей 2020»
11.25, 13.15, 15.00 «Міняю
жінку»
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
20.15 «Чистоnews 2020»
20.20 Х/ф «САМ УДОМА - 2»
22.50 Х/ф «ЩОДЕННИК
БРІДЖИТ ДЖОНС»
(16+)

28 грудня – 3 січня

1+1, ІНТЕР, ТРК «УКРАЇНА», СТБ, ICTV,
НОВИЙ КАНАЛ, МЕГА, К-1, 2+2, ФУТБОЛ-1
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«Я ризикнула всім»: Ксенія Мішина пояснила, чому
у фіналі «Холостячки» обрала Олександра Еллерта
Фото holostyachka.stb.

«Мені було боляче читати
таку кількість токсичних
та образливих коментарів
на мою адресу лише тому, що
я пішла за велінням серця»
Лія ЛІС

«Холостячка» шоу, яке стало
одним з найбільш
рейтингових на
українському
телебаченні.
Щоправда,
фінальний вибір
головної героїні
не співпав з
очікуваннями
значної частини
глядачів.

ктриса відповіла на критику
глядачів, які залишилися незадоволені фіналом проєкту
«Холостячка». Нагадаємо, переможцем реаліті-шоу став 34-річний комік
та сценарист «Кварталу 95» Олександр
Еллерт, який уже двічі був одружений. Деякі коментатори назвали його
«інфантильним клоуном». Водночас
Ксенія Мішина зізналася, що пройшла

А

“

Взявши участь у проєкті,
я ризикнула всім, оголила
свою душу й пообіцяла
собі та вам чесну історію.

нелегкий шлях та була чесна з учасниками. Холостячка також підкреслила, що іскра між нею та Еллертом спалахнула ще на самому початку шоу.
«Взявши участь у проєкті, я ризик-

нула всім, оголила свою душу й пообіцяла собі та вам чесну історію. Це був
нелегкий шлях ні для кого з нас: ні для
мене, ні для чоловіків. Коли переповнюють емоції та почуття, а на кону
твоє життя, складно покладатися тільки на логіку, погодьтеся», — написала
Мішина.
За словами актриси, їй не раз доводилося приймати складні рішення.
«Проєкт показав мені одну важливу
річ: я самодостатня особистість, і чоловік для мене перш за все така ж
особистість. У мене лише одне жит-

тя і я живу чесно та з гордо піднятою
головою… Жінки, милі, ми повинні бути добрішими одна до одної.
Поки ви не дасте розуміння, кохання і поваги до інших, ви не зможете
дати це перш за все самі собі! Адже
щастя у вашому житті починається
з вас самих», — підсумувала зірка.
Інший претендент на перемогу, бізнесмен Олексій Тригубенко, з повагою
поставився до рішення актриси, хоча
не приховував: йому боляче від того,
що Мішина не прийняла його пропозицію.

ВІВТОРОК, 29 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, 16.45, 19.30
ТСН: «Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей 2020»
11.25, 13.15, 15.00 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
20.15 «Чистоnews 2020»
20.20 Х/ф «САМ УДОМА - 3»
22.20 Х/ф «ЩОДЕННИК
БРІДЖИТ ДЖОНС - 2:
МЕЖІ РОЗУМНОГО»
(16+)

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» 14:50, 15:40 «Речдок»
16:30, 21:00 «Речдок. Особливий
випадок» 18:00, 19:00, 03:05 Токшоу «Стосується кожного» 20:00
«Подробиці» 23:50 Т/с «Нехай
говорять» 04:55 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях

ІНТЕР

10.40 Реальна містика
12.45 Агенти справедливості
(12+)
14.45, 15.30 Історія одного
злочину (16+)
17.10 Т/с «Виклик» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.20 Т/с «Мама для
Снігурки» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.35 Х/ф «ДВА КАПІТАНИ»
09.35, 18.05 «СуперМама»
13.30, 14.50 Т/с «Слід» (16+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
19.05 «Таємниці ДНК» (16+)
20.15, 22.45 Х/ф «ДІВЧАТА»
23.00 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И»
ТА ІНШІ ПРИГОДИ
ШУРИКА»

05:00, 04:55 «Телемагазин»
05:30, 22:00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини 07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Інтером» 10:00,
18:00, 19:00, 03:05 Ток-шоу
«Стосується кожного» 10:55,
12:25 Т/с «Детектив Ренуар»
12:00 «Новини» 13:35 Х/ф
«АНЖЕЛІКА, МАРКІЗА
ЯНГОЛІВ» 15:50 «Чекай
на мене. Україна» 20:00
«Подробиці» 21:00 «Речдок.
Особливий випадок» 23:45
Т/с «Батьківський інстинкт»

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» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 23.20 Т/с «Все одно
тебе дочекаюсь» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.40 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»

06.40 Х/ф «ДВА КАПІТАНИ»
09.25, 18.05 «СуперМама»
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
14.50 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Детектор брехні» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Одне серце
на двох»

ICTV
05.10 Скарб нації
05.20 Еврика!
05.25 Служба розшуку дітей
05.30 Громадянська оборона
06.20 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Більше ніж правда
11.20, 13.15 Х/ф «ЖИВИМ
ЧИ МЕРТВИМ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 21.25 Т/с «Пес» (16+)
16.15 Х/ф «ПІСЛЯЗАВТРА»
(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
22.45 Т/с «Закляті друзі» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20 Вар’яти (12+)
10.50 Шалена зірка (12+)
12.50 Супер Топ-модель
по-українськи (16+)
15.00 Х/ф «ВАЛЬХАЛЛА:
РАНАРОК» (12+)
17.00 М/ф «Заплутана історія»
19.00 Х/ф «СНІГОВІ ПСИ»
21.00 Х/ф «БІЛИЙ ПОЛОН»
23.30 Х/ф
«АМЕРИКАНСЬКИЙ
ПИРІГ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
08:40, 01:45 Правда життя
10:15, 00:40 Речовий доказ
11:25 Сіяя: з нами у дику
природу 12:25 Суперчуття
13:25 Скептик 14:25,
19:55 Їжа богів 15:20
Бойовий відлік 16:20, 21:50
Неймовірні винаходи 17:20
Ігри імператорів 19:00
Легендарні замки Закарпаття

20:50 Повітряні воїни 22:40
Довідник дикої природи 23:40
Апокаліпсис. Перша світова
війна 02:50 Теорія змови

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Орел і Решка. Шопінг»
10.25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14.00, 22.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16.00 «Орел і Решка. На краю
світу»
18.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.30 Т/с «Опер за
викликом-4» (16+)
10.25 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
ШПИГУН» (16+)
12.15 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПОЛУДЕНЬ»
14.20 «Загублений світ»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Одеса» (16+)
23.35 Т/с «Кістки-8» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 10.00, 15.40,
21.25, 22.30 Топ-матч 06.10
Челсі - Ювентус (2012 /13).
Золота колекція Ліги чемпіонів
08.10 Лаціо - Інтер. Чемпіонат
Італії 10.15 Минай - Динамо.
Чемпіонат України 12.00
ПСЖ - Барселона. 1/8 фіналу
(2016/17). Золота колекція Ліги
чемпіонів 13.50 Барселона
- ПСЖ. 1/8 фіналу (2016/17).
Золота колекція Ліги чемпіонів
15.55, 22.45 Журнал «Man In
The Middle». 2 епізод 16.50
Наполі - Дніпро (2012 /13). Ліга
Європи УЄФА 18.40 Класичні
матчі Ліги чемпіонів 19.35
Ліверпуль - Боруссія (Д). 1/4
фіналу (2015/16). Ліга Європи
УЄФА 21.35 Класичні матчі
Ліги Європи 23.40 Нідерланди
- Італія. Ліга Націй УЄФА

