«Маєте допомогти моїй
мамі, бо я не хочу їхати
в те задрипане село…»
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на вих ідні
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Породілля,
в якої
коронавірус
уразив
95% легень,
повернулась
до своїх
6 дітей
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l О ЧАСИ! О ЗВИЧАЇ!

»
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В останню секунду
Олексій встиг
накрити собою
бойового товариша.
Всі осколки прийняв
на себе і загинув
миттєво.

Дмитро Кваша: «Звучить
З
абсурдно,
б
але поліція не побачила в афері складу злочину».

У батька загиблого на Донбасі воїна вкрали з банку
300 тисяч гривень, нарахованих за смерть сина
71-річний пенсіонер із Миколаєва Дмитро Кваша про це
дізнався випадково, коли прийшов міняти карточку. Виявилося,
що гроші на рахунок аферистів перевів не хто-небудь, а…
працівники Державної виконавчої служби. Пізніше з’ясувалося,
що зробили вони це за рішенням суду, якого насправді ніколи
не було. До того ж у місті, яке потерпілий ніколи не відвідував

Наталка ЧОВНИК

ГРОШІ ЗНЯЛИ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ
ПРО ЯКЕСЬ ДТП, ХОЧА ПЕНСІОНЕР
НІКОЛИ НЕ МАВ МАШИНИ
Син Дмитра і Ольги Кваші Олексій загинув 7 липня 2015 року поблизу селища
Луганське Бахмутського району на Донеччині. Він отримав смертельне поранення,

рятуючи побратима. Олексію Кваші було 38
років, у рідному Миколаєві його знають як
художника і дитячого поета. Приїхавши із
зони АТО в останню коротку відпустку, він
презентував свою книгу в міській дитячій
бібліотеці. А потім знову вирушив на Схід,
де в його бліндаж влетіла міна, і в останню
секунду встиг накрити собою бойового товариша. Всі осколки прийняв на себе і загинув
миттєво.

Закінчення на с. 5
Фото dw.com.

Перша дитина «з пробірки»
Луїза Браун сама вже
народила двох малюків
с. 7
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ
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Україна колядує і…
протестує
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Зеленський: «А я у горах!»

Фото pravda.com.ua.

Цими днями очільник
нашої держави відпочивав
у Буковелі, куди прибув на
вертольоті
ін катався на лижах і фотографувався із відвідувачами курорту.
Причому робив це без маски, за
що отримав добрячу порцію критики, адже в Україні почався посилений
карантин. Багато хто у соцмережах
також нагадав, що кататися на лижах
Зеленський поїхав саме у роковини
збиття українського літака під Тегераном. Коли 8 січня 2020–го сталася
ця катастрофа, Президент також був
відсутній на Банковій — подався в
утаємничене турне Оманом.
Тим часом голову Конституційного Суду Олександра Тупицького
застукали на відпочинку в Арабських
Еміратах. На курорт, за даними пресслужби Конституційного Суду, він
витратив майже 250 тисяч гривень.
Втім, може собі дозволити — його
офіційна зарплата у грудні становила
430 тисяч гривень.
Але Володимир Зеленський

На відміну від Арнольда, Дональд не зумів пройти
випробування владою та славою.

Шварценеггер назвав Трампа
«найгіршим президентом
в історії»

В

«Він провалився як лідер», — заявив «залізний Арні»

А

А маску хай вдягають лохи...

теж не бідує. У цьому році видатки
на його утримання, тобто оплату
літаків, гвинтокрилів, відпусток,

Переплутав? Обіцяв
знизити тарифи,
а насправді
підвищив
На початку минулої зими
Володимир Зеленський у «відосику»
заявив, що його команда знайшла
«цікаве рішення, яке дасть змогу
наступної зими (тобто, цієї. — Ред.)
зменшити тарифи на тепло майже
наполовину»
е точно буде не за ваші кошти», —
пообіцяв тоді Президент. Однак з
1 січня 2021 року тарифи не зменшились, а зросли. І на газ, і на світло. Зокрема, за електрику за перші 100 кВт/год. тепер
доведеться платити не 90 копійок, як раніше,
а 1,68 грн за кіловат.
Така «шокова терапія» викликала масові
протести в Україні із перекриттями доріг і навіть спробою блокування мостів, як це було у
Миколаєві. Влада зреагувала, і в Зеленського
пообіцяли розібратись — підготувати «план
антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів».
Хочеться сподіватися, що зараз уже не
збрешуть, як рік тому.

«Ц

ктор зазначив, що штурм будівлі конгресу в США нагадав
йому про єврейські погроми в Німеччині за часів Адольфа Гітлера. «Нападники не просто розбили вікна Капітолію (місце, де засідає конгрес. — Ред.), вони зруйнували ідеї,
які ми вважали цілком зрозумілими», — заявив Шварценеггер.
Тим часом після штурму Капітолію прихильниками Трампа
6 січня, внаслідок якого загинуло 4 людини, конгрес США розпочав процес імпічменту щодо чинного глави держави, попри
те, що на посаді він перебуватиме лише до 20 січня.
Як відомо, Дональд Трамп заявив, що не визнає результатів виборів, закликав своїх прихильників до боротьби,
телефонував із погрозами губернатору Джорджії і вимагав
у нього «знайти голоси», тобто діяв, як якийсь самодур і диктатор, адже президентські вибори в США відбулись вільно і
без порушень.
Обрали на свою голову американці самозакоханого клоуна–мільярдера і тепер не знають, як його спекатись…

проживання на держдачах, кортежів тощо, зросли на 40% —
до 1 млрд 244 млн гривень.

Четверта дружина
Віктора Павліка оголосила
про вагітність
55–річний співак іще раз стане татусем
а первістка від артиста чекає його четверта дружина Катерина, якій 26 років. Радісною новиною вона поділилася в Instagram. «Новий етап нашого життя. Це щастя. Це
безкінечна любов», — написала Катя. Як відомо, пара побралася
влітку минулого року.
У попередніх шлюбах у співака народилися сини Олександр
і Павло та дочка Христина. Павло, який кілька років боровся з
онкологічним захворюванням, пішов із життя торік влітку.

Н

Майже половина Києва —
це дерева
Столиця України посіла 100–те місце в рейтингу
найзеленіших міст світу
ого склала компанія HUGSI, проаналізувавши 155 міст із
60 країн. Досліджували розміри, пропорції, стан і розподіл зелених насаджень у районах міст. Результати підтверджували супутниковими знімками.
Отже, згідно з рейтингом, частка зелених насаджень у Києві
становить 44%, 40% з яких — дерева, а 4% — трава.
А перші 5 місць рейтингу виглядають так: 1. Шарлотт
(штат Північна Кароліна, США). 2. Дурбан (Південно–Африканська Республіка). 3. Вільнюс (Литва). 4. Дортмунд (Німеччина).
5. Краків (Польща).

Й
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l ПРЯМА МОВА
Максим СТЕПАНОВ, міністр охорони здоров’я,
сказав, що в українців було достатньо часу,
иленого
щоб підготуватися до посиленого
карантину:

Катерина зізнається, що загалом хоче народити коханому
трьох дітей.

«

Я вважаю, що до цих 16 днів,, які ми відвели на карантин, була можливість
вість підготуватися. Що таке підготуватися?
тися? Точно
можна було розрахувати, яка кількість
ількість нових шкарпеток або футболок потрібна
бна
людині на цей час. Якщо ви їх не купили
завчасно, то це можна зробити через інтернет.
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l «РАБИ НЕ МИ!»

Де у нас найменше автокатастроф
і хто збирає найбільше картоплі і пшениці?

Зліпив снігову
бабу з вусами —
на 15 діб у тюрму!

Видання «Слово і Діло» дослідило, які рекорди
встановила кожна область України в 2020 році. До
вашої уваги найцікавіші з них
Слава ДІЛО,
slovoidilo.ua

інницька область. Саме тут зібрали найбільший урожай картоплі (1,9 млн т) та цукрового буряку
(1,7 млн т).
У Волинській області вже кілька років поспіль виділяються найбільші посівні
площі під врожай тритикале — гібриду
пшениці та жита.
Дніпропетровська область посіла
перше місце за обсягом капітальних інвестицій, які склали 35,1 млрд грн. Якщо розкинути цю суму на одну особу, то на кожного жителя області припадає 11 тис. грн
капіталовкладень.
Оскільки область промис лова,
то не дивно, що на кінець 2020 року вона
має найбільші обсяги експорту товарів
(на 6,2 млрд грн).
Уже кілька років поспіль саме на Дніпропетровщині зводять найбільшу кількість домашніх сонячних електростанцій
або домашніх СЕС. Загалом в регіоні вже побудували 3 776 домашніх сонячних станцій.

В

найбільшу кількість опорних шкіл —
80 навчальних закладів.
На Львівщині найкраще впоралися
з освоєнням коштів дотації на утримання
корів. Загалом 50 фермерських господарств одержали 6,5 млн грн на утримання 1 296 корів.
Миколаївська область тішить найбільшим збором урожаю ячменю, який
становив 838 тис. т.
Одеська область створила найбільше об’єднаних територіальних громад —
91 ОТГ.
Полтавська область відзначилася
тим, що виробила найбільше молока —
681,3 тис. т.
Рівненська область стала лідером
в опрацюванні звернень громадян щодо
COVID-19 за єдиним всеукраїнським номером 0–800–60–20–19.
У Тернопільській області зафіксували
найшвидші терміни проведення тестування на наявність COVID-19. Середня тривалість тестування становить 0,8 дня.
Херсонська область традиційно отримала найбільший врожай овочів (1,2 млн т)
та рису (37,9 тис. т).
Хмельницька область встановила рекорд із найбільших посівних площ під сою
(131,5 тис. га) та квасолю (6,4 тис. га).
Чернігівська область зібрала найбільший урожай кукурудзи — 3,9 млн т.

Житомирська область відзначилася
в кількох напрямках. У регіоні зібрали найбільший урожай вівса (97,9 тис. т) та гречки
(18,3 тис. т).

“

Фото korespondent.net.

l ЗНАЙ НАШИХ!

На кожного жителя
Дніпропетровської області
припадає 11 000 гривень
капіталовкладень.

У Закарпатській області відремонтовано найбільше доріг у рамках програми
«Велике будівництво». Загалом протягом
року встигли відновити близько 300 км
доріг.
У Запорізькій області зібрали найбільший урожай гороху — 120,2 тис. т.
На Київщині практично 9 із 10 мешканців уже мають декларації із сімейними
лікарями — такий документ підписали
88,9% усіх мешканців області.
Кіровоградська область створила

Українці, не здумайте ліпити зелених!

У Білорусі відкрили
адміністративне провадження
на жителя Гомельського району,
який зліпив у власному дворі
«політичного» сніговика — а-ля
Лукашенко і написом «Живе
Білорусь» (на фото)
Василь КІТ

к повідомляє білоруська редакція Радіо Свободи, незважаючи
на те, що снігова скульптура швидко розтанула, її встиг сфотографувати
один із сусідів і повідомив правоохоронцям. Ті й склали адміністративний
протокол на… сніговика, звинувативши
його в несанкціонованому пікеті. Чоловік
зліпив фігуру ще 24 грудня. Через кілька
днів, коли снігова баба вже розтанула,
додому до білоруса прийшов дільничний
міліціонер, показав йому фото сніговика
і адміністративний протокол. Тепер за несанкціонований пікет чоловіку загрожує
15 діб арешту або штраф.
Тим часом у Білорусі люди почали масово ліпити сніговиків, схожих на «президента» країни Олександра Лукашенка.
Вусаті снігові баби теж стали символами
боротьби проти узурпації влади Олександром Лукашенком.

Я

2 745 місць
3,6% відносно 2019 р.