СЕРЕДА, 30 ГРУДНЯ
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.45 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20 Вар’яти (12+)
09.20 Х/ф «ШКОЛА
СУПЕРГЕРОЇВ»
11.40 Х/ф «НЕРВ»
13.40 Хто зверху? (12+)
17.40, 19.00 Діти проти зірок
20.40 Х/ф «ПОКЛИК
ПРАЩУРІВ»
22.40 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)

МЕГА

06:00 Бандитський Київ 09:10,
01:50 Правда життя 10:15,
00:40 Речовий доказ 11:25 Сіяя:
з нами у дику природу 12:25
Суперчуття 13:25 Скептик
14:25, 19:55 Їжа богів 15:25
ICTV
Бойовий відлік 16:25, 21:50
05.00, 20.20 Громадянська
Неймовірні винаходи 17:25 Ігри
оборона
імператорів 19:05 Містична
06.50 Більше ніж правда
Україна 20:50 Повітряні воїни
07.40 Антизомбі
22:40 Довідник дикої природи
08.45 Факти. Ранок
23:40 Апокаліпсис. Перша
09.15, 19.20 Надзвичайні новини світова війна
10.10 Більше ніж правда 05.30
К-1
10.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»
(16+)
06.30 «TOP SHOP»
12.45, 15.45 Факти. День
08.00 М/с «Юху та його друзі»
13.25, 16.15 Х/ф «ЛЕДІ08.35 «Орел і Решка. Шопінг»
ЯСТРУБ»
10.15 Т/с «Мисливці за
16.25 Х/ф «РОБІН ГУД:
реліквіями»
ПОЧАТОК» (12+)
14.00, 22.00 «Орел і Решка.

Навколо світу»
16.00 «Орел і Решка. На краю
світу»
18.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00 Х/ф «ЗБИТОК» (16+)
08.05 Х/ф «РОБОКОП»
10.00 Х/ф «РОБОКОП-2»
12.15 «Загублений світ»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Одеса» (16+)
23.35 Т/с «Кістки-8» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 10.00, 15.40,
19.15, 21.25, 22.30 Топ-матч
06.10 Селтік - Барселона.
1/8 фіналу (2007 /08). Золота
колекція Ліги чемпіонів 08.10
Лаціо - Аталанта. Чемпіонат Італії
10.15 Олександрія - Дніпро-1.
Чемпіонат України 12.00 Реал Ювентус. 1/2 фіналу (2002/03).
Золота колекція Ліги чемпіонів
13.50 Ювентус - Реал. 1/2 фіналу
(2002/03). Золота колекція Ліги
чемпіонів 15.55 Класичні матчі
Ліги Європи 16.50 Валенсія Базель. 1/4 фіналу (2013/14). Ліга
Європи УЄФА 19.35 Реал - Інтер.
Ліга чемпіонів УЄФА 21.35
Журнал «Man In The Middle». 2
епізод 22.45 Класичні матчі Ліги
чемпіонів 23.40 Бельгія - Ісландія.
Ліга Націй УЄФА

1+1
06.00 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30
ТСН: «Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей 2020»
11.25, 13.15, 15.00 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
20.15 Х/ф «САМ УДОМА - 4»
22.05 Х/ф «ДИТИНА БРІДЖИТ
ДЖОНС» (16+)

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» 14:50, 15:40 «Речдок»
16:30, 21:00 «Речдок. Особливий
випадок» 18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20:00
«Подробиці» 23:50 Х/ф «ДВА
ІВАНИ» 03:15 М/ф «Дід Мороз
і Сірий Вовк» 03:30 М/ф
«Дванадцять місяців» 04:25
Х/ф «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ БІЛЯ
ДІКАНЬКИ»

УКРАЇНА
06.00, 10.40 Реальна містика
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
12.45 Агенти справедливості
(12+)
14.45, 15.30 Історія одного
злочину (16+)
17.10 Т/с «Виклик» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.20 Т/с «Виноград»
(12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.55, 08.15 Х/ф «ДВА
КАПІТАНИ»
09.35, 18.05 «СуперМама»
13.30, 14.50 Т/с «Слід» (16+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
20.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
22.45 Х/ф «НАЙЧАРІВНІША ТА
НАЙПРИВАБЛИВІША»

20.05, 21.25 Т/с «Пес.
Новорічний пес» (12+)
22.35 Х/ф «ГУДЗОНСЬКИЙ
ЯСТРУБ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20 Вар’яти (12+)
09.00 Х/ф «СНІГОВІ ПСИ»
11.00 Х/ф «БІЛИЙ ПОЛОН»
13.20 Хто зверху? (12+)
17.20, 19.00 Діти проти зірок
20.50 Х/ф «ТЕРНЕР І ХУЧ»
22.50 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ
ПЕС»

МЕГА

06:00, 02:55 Бандитська Одеса
08:55, 01:50 Правда життя
09:55, 00:40 Речовий доказ
11:05, 17:05 Сіяя: з нами у дику
природу 12:05, 18:05 Суперчуття
13:05 Скептик 14:05, 19:55
Їжа богів 15:05 Бойовий відлік
16:05, 21:50 Неймовірні
ICTV
винаходи 19:05 Містична Україна
20:50 Повітряні воїни 22:40
05.15 Громадянська оборона
06.55, 19.25 Надзвичайні новини Довідник дикої природи 23:40
Шокуючі істини
07.50, 09.15 Х/ф «ХОББІТ:
НЕСПОДІВАНА
К-1
ПОДОРОЖ» (12+)
06.30 «TOP SHOP»
08.45 Факти. Ранок
08.00 М/с «Юху та його друзі»
11.45, 13.15 Х/ф «ХОББІТ:
08.35 «Орел і Решка. Шопінг»
ПУСТКА СМОГА» (16+)
10.25 Т/с «Мисливці за
12.45, 15.45 Факти. День
реліквіями»
15.30, 16.15 Х/ф «ХОББІТ:
14.00, 22.00 «Орел і Решка.
БИТВА П’ЯТИ ВОЇНСТВ»
Навколо світу»
(16+)
16.00 «Орел і Решка. На краю
18.45, 21.05 Факти. Вечір
світу»

18.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ЗАБУТА
ЧАСОМ» (16+)
08.00 Х/ф «100 000 000 ДО
Н.Е.» (16+)
09.45 Х/ф «ІКАР» (16+)
11.20 Х/ф «ПОСИЛКА» (16+)
13.15 «Загублений світ»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Одеса» (16+)
23.40 Т/с «Кістки-8» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 10.00, 15.40,
21.25, 22.30 Топ-матч 06.10
Рома - Баварія (2014 /15). Золота
колекція Ліги чемпіонів 08.10
Ювентус - Наполі. Чемпіонат Італії
10.15 Львів - Зоря. Чемпіонат
України 12.00 Тоттенгем - Аякс.
1/2 фіналу (2018 /19). Ліга
чемпіонів УЄФА 13.50 Аякс Тоттенгем. 1/2 фіналу (2018 /19).
Ліга чемпіонів УЄФА 15.55, 21.35
Класичні матчі Ліги Європи 16.50
Динамо (К) - Партизан (2017
/18). Ліга Європи УЄФА 18.40
Журнал «Man In The Middle». 2
епізод 19.35 МЮ - Лейпциг. Ліга
чемпіонів УЄФА 22.45 Класичні
матчі Ліги чемпіонів 23.40
Франція - Хорватія. Ліга Націй
УЄФА

П’ЯТНИЦЯ, 1 СІЧНЯ 2021 РОКУ

ЧЕТВЕР, 31 ГРУДНЯ
1+1
06.00, 09.25 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
10.25 «Ніч хітів»
12.50 Х/ф «ДІАМАНТОВА РУКА»
14.50 Х/ф «САМ УДОМА»
16.55 Х/ф «САМ УДОМА - 2»
20.21 Новорічний Вечірній квартал
2020/ 2021
23.45 Новорічне привітання з Новим
2021 роком