Найбільша кількість
новостворених
місць у дитсадках

Найвищий показник індексу с/г продукції
Чернігівська

3,9 млн т

Найбільші посівні
площі під врожайй
Рівненська
тритикале

228,27 бала
(із 342 можливих)
Лідер рейтингу
євроінтеграції «Євромапа
України-2»

681,3 тис.т

Найбільший
збір врожаю
кукурудзи

3 тис. га
Житомирська

Найбільше
виробництво молока
Сумська

18,3 тис.т
Найбільший збір
врожаю гречки

Київська

Харківська

261,6 км
Львівська

Тернопільська

Полтавська

Хмельницька
Черкаська
Вінницька

Найбільше
відремонтованих доріг
у рамках програми
«Велике будівництво»

З
Закарпатська

Найменша
заборгованість
із зарплат

0,8 дня
Найшвидші терміни
проведення тестування
явні
вність
стьь COVID-19
COVVID
CO
VIID-19
199
на наявність

Але… не бути священником

Найбільший обсяг
капітальних інвестицій

Дніпропетровська

Наталка ЧОВНИК

Херсонська

91 ОТГ

Найбільша
кількість об’єднанихх
територіальнихх
д
громад

Перша область в Україні,
в якій у 2020 році розроблене ландшафтне планування
територій для їхнього поліпшення та відновлення

Побудовано та
реконструйовано:
5 шкіл, дитсадків, стадіонів
Лідер реалізації програми
«Велике будівництво»

Запорізька

Миколаївська
Одеська

3,9 млн грнн

Папа Римський
дозволив жінкам
проводити літургію

35,1 млрд грн

Донецька

Найбільші
посівні площі
під врожай сої

Лідер за рівнем забезпечення
госпітальної бази

за даними відкритих джерел
станом на 29.12. 2020 року.

Кіровоградська

131,5 тис. га

21,2% забезпечення
на 10 тис. населення

Інфографіку створено

Чернівецька

Найбільший збір
урожаю картоплі

l ОТАКОЇ!

Найменша
кількість ДТП
Луганська

1,9 млн т

ІваноФранківська

300 км

Найбільше
введено
в експлуатацію
доріг

792

838 тис. т

120, 2 тис. т
Найбільший збір урожаю гороху

Найбільший
збір врожаю
ячменю

80 шкіл
Найбільша кількість опорних шкіл

* Без урахування м. Києва,
тимчасово окупованих АР Крим
та зони проведення ООС

1,2 млн т
Найбільший збір врожаю
овочів відкритого грунту

ерховний понтифік Франциск зробив нововведення до Канонічного
права, дозволивши жінкам читати
священні тексти, прислуговувати біля вівтаря та давати причастя.
Водночас у Ватикані наголосили, що
це рішення аж ніяк не є «висвяченим служінням», тобто жінка досі не може стати
священником у католицтві.
В указі під назвою Spiritus Domini (Дух
Господній) Франциск розповів, що прийняв рішення після богословських роздумів. За його словами, багато єпископів
з усього світу заявили, що зміни необхідні
для задоволення «потреби часу».

В
Інфографіка slovoidilo.ua
.

Лідер в опрацюванні
звернень громадян
щодо COVID-19 за єдиним
ним
всеукраїнським номером
ром
м Волинська
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l ПОЛІТИКА
Фото kvartal95.com.

У Європі вакцинацію розпочали
всі держави, крім України
У понеділок, 11 січня, щеплювати від коронавірусу стали навіть
жителів маленької Албанії, яка не є членом ЄС
Фото bbc.com.

Петро МАКАРУК
А народ «ржав» зі спущених штанів і голосував за гумориста.

Скандальний номер
із роялем був… вкрадений
Одну з найпопулярніших
комедійних сценок
за участю Володимира
Зеленського «Брати
Цицько», герої якої нібито
грають на музичному
інструменті пенісами,
студія «Квартал 95»
запозичила. До того ж без
згоди авторів оригінальної
ідеї
Василина СМЕТАНА

асправді автори номера — комічний дует The
Freaking Brothers. Вони

Н

виконують причинними місцями композиції «Chopsticks»,
«Хабанера» і «Хава Нагіла».
І роблять це вже не одне десятиліття. Про дует в інтернеті мало інформації, є лише
кілька відео з їхніми виступами. На одному з них «Брати»
ще молоді, а на іншому, від
2007 року, вже доволі літні.
Тобто цілком можливо, що номеру вже справді дуже багато
літ.
Нагадаємо, аналогічна сценка кварталу (що характерно,
з тими ж музичними композиціями) була вперше представлена
в 2016 році.
Фото youtube.com.

я країна отримала
500 000 доз від американської фармацевтичної компанії Pfizer. Певну кількість вакцини
буде надано Косову, для імунізації
медичних працівників.
Варто зазначити, що більшість
європейських країн, у тому числі сусіди України, вже розпочали
процес щеплення свого населення.
Скоро долучиться і Молдова, якій
Румунія надасть до 200 тисяч доз
вакцини зі своєї квоти у ЄС.

Ц

Цікаво, чи знає сам Президент Зеленський, коли у нас розпочнеться
щеплення?

КОМЕНТАРІ
Вікторія СЮМАР,
народний депутат
від фракції «Європейська Солідарність»:
«Не знаю, чи
усвідомлює Зеленський
і його оточення, але його самоусунення (це, здається, називається
«відпочинок») у той час, коли він
мав займатися головним — забезпечити вакцинування українців, —
це і є реальна оцінка його бездарного правління».
Сергій ТАРАН,
директор Міжнародного інституту
демократій:
«За версією
української влади,
аби перемогти коронавірус, т р е б а

не вакцинувати населення, не підтримувати бізнес, не облаштовувати лікарні, а заборонити продаж
побутової хімії, одягу і лампочок.
Боже, бережи Україну і народ, який
обрав собі це Велике непорозуміння!»
Віктор УКОЛОВ,
політолог:
«Я не можу собі
уявити, щоб Ангела Меркель під час

“

набагато більше, ніж в Україні. Або,
наприклад, Еммануель Макрон
поїхав на Куршевель. Їх би просто
розірвала всередині країни їхня
громадськість, адже це немислимо. Пандемія, у країні провалена
вакцинація, а Президент їде відпочивати. Мало того, що їде, а він цим
хизується, показує, як без маски катається. Та Бог з нею, навіть із тією
маскою. Гадаю, що в такий час Президент має бути без відпочинку.

Я не можу собі уявити, щоб Ангела Меркель під
час пандемії поїхала кататися на лижах.

пандемії поїхала кататися на лижах.
Хоча лижних курортів у Німеччині

Він повинен працювати 24 години
на добу».

l КРИМІНАЛ
Ось хто перший додумався до такого «шедевру»…

l ПРЯМА МОВА
Євген КОМАРОВСЬКИЙ, відомий лікар,
ікар, який
був ВІП-агітатором за Володимира Зеленського
енського
під час виборів, визнає, що Президентт бездіє,
бо на нього є компромат:

«

»

Володимир Олександрович поводиться так
не тому, що йому так хочеться, а тому що в ко-гось у руках — «Кощеєве яйце». Компромат?
Так, поза всяким сумнівом.

Цікава
ГА З Е ТА
на вихідні

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

Медика розстріляли з автомата
Калашникова у нічному клубі
У розважальному закладі
Дубна 8 січня перебувало
кілька компаній. Близько
другої години один зі сп’янілих
відпочивальників почав
поводити себе неадекватно
та агресивно. Як наслідок —
між двома групами на вулиці
виникла сутичка та бійка
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Ірина ПАСІЧНИК

-річний зачинщик конфлікту, отримавши незначні тілесні ушкодження, поїхав на своєму авто Toyota
Land Cruiser. За кілька хвилин
повернувся, як кажуть свідки,
з автоматом Калашникова та ви-

34

E-mail: tsikava.gazeta@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com
Телефонуйте: у приймальню – (0332) 72-38-94,
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стрілив у 23-літнього молодика.
Близько 25 осіб, які перебували
біля закладу, розбіглися, тож ніхто
більше не постраждав. Утікаючи
на своєму позашляховику, убивця протаранив одну з припаркованих автівок та в’їхав у стіну.
Залишивши машину, зник. Медики «швидкої» лише констатували
смерть свого колеги — фельдшера Руслана Самолюка. Правоохоронці розшукують зловмисника
та застрерігають: він має при собі
зброю.
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l ЛЮДИНО, ДЯКУЮ ТОБІ!

У батька загиблого на Донбасі воїна
вкрали з банку 300 тисяч гривень,
нарахованих за смерть сина
Закінчення. Початок на с. 1
Наталка ЧОВНИК

атьки Олексія після смерті сина отримали від держави 300 тисяч гривень. Свої гроші Дмитро Кваша не
чіпав — вони кілька років лежали на рахунку в ПриватБанку. Планував залишити
їх онукам. Але коли звернувся в установу
для заміни карточки, з’ясував, що коштів
немає, причому давно. Виявилося, їх забрала виконавча служба Заводського
району, але не Миколаєва, де вони проживають, а міста Кам’янське (колишній
Дніпродзержинськ) Дніпропетровської
області. Гроші зняли за рішенням суду
про якесь ДТП, в якому нібито був винен
пенсіонер, хоча той ніколи не мав навіть
машини.
Пізніше з’ясувалося, що ніякої аварії
насправді не було. І що це не помилка,
а справжнісінька афера. Виявилося, що
в грудні 2018 року у виконавчу службу
Заводського району в місті Кам’янське
прийшла жінка, представилася Марією
Піскун, принесла виконавчий лист із
реквізитами, де було сказано, що за рішенням суду (номер рішення був) Дмитро Кваша повинен виплатити їй 270
тисяч гривень. Виконавча служба перерахувала гроші.
Батько загиблого звернувся у виконавчу службу Миколаєва. Там йому спочатку намагалися довести, що він винен і
рішення суду було. Та коли співробітники
зайшли у відповідні реєстри, виявилося,
що документ під таким номером дійсно
існує, але стосується зовсім інших людей
та іншого предмета розгляду. Начальник
цієї служби сказав, що сам дуже здивований. І порадив пенсіонеру звернутися
до адвоката.

Б

«СЛІДЧИЙ НАВІТЬ НЕ ЗАВДАВ
СОБІ КЛОПОТУ ПОШУКАТИ ТУ САМУ
МАРІЮ ПІСКУН, НА РАХУНОК ЯКОЇ
ПІШЛИ КОШТИ»
Дмитро Кваша так і зробив. Звернувся до адвоката Миколаївської обласної
асоціації учасників бойових бій Євгена
Федорова, який тут же подав заяву в поліцію. Однак правоохоронні органи не
побачили в тому, що відбулося, складу
злочину, тож слідчий закрив провадження через рік, а справу здав в архів.
Євген Федоров через суд добився
відновлення розслідування. Він розповідає, що формально кримінальна справа
відкрита, тільки ніхто нею не займається.
Досі немає підозрюваних. Слідчий навіть
не завдав собі клопоту пошукати ту саму
Марію Піскун, на рахунок якої пішли
гроші. У виконавчому листі була вказана
її адреса, але коли за нею приїхали, виявилося, що будинку з таким номером
немає. На його місці пустир. Ніхто ніякої
Марії Піскун не знає. Це ще раз доводить,
що такої людини, швидше за все, не існує.
То невже будь–хто з вулиці може принести в Державну виконавчу службу підро-

І на Миколаївщині «виглядають» наше видання.

«Газети — пережиток?
Це мене бісить!»
Син віддав своє життя за Україну, а батько став жертвою шахраїв,
яких, судячи з усього, держава навряд чи покарає.

блений виконавчий лист і просто так по
ньому отримати гроші від іншої людини?
Виходить, що справді так.
— Цікаво, що жінка, яка назвалася
Марією Піскун, приходила у виконавчу
службу двічі, — розповідає Євген Федоров. — Спочатку принесла виконавчий
лист, а потім ще вносила уточнення в свої
банківські реквізити. Напевно, у злочинців є спільники в банку, з допомогою
яких отримали точні дані Дмитра Кваші
— ім’я, по батькові, ідентифікаційний
номер, номер його рахунку. Вони також
дізналися, що власник кілька років не
чіпав грошей. Якби Дмитро Кваша активно користувався коштами, можливо,
злочинці не наважилися б на таку аферу.
Але тут вони добре знали, що 300 тисяч
лежать вже кілька років і їх зникнення
не одразу помітять. Так воно і вийшло.

“

Відповідь на запитання,
чому виконавчі дії
відбулися таємно від
боржника, мусять дати
правоохоронні органи.

Аферисти все розрахували до копійки:
270 тисяч було переведено на рахунок
невідомої жінки, ще 27 тисяч — в дохід
держави у вигляді виконавчого збору.
У виконавчій службі міста Кам’янське
виправдовуються, що примусове провадження прийшло до них із районного
суду і перевіряти його вони не повинні. «У заяві був чітко вказаний рахунок
боржника з мокрою печаткою, «живими» підписами. Ніяких ознак підробки
чи нелегітимності в ньому не було. Ми не
маємо ні законних підстав, ні повноважень перевіряти легітимність», — вважає
начальник Заводського відділу Державної виконавчої служби міста Кам’янське
Олександр Кузнєцов. Але чи дійсно працівники цієї служби не повинні перевіряти істинність виконавчого листа?
— Якщо мова йде про печатку суду
на виконавчому документі, це справді
так, — каже Євген Федоров. — Коли не-

має підозр, що це підробка, виконавець
не повинен кожен раз проводити експертизу документа. Але згідно з судовою
практикою Верховного Суду перед тим,
як проводити стягнення, державний
виконавець повинен переконатися, що
боржник про це належним чином повідомлений. Тобто Дмитро Кваша мав
отримати відповідне повідомлення, але
цього не було. Відповідь на запитання,
чому виконавчі дії відбулися таємно від
боржника, мусять дати правоохоронні
органи. І ще один важливий момент: 300
тисяч гривень Дмитро отримав за смерть
свого сина на Донбасі. Це соціальні виплати і виконавча служба не мала права
їх чіпати. Це як аліменти або допомога по
інвалідності.

«НЕ ЗУПИНИМОСЯ, ПОКИ НЕ
ЗБЕРЕМО ВСЮ СУМУ»
Тим часом представники виконавчої служби самі звернулися в поліцію із
заявою, що стали жертвами обману, бо
їм принесли фальшивий документ. Вони
називають себе постраждалими і погодилися повернути Дмитру Кваші 27 тисяч гривень, які при перерахунку Марії
Піскун пішли в дохід держави. В поліції
проводять службове розслідування,
чому після скарги пенсіонера за рік не
було перевірено хоча би адресу цієї жінки. А тим часом відшкодувати батькові
товариша втрачені кошти взялися бойові
побратими. Голова громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО»
Ілля Шполянський забив тривогу про те,
що всім абсолютно байдуже до цієї неординарної ситуації. «Беручи до уваги
повне небажання системи вирішувати
це питання, постійні переноси судових
засідань у зв’язку з карантином, позицію
виконавчої служби, бездіяльність правоохоронців, можна сказати, що процес повернення фінансів може розтягнутися на
роки. Тому ми оголошуємо про початок
збору грошей для Дмитра Олексійовича
і не зупинимося, поки не зберемо всю
суму», — підкреслив Шполянський, побажавши аферистам горіти у пеклі.
За матеріалами
fakty.ua, tsn.ua, glavcom.ua.

Наша читачка Валентина Стороженко із села
Прибужжя Миколаївської області належить до
особливої когорти любителів друкованої преси. У
листі до редакції жінка ділиться, що має кількарічну
підшивку «Цікавої газети на вихідні», а прочитане
регулярно переповідає односельчанам
Оксана КОВАЛЕНКО

же третій рік поспіль виписую ваш тижневик
«Цікаву…», чекаю його кожної суботи, як дорогого гостя (саме цього дня газету приносить
поштарка). Вона дійсно цікава, яскрава, корисна! — пише
пані Валентина. — Кожну газетку прошиваю червоною ниткою. Переглядаю, а потім цілий тиждень перечитую». Жінка
ділиться, що має спеціальний зошит, у який кожен екземпляр реєструє за номером, тож і зберігає їх у належному порядку. Буває, що навіть дає перечитати знайомим, але при
умові, що користуватимуться виданням дуже обережно. З
того, що найбільше їй до вподоби, — рубрика «Сім Я», яку
перечитує передусім і жалкує, що свого часу за клопотами
вділяла мало часу двом донечкам, а ще любить сторінку
«Пальчики оближеш!» за корисні рецепти, дякує за кро-

«У

“

У Луцьку не була і вже ніколи не побуваю,
а газету-тижневик виписувати буду.

сворди і навіть за те, що відповіді у тому ж номері. Окремо
відзначає сторінки із поезією: «Вірш «Солодкий ранок» у
№ 36 від 5.09.2019 року я не раз перечитую і плачу… Друкуйте — люди читають». Шановна дописувачка відзначає і
поради, про які й не чула, й історії — та видання загалом.
«Тут усе є: і сміх, і до сліз, і життя відомих та майже забутих і
навіть зовсім невідомих людей», — вкотре дякує Валентина
Стороженко і тут же критикує людей, які за себе й за інших
вирішили долю друкованої преси. — Часто чую, що газети
— пережиток, що вони не потрібні. І мене це бісить! Нехай
я одна на село підписалася, але багатьом людям розповім,
а головне — я така рада, що можу більше знати й читати…
Звичайно, в наш час інформаційного прогресу людей здивувати чимось непросто, але можна й треба».
Про себе наша дописувачка розповідає, що народилася в 1953 році на Полтавщині, у краї, красивому й багатому
на поетів, письменників та на інших талановитих людей.
Життя мала мандрівне: навчалася на Донеччині, працювала в Запорізькій області, а після одруження оселилася на
Миколаївщині. Щодо Західної України жінка зауважує, що
була в Івано–Франківську, а про Волинь більше дізнається
завдяки улюбленій газеті: «У Луцьку не була і вже ніколи
не побуваю, а газету–тижневик виписувати буду». Гарну
обіцянку завершує добрим побажанням: «З Новим роком!
Хай 2021-й уперто йде до кращого, щоб усі були здорові,
красиві тілом і душею. Хай щастить!».
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Породілля, в якої коронавірус
уразив 95% легень,
повернулась до своїх 6 дітей
Те, що сталося, і лікарі, і прості люди називають справжнім дивом
Фото Галини ТЕРЕЩУК, «Радіо Свобода».

Історія Катерини Терлецької,
яка інфікувалась
COVID-19 на сьомому місяці
вагітності, зворушила
багатьох людей не лише
у Львові, а й загалом в Україні
та світі. Молитви підтримки
на її адресу лунали звідусіль.
Щоб врятувати немовля
та маму, лікарі зробили
кесарів розтин. Майже
місяць медики боролись
за життя породіллі, яка була
у вкрай важкому стані. Але
сталося диво: після двох
тижнів медикаментозного
сну, перебування на апараті
штучної вентиляції легень,
жінка повернулась до життя

“
Лікарі не приховують своєї радості, що їм вдалося врятувати пацієнтку.
Фото 1zahid.com.

Галина ТЕРЕЩУК,
«Радіо Свобода»

«Я ВАС ЛЮБЛЮ І ВИТРИМАЮ
ВСЕ!»
«Дякую всім медикам за таке
піклування. Дякую Богові за життя,
за дихання. Для мене це було велике випробування. Я хочу обійняти
кожну людину, цілий Львів, всю
Україну, діаспору, весь світ. Коли
від мене нічого не залежало, лікарі робили все можливе, щоб наші
життя врятувати. Це чудо, що ми
обоє живі», — каже сьогодні 37-річна Катерина Терлецька.
Їй ще важко довший час стояти.
Організм виснажений лікуванням.
Вагітна Катерина 14 листопада
відчула погіршення самопочуття,
протягом тижня була температура.
Жінка звернулася до сімейного лікаря. 20 листопада її шпиталізували
у пологове відділення. Ніби й стан
покращувався, але 6 грудня —
стрімке погіршення. Пацієнтку
на 28-му тижні вагітності реанімобілем перевезли у лікарню швидкої
допомоги і підключили до апарата
штучної вентиляції легень. Жінці

ко-католицької церкви Петра Терлецького та його дружини Катерини. Немовля перевели у відділення
інтенсивної терапії новонароджених дітей Львівської обласної клінічної лікарні. Катерина тим часом
була у медикаментозному сні.
«Стоячи біля ліжка пацієнтки, ми молились, бо усвідомлювали, що вдома чекають 5 дітей
і одна — в лікарні, що багато від
нас залежить, чи вона виживе, —
розповідає Наталія Матолінець. —
Вона мала найтяжче ураження легень, яке доводилось бачити у вагітних за час цієї епідемії. Понад
90% — це тотальне пошкодження
легень. Вона перебувала на найжорсткіших можливих параметрах
штучної вентиляції, у медикаментозному сні два тижні на повній
примусовій вентиляції».
Лікарі не приховують своєї

Коли ми вирішили
проводити
кесарський розтин,
я не знала, чи будуть
Катерина й немовля
після операції живі,
і про це сказала
чоловікові.

радості, що їм вдалося врятувати
пацієнтку. Вони консультувалися
з колегами з Києва, а також Польщі
та Німеччини. Ті рекомендації, які
надавали їм медики, відповідали
тому, як вони лікували. Це додавало впевненості.
Стан пацієнтки поступово стабілізувався, щодня були кращі показники кисню у крові. 19 грудня Катерина Терлецька була при свідомості і дихала не за допомогою ШВЛ,
а кисневої маски, змогла написати
кілька слів чоловікові і дітям: «Я вас
люблю і витримаю все!».

Майже місяць медики боролись за життя породіллі, але їм, на щастя,
вдалося майже неможливе — вони повернули дітям маму.

і плоду не вистачало кисню — стан
обох був критичний…
«Коли ми вирішили проводити
кесарський розтин, я не знала, чи
будуть Катерина й немовля після
операції живі, і про це сказала чо-

ловікові», — каже завідувачка реанімації Львівської лікарні швидкої
допомоги Наталія Матолінець.
Народилася дівчинка вагою
1230 грамів — шоста дитина у родині священника Української гре-

«ЗА ВСЕ ЖИТТЯ
СТІЛЬКИ НЕ МОЛИЛАСЬ,
ЯК У РЕАНІМАЦІЇ»
«Мені лише два тижні тому
дали телефон, і я перечитала, що
пережили мої діти. Я до того просто була у медикаментозному сні.
Найважче було лежати, чекати
і витримати виснажливе лікування
і не могти говорити. Перебування
в реанімації емоційно виснажливе,

мені дуже допомагала молитва. Мабуть, за все життя стільки не молилась, як у реанімації. Іншого виходу
не було. Просто потрібне терпіння,
довіритися лікарям, які насправді багато працюють і докладають
усіх зусиль», — згадує Катерина
Терлецька.
Її немовля — донечка Даринка — ще перебуватиме у лікарні,
допоки набере відповідну вагу
тіла. Десять днів тому дитину перевели з реанімаційного відділення.
Перший тест на COVID-19 у новонародженої Дарини був позитивний,
другий — негативний. Це дуже рідкісний випадок у світі, коли народженому кесарським розтином немовляті передався вірус від матері.
«Ми дуже переживали, щоб запрацювали легені у Даринки. Вона
почала сама дихати спершу з додатковою подачею кисню. Зараз дихає
вже сама. На жаль, COVID викликав
запалення легень, були високі лейкоцити… Але тепер я маю змогу
відвідувати дитину і надіюсь, що Катруся скоро її побачить», — розповів священник Петро Терлецький.
А ось п’ятьох своїх дітей Катерина змогла обняти вже біля лікарні, вперше від 20 листопада. Вони
зустрічали неньку, за яку дуже
переживали. Протягом часу, коли
мама була у лікарні, опікуватися
дітьми допомагали друзі.
На Катерину Терлецьку чекає
реабілітаційний період, який може
тривати до року. А це щоденні дихальні вправи, гімнастика, лікування, бажано побувати у санаторії.
«По тих показниках, які ми маємо, це залишкові зміни у легенях
до 50%. Це великі зміни. Легенева
тканина, яка пережила запалення,
частково відновлюється і частково
рубцюється, переходить у сполучну тканину. Це безслідно не залишиться для Катерини, тому що з тим
ураженням легень, яке вона мала,
потрібен час на одужання, щоб мінімізувати залишки у легенях. Дуже
підступна хвороба. Здається, простий випадок, а завершується летально. Тому при перших же симптомах коронавірусу звертайтеся
до сімейного лікаря», — наголошує
Наталія Матолінець.
«Медики роблять усе можливе,
але насамперед ви бережіть себе.
Одягайте маску, не легковажте.
Це чудо, що ми обоє залишились
живі», — звертається до всіх Катерина Терлецька, яка була на межі
життя і смерті.