ІНТЕР
05:30 «Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07:00 «Ранок з Інтером»
10:00 «Корисна програма» 11:30 Х/ф
«ПРИГОДИ ПАДДІНГТОНА» 13:10 Х/ф
«КАРНАВАЛЬНА НІЧ» 14:35 Х/ф «ІВАН
ВАСИЛЬОВИЧ ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
16:20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ УДАЧІ»
17:55 Х/ф «САМОГОННИКИ» 18:15
Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА ІНШІ ПРИГОДИ
ШУРИКА» 20:00 «Подробиці» 20:30
«Речдок. Новий рік» 21:30, 00:00 «Місце
зустрічі. Новий рік» 23:55 Новорічне
привітання Президента України 01:55
«На Інтері - Головна ялинка країни» 03:55
Х/ф «ПРИГОДИ ВЄРКИ СЕРДЮЧКИ»

УКРАЇНА
06.10 Зірковий шлях
07.00 Реальна містика
09.00, 15.00 Сьогодні
09.30 Шоу братів Шумахерів.
Новорічний дайджест
12.00, 15.20 Т/с «Вісімнадцятирічний
олігарх» (12+)
16.15 Т/с «Утікачі» (12+)
20.00 Новорічна ніч на каналі Україна
23.55 Привітання Президента України
В.Зеленського з Новим роком!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія»
07.35 «Звана вечеря» (12+)
15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ УДАЧІ»

17.45 Х/ф «САМОГОННИКИ»
18.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС І
НЕЗВИЧАЙНИЙ КРОС»
18.20 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА ІНШІ
ПРИГОДИ ШУРИКА»
20.15 Х/ф «ДІАМАНТОВА РУКА»
22.15 Х/ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
23.50 «Новорічне привітання
Президента України» В.О.
Зеленського

ICTV
05.20 Скарб нації
05.30 Еврика!
05.40 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
07.35 Х/ф «МИШАЧЕ ПОЛЮВАННЯ»
09.15 Т/с «Пес» (16+)
12.00 Т/с «Пес. Новорічний пес» (12+)
13.50 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-2: ПЕРШЕ
ПРИЗНАЧЕННЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-3: ЗНОВУ НА
НАВЧАННЯ» (16+)
18.30 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-4:
ГРОМАДЯНСЬКЕ
ПАТРУЛЮВАННЯ» (16+)
20.00 Дизель-шоу: До зустрічі Нового
року будь готовий! (12+)
23.55 Новорічне поздоровлення
Президента України

Правда життя 09:50, 00:40 Речовий
доказ 11:00, 17:00 Сіяя: з нами у дику
природу 12:00, 18:00 Суперчуття 13:00
Скептик 14:00, 19:50 Їжа богів 15:00
Бойовий відлік 16:00, 21:50 Неймовірні
винаходи 19:00, 05:50 Містична Україна
20:50 Повітряні воїни 22:40 Довідник
дикої природи 23:40 Шокуючі істини
03:05 Жертви краси 03:55 Прокляття
відьом 04:55 Органи на експорт

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Орел і Решка. Шопінг»
10.25 М/ф «Таємна місія Санти»
11.50 М/ф «Ніко: Шлях до зірок»
13.20 М/ф «Ніко 2»
14.50, 22.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15.40 «Орел і Решка. На краю світу»
18.50 «Орел і Решка. Дива світу 2»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.25 «Загублений світ»
13.45 Х/ф «ЕРА ДИНОЗАВРІВ» (16+)
15.20 Х/ф «ПІВТОРА ШПИГУНА» (16+)
17.25 Х/ф «МІФІКА: ЗАВДАННЯ ДЛЯ
ГЕРОЇВ» (16+)
19.20 Т/с «Майже рай» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00, 10.00, 15.40 Топ-матч
06.10 Арсенал - Порту (2008 /09).
Золота колекція Ліги чемпіонів 08.10
НОВИЙ КАНАЛ
Рома - Ювентус. Чемпіонат Італії 10.15
06.00 Хто зверху? (12+)
Десна - Рух. Чемпіонат України 12.00
08.05, 10.00 Kids’ Time
Барселона - Ліверпуль. 1/2 фіналу
08.10 М/ф «Мадагаскар 2»
(2018/19). Ліга чемпіонів УЄФА 13.50
10.05 М/ф «Мадагаскар 3»
Ліверпуль - Барселона. 1/2 фіналу
12.00 М/ф «Заплутана історія»
(2018/19). Ліга чемпіонів УЄФА 16.00
13.50, 17.00 Вар’яти (12+)
Огляд 1-ї половини сезону. Чемпіонат
20.00 М/ф «Крижане серце»
Італії. Прем’єра 16.55 Реал - Шахтар.
22.00 Х/ф «ЧАКЛУНКА» (16+)
23.50 Новорічне привітання Президента Ліга чемпіонів УЄФА 18.40 Журнал Ліги
чемпіонів 19.35 Севілья - Інтер. Фінал
України Володимира
(2020/19). Ліга Європи УЄФА 21.45
Зеленського
Огляд групової стадії. Ліга Націй УЄФА
МЕГА
22.40 ПСЖ - Баварія. Фінал (2019/20).
Ліга чемпіонів УЄФА
06:00 Бандитський Київ 08:20, 01:50

СУБОТА, 2 СІЧНЯ
1+1
05.30, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06.00 «Життя відомих людей 2020»
10.00 «Світ навиворіт»
13.25, 15.45, 18.00, 20.15
Новорічний Вечірній квартал
23.15 «Світське життя»

ІНТЕР
05:10 Х/ф «ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ»
07:00 М/ф «Дівчинка та зайці» 07:10
Х/ф «САНТА І КОМПАНІЯ» 09:00
«Готуємо разом. Домашня кухня»
10:00 «Корисна програма» 11:00
Х/ф «ЗИМОВИЙ ЗАМОК» 12:40
Т/с «Заради кохання я все зможу!»
16:20 Х/ф «КОХАННЯ З ПЕРШОГО
ПОГЛЯДУ У ВІДНІ» 18:10 Х/ф
«КОХАННЯ З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ
В ІНДІЇ» 20:00, 02:10 «Подробиці»
20:30 Х/ф «КОХАННЯ З ПЕРШОГО
ПОГЛЯДУ В ЛАПЛАНДІЇ»
22:20 «Новорічний концерт Хору
Турецького» 00:10, 04:50 Х/ф
«ЗАМІЖ У НОВИЙ РІК» 02:40
«Орел і Решка. Дива світу» 03:30
Х/ф «ЦЕ Я»

УКРАЇНА

05.55 Т/с «Копи на роботі» (12+)
07.45 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
09.20 Х/ф «НЕВДАХИ»
11.00, 22.25 Дизель-шоу (12+)
13.35 Х/ф «ГУДЗОНСЬКИЙ
ЯСТРУБ» (16+)
15.20 Х/ф «ДЕВ’ЯТЬ ЯРДІВ» (16+)
17.00 Х/ф «ДЕВ’ЯТЬ ЯРДІВ-2»
(16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ» (16+)
20.50 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-2: ПЕРШЕ
ПРИЗНАЧЕННЯ» (16+)

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 М/ф «Том і Джеррі та чарівник
з країни Оз»
13.20 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
СМЕРТЕЛЬНІ РЕЛІКВІЇ
1» (16+)
16.10 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
СМЕРТЕЛЬНІ РЕЛІКВІЇ
2» (16+)
19.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧНІ ЗВІРІ І
ДЕ ЇХ ШУКАТИ» (12+)
21.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧНІ
ТВАРИНИ: ЗЛОЧИНИ
ГРІНДЕЛЬВАЛЬДА» (12+)

1+1
05.10 «Світське життя. 2020»
06.40 Концерт «Весна»
08.05 Концерт «Super-Puper»
09.45 Концерт «Королева ночі»
11.45 Х/ф «ЧОРНИЙ ЛИЦАР»
13.40 Х/ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
15.30 Новорічний Вечірній квартал
2020 / 2021
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20.15 Вечір прем’єр з Катериною
Осадчою
22.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
23.55 Х/ф «ТІЛЬКИ ДИВО»

09.50 Х/ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
11.35 Т/с «Спіймати Кайдаша» (16+)
23.25 «За два кілометри до Нового
року»

ICTV

05.20 Скарб нації
05.30 Еврика!
05.35 Т/с «Копи на роботі» (12+)
07.25 М/ф «У пошуках Жар-птиці»
08.35 М/ф «Ілля Муромець і
Соловей-розбійник» (16+)
09.55 М/ф «Добриня Микитич і Змій
Горинич» (16+)
11.10 М/ф «Олешко Попович і
Тугарин Змій» (16+)
12.30 М/ф «Іван Княженко і Сірий
ІНТЕР
Вовк» (16+)
05:00 М/ф «Астерікс і таємне зілля» 14.05 М/ф «Іван Княженко і Сірий
06:15 Х/ф «ТАТО НА РІЗДВО» 07:50
Вовк-2» (16+)
Х/ф «ПОДОРОЖ ДО РІЗДВЯНОЇ
15.15 М/ф «Три богатирі на далеких
ЗІРКИ» 09:10 Х/ф «ПІДМІНА НА
берегах» (16+)
РІЗДВО» 11:10 Х/ф «САНТА І
16.30 Дизель-шоу (12+)
КОМПАНІЯ» 13:00 «Місце зустрічі.
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
Новий рік» 17:40 Х/ф «СІМ’ЯНИН»
20:00, 02:35 «Подробиці» 20:30 Х/ф 22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕПОЛОХ
У МАЛОМУ КИТАЇ» (16+)
«КОХАННЯ З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ
У ВІДНІ» 22:20 «На Інтері - Головна
НОВИЙ КАНАЛ
ялинка країни» 01:05 Х/ф «ЦЕ Я»
06.00 Вар’яти (12+)
03:05 «Орел і решка. Дива світу»
03:50 Х/ф «СОРОЧИНСЬКИЙ
09.00, 11.00 Kids’ Time
ЯРМАРОК»
09.05 М/ф «Красуня і чудовисько»
11.05 М/ф «Відважна»
УКРАЇНА
13.00 Х/ф «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ:
ХРАНИТЕЛІ ПЕРСНЯ»
07.50 Новорічна ніч на каналі Україна
16.20 Х/ф «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ:
11.20 Т/с «Утікачі» (12+)
ДВІ ВЕЖІ» (16+)
15.10 Т/с «Родина на рік» (12+)
20.00 Х/ф «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ:
19.00 Сьогодні
20.00 Х/ф «РОДИНА НАПРОКАТ»
ПОВЕРНЕННЯ КОРОЛЯ»
22.00 Т/с «Вісімнадцятирічний
(16+)
олігарх» (12+)

СТБ
05.10 Х/ф «СНІГОПАД»
06.45 Т/с «Коли ми вдома»
06.55 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07.55 Х/ф «ДІАМАНТОВА РУКА»

МЕГА

06:00 Бандитська Одеса 08:10,
00:45 Містична Україна 09:00, 18:30
У пошуках істини 09:50 Скептик
10:50 Речовий доказ 12:00, 22:45
Їжа богів 12:55 Бойові кораблі 14:45
Справжні багатства Землі 16:30

Довідник дикої природи 21:00
Титанік: загадка розгадана 23:45
Сіяя: з нами у дику природу 01:35
Підроблена історія

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Орел і Решка. Шопінг»
10.35 М/ф «Мауглі дикої планети»
12.15, 17.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15.00 «Орел і Решка. Дива світу 2»
18.10 Х/ф «ІЗ ДЖУНГЛІВ У
ДЖУНГЛІ»
20.10 Х/ф «ЛЮБІТЬ КУПЕРІВ»
(16+)
22.10 Х/ф «ПОГАНИЙ САНТА» (18+)

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
08.05 «Загублений світ»
13.00 Х/ф «І ГРИМНУВ ГРІМ» (16+)
14.55 Х/ф «МІФІКА: ТЕМНОСИЛ»
(16+)
17.00 Т/с «Майже рай» (16+)
21.35 Х/ф «ВІТРЯНА РІКА» (16+)
23.35 Х/ф «ВБИВСТВО - НЕ
КАЗКА» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Баварія - Севілья. Суперкубок
УЄФА 2020 08.35 Динамо - Ворскла.
Фінал (2019/20). Кубок України
11.35 Огляд 1-ї половини сезону.
Чемпіонат Франції 12.00 ФРН - СРСР.
Фінал (1972) Класичні матчі ЄВРО
13.50 Шахтар - Реал. Ліга чемпіонів
УЄФА 15.40, 21.25, 22.30 Топ-матч
15.55 Журнал Ліги Європи 16.50
Україна - Іспанія. Ліга Націй УЄФА
18.40 Огляд групової стадії. Ліга
Націй УЄФА 19.35 Ференцварош
- Динамо (К). Ліга чемпіонів УЄФА
21.35 Журнал Ліги чемпіонів 22.45
Огляд 1-ї половини сезону. Чемпіонат
Італії 23.40 Німеччина - Іспанія. Ліга
Націй УЄФА

НЕДІЛЯ, 3 СІЧНЯ
К-1

1+1

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.35 «Ух ти show»
09.10 «Орел і Решка. Шопінг»
11.10 Х/ф «ІЗ ДЖУНГЛІВ У
ДЖУНГЛІ»
13.10 Х/ф «ЛЮБІТЬ КУПЕРІВ»
(16+)
15.10 «Орел і Решка. Навколо світу»

05.15, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06.00 «Життя відомих людей»
09.00 «Лото-Забава»
09.30 «Світ навиворіт»
13.50 Х/ф «САМ УДОМА - 5»
15.40 Х/ф «САМ УДОМА - 4»
17.30 Х/ф «САМ УДОМА - 3»
20.15 Х/ф «ТРИ ГОРІШКИ ДЛЯ
ПОПЕЛЮШКИ»
22.00 Х/ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
23.50 Концерт «Світське життя. 15
років»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.30 «Джедаі 2019»
09.05 «Джедаі 2020»
10.05 «Загублений світ»
13.05 Х/ф «МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ У
ВЕГАСІ» (16+)
15.00 Х/ф «МІФІКА: НЕКРОМАНТ»
(16+)
16.55, 21.40 Х/ф «СЕК’ЮРІТІ»
(16+)
19.00 Х/ф «ТРИ ДНІ НА ВТЕЧУ»
(16+)
23.30 Х/ф «КРИВАВИЙ ОРЕЛ»

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 18.40,
19.25 Топ-матч 06.10 Ман Сіті 07.30 Реальна містика
Тоттенгем. 1/4 фіналу (2018 /19).
10.00 Т/с «Діда Мороза не існує»
Ліга чемпіонів УЄФА 08.10 Наполі
13.50, 15.20 Т/с «Німа» (16+)
- Аталанта. Чемпіонат Італії 10.15
15.00, 19.00 Сьогодні
Олімпік - Олександрія. Чемпіонат
17.50, 20.00 Т/с «Незабута» (12+)
України 12.00 Нідерланди - СРСР
22.45 Т/с «Здрастуй, сестро»
(1988) Класичні матчі ЄВРО 13.50
Реал - Інтер. Ліга чемпіонів УЄФА
СТБ
МЕГА
15.55 Огляд групової стадії. Ліга
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06:00 Бандитський Київ 07:45,
06.00 «Неймовірна правда про зірок» 00:40 Містична Україна 08:40, 18:15 Націй УЄФА 16.50 Ліверпуль - Наполі
(2010/11). Ліга Європи УЄФА 18.55
12.20 Х/ф «НОВОРІЧНИЙ ЯНГОЛ» У пошуках істини 09:35 Скептик
Чемпіонат Італії. Передмова до туру.
14.15 Т/с «Одне серце на двох»
10:35 Речовий доказ 11:45, 22:40
Прем’єра 19.35 МЮ - ПСЖ. Ліга
18.00 «Хата на тата» (12+)
Їжа богів 12:40 Бойові кораблі 14:30 чемпіонів УЄФА 21.25 Огляд 1-ї
22.35 Х/ф «ЗИМОВИЙ СОН»
Титанік: загадка розгадана 16:15
половини сезону. Чемпіонат Італії
Довідник дикої природи 21:00 101
22.15 Огляд 1-ї половини сезону.
ICTV
річ, що змінила світ 23:40 Сіяя: з
Чемпіонат Франції 22.45 Класичні
05.40 Скарб нації
нами у дику природу 01:35 Гордість матчі Ліги чемпіонів 23.40 Швеція 05.50 Еврика!
Португалія. Ліга Націй УЄФА
України