Фото bbc.com.

l ПРИМХИ НЕБЕСНОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ

У Греції купаються, а в Іспанії ліплять снігових баб
Погода у Європі як здуріла
Микола ДЕНИСЮК

а Балканському півострові у вихідні
зафіксували аномально високі температури, пов’язані з теплими повітряними масами з Африки. Температура в Афі-

Н

нах у неділю, 10 січня, досягла +23 за Цельсієм, люди проводили час на пляжі, купалися
в морі і гуляли набережною. Один із датчиків
температури в неділю показав +31 на сонці. За останні 50 літ такі високі температури в Греції спостерігалися тільки двічі:
в 1987 і 2010 роках.
Тим часом в Іспанії зафіксували найбільший за пів століття снігопад. У столиці кра-

їни Мадриді випало пів метра
снігу. Вночі температура в деяких частинах Іспанії опустилася
до –8 °C. Такі погодні умови для
зазвичай теплої Іспанії виявились справжнім шоком: через
холодну та сніжну погоду загинуло 4 людини, тисячі мандрівників
застрягли у дорозі.

Це, друзі, передмістя Мадрида.
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Перша дитина «з пробірки» сама вже
народила двох малюків
«Збираємо гроші на сина чи доньку.
Шукаємо, де ЕКЗ обійдеться
дешевше». Сьогодні це звучить
цілком звично. А якихось сорок
років тому історії про малюків
«із пробірки» видавалися чимось
неймовірним. Перше у світі
екстракорпоральне запліднення
було проведене в невеликому місті
Оулдгомі у Великобританії

Фото gettyimages.com.

Втрата нюху та смаку – не найгірше, що може
спіткати хворих на коронавірус.

І ковбаса не пахне,
й шинка не смакує…
У деяких хворих на COVID-19 є такі
неврологічні симптоми. Люди
скаржаться на головний біль, ломоту
у м’язах, постійне відчуття втоми,
втрату нюху та смаку, що є проявами
порушення роботи відповідних
нейронних центрів у мозку

Оксана КРАВЧЕНКО

«МЕНЕ ВОЗИЛИ І ПОКАЗУВАЛИ
ЛЮДЯМ ЯК ДОКАЗ, ЩО
БЕЗПЛІДДЯ — НЕ ВИРОК»
25 липня 1978 року в Англії в сім’ї Леслі
та Джона Браунів народилася довгоочікувана дитина — дочка Луїза. До цього Леслі
протягом 9 літ безуспішно лікувалася від
безпліддя, викликаного непрохідністю
маткових труб. Дівчинка вагою 2,6 кг з’явилась на світ цілком здоровою шляхом
кесаревого розтину. Вона нічим не відрізнялася від інших, хоча й була першим
дитям «з пробірки». Таким чином, учені
Роберт Едвардс і Патрик Стептоу започаткували історію застосування високих
технологій у репродукції людини.
Втім, відомо, що ентузіасти, які ставили
собі таку мету і на той час досягли чималих успіхів у цій сфері, були і в Україні. Наприклад, є свідчення, що Григорій Петров,
молодий учений із Сімферопольського
медінституту, ще в 1955 році запліднив
ооцити, видалені в жінок під час операції на яєчниках. Однак такі досліди в СРСР
не заохочували, більше того — їх забороняли. Радянському керівництву і партії
вони були не потрібні.
А от у світі технологія екстракорпорального запліднення викликала надзвичайно великий інтерес. Як розповідає
Луїза Браун в автобіографічній книзі «Моє
життя як першої у світі дитини «з пробірки», їхній родині постійно надокучала
преса. «Мене возили і показували людям
як доказ, що безпліддя — не вирок», —
згадує вона. — А через чотири роки батьки зачали ще одну доньку завдяки ЕКЗ».
До речі, Луїза, ставши дорослою, сама народила двох дітей без допомоги репродуктологів.
Сенсаційна технологія швидко набула
поширення. Процедура полягає в тому, що
яйцеклітину забирають із тіла майбутньої
матері, проводять її підготовку і запліднюють сперматозоїдами батька в лабораторних умовах. За розробку та впровадження
такої новації Роберт Едвардс у 2010 році отримав Нобелівську премію. Методика стала
стандартом лікування безпліддя, а у всьому
світі нині налічується понад 8 мільйонів дітей, що народилися завдяки ЕКЗ.
Аби не відставати від інших країн, радянським ученим теж невдовзі дали зелене світло в їхніх дослідженнях. Першу
в СРСР дитину «з пробірки» зареєстрували
7 лютого 1986 року в Московському інституті акушерства і гінекології. Мамою була

Марія КАЩУК

Луїза Браун гордиться, що її поява на світ дала шанс на батьківство мільйонам
подружніх пар.

українка Ольга Донцова. Коли 1985-го з’явилася інформація, що в Росії працюють
над впровадженням нового методу, Ольга, не роздумуючи, приїхала до Москви
з Луганщини. «Після першого обстеження
пацієнтці сказали «ні», — з її діагнозом
жодній жінці не вдавалося стати матір’ю,
і таких не брали. Чиста випадковість, що
Ольга і керівник лабораторії Борис
Леонов народилися в одному селі. Учений розцінив це як знак і вирішив ризикнути. У результаті екстракорпорального
запліднення жінка повернулася додому
з дитиною під серцем», — писала газета
того часу.

КОЖЕН ТРЕТІЙ КАРАПУЗ
СКОРО БУДЕ «ШТУЧНИМ»
В Україні першим успішно провів цільове запліднення жіночої яйцеклітини
нині вже покійний директор Інституту
репродуктивних технологій Федір Дахно,
який називав цю процедуру не ЕКЗ, а «in
vitro». Він вважав, що термін «екстракорпоральне запліднення» (від лат. extra —
зовні, corpus — тіло) неправильний,
оскільки це природний спосіб зачаття
у риб і земноводних. У людини запліднення і розвиток плода відбувається внутрішньо.
Втім, назва методу людей хвилює
мало. Більше непокоїло на перших порах
те, що він викликав неоднозначну оцінку
частини релігійної спільноти, його називали негуманним, зокрема через практику відбору і заморожування ембріонів.
«Техніка заморожування використовується у допоміжних репродуктивних
технологіях (ДРТ), бо тільки так можна зупинити розвиток ембріона і зберегти його
придатним для використання в потрібний
час. А ще для того, аби не повторювати
всю трудомістку й недешеву терапію від
початку, адже більшості пар потрібно
кілька спроб до отримання результату
«вагітність». Весь наш процес підготовки
до запліднення — зачаття, вибір методи-

Більше публікацій на медичну тему — на сайті

ки отримання яйцеклітини, культивування
її впродовж 5–6 днів (у природних умовах
імплантація в матці відбувається між 5-м
і 6-м днями) — морфологічно точно повторює природний. А потім ми поміщаємо
зародок у законне, Богом визначене місце — матку, і він розвивається за передбаченим Господом сценарієм», — не втомлювався пояснювати Федір Дахно.
Спростували вчені й побоювання
з приводу більшої схильності до хвороб «штучних» дітей. Навпаки, у січні
2014 року спеціалісти Лондонського інституту дитячого здоров’я виявили, що
вони позбавлені ризику розвитку лейкемії, нейробластоми, загроза захворіти
на рак у таких дітей мінімальна. Небезпека інших патологій така ж, як звичайно.
Вчені прогнозують, що через 20 років
безпліддя стане глобальною проблемою
і кожна третя (!) дитина буде народжуватися шляхом ЕКЗ. Якщо раніше на жінці,
старшій 35 років, ставили хрест, вважали, що її репродуктивний вік закінчений,
то сьогодні народжують навіть 60-літні.
Попит на процедуру постійно зростає.
Першу клініку допоміжних репродуктивних технологій у Києві було створено
1992 року. Сьогодні в столиці їх до двох
десятків — і державних, і приватних. Як
гриби після дощу, з’являються вони і в інших містах. Є змога одержати такі послуги
і на Волині. Щорічно в Україні з допомогою ДРТ народжується понад 200 тисяч
дітей. І це не межа. Хоча ціна батьківства
нині не всім по кишені (йдеться про десятки тисяч гривень), люди стягуються
з останнього, аби мати нащадка.
Нині процедура ЕКЗ настільки поширена, що родини не роблять з неї секрету. Навпаки, створюють міфи, буцім діти,
народжені з допомогою цієї методики,
набагато випереджають своїх однолітків
у розвитку. Лікарі ж кажуть, що морфологічних або генетичних передумов для
того, аби малюки «з пробірки» були розумнішими, не існує.

VOLYN.COM.UA

атерина Яценко, лікарка-невролог,
кандидатка медичних наук, заспокоює, що, як правило, ці проблеми
швидко минають і робота нервової системи
повертається до свого нормального стану.
Трапляються і складніші неврологічні
симптоми: втрата свідомості, судоми, порушення координації рухів, бувають менінгіти
або енцефаліти. Також існує ризик розвитку інсульту (коронавірус сприяє утворенню
тромбів). Такі серйозні ускладнення виникають у невеликого відсотка пацієнтів із важким перебігом хвороби. Адже вірусу не так
просто проникнути у мозок людини: на його
захисті стоїть гематоенцефалічний бар’єр,
який чинить опір вірусам, бактеріям, токсинам та іншим шкідливим речовинам.
Також треба не забувати, що коронавірус
є дуже небезпечним для легень та досить
часто порушує оксигенацію (рівень кисню)
у крові. Це може призвести до тяжких наслідків, оскільки мозок поглинає 20% від
всього кисню, який потрапляє в організм.

К

“

Щоб не допустити кисневого
голодування, під час хвороби
варто вимірювати сатурацію
крові.

Щоб не допустити кисневого голодування, під час хвороби варто вимірювати сатурацію крові, адже гіпоксія може початися,
коли людина ще почувається добре і навіть
не підозрює про небезпеку. Саме такий
вплив на мозок призводить до того, що
люди впадають у депресію, страждають від
панічних атак та навіть можуть думати про
самогубство.
Крім того, і після завершення лікування
іноді спостерігаються порушення пам’яті, проблеми зі сном, неуважність. Повний
спектр наслідків COVID-19 ще доведеться
вивчати, і сьогодні ніхто не дасть відповідь,
як запобігти таким ситуаціям, коли ковбаса
не пахне й шинка не смакує.

Звернітть увагу!
14–18, 24–31 січня очікуються магнітні
бурі середньої сили.
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Велика сторінка для Пані
l ВАРТО ЗНАТИ

Фото pinterest.es.

Газета НА ВИХІДНІ»

www.volyn.com.ua

Ніколи не змінюйте себе, щоб догодити
чоловікові... Адже якщо вам тиснуть туфлі,
навряд чи ви будете міняти ногу.
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l А ВИ ЗНАЛИ?
Фото pinterest.es.

l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!

Сховайте сивину під каштановий відтінок
Після 35 років фарбуйтеся у цей колір: він ефектний і личить усім
Фото goodhouse.com.ua.

В

важається, що чим старшою
стає жінка, тим світлішим має
бути її волосся, щоб ліпше
приховувати сивину. Різні відтінки
блонду стилісти називають «безпрограшним варіантом», адже завдяки висвітленню ознаки старіння
стають менш помітними.

“
Все про термобілизну: види,
призначення, критерії вибору
Таке вбрання в зимовий період стає все більш популярним.
Однак не всі знають, як правильно підібрати його, аби
використання давало ефект. Звісно, можна прислухатися
до порад продавця, але й самим не зайве «бути в темі»
агалом зігрівальний одяг, який
багато хто полюбляє носити
в холоди, буває двох типів:
такий, що відводить вологу, і такий, що зігріває. Обирати його слід
залежно від виду діяльності, бо ж
навіть гріюча термобілизна за відсутності руху — викинуті на вітер
кошти.
Отже, основний критерій вибору — планована фізична активність, яку виробники термобілизни
поділяють на 3 види:
- низька (неспішна прогулянка);
- середня (полювання, риболовля, гірські лижі, сноуборд);
- висока (бігові лижі, біг, футбол
тощо).
Тож покупець має чітко визначити свої потреби. Адже якщо
інтенсивно займатися спортом
у білизні, призначеній для низької
активності, то вона не впорається
з виведенням вологи — і людина
замерзне, та й коли просто стоятиме у спортивній білизні, теж відчуватиме холод.
Для спортсменів рекомендується термобілизна без натуральних матеріалів. Для мисливців
і туристів — двошарові моделі
(поліестер + вовна). При малорух-

З

ливому способі життя термоодяг
не потрібен — просто придбайте
теплий светр і пуховик.
І на упаковці, і на ярлику,
пришитому до білизни, має бути
не лише назва торговельної марки
й розмір. Обов’язково повинні зазначатися ще й склад тканини, країна-виробник, колір виробу, при-

“

При
малорухливому
способі життя
термоодяг
не потрібен —
просто придбайте
теплий светр
і пуховик.

чому не дуже дрібним шрифтом,
рівними літерами. Якщо виробник
позиціонує себе як знаного в усьому світі, то на упаковці і ярликах
вся інформація має дублюватися
мовами тих країн, де представлена компанія.
Не варто купувати термобілизну на Аліекспрес та подібних

сайтах — надто великий ризик
отримати підробку. Її придбання — це той випадок, коли краще
переплатити, але купити у великому перевіреному магазині або
в офіційного постачальника за умови, що він має відповідний сертифікат (а не просто напис на сайті).
Загальноприйнятого маркування
для термобілизни немає, крім стандартних позначок щодо догляду
за речами. Тому орієнтуватися потрібно виключно на бренд і рейтинг магазину.
Чи може такий одяг коштувати
дешево? Звісно, ви без проблем
знайдете його, як і будь-який товар,
за своїми можливостями, а от як
він виконуватиме свої функції —
це питання залишиться відкритим.
Окрема тема — прання термобілизни. Звісно, вона не така
вибаглива, як мембранні тканини,
та все ж складається із закритих
порожнистих синтетичних волокон, зроблених за особливими
технологіями. Звичайні порошки
можуть роз’їдати або руйнувати
їх, забиватися між ними. Тож найкраще прати термобілизну спеціальними засобами, які рекомендує
офіційний дилер чи виробник.

Темний відтінок
вирізняється
універсальністю
й личить у будьякому віці.

Однак фарбування волосся
в темніший колір — теж чудовий
вихід, хоч і трапляється рідше. Фахівці стверджують, що темний відтінок вирізняється універсальністю й
личить у будь-якому віці, на відміну
від світлих. До того ж є особливий

тон коричневого, який у разі правильного підбору має прекрасний

вигляд і є трендовим відтінком цієї
зими, — темний шоколад.

Серед очевидних позитивів
темного волосся — візуальне омолодження лиця. Вибір відтінку залежить не так від віку, як від рис
обличчя. Наприклад, тим, у кого
світла шкіра чи великий ніс, личитиме світло-коричневий або
темно-русявий, жінкам із повними
губами і маленьким носом — темно-коричневий.
Коричневий відтінок, подібний
до темного шоколаду, створює
більший контраст зі шкірою, робить загальний вигляд виразнішим, підкреслюючи вилиці, губи
й ніс. Крім того, текстура відтінку
зазвичай нещільна й залишає місце медовим відблискам, надаючи
волоссю природного сяяння.
І хоча темне волосся частіше
потребує догляду, регулярного
оновлення, каштановий відтінок
має максимально природний вигляд і належить до палітри землистих відтінків, які є трендами цього року. Тому не бійтеся пробувати
нове.

Оливки і маслини:
в чому відмінність?

Н

езважаючи на поширену
думку, це плоди, що ростуть
на одному дереві. Вони можуть бути чорними або зеленими. На території більшості країн
їх називають оливками. Лише жителі України та інших держав колишньої СНД поділяють їх на два
види. У чому ж різниця?
Оливки змінюють свій
колір. Під час збору врожаю
плоди мають жовте або зеленувате забарвлення. Дозріваючи, набувають різних від-

тінків, починаючи з рожевого
і закінчуючи каштановим.
Коли підходить час стиглості,
вони стають темнішим та мають чорний відтінок. Саме
такі плоди українці називають
маслинами.
Консервувати можна як чорні маслини, так і зелені оливки.
Щоб плоди набули чорного забарвлення, їх обробляють лугом
і насичують киснем. Потім у них
вводять глюконат заліза (на упаковці ця речовина позначається
Р Е К Л А М А

l ГОСПОДИНЯМ НА ЗАМІТКУ
Фото kak-hranit.ru.

Свіжі дріжджі мають «дихати»
У них, виявляється, є свої секрети

В

ід інших продуктів вони відрізняються тим, що живі. Існує три види хлібопекарських дріжджів: сухі, пресовані
і швидкі.
Пресовані — це всім відомі блоки
по 50 г, 100 г чи 1 кг. Саме їх найчастіше
використовують для випікання і готування самогону, квасу. У них кремовий
колір. При натисканні мають ламатися,
а не розмазуватися. Як і всі живі організ-

ми, свіжі дріжджі повинні «дихати». Без
доступу повітря вони швидше псуються.
При кімнатній температурі зберігаються
не більше доби. У холодильнику (при 0 —
плюс 4 градусах) — до 12 діб. Якщо немає
можливості тримати їх у холодильнику,
присипте борошном чи дрібною сіллю,
і вони залишаться свіжими ще 3–4 дні,
хоча й тісто не так добре підходитиме.
Перед використанням дріжджі треба подрібнити і розмішати в теплій воді
до утворення однорідної маси. Головне

не перестаратися з температурою. Якщо
вона перевищуватиме 40–42 градуси —
загинуть.
Якщо свіжі дріжджі обвітрилися, можна спробувати їх «реанімувати», розтерши в ложці теплої води з чайною ложкою
цукру. Коли через 10 хвилин з’являться
пухирці, значить вам це вдалося. При цьому відновлених дріжджів для випічки треба буде взяти вдвічі більше. Якщо фокус
з «реанімацією» не вдався, їх можна замінити пивом (пів склянки) чи сметаною
(склянка на кілограм борошна).
Сухі дріжджі — це гранули різного
діаметра. Для зберігання їм не потрібний
холодильник. Термін їх придатності —
1–2 роки. 100 грамів пресованих дорівнюють 30 грамам сухих. Щоб розчинити
їх, треба всипати у теплу воду і залишити
на 10–15 хвилин.
Швидкодіючі. Це нове покоління
дріжджів. Вони схожі на дрібну локшину.
У них могутній потенціал для росту тіста.
Воно піднімається в півтора–два рази
швидше. Їх не треба розводити у воді,
а відразу додавати до тіста, змішавши
з невеликою кількістю борошна.
Дріжджі не можуть рости постійно,
тому, готуючи опару, потрібно бути уважним і не упустити момент, коли вони підійдуть. Щоб вона довше піднімалася, тісто
треба обминати і додавати до нього трохи
цукру. Інколи цукру достатньо, а випічка
виходить несолодкою. Це означає, що
його «з’їли» дріжджі. Тому важливо точно
дотримувати співвідношення всіх інгредієнтів.
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як Е 579) і піддають консервації.
Покупець упевнений, що придбав маслини, але насправді він
їсть оливки, пофарбовані в чорний колір.
Споживання маслин і оливок
сприятливо позначається на загальному стані здоров’я людини.
Особливу користь принесе організму олія. Вживання цього продукту покращує травлення, запобігає розвитку серцево-судинних
патологій, зменшує ризик формування злоякісних пухлин. Але
купувати рекомендується оливкову олію першого холодного
віджиму — на упаковці має бути
напис «extra virgin».
Користь оливок і маслин
для шкіри визначається високою концентрацією токоферолу
(вітаміну Е), названого в народі вітаміном молодості і краси.
Завдяки ретинолу і токоферолу
(вітамінам А та Е), що містяться
у цих плодах, волосся стає блискучим та густим. Також вітамін
А сприяє профілактиці хвороб
органів зору. Людям літнього віку
оливки дають змогу відшкодувати дефіцит кальцію, необхідного
для кісток. За концентрацією лінолевої кислоти, що забезпечує
правильний розвиток нервової
системи малюків, оливкова олія
не поступається грудному молоку мам.
Джерело: yammy.com.ua.
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Дитячі гроші
й дорослі закони

Як вуйко Місь із дружиною
у театр ходили

— Мам, а ти знаєш, ті гривні дуже швидко діваються.
— Ще й як знаю. А що з твоєю силою волі?

Фото Кирила ГОРІШНЬОГО.

Закінчення. Початок на с. 16

М

“

Одна з головних порад — заробляти
кошти тим, що тобі найбільше
подобається робити в житті.

фінансової грамотності теж
«підвисають». Раніше якось
не прийнято було говорити
на цю тему із малими зумисне. Пригадую, як у 80–х
журнал «Радянська жінка»
опублікував роздуми одного чоловіка, який не знав, що
робити з сином, який збирав
по вулицях пляшки, аби мати
на кишенькові витрати. Татові–дописувачу було соромно
за свою дитину. Часи змінилися: тепер підприємницькі
риси дітей вітаємо. Спостерігаю, як моя неповнолітня
бізнеспані готує фото, відео
своєї продукції, підтримує
активність сторінки в соцмережі… і спускає чималенький заробіток на солодощі
й подарунки. Тож розумію,
що необхідно говорити про
заощадження, обдумані й
стихійні витрати.
Ми починаємо із розмови про зошит із записами
про прибутки, витрати, про
собівартість. А продовжуємо спільним читанням книги
«Пес на ім’я Мані, або Абетка грошей». Видання для
дітей написав Бодо Шефер,
німецький підприємець,
письменник і відомий в Європі фінансовий консультант. Головна героїня книги
— дівчинка Кіра, яка знахо-

щось тобі може не вдатися,
найменші здобутки записувати у «Журнал досягнень»
і регулярно його перечитувати, щоб ліпше розуміти
себе й світ. «Намагайся вирішувати проблеми інших,
тоді неодмінно заробиш»,
— повчав Кіру ще й її брат,
який у вихідні возив лінивим
сусідам булочки додому… У
книзі фінансиста Бодо Шефера ощадкнижки названі
«машиною для знецінення
грошей», зате юним читачам доступно розказують
про рахунок у банку і про ще
більш вигідну річ — інвестування в акції на біржі.
Я — з тих, хто вважає,
що гроші не мають бути «на
перших ролях» у житті, та
одночасно, як і інші мами
й тати, я щиро бажаю, щоб
моїм дітям їх не бракувало,
й усвідомлюю, що для цього
варто оновлювати досвід,
принаймні, щоб не пасти задніх у сучасному світі.
Якщо маєте свої рецепти — 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.

Роман ДРОНЮК (Вуйко Місь)

ут зачєласі вистава. Віключилосі
світло, заграла музика. На сцену
війшов Голохвостий. Якас пані
шипит, шо моя шєпка з нутрії її сцену
закривая — мусів здоймити. Ади, так
напалили, чисто впрів у кожусі, але не
скину, бо вже хотіли в фойє відобрати
кожух цінний. І тут Гані мене штуркая:
— Міхайле, я в віходок хочу!
— Ади маїш! Бідний в танец — музикі с….ти! Терпи! Дивисі виставу!
Через деякий чєс:
— Йой, Міхайле, гину!
— А най–го шлях трафит з бабов!
Та йди вже.
— Куда?
— Та йди рідом на світло, там хтос
тебе справит!
Пішла Гані, мой як зачєла блудити
помежи ріди, то там її виджу, то там…
Ей, най рітуясі, як може — не маленька. А я буду дивитисі виставу…
Ади, як той Голохвостий упадая
коло Проні! А Проні нічо так, лиш
носата, а з–заду опше супер… Лиш
той Голохвостий впав на коліна перед Пронев, Матко Божа! — на сцену віходе моя Гані. А це шо мая бути?
Пройшла через усю сцену і щезла за
кулісами. У Голохвостого аж капелюх
упав з голови. Аж тут знов з’являєсі
Гані. І каже до Голохвостого:
— Прошу пана, підкажіт, де тут
віходок.
Тому щека відвисла, Проні вдала,
шо зомліла. Я не вітримав, кричу:
— Ганю, шо робиш? Та же кудас
вілізла на сцену? Щезни, не позорі!
— А ти чо мене сюда привів? Я не
хотіла іти в цей дідчий театр.
— Йой, тихо, бабо, не позор мене.
Тут уже удав, шо зомлів Голохвостий.
— Та же злізь зі сцени, бабо дурна!
— Я в віходок хочу!
— Я тобі зараз дам віходок!
Тут якас пані каже:
— Чоловіче! Чо ви сі чіпайте до
артистів, сядьте, не мішайте!
— Та яка це артистка, це моя Гані!
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«Ади, так напалили, чисто впрів у кожусі, але не скину, бо вже хотіли в фойє
відобрати кожух цінний».