ІНТЕР
06:50 М/ф «Як козаки у хокей грали»
07:05 Х/ф «ПІДМІНА НА РІЗДВО»
09:00 «Готуємо разом» 10:00 «Інше
життя» 12:00 Х/ф «СІМ’ЯНИН»
14:20 Х/ф «КОХАННЯ З ПЕРШОГО
ПОГЛЯДУ В ЛАПЛАНДІЇ» 16:10 Т/с
«Детектив Ренуар» 18:15, 20:30 Т/с
«Випробування невинуватістю» 20:00
«Подробиці» 22:20 Концерт «Стас
Михайлов. Народний Корпоратив»
00:15 «Речдок»

УКРАЇНА
07.00, 19.00 Сьогодні
08.00 Реальна містика
10.10 Х/ф «РОДИНА НАПРОКАТ»
12.00 Х/ф «ВЕСІЛЬНА СУКНЯ» (12+)
14.10 Т/с «Лабіринт» (16+)
18.00, 20.00 Фантастична ніч на каналі
Україна
22.00 Концерт Олі Полякової
23.50 Т/с «Все одно тебе дочекаюсь»
(12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 «Неймовірна правда про зірок»
08.05 Т/с «Ми більше ніж я» (12+)
11.45 Х/ф «ЗНАХАР»
14.15 «СуперМама»
18.00 «Хата на тата» (12+)
22.05 Х/ф «КОЛЬЄ ДЛЯ СНІГОВОЇ

БАБИ»
23.50 Х/ф «ШЛЯХ КРІЗЬ СНІГИ»
(12+)

ICTV
05.40 Скарб нації
05.50 Еврика!
06.00 Факти
06.25 Т/с «Копи на роботі» (12+)
08.10 Х/ф «ЛЕДІ-ЯСТРУБ»
10.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
12.30 Х/ф «РОБІН ГУД: ПОЧАТОК»
(12+)
14.30, 22.05 Дизель-шоу (12+)
16.50 Х/ф «ДЖУНІОР» (12+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-3: ЗНОВУ НА
НАВЧАННЯ» (16+)
20.40 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-4:
ГРОМАДЯНСЬКЕ
ПАТРУЛЮВАННЯ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 М/с «Том і Джеррі»
08.00 Діти проти зірок
09.35, 11.35 Kids’ Time
09.40 М/ф «Крижане серце»
11.40 Х/ф «ЧАКЛУНКА» (16+)
13.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧНІ ЗВІРІ І ДЕ
ЇХ ШУКАТИ» (12+)
16.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧНІ
ТВАРИНИ: ЗЛОЧИНИ
ГРІНДЕЛЬВАЛЬДА» (12+)
19.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ТРОЛІВ»
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ТРОЛІВ: У
ПОШУКАХ ЗОЛОТОГО
ЗАМКУ»
23.00 Х/ф «РЕТЕЛЬ І ГЕНЗЕЛЬ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:00,
00:45 Містична Україна 08:50, 18:25 У
пошуках істини 09:40 Скептик 10:40
Речовий доказ 11:50, 22:45 Їжа богів
12:50 Бойові кораблі 14:40 101 річ,
що змінила світ 16:25 Довідник дикої
природи 17:25 Земля: сили природи

21:00 Справжні багатства Землі 23:45
Сіяя: з нами у дику природу 01:35 Війна
всередині нас

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.35 М/ф «Ніко: Шлях до зірок»
10.10 М/ф «Ніко 2»
11.30 М/ф «Мауглі дикої планети»
13.10 «Орел і Решка. Навколо світу»
23.50 Х/ф «МАШИНА ЧАСУ В
ДЖАКУЗІ» (18+)

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.30 «Джедаі 2019»
07.55 «Загублений світ»
12.30 Х/ф «ДЕНЬ, КОЛИ ЗЕМЛЯ
ЗУПИНИЛАСЬ» (16+)
14.15 Х/ф «МІФІКА: ЗАЛІЗНА
КОРОНА» (16+)
16.10 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ» (16+)
17.55 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-2» (16+)
19.50 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-3» (16+)
21.35 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-4» (16+)
23.10 Х/ф «ТАВРО» (18+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 10.00, 11.15, 15.40,
18.45, 21.25 Топ-матч 06.10 Мілан Реал (2010/11). Золота колекція Ліги
чемпіонів 08.10 Інтер - Мілан. Чемпіонат
Італії 10.20 Журнал «Man In The Middle».
3 епізод. Прем’єра 11.30 Чемпіонат
Італії. Передмова до туру 12.00 Ірландія
- СРСР (1988) Класичні матчі ЄВРО
13.50 МЮ - Лейпциг. Ліга чемпіонів
УЄФА 15.55 LIVE. Аталанта - Сассуоло.
Чемпіонат Італії 17.55 Журнал «Man
In The Middle». 3 епізод 18.55 LIVE.
Беневенто - Мілан. Чемпіонат Італії
20.55 Огляд 1-ї половини сезону.
Чемпіонат Франції 21.40 LIVE. Ювентус
- Удінезе. Чемпіонат Італії 23.40 Україна
- Німеччина. Ліга Націй УЄФА

Що віщують зорі
Гороскоп на 28 грудня — 3 січня 2021 року
ОВЕН. Навіть якщо ви дуже зайняті,
не варто ігнорувати спілкування з новими
людьми.Ці знайомства стануть вам у пригоді. Усяка спроба подумати про майбутнє буде виливатися в мрії про відпочинок
у комфортній обстановці, однак поки будувати такі плани марно. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — субота.
ТЕЛЕЦЬ. Якість життя залежатиме
тільки від вас. Якщо керуватимете ситуацією, то зможете звернути гори. Але варто стримати амбіції й уникати конфліктів
з начальством. Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
БЛИЗНЮКИ. У вас з’явиться можливість для максимально успішної реалізації задуманого. Кохана людина готова
здійснити будь-яке ваше бажання. Тиждень обіцяє неповторні, а часом навіть
дивовижні події. Саме зараз варто спробувати змінити те, що вас не влаштовує. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — середа.
РАК. Ваша особиста активність може
бути пов’язана з якимись партнерськими
зобов’язаннями. Не варто сумніватися
у власних силах, повірте, цього разу ви
зможете втілити в життя свої амбіційні
задуми. Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
ЛЕВ. Ви відчуєте легкість і спокій, піде
в минуле багато чого з того, що вас дратувало. Доведеться проявити терпіння,
щоб уникнути конфліктів з колегами.
У вихідні не приймайте поспішних рішень, зосередьтеся, оцініть ситуацію,
і тільки після цього дійте. Сприятливий день —
п’ятниця, несприятливий — субота.
ДІВА. Навчіться контролювати ситуацію, бачити перспективу на роботі й
в особистому житті. Краще зараз поступитися, зате потім виграти. Не виключені радикальні зміни у вашому власному
будинку. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — п’ятниця.
ТЕРЕЗИ. Надзвичайно продуктивний
і радісний період. Хоча вам знадобиться обережність у прийнятті рішень. Ви
можете багато чого добитися в плані
кар’єри. В особистому житті не варто
вносити у стосунки хаос і суєту. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — понеділок.
СКОРПІОН. Ви завоюєте успіх і популярність. Вам запропонують підвищення
по службі, ви одержите великий гонорар. В особистому житті вам потрібно
зробити маленький подвиг в ім’я кохання.
Вдалий час практично у всіх відношеннях. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Ваші плани обіцяють бути
оптимальними. Зберігайте спокій, безцеремонна поведінка, крик і агресія повинні бути повністю виключені, інакше
можливі незворотні наслідки. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — субота.
КОЗЕРІГ. Улюблена робота може стати джерелом якщо не великих доходів,
то життєвих сил. При дрібних невдачах
не падайте духом й намагайтеся добитися своєї мети. Через самовпевненість ви
ризикуєте загнати себе в глухий кут. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — середа.
ВОДОЛІЙ. Можливі перевантаження
на роботі. Цей час важливий для вас, він
може змінити ваше майбутнє як у кращу,
так і в гіршу сторону. Вам принесе щиру
радість зустріч зі старими друзями. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — вівторок.
РИБИ. Фортуна може посміхнутися
вам, хоча ситуація, як і раніше, непроста.
Варто задуматися про майбутні свята.
Вас можуть спокушати привабливою діловою пропозицією, від якої буде нелегко
відмовитися. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — понеділок.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

l

«Поки що вистачає
на тазик олів’є!»
Цей салат якось непомітно став своєрідним атрибутом
новорічного застілля. І хоча щороку з’являються все нові
й нові рецепти найрізноманітніших оригінальних закусок,
цей кулінарний довгожитель, названий на честь одного з
представників славетної французької династії кухарів, не втрачає
популярності. Хоча, ніде правди діти, певний час страва перестала
бути святковою, вважалася немодною, більше того – уособлювала
такий собі моветон, ознаку поганого смаку. Але вона поживна і
смачна, тож і нині до новорічного столу ми готуємо салат, відомий
за ім’ям вельмишановного пана Олів’є. Ну а для тих, хто прагне йти
в ногу з часом, запропонуємо закуски-новинки
САЛАТ З ІСТОРІЄЮ
Не кожен кулінар може похвалитися, що страву названо на його честь
і споживають її упродовж століть. А от ім’я Люсьєна Олів’є – автора
суперпопулярного в колишньому СРСР салату – увічнене саме так
Він походив зі знаної у Франції родини кухарів Олів’є, відомої завдяки винайденому на початку XIX століття рецепту майонезу. Люсьєн Олів’є, молодший із трьох братів,
ще юнаком поїхав на заробітки в Москву, де поважали французьку кухню. Він відкрив
ресторан «Ермітаж» – «шикарний заклад», завсідниками якого стало столичне панство,
комерсанти-іноземці, багате купецтво. Не оминали його професори університету, веселилися студенти на Тетянин день.
Молодий кухар, родина якого прославилася соусом, передусім пропонував клієнтам
саме його під назвою «майонез із дичини». Туди входили філе рябчиків і куріпок, перекладені пластами желе з бульйону, по краях тарелі – варені ракові шийки та шматочки
язика. Додавалося трохи фірмового соусу провансаль, а гірка картоплі з корнішонами і
скибочками яєць за задумом автора призначалася для краси. Та якось Олів’є зауважив: деякі клієнти їли страву, попередньо змішавши все ложкою. Наступного дня обурений таким
кулінарним невіглаством француз змішав усі компоненти, полив соусом і подав у такому
вигляді. Так народився знаменитий салат, і публіка в «Ермітаж» ходила вже «на олів’є».
Кухар тримав його приготування в секреті, інгредієнти соусу змішував у таємній кімнаті. Та хіба ж заховаєшся? Спершу складові, а потім і особливості процесу стали відомі
широкому загалу. До салату входили м’ясо рябчиків, телячий язик, чорна ікра, листя
салату, раки, пікулі, свіжі огірки, каперси, варені яйця.
Мало яка страва може похвалитися такою живучістю: вціліти під час революції, пережити соціалізм і втриматися за нового капіталізму. У 1930-х шеф-кухар ресторану «Москва» Іван Іванов, який стверджував, що працював замолоду в самого Олів’є, відновив
рецепт салату, замінивши «ідеологічно невитриманого рябчика на робітничо-селянську
курку, викинувши всілякі незрозумілі дрібниці на кшталт каперсів і пікулів», і назвав
«Столичним»...
У добу соціалізму олів’є «позбувся» дорогих продуктів, які були дефіцитом. І якщо
ракові шийки, язик, горошок і майонез ще хтось якось міг «дістати», то про існування каперсів і французького винного оцту багато хто взагалі не здогадувався. Та й вміст м’ясних
продуктів у страві значно спростився порівняно з первинним рецептом. Найпростіший
радянський варіант містив яйця, варену ковбасу, картоплю, мариновані огірки, зелений
горошок та майонез.
«Постійну прописку» отримала й цибуля, яку колись вважали загострою для цієї
страви. А майже в кожної господині з’явилася «родзинка», що вирізняє саме її олів’є: хтось
додає яблука, хтось – суміш м’ясних продуктів (курятину, варену ковбасу, шинку), ще інші
використовують замість майонезу сметану з гірчицею.
І хоч за століття інгредієнти салату майже повністю змінилися, страву й тепер готують
і в дорогих закладах, і для домашнього застілля.

АНЕКДОТИ ДО ТЕМИ

У фейсбуці відкрився сезон
обм іну рец епта ми виш укан их
святкових салатів. Але на Новий
рік все одно всі роблять олів’є...
:) :) :)
Не розумію, чому салат називають французьким ім’ям Олів’є?
Судячи з інгредієнтів, це максимум «Валєра».
:) :) :)
Грецький салат, що простояв
близько тижня в холодильнику,
не псується, а стає античним.
:) :) :)
Вчи тель ка зада ла дод ому
підготувати невелику розповідь
про Цезаря. П’ятеро дітей із класу
в деталях розповіли, як приготувати салат.
:) :) :)
Господині на замітку: у новорічні салати не додавайте сухариків: вони дряпають обличчя.

Фото foodandmood.com.

І ТРАДИЦІЙНИЙ, І ОСОБЛИВІ
«КЛАСИЧНИЙ»
Інгредієнти: 2 варені рябчики, 1 варений телячий язик, 100 г чорної ікри, 200 г листя салату;
25 варених раків (або 1 великий відварений омар,
або 1 банка омарів); 0,5 банки пікулів, 2 свіжі огірки; 100 г каперсів; 5 яєць; для заправки — 400 мл
рафінованої оливкової олії, 2–3 свіжі яєчні жовтки, 1 ст. л. винного оцту, 1 ст. л. гірчиці, 0,5 ст. л.
цукру, сіль до смаку.
Приготування. Всі інгредієнти дрібно нарізати, змішати. Приготувати майонез: жовтки
збити з гірчицею, поступово підливаючи олію. Як
тільки суміш побіліє, влити половину норми оцту,
не припиняючи додавання олії. Коли вже буде використано 2/3 олії, всипати половину цукру (щоб
можна було відрегулювати за бажанням смак кінцевого продукту) та трохи солі. Додати залишок
олії, скуштувати. За необхідності досипати цукру,
якщо замало кислоти — можна додати трішечки соку лимона. Заправити готовим майонезом
салат.
З ЯБЛУКАМИ
Інгредієнти: 200 г вареної курятини, 6 картоплин, 3 морквини, 2 цибулини, 2 мариновані
огірки, 1 солодке яблуко, 3 яйця, 1 скл. зеленого
горошку, 200 мл майонезу, сіль, чорний перець,
зелень.
Приготування. М’ясо, варені моркву, картоплю, яйця, мариновані огірки, очищене від шкірки яблуко дрібно нарізати, додати консервований
горошок, сіль, перець за смаком, заправити майонезом. Перемішати й викласти гіркою в салатницю, прикрасити гілочками кропу й петрушки.