Тут музика заграла і штори сі
зачєли закривати, але дурна баба
війшла на авансцену, і кричит:
— Місю! Віведи мене звідси!
— Та же зліз зо сцени, бабо!
Зал зашумів. На сцену вібігли якіс
два хлопи (одного я зразу впізнав,
він кожухи хотів з нас при вході здоймити). Хапают вони Ганю і зачинают

“

В участку мусіли
писати пояснюючу
і три дни замітали
Станіслав. І через
кого? Через бабу!
Треба було з кумом
іти до театру.
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— Ти чо мені жінку рушєїш?
Другий сам втік. Тут на сцену
вібігают поліціянти, пшікают мені в
лице балончиком, заломлюют руки.
І обох нас з Ганев віводі з сцени. Я
чую, як зал зірвавсі оваціями, крики
«браво». Курва, навіть на біс війти не
дали.
… В участку мусіли писати пояснюючу і три дни замітали Станіслав. І
через кого? Через бабу!
Треба було з кумом іти до театру.
Або в нічний клуб.
— Чо–с стала? Замітай! Чи знов в
віходок хочеш? Йой, село!

ВІД РЕДАКЦІЇ:

кігти, та зачиная кричєти, драпатисі.
— Міхайле, рітуй!
Йой, як зриваюсі я, лечу по
кріслах, людим по головах. Вібіг на
сцену — одному луплю в рийку:

Письменник Роман Дронюк в
образі Вуйка Міся презентує сучасний вітчизняний гумор на покутському діалекті. Проживає в селі
Нововселівка Городенківського
району Івано–Франківської області. Працює у райцентрі Городенка
керівником самодіяльного театру
«Сучасник». Сьогодні у фейсбук–
групі «Вуйко Місь» понад 120000 (!)
підписників!

l А ВИ ЧУЛИ?

4,5 мільйона гривень

Фото huser.com.ua.

и
говоримо з донькою
про гроші напів жартома.
Так сталося, що вона раптом
«забагатіла»: розробляє свої
рецепти слаймів (іграшка
желеподібної консистенції)
і продає на замовлення ровесниць. Як для школярки,
здобуває непоганий досвід
з ведення перемовин, а ще
— з психології, бо малі клієнтки такі ж непостійні, як і
дорослі. Але головне в цій
справі — знайомство дитини з власним бюджетом.
Практичне знання є унікальним для багатьох дітей з огляду на те, що такого не навчають у школі. У сімейному
вихованні українців уроки з

дить пораненого собаку, що
раніше мешкав у мільйонера. Саме пес силою думки і
розповідає їй про секрети
грамотного поводження з
грішми… Одна з головних
його порад — заробляти
кошти тим, що тобі найбільше подобається робити
в житті. Тож дівчинка, яка
любить прогулянки з собакою, невдовзі наймається
вигулювати ще й сусідських
чотирилапих, а чверть заробленого щоразу відкладає в
коробку «на мрію» — з фото
ноутбука. З–поміж наступних рекомендацій собаки
— ніколи не заспокоюватися на досягнутому рівні,
шукати нових шляхів заробітку (якщо не справляєшся, то наймай друзів). Інша
важлива порада стосується
виховання самодовіри: не
дозволяти навіть думати, що

Відповіді
на cканворд із с. 15

Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

роялті (за авторське право) отримав
перед Новим роком Президент України
Володимир Зеленський
від ТОВ «Квартал95»
і ТОВ «Кіностолиця».
Про це свідчать дані
з реєстру декларації
глави держави.
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l ДОБРО РЯТУЄ!

«Маєте допомогти моїй
мамі, бо я не хочу їхати
в те задрипане село…»
Фото molbuk.ua.

Надія Молчанова (на фото)
з Чернівецької області
завдяки соціальним
мережам організувала
потужну волонтерську поміч
людям поважного віку, але
водночас мріє, аби її проєкт
якомога швидше… став
непотрібним
Інна ПІЛЮК
Мій чоловік уже й з дому не виходив без того, аби
не зателефонувати особистій провидиці.

Навіщувала…
Закінчення. Початок на с. 16
Анна КОРОЛЬОВА

з дитинства ходжу до храму.
Всілякі екстрасенси і віщуни, як для будь-якого християнина, для мене від нечистого.
Я одразу сказала чоловікові, що
ні про яку Маріам у моєму домі
чути не хочу і на поріг її не пущу.
Той із запалом почав розповідати
про всі чудеса, які до мене творила з його життям та жінка. Мовляв,
і рятувала його тричі, і від злих чар
захищала — став тицяти якогось
амулетика на збереження від злих
духів. Я була категорична і амулет
на його очах спалила.
Чоловік мене і справді кохав,
тому цю тему ми більше не порушували. Я почала брати його щонеділі з собою до церкви і познайомила з дуже мудрим священником.
Все ніби налагодилось, якийсь час
та Маріам у нашому житті не з’являлась.
На повну силу про неї заговорили і чоловік, і свекруха з появою
нашого синочка. Малий, як і всі діточки у його віці, спав неспокійно.
Його турбував животик і він сплутав день із ніччю. Матінка Божа, що
почалось! Свекруха наполягала
на тому, аби Маріам «пошептала»,
«викачала яйцями». Вимагала, аби
я з сином терміново бігла до тієї
жінки, бо буде лихо. Одного дня
я просто взяла дитину і втекла
від того божевілля до мами. Майже рік чоловік і свекруха зі мною
не розмовляли, ледь до розлучення не дійшло, але тоді все налагодилось.
Повернулась до чоловіка, але
вже з новим сімейним уставом:
я не лізу до нього зі своєю вірою,
він і його мама не згадують навіть
імені тієї Маріам. У відносному
спокої ми прожили до появи донечки. Малу я ледь не в пологово-

Я

му охрестила і щодня мирувала,
і читала над діточками молитви
від злих чар.
Чому я не втекла одразу — досі
не розумію. Все надіялась урятувати чоловіка, боялась залишити
дітей без батька.
Але з кожним роком ставало все гірше. Мій чоловік уже й
з дому не виходив без того, аби
не зателефонувати особистій
провидиці. Машину він теж їздив
купувати з Маріам. Ходив на якісь
процедури «космічної сили» до тієї
дивачки.
Я виснажилась. Одного дня
прозріла — їх не врятуєш. Зібрала
речі чоловіка і виставила його геть.

“

Повернулась
до чоловіка,
але вже з новим
сімейним уставом:
я не лізу до нього
зі своєю вірою,
він і його мама
не згадують навіть
імені тієї Маріам.

Того ж вечора зателефонувала свекруха і, торжествуючи,
сказала, що наш шлюб тривав
дев’ять років, і, що хоч я й не вірила, її Маріам мала рацію. Тоді
я вже слів не добирала. Пояснила,
як могла, що якби не та жінка, її син
мав би родину, а діти жили б у повній сім’ї. Все дарма. Свекруха була
впевнена, що вже через рік її син
нарешті матиме справжню сім’ю,
а я ще літ десять буду одна.
Навіть знати не хочу, як у них
там далі склалося життя. Я підіймаю наших діток і в моєму житті
з’явилась кохана людина. Усе налагоджується!

«ПРО ДІТЕЙ БАГАТО ХТО
ТУРБУЄТЬСЯ, А ОТ ПРО
ОДИНОКИХ СТАРЕНЬКИХ
ЧОМУСЬ ЗАБУВАЮТЬ»
Надія — вчителька музики
в Чагорській сільській школі, що
під Чернівцями. Останні два роки,
окрім основної роботи, вона займається ще унікальною по своїй суті
і намірами справою: допомагає
самотнім людям. «Про дітей багато
хто турбується, подарунки, гроші
для їхніх потреб збирають, а от про
одиноких стареньких чомусь забувають. А їм дуже часто стороння
допомога потрібна ще більше, аніж
малим, — розповідає про свою
роботу дівчина. — Ще коли була
малою, ми з мамою провідували
одну бабусю, якою не опікувалися
рідні. Коли вона померла, я задумалася, що таких покинутих людей
багато, дуже хотілося хоча б чимось
їм допомогти».
Однією з перших Надіїних підопічних стала пані Марія, про яку почула від знайомих: «Поїхала до бабці і побачила її на печі голодну,
заплакану. Каже: «Я так молилася
Богу, щоб хтось прийшов до мене
та хоч бурячка приніс, борщику б
зварила. Бо дуже голодна». В неї є
син і невістка, але вони глухонімі.
Ми привезли старенькій дрова,
одяг, холодильник, якого вона ніколи не мала, ковдру, радіо купили, щоб не було нудно, годинник,
бо вона, бідолашна, навіть не знала, який день та котра година. В хаті
прибрали, тепер там чисто і тепло.
Бабуся щодня тепер повторює, що
молиться Богу за усіх тих, хто їй
допоміг. Я згодом опублікувала допис у соцмережах — й інші люди
почали відвідувати цю жінку. Відтоді вона виходить із будинку, стала здоровішою і радісною. Навіть
каже, аби я вже не їздила і не витрачала бензину, бо в неї вже все
добре».
Дівчина мала намір і далі допомагати таким самотнім. Подумала, що дізнаватися про нужденних,
які мешкають неподалік, найкраще
завдяки соцмережам. Два роки

Надія Молчанова: «Самотнім стареньким так потрібне наше тепло».

тому напередодні Різдва вона створила сторінку «Допомога бабусям
Чернівців». Очікувала, що буде десь
100 підписників, та за місяць їх набралося аж декілька тисяч.

«КОМУСЬ НЕОБХІДНІ ДРОВА,
ІНШИМ — ЛІКИ, МАЙЖЕ
ВСІМ БРАКУЄ ЕЛЕМЕНТАРНИХ
ПРОДУКТІВ, ЗАСОБІВ ГІГІЄНИ»
Так Надія познайомилася з десятками своїх майбутніх підопічних.
Її вразило, якою страшною є самотня старість, коли немічна людина
практично замкнена в своїй оселі,
бо не може вільно пересуватися,
нема кому за нею доглядати, живе
в антисанітарних умовах, погано
харчується. Таке важко усвідомити
і з цим непросто змиритися.
Допомога почалася спонтанно,
але дуже ефективно. Волонтерка
о 6-й годині прокидалася і о 23-й
поверталася додому. Хотіла зробити якнайбільше. Взялася за реальні речі: комусь необхідні дрова,
іншим — ліки, майже всім бракує
елементарних продуктів, засобів
гігієни. «Я отримую інформацію про
ту чи іншу потребу, потім сама навідуюся до цієї людини. Бачу, в чому
саме полягає проблема, та публікую це у соцмережах. Тоді всі охочі
мають змогу долучитися. Можуть
і самі завезти необхідне, багато хто
мною передає. Є тільки троє підопічних, яких я не бачила, але спілкувалася телефоном із сусідами.
Знаю, що там складні ситуації, і надсилаю все, що потрібно. Спочатку
це давалося психологічно важко.
Приходила додому — не могла
ні з ким говорити, плакала. Або де-

Вражаючі історії — на сайті

кілька годин просто сиділа в тиші
і не розуміла, як таке можливо. Деякі історії настільки шокують, що
складно навіть уявити… Але бувало і таке: якось зателефонував син
старенької і по-блатному сказав,
щоб ми допомогли його мамі. Бо він
не хоче їхати в те задрипане село.
Таке теж важко усвідомити».
А ще дівчина часто чує закиди, що немічних старих потрібно
влаштувати в такого роду заклади,
і тоді у них всі проблеми зникнуть.
Але з досвіду вже знає, що коли є
родичі, пенсіонера не можна оформити до будинку престарілих. На цю
процедуру потрібна згода рідних,
а вони її з якихось своїх міркувань
не дають, тому людина просто самотньо і страшно доживає віку.
Щемним і пам’ятним для Надії
стало знайомство з 83-річним дідусем Георгієм. Уперше його побачила рік тому і була шокована:
холодна і брудна хата, без світла,
голодний старенький із опухлими
ногами. Вдалося прибрати в оселі
і на подвір’ї, вмовити дідуся покупатися, пролікуватися на стаціонарі. Також вирішили проблему
зі світлом, купили телевізор, новий
одяг, навіть уперше в житті зводили
його до салону краси. Невдовзі він
мав уже кращий вигляд, сам ходив.
На жаль, у жовтні його не стало. Всі,
хто знав дідуся, засмутилися, бо був
дуже добрий і щирий. Може тішити
лише одна думка: останній рік свого
життя він не був самотнім і почував
себе людиною.
За матеріалами pogliad.ua,
0372.ua, shpalta.media,
molbuk.ua
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Тіна Кароль продає…
захисні маски по 50 гривень

Фото youtube.com.

Журналісти дізналися,
як та скільки заробляє
відома співачка
Лія ЛІС
оки українські артисти скаржаться на скасування кон-з
цертів та брак коштів через
ь
пандемію, 35–річна Тіна Кароль

Д

“

Співачка більше року є
обличчям ювелірного
бренду «Укрзолото»,
що може їй приносити
200 тисяч доларів.

отримує кошти від реклами та
продажу власних товарів. Співачка
більше року є обличчям ювелірного бренду «Укрзолото». Зірка з таким ім’ям за довготривалу рекламну кампанію може претендувати на
200 тисяч доларів, йдеться у про-

ІІменна червона помада від
і поп–діви коштує 299 гривень.

грамі–розслідуванні «Викриття».

Співачка також самостійно продає
низку товарів. Три роки тому Кароль
почала займатися торгівлею, випустивши іменну червону помаду за 299
гривень. Минулого року вона презентувала власний аромат вартістю

майже 1 тис. грн за флакон, а згодом,
якраз у розпал локдауну, відкрила
інтернет–магазин аксесуарів та взуття, де серед асортименту — шовкові
хустки вартістю 3,5 тис. грн, воскові
свічки за 1800 грн і навіть захисні маски для обличчя по 50 гривень.

ВІВТОРОК, 19 СІЧНЯ
1+1
05:35 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:25 «Життя відомих людей 2020»
10:20, 12:20 Х/ф «ОБЕРЕЖНО!
ПРЕДКИ В ХАТІ»
12:50, 14:15 Х/ф «ОПТОМ
ДЕШЕВШЕ»
15:05 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВШЕ
- 2»
17:10 Т/с «Жінка»
20:30 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК - 2»
22:05 Х/ф «ТРИНАДЦЯТЬ»

ІНТЕР
05.00 «Телемагазин» 05.30,
22.10 «Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Квартира невинних»
13.50, 15.30 «Речдок» 16.25
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 Т/с «Речдок.
Особиста справа» 23.55 Т/с
«Згадати молодість 6» 01.55 Х/ф
«ЗАГНАНІ»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з

Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:45 Свекруха чи невістка
11:40 Реальна містика
14:40, 15:30 Т/с «Філін»
17:00 Історія одного злочину 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 5»
23:10 Контролер
23:50 Т/с «Білі троянди надії»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07:55 «Битва екстрасенсів.
Таємниці екстрасенсів»
16+
11:50 Т/с «Сліпа»
13:45, 14:50, 18:05 Т/с «Слід»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:15 «СуперМама»
20:15, 22:45 Т/с «Мій коханий
ворог»

ICTV
05:40, 20:10 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 20:55
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Антизомбі
11:05 Секретний фронт
13:15 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ-5:
КРОВНА ПОМСТА»

05:35 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30
ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25 «Життя відомих людей
2020»
10:20, 12:20 Х/ф
«БЕТХОВЕН 4»
12:40, 14:15 Х/ф
«БЕТХОВЕН 5»
14:50 Х/ф «ОБЕРЕЖНО!
ПРЕДКИ В ХАТІ»
17:10 Т/с «Жінка»
20:30 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК»
22:10 Х/ф «МЕХАНІК:
ВОСКРЕСІННЯ»

16.10, 21.50 Технології їжі
17.05 Смертельна
Австралія
19.05 Містична Україна
20.50 Крила війни
22.40 Таємнича Аравія
02.45 Історія українських
земель
05.35 Теорія Змови

05:20 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
07:55 «Битва екстрасенсів.
Таємниці
екстрасенсів» 16+
11:45 Т/с «Сліпа»
13:40, 14:50, 18:05
Т/с «Слід»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
18:20 «СуперМама»
20:15, 22:45 Т/с «Коханка у
спадок»

К-1

ICTV

05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:15 Служба розшуку дітей
05:20 Громадянська оборона
06:05, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:05 Факти
ІНТЕР
09:10 Секретний фронт
05.25, 22.05 «Слідство вели... 09:35 Х/ф «ДЕСЯТЬ З
з Леонідом Каневським»
ПОЛОВИНОЮ
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
БАЛІВ»
17.40 Новини 07.10, 08.10,
13:15, 16:15 Х/ф «10.5:
09.20 «Ранок з Інтером»
АПОКАЛІПСИС»
10.10, 18.00, 19.00, 03.20
17:00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
Ток-шоу «Стосується
19:20 Надзвичайні новини
кожного» 12.25 Т/с «Квартира 20:05, 21:25 Х/ф
невинних» 14.10 Х/ф
«ТІЛООХОРОНЕЦЬ
«ЗАМІЖ НА 2 ДНІ» 16.10
КІЛЕРА»
«Чекай на мене. Україна»
22:40 Х/ф «ХИЖАКИ»
20.00 «Подробиці» 21.00
Т/с «Речдок. Особиста
НОВИЙ КАНАЛ
справа» 23.55 Т/с «Згадати
06:00, 07:30 Kids’ Time
молодість 5» 01.55 Х/ф
06:02 М/с «Том і Джеррі»
«НЕМОЖЛИВЕ»
07:32, 15:00 Орел і Решка
УКРАЇНА
08:30 Т/с «Надприродне»
11:10 Вар’яти 12+
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
11:30 Х/ф «ЯСОН ТА
Україною
АРГОНАВТИ»
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
17:10, 19:00 Хто зверху? 12+
23:00 Сьогодні
20:50 Х/ф «ТЕМНІ РОЗУМИ»
09:00 Зірковий шлях
10:45 Свекруха чи невістка
22:50 Х/ф «РІДНЯ»
11:40 Реальна містика
МЕГА
14:40, 15:30 Т/с «Філін»
17:00 Історія одного злочину 06.00 Бандитська Одеса
16+
08.25, 01.50 Правда життя
20:10 Ток-шоу «Говорить
10.10, 00.40 Речовий доказ
Україна»
11.20, 23.40 Інженерні ідеї
21:00 Т/с «Жіночий лікар 5»
12.20, 18.05 Особливий загін
23:10 Т/с «Несолодка
13.20 Код доступу
помста»
14.20, 19.55 Битва
цивілізацій
СТБ
15.15 Таємниці королівських
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
вбивств

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
11:00 М/ф «Віллі та круті
тачки»
12:40 Х/ф «МАШИНА»
14:15, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:10 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00, 19:25 Т/с «Дзвонар»
09:45 Х/ф «ЧОРНИЙ
ЯСТРУБ»
12:25 «Загублений світ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
20:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22:15 Т/с «Кістки-8»

ФУТБОЛ-1
07:45, 18:00 Журнал Ліги
чемпіонів 08:15 Ніцца - Бордо.
Чемпіонат Франції 10:00,
17:45, 18:30 Топ-матч 10:15
Аталанта - Дженоа. Чемпіонат
Італії 12:00 Барселона Арсенал. 1/4 фіналу (2009 /10).
Золота колекція Ліги чемпіонів
13:50 Ліон - Мец. Чемпіонат
Франції 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 15:55 Інтер - Ювентус.
Чемпіонат Італії 18:45 Арсенал
- МЮ. 1/2 фіналу (2008/09).
Золота колекція Ліги чемпіонів
20:35 Чемпіонат Італії.
Огляд туру. Прем’єра 21:30
«Вмикай підігрів» 22:45
Чемпіонат Франції. Огляд туру
23:40 Наполі - Фіорентина.
Чемпіонат Італії

СЕРЕДА, 20 СІЧНЯ
14:50, 16:15, 21:20 Т/с «Нюхач»
17:05 Х/ф «С.В.О.Т: В ОБЛОЗІ»
23:15 Х/ф «С.В.О.Т: СПЕЦНАЗ
МІСТА ЯНГОЛІВ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:02 М/с «Том і Джеррі»
07:32, 15:00 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»
11:10 Вар’яти 12+
11:20 Х/ф «ТЕМНА ВЕЖА»
13:10 Кохання на виживання 16+
17:10, 19:00 Хто зверху?
12+
20:50 Х/ф «ПЕРЛИНИ ДРАКОНА:
ЕВОЛЮЦІЯ»
22:30 Х/ф «ГОТЕЛЬ «АРТЕМІДА»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
09.00, 01.50 Правда життя
10.35, 00.40 Речовий доказ
11.45, 23.40 Інженерні ідеї
12.45, 18.35 Особливий загін
13.45 Код доступу
14.45, 19.55 Битва цивілізацій
15.40 Дике виживання
16.40, 21.50 Технології їжі
17.35 Дива природи
19.05, 05.10 Містична Україна
20.50 Крила війни
22.40 Невідома Австралія
02.50 Таємниці дефіциту

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

08:40 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
11:00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
16:10, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:10 «Орел і Решка. Рай та пекло»
18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:20 Х/ф «ГЕЛІОС»
08:30 Х/ф «БИТВА ПРОКЛЯТИХ»
10:15 Х/ф «ЗАРУЧНИК»
12:20 «Загублений світ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Дзвонар»
20:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22:20 Т/с «Кістки-8»

ФУТБОЛ-1
06:10 Рух - Інгулець. Чемпіонат
України 08:10 Кальярі - Мілан.
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40, 22:30
Футбол NEWS 10:15 «Вмикай
підігрів» 11:25 Реал - Баварія.
1/4 фіналу (2016 / 2017) Золота
колекція Ліги чемпіонів 13:50 Анже
- ПСЖ. Чемпіонат Франції 15:55
Лаціо - Рома. Чемпіонат Італії 17:55
Севілья - Ліверпуль. Ліга чемпіонів
УЄФА 19:55 Інтер - Ювентус.
Чемпіонат Італії 21:45 «Головна
команда: різдвяні підсумки» 22:45
Чемпіонат Італії. Огляд туру 23:40
Марсель - Нім. Чемпіонат Франції

1+1
05:35 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25 «Життя відомих людей
2020»
10:40, 12:20 Х/ф «КОВБОЇ
ПРОТИ ПРИБУЛЬЦІВ»
13:15, 14:20 Х/ф «САМОТНІЙ
РЕЙНДЖЕР»
17:10 Т/с «Жінка»
20:30 Х/ф «МЕХАНІК:
ВОСКРЕСІННЯ»
22:15 Х/ф «ВІЙНА»

07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:45 Свекруха чи невістка
11:40 Реальна містика
14:40, 15:30 Т/с «Філін»
17:00 Історія одного злочину 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 5»
23:10 Т/с «Вір мені»

СТБ

05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08:00 «Битва екстрасенсів.
Таємниці екстрасенсів»
16+
11:50 Т/с «Сліпа»
13:45, 14:50, 18:05
ІНТЕР
Т/с «Слід»
05.00 «Телемагазин» 05.30,
22.10 «Слідство вели... з Леонідом 14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10, 18:15 «СуперМама»
20:15, 22:45 Т/с «Рецепт кохання»
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.05 Т/с
ICTV
«Мене звати Мелек 2» 12.25 Т/с
«Квартира невинних» 13.50,
05:40, 10:05 Громадянська
15.30 «Речдок» 16.25 «Речдок.
оборона
Особливий випадок» 18.00,
06:30 Ранок у великому місті
19.00, 03.25 Ток-шоу «Стосується 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 20:55
кожного» 20.00 «Подробиці»
Факти
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
справа» 23.50 Т/с «Згадати
11:50, 13:15 Х/ф
молодість 6»
«СУПЕРФОРСАЖ»
14:05, 16:20, 21:20
УКРАЇНА
Т/с «Нюхач»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
16:40 Х/ф «С.В.О.Т: СПЕЦНАЗ
Україною
МІСТА ЯНГОЛІВ»

20:10 Секретний фронт
23:05 Х/ф «С.В.О.Т:
ПЕРЕХРЕСНИЙ
ВОГОНЬ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:02 М/с «Том і Джеррі»
07:32, 15:00 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»
11:10 Х/ф «ЧЕРВОНА
ШАПОЧКА»
13:10 Кохання на виживання 16+
17:10, 19:00 Хто зверху? 12+
20:50 Х/ф «ГРА ЕНДЕРА»
22:50 Х/ф «ГОСТЯ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.25, 01.50 Правда життя
10.05, 00.40 Речовий доказ
11.15, 23.40 Інженерні ідеї
12.15, 18.05 Особливий загін
13.15 Код доступу
14.15, 19.55 Битва цивілізацій
15.10 Дике виживання
16.10, 21.50 Технології їжі
17.05 Дива природи
19.05 Містична Україна
20.50 Крила війни
22.40 Невідома Австралія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:40 «Ух ти show»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
10:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»