Фото lady.tochka.net

ПО-СХІДНОМУ
Інгредієнти: 300 г білого курячого м’яса,
4 картоплини, 100 г зеленого горошку, 200 г маринованого винограду, 5 варених яєць, зелень
петрушки, майонез, сіль.
Приготування. М’ясо зварити в підсоленій
воді й покраяти соломкою. Дрібно нарізати кубиками картоплю і яйця. Продукти змішати, додати
посічену петрушку, горошок і виноград. Посолити
й заправити майонезом до смаку.
ВЕГЕТАРІАНСЬКИЙ
Інгредієнти: 1 авокадо, 2 свіжі огірки, 200 г
креветок (варених або консервованих), 4 яйця,
1 апельсин, 1 морквина, 200 г консервованого
горошку, майонез.
Приготування. Яйця і моркву відварити. Покраяти огірки, авокадо, моркву і яйця кубиками.
Дрібно нарізати креветки. Додати горошок, посолити і заправити майонезом. Зверху прикрасити
салат очищеною м’якоттю апельсина.

ДЛЯ ТИХ, ХТО НЕ ЛЮБИТЬ ОЛІВ’Є
САЛАТ «НІЖНІСТЬ»

Страва цілком відповідає своїй назві, і дуже важливо
не переборщити з перцем. Можливо, навіть краще
замінити його на менш гострі спеції – скажімо, карі
або куркуму
Інгредієнти: 300 г шинки, 200 г твердого сиру, 4 варені
яйця, 1 цибулина (не гірка), зелень кропу і петрушки (1 пучок), майонез, сіль, чорний перець – за смаком.
Приготування. Шинку і сир покраяти соломкою. Яйця
Фото vkusnoo.com.ua
і цибулю порізати дрібними кубиками, зелень посікти. Зсипати всі складники в миску, посолити, поперчити, заправити майонезом і добре вимішати.
Прикрасити на свій смак.

«НОВОРІЧНА ЯЛИНКА»

Навіть звичні салати хочеться оформити до свята
якось по-особливому, з родзинкою
Інгредієнти: 400 г печериць, 4 яйця, 300 г напівкопченої
ковбаси, 400 г вареного курячого філе, 1 банка консервованої кукурудзи, пучок зелені, 150 г майонезу, 100 г сметани.
Приготування. Печериці обсмажити на олії до золотистого кольору. Круто зварені яйця натерти. Філе й ковбасу дрібно
нарізати, додати кукурудзу і трохи посіченої зелені. ЗаправиФото cook-tuday.com
ти салат сметаною і майонезом, але щоб не був надто рідким.
Злегка утрамбовуючи ложкою, викладасти на пласку тарілку у формі високого конуса. Притрусити зеленню, прикрасити шматочками моркви, кукурудзою, гранатом, горішками тощо.
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Батько витатуював собі велику
«родиму пляму», як у сина
Житель Канади Дерек Пру 30 годин набивав собі татуювання, що має
такий же вигляд, як родима пляма у Дерека Пру-молодшого (на фото)

“

Марія ЛЕЛЕКА

аким чином він хотів підтримати сина, який вважає,
що через велику пляму він
не такий, як усі. Батько зауважив
щось недобре, коли прийшов з
малим у басейн, де хлопчик відмовлявся зняти футболку, чого
раніше не було. «Він завжди пи-

Т

Подумав, що малий почав соромитися,
а тому вирішив зробити собі таку саму,
щоб мій син не відчував себе білою вороною.

шався своєю родимою плямою,
але зараз я помітив, як він постійно намагається її прикрити. Подумав, що малий почав соромитися,
а тому вирішив зробити собі таку

саму, щоб мій син не відчував себе
білою вороною», — розповів чоловік в інтерв’ю.
Дерек–молодший не підозрював про те, що задумав батько, поки

__________________________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру,
не зазначається суб’єктом господарювання)

20209116568
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання
та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Планованою діяльністю є нове будівництво
АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв
та пасажирів, та АГЗП в с. Оконськ Маневицького р–ну Волинської обл на земельній ділянці
площею 0,4 га. Територіальні альтернативи не
розглядаються.
Зберігання РМП — у 4–х підземних резервуарах ємністю по 20 м3 кожний, резервуар на аварійний злив –10 м3, для СВГ — один підземний
резервуар ємністю 20 м3. Пропускна здатність по
РМП 250 авто/добу, по СВГ 100 авто/добу. Річний
обсяг реалізацій по РМП 2170 м³/рік, СВГ 1400 м³/
рік. Режим роботи 365 днів на рік.
(загальні технічні характеристики, у
тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої
діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУД МАРК» ЄДРПОУ 40253879. Юридична
адреса: 02152, м. Київ, вул. А. Бучми, буд. 5, тел.
067-505-82-85.
(повне найменування юридичної особи, код
згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків
та офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

паспорті), місцезнаходження юридичної особи
або місце провадження діяльності фізичної
особи — підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує
проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів
Волинської ОДА, відділ оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Поштова
адреса: 43027 м. Луцьк, Київський майдан, 9. Телефони: (0332) 74 01 32, (0332) 77 82 32; е–mail: eco@
voleco.voladm.gov.ua. Контактна особа — Козлюк
Руслан Володимирович.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про
провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу
на довкілля
Рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видає Державна архітектурно–будівельна інспекція України відповідно до
Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності».
Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не
передбачають встановлення (затвердження) змін
у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням
про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту
9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).
(вид рішення про провадження планованої
діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає
його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля, включаючи інформацію про час і

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

Дерек Пру–старший: «Я щасливий, коли бачу усмішку сина».

вони знову не прийшли в басейн.
Хлопчина знову не хотів знімати
футболку, аж раптом його тато зняв
одяг, під яким була така сама велика «родима пляма». Після цього малий уже не вагався. «Це те, що дійс-

місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше
35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві
оголошення) та надання громадськості доступу
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку
з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь–які зауваження або пропозиції, які, на її
думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у
тому числі в електронному вигляді) та усно під
час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані
після встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться —
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться —
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або
уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої доступної інформації щодо
планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів
Волинської ОДА, відділ оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. 43027
м. Луцьк, Київський майдан, 9, Телефони: (0332) 74
01 32, (0332) 77 82 32; е–mail: eco@voleco.voladm.
gov.ua. Контактна особа — Козлюк Руслан Володимирович.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

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

но вплинуло на його повсякденне
життя, даючи зрозуміти, що він не
єдина людина з такою великою
відміткою. Тепер це назавжди. Я щасливий, коли бачу його усмішку», —
розповідає батько.

7. Уповноважений центральний орган або
уповноважений територіальний орган, до
якого надаються зауваження і пропозиції, та
строки надання зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів
Волинської ОДА, відділ оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. 43027
м. Луцьк, Київський майдан, 9, Телефони: (0332) 74
01 32, (0332) 77 82 32; е–mail: eco@voleco.voladm.
gov.ua. Контактна особа — Козлюк Руслан Володимирович.
(зазначити найменування органу, поштову
та електронну адресу, номер телефону
та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення,
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо
планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності на 285 аркушах.
(зазначити усі інші матеріали, надані
на розгляд громадськості, зазначити іншу
екологічну інформацію, що стосується
планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності — з 28.12.2020 р.
Оконська сільська рада за адресою: 44603,
Волинська обл., Маневицький р–н, с. Оконськ,
вул. Молодіжна, 3а. Контактна особа — Ярута
Петро Мойсейович, тел. (3376) 9-64-21.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУД МАРК». Адреса: 44603, Волинська
обл., Маневицький р–н, с. Оконськ, вул. Київська, 6, тел. (096)128-75-84, (067)510-37-53; е–mail:
s.soloduha@brsm-nafta.com. Контактна особа —
Солодуха Сергій Степанович.
(найменування підприємства, установи,
організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами,
контактна особа)

Друк офсетний. Обсяг – 4 друковані аркуші
Передплатний індекс: 60307
Реєстраційний номер
КВ № 22953-12853Р 06.10.2017 р.

Віддруковано: Поліграфічне видавництво «А-Прінт»
ТОВ «Дім», м. Тернопіль. Тел.: (0352)52-27-37,
(067) 352-18-51, сайт www.a-print.com.ua
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l ЖИТТЯ, ЯК СЕРІАЛ

l СПОРТ

Фото pixabay.com.

Навіть Кройф, Зідан і
Ван Бастен не потрапили в основу
Фото francefootball.fr.

«Підкажи, як далі бути? Пошли розраду і відповідь».

«Поможи, рідненька,
я не знаю, як далі жити!»

На жаль, разом на поле вони змогли вийти лише в уяві журналістів.

Петро ПАС

Д

о першої Dream Team
увійшли: Лев Яшин (СРСР),
Паоло Мальдіні (Італія),
Франц Бекенбауер (ФРН), Кафу
(Бразилія), Хаві (Іспанія), Лотар Матеус (ФРН), Пеле (Бразилія), Дієго
Марадона (Аргентина), Криштіану Роналду (Португалія), Роналдо
(Бразилія) і Ліонель Мессі (Аргентина).

“

ффон (Італія), Карлос Альберто
(Бразилія), Франко Барезі (Італія), Роберто Карлос (Бразилія),
Андреа Пірло (Італія), Франк Райкард (Нідерланди), Зінедін Зідан
(Франція), Альфредо Ді Стефано
(Аргентина — Колумбія — Іспанія), Гаррінча (Бразилія), Роналдіньо (Бразилія) і Йохан Кройф
(Нідерланди).
Склад третьої команди: Мануель Нойер (Німеччина), Філіп
Лам (Німеччина), Серхіо Рамос
(Іспанія), Пауль Брайтнер, Йохан
Нескенс, Діді (Бразилія), Мішель
Платіні (Франція), Андрес Іньєста
(Іспанія), Тьєрі Анрі (Франція),
Джордж Бест і Марко Ван Бастен
(Нідерланди).

НАША ДОВІДКА:

До команди-мрії
не потрапив жоден
українець, навіть
володарі «Золотого
м’яча» Олег Блохін
(1975), Ігор Бєланов
(1986) і Андрій
Шевченко (2004).

Справді, не гравці, а інопланетяни. Хоча і друга команда
не менш потужна, і третя. Шкода, що до них не потрапив жоден
українець, навіть володарі «Золотого м’яча» Олег Блохін (1975),
Ігор Бєланов (1986) і Андрій Шевченко (2004).
До
складу
збірної
№ 2 увійшли: Джанлуїджі Бу-

« Fra n ce
Football» —
бітижневий
(виходить
у вівторок
і п’ятницю)
французький журнал,
який вручає
«Золотий
м’яч». Нагорода була заснована
головним редактором «France
Football» Габріелем Ано, який
попросив своїх колег проголосувати за найкращого гравця
в Європі 1956 року. Першим
володарем призу став англієць Стенлі Метьюз із «Блекпула». Цьогоріч «France Football»
у зв’язку з пандемією коронавірусу вирішив не вручати «Золотий м’яч».

А FIFA НАЗВАЛА НАЙКРАЩИМ
У 2020 РОЦІ ПОЛЯКА
ЛЕВАНДОВСЬКОГО!
Він випередив мегазіркових
аргентинця Ліонеля Мессі і португальця Кріштіану Роналду.
32-річний нападник збірної
Польщі і німецької «Баварії» Маріуш Левандовський (на фото)
визнаний найкращим футболістом світу за версією FIFA. У сезоні-2019/2020 він у складі мюнхенського клубу виграв усі можливі
трофеї: чемпіонат і Кубок Німеччини та Лігу чемпіонів. У новому сезоні «Баварія» вже здобула Суперкубок УЄФА та Суперкубок Німеччини.
З початку сезону 2019/2020 Левандовський забив 73 голи у 64 матчах.
Найкращим воротарем року
став Мануель Нойер (Німеччина,
«Баварія»), а нагорода найкращому
тренеру року теж дісталася німцеві — Юргену Клоппу, який тренує
вер
англійський «Ліверені
пуль». Приз імені
ша
Ференца Пушкаша
за найкрасивіший гол
вручено півден-нокорейському
легіонеру англійського «Тоттенгема» Сон Хин Міну,
який с творив
вр
справжній шедевр
у матчі із «Бернлі».
Фото fifa.com
fifa.com.

Авторитетне видання
France Football назвало
найкращих футболістів
усіх часів, сформувавши
з них три «команди-мрії»

ВІДЕО ЦЬОГО
ГОЛА МОЖНА
ПОБАЧИТИ
НА НАШОМУ
САЙТІ VOLYN.
COM.UA.

Авто мчало крізь ніч
невідомо куди. Петро з усіх
сил натискав педаль газу,
навіть не усвідомлюючи
того. По щоках текли
сльози. «Як далі жити?
Як?» — волала душа. Він
і сам не знав, куди саме
прямує. Хотілось утекти
від себе, від своїх думок,
стерти з пам’яті заплакане
обличчя дружини і німий
докір у її очах
Анна КОРОЛЬОВА

«ЩО Б НЕ СТАЛОСЬ,
ПРИХОДЬ ДО МЕНЕ…»
Отямився, озирнувся довкола. Ніяк не міг зрозуміти,
де це він, хоч місцевість і видалась знайомою.
— Це ж треба! — ніжно погладив кермо авто. — Ти бачив,
конику, куди мене привіз? А я думав, що й дорогу забув сюди!
Вийшовши з авто, вдихнув
на повні груди повітря, просочене спогадами дитинства. У голові одразу ж прозвучав голос
бабуні:
— Ти ж знаєш, що я завжди буду з тобою, синку? Що б
не сталось, приходь до мене,
я з усіх сил буду тобі допомагати.
Як же йому зараз не вистачало бабуні. Здається, якби

обійняв свою рідненьку, усе б
минулось. Не бриніли б у вухах
слова професора, забув би сповнені відчаю і німого докору очі
дружини.
— Поможи, ріднесенька, —
шепотів, обіймаючи пам’ятничок із фото бабуні. — Підкажи,
як далі бути? Пошли розраду
і відповідь. Я не знаю, як далі
жити! Бабуню, допоможи! —
благав, зрошуючи сльозами холодний граніт.
Він і сам не пам’ятає, скільки
отак стояв. Врешті, геть знесилений, почав поволі повертатись
до авто. Сумно! Майже усіх, кого
пам’ятав ще молодими і здоровими, бачив ось тут уже на фото.
Скільки ж він тут не був? Хто ж
узагалі залишився у рідному
селі?
— Петре, ти? — почув знайомий голос.
До нього прямувала його
Оксана. Скільки ж він її не бачив? Здається, востаннє — коли
вона проводжала його на службу. П’ятнадцять років минуло.
Вона все така ж гарна, а в його
душі і досі живе образа за її вчинок.
— До бабуні приїхав? Давно
тебе тут не було! — дивилась
своїми блакитними очима у саму
душу. — Посивів, а все такий же
гарний. Ходімо, я тебе нагодую
і кавою пригощу.
Закінчення на с. 6

Усміхніться!
:)):)):))
П’яний чоловік вночі йде
по вулиці. Його зупиняє поліцейський:
— Куди йдеш?
— Іду слухати лекцію про
шкоду алкоголізму.
— О третій ночі? Хто ж тобі
її буде читати?
— Моя дружина і
теща.

:)):)):))
— В яких органах найбільше
паразитів?
— У державних.
:)):)):))
— Тату, — запитує перед
сном маля. — А чому в тебе всі
казки починаються по-різному:
«У далекому царстві» або «Жили-були», а закінчуються всі однаково: хр-р-р-р?