16:10, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:10 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Х/ф «ВИННА ВІЙНА»
07:40 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВ’ЯТОГО
ЛЕГІОНУ»
09:45 Х/ф «КРЕДО ВБИВЦІ»
11:45 «Загублений світ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Дзвонар»
20:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22:15 Т/с «Кістки-8»

ФУТБОЛ-1
06:10 Минай - Дніпро-1.
Чемпіонат України 08:10
Аталанта - Дженоа. Чемпіонат
Італії 10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:15, 17:55 «Головна
команда: різдвяні підсумки» 11:05
Чемпіонат Франції. Огляд туру
12:00 Шахтар - Базель (2008/09).
Золота колекція Ліги чемпіонів
13:50 Ніцца - Бордо. Чемпіонат
Франції 15:55 LIVE. Удінезе Аталанта. Чемпіонат Італії 18:40
Інтер - Барселона. 1/2 фіналу
(2009 /10). Золота колекція Ліги
чемпіонів 20:40 Кальярі - Мілан.
Чемпіонат Італії 22:45 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру 23:40
Ліон - Мец. Чемпіонат Франції

П’ЯТНИЦЯ, 22 СІЧНЯ

ЧЕТВЕР, 21 СІЧНЯ
1+1

СТБ

05:35 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:25 «Життя відомих людей 2020»
10:05, 12:20 Х/ф «ІДЕАЛЬНИЙ
ГОЛОС»
12:40, 14:20 Х/ф «ІДЕАЛЬНИЙ
ГОЛОС 2»
15:05 Х/ф «ІДЕАЛЬНИЙ ГОЛОС 3»
17:10 Т/с «Жінка»
20:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
ПЕРЕГОНИ»
22:20 Х/ф «КАРТИ, ГРОШІ, ДВА
СТВОЛИ»

05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08:00 «Битва екстрасенсів.
Таємниці екстрасенсів» 16+
11:55 Т/с «Сліпа»
13:50, 14:50, 18:05 Т/с «Слід»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:15 «СуперМама»
20:15, 22:45 Т/с «Снайперка»

ІНТЕР
05.00 «Телемагазин» 05.30,
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
«Квартира невинних» 13.50,
15.35 «Речдок» 16.30 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00, 19.00,
03.25 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Речдок. Особиста справа» 23.50
Т/с «Згадати молодість 6» 01.55
Х/ф «ВИКУП»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:45 Свекруха або невістка
11:40 Реальна містика
14:40, 15:30 Т/с «Філін»
17:00 Історія одного злочину 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 5»
23:10 Слідами
23:50 Т/с «Забута жінка»

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 20:55
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Секретний фронт
12:10, 13:15 Х/ф «ПОЛІТ
ФЕНІКСА»
14:45, 16:15, 21:20 Т/с «Нюхач»
17:05 Х/ф «С.В.О.Т:
ПЕРЕХРЕСНИЙ ВОГОНЬ»
20:10 Антизомбі
23:05 Х/ф «С.В.О.Т: В ОБЛОЗІ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:02 М/с «Том і Джеррі»
07:32, 15:00 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»
11:10 Вар’яти 12+
11:20 Х/ф «БІЛОСНІЖКА:
ПОМСТА ГНОМІВ»
13:10 Кохання на виживання 16+
17:10, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ»
23:10 Х/ф «УГОДА З
ДИЯВОЛОМ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
09.00, 01.50 Правда життя
10.05, 00.40 Речовий доказ
11.15, 23.40 Інженерні ідеї
12.15, 18.05 Особливий
загін
13.15 Код доступу

14.15, 19.55 Битва
цивілізацій
15.10 Дике виживання
16.10, 21.50 Технології їжі
17.05 Дива природи
19.05 Містична Україна
20.50 Крила війни
22.40 Невідома Австралія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
11:00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
16:10, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:10 «Орел і Решка. Рай та пекло»
18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Х/ф «ЗА МЕЖЕЮ
ПОРОЖНЕЧІ»
07:50 Х/ф «ЗАРУЧНИЦЯ 3»
09:50 Х/ф «ПРИНЦ»
11:35 «Загублений світ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Дзвонар»
20:25 Т/с «Ментівські війни. Харків»
22:20 Т/с «Кістки-8»

ФУТБОЛ-1
06:10 Ворскла - Колос. Чемпіонат
України 08:10 Удінезе - Аталанта.
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:15
Марсель - Ланс. Чемпіонат Франції
12:00 Порту - Ліверпуль. 1/8
фіналу (2017/18). Ліга чемпіонів
УЄФА 13:50 Інтер - Ювентус.
Чемпіонат Італії 15:55 Анже - ПСЖ.
Чемпіонат Франції 17:45 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру 18:40 МЮ
- Баєр (2013 /14). Золота колекція
Ліги чемпіонів 20:40 Наполі Фіорентина. Чемпіонат Італії 22:45
Журнал Ліги чемпіонів 23:15 Лілль
- Реймс. Чемпіонат Франції

СУБОТА, 23 СІЧНЯ
1+1
05:10, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
05:55 «Життя відомих людей»
07:00 «Життя відомих людей
2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
17:35, 20:15 «Вечірній квартал»
21:50 «Жіночий квартал 2020»
23:15 «Світське життя. 2021
дайджест»

ІНТЕР
05.00 «Телемагазин» 05.30 Х/ф
«ЛЮБОЧКА» 06.50 Х/ф «ДІТИ
ЗАЛІЗНИЦІ» 09.00 «Готуємо
разом. Домашня кухня» 10.00
«Корисна програма» 11.00 Х/ф
«БРОНЗОВИЙ ПТАХ» 14.50 Х/ф
«НЕВЛОВИМІ МЕСНИКИ» 16.20
Х/ф «БІЛЕ СОНЦЕ ПУСТЕЛІ»
18.00, 20.30 Т/с «Два серця»
20.00, 03.45 «Подробиці» 22.30
«Ювілейний вечір Михайла
Шуфутинського «Артист» 00.10
Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 02.05 Х/ф
«СПАСИБІ ЗА ЛЮБОВ!» 04.15
«Орел і Решка. Шопінг»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Реальна містика
09:10 Х/ф «КУРКА»
11:10 Т/с «Торкнувшись серця»
14:50, 15:20 Т/с «Після зими»
20:00 Головна тема
21:00 Шоу «Маска»
23:00 Т/с «Два життя»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:25 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06:20, 11:00 Т/с «Одружити не
можна помилувати»

08:00 «Неймовірна правда про
зірок 2021»
13:05 Т/с «Другий шанс на перше
кохання»
17:05 «Хата на тата» 12+
19:00 «Звана вечеря» 12+

ICTV
05:15 Т/с «Копи на роботі»
07:05, 09:30, 10:30 Скетч-шоу
«На трьох» 16+
08:55, 10:00 Т/с «Вижити за будьяку ціну»
11:00, 13:00 Т/с «Нюхач»
12:45, 18:45 Факти
16:40 Х/ф «ТІЛООХОРОНЕЦЬ
КІЛЕРА»
19:10 Х/ф «ДВА СТВОЛИ»
21:05 Х/ф «ПРАВЕДНИК»
23:30 Х/ф «НЕЗВАНИЙ
ГІСТЬ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:10 Kids’ Time
06:02 М/с «Том і Джеррі»
07:12 Вар’яти 12+
08:00, 10:00 Орел і Решка
12:00 У кого більше? 12+
13:50 М/ф «Тачки»
16:00 М/ф «Тачки 2»
18:10 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ»
21:00 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ: У
ВОГНІ»
23:40 Х/ф «РІДНЯ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.10, 01.55 Містична Україна
08.55, 18.30 Місця сили
10.25 Речовий доказ
11.35, 01.00 Битва
цивілізацій
12.30, 21.00 Божевільний
світ
16.30 Невідома Австралія
02.40 Скарб.UA

1+1
05:10 «Світське життя. 2021
дайджест»
06:00, 09:25 «Життя відомих
людей 2020»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
ПЕРЕГОНИ»
11:45, 12:20 Х/ф «ПРИГОДИ У
ВЕГАСІ»
14:20 Х/ф «ІНША ЖІНКА»
17:10 Т/с «Жінка»
20:30, 22:05, 23:30 «Ліга
сміху»

06:45 «Битва екстрасенсів.
Таємниці екстрасенсів»
16+
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
20:15, 22:45 Т/с «Другий шанс на
перше кохання»

ICTV

15.05 Дике виживання
16.05, 21.50 Технології їжі
17.00, 22.40 Невідома Австралія
19.00 Містична Україна
19.50 Битва цивілізацій
20.50 Крила війни

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:30 «Ух ти show»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
11:00 Х/ф «ПАСТКА ЧАСУ»
12:40, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
18:35 Х/ф «ВЕЛИКА ГРА»
20:10 Х/ф «НА ГЛИБИНІ 6 ФУТІВ»

05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05, 20:05 Дизель-шоу 12+
11:30 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
13:15, 22:45 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
2+2
14:35, 16:20 Х/ф «ОБЛАДУНКИ
БОГА»
ІНТЕР
06:00 Х/ф «МІЧЕНИЙ»
16:45 Х/ф «ОБЛАДУНКИ БОГА-2: 07:50 Х/ф «РОБІНЗОН КРУЗО»
05.00 «Телемагазин» 05.30,
ОПЕРАЦІЯ «КОНДОР»
09:35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ПРО
23.00 «Слідство вели... з Леонідом
ПЕРЛИНИ НАГА»
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
НОВИЙ КАНАЛ
11:40 «Загублений світ»
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10,
18:15 «Спецкор»
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
06:00, 07:30 Kids’ Time
«Корисна програма» 11.05 Т/с
18:50 «Джедаі»
06:02 М/с «Том і Джеррі»
«Мене звати Мелек 2» 12.25 Т/с
19:25 Х/ф «ЧАС СКАЖЕНИХ
07:32 Орел і Решка
«Квартира невинних» 13.50, 15.35, 08:30 Т/с «Надприродне»
ПСІВ»
00.50 «Речдок» 16.30 «Речдок.
21:10 Х/ф «ОСТАННІЙ ЗАМОК»
10:10 Вар’яти 12+
Особливий випадок» 18.00, 01.35 12:00 Суперінтуїція 12+
23:45 Х/ф «ПОВОРОТ З ТАХО»
Ток-шоу «Стосується кожного»
16:20 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
20.00 «Подробиці» 21.00 Х/ф
ФУТБОЛ-1
ЛАБІРИНТОМ»
«НЕВИДИМИЙ ГІСТЬ»
18:30 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
08:10 Лаціо - Рома. Чемпіонат Італії
ЛАБІРИНТОМ:
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
УКРАЇНА
ВИПРОБУВАННЯ
10:15 Анже - ПСЖ. Чемпіонат
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
ВОГНЕМ»
Франції 12:00 Аталанта - Ліверпуль.
Україною
21:00 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
Ліга чемпіонів УЄФА 13:50 Кальярі
07:00, 08:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
ЛАБІРИНТОМ: ЛІКИ ВІД - Мілан. Чемпіонат Італії 15:55
09:00 Зірковий шлях
СМЕРТІ»
Чемпіонат Італії. Передмова до
10:40 Т/с «Хлопчику мій»
23:50 Х/ф «ТЕМНІ РОЗУМИ»
туру. Прем’єра 16:25 Марсель
14:40, 15:30 Т/с «Се ля ві»
- Ланс. Чемпіонат Франції 18:15
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
МЕГА
Чемпіонат Франції. Передмова
21:00 Свобода слова Савіка
до туру. Прем’єра 18:45 Баварія
06.00 Бандитська Одеса
Шустера
- Ліверпуль. 1/8 фіналу (2018 /19).
08.15, 01.50 Правда життя
Ліга чемпіонів УЄФА 20:50 Журнал
09.55, 00.40 Речовий доказ
СТБ
Ліги чемпіонів 21:30 «Вмикай
11.05, 23.40 Інженерні ідеї
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
підігрів» 22:45 Чемпіонат Італії.
12.05, 18.00 Особливий загін
05:50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
Передмова до туру 23:15 Удінезе 13.05 Код доступу
історія»
Аталанта. Чемпіонат Італії
14.05 Гучна справа

НЕДІЛЯ, 24 СІЧНЯ
К-1

1+1

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:40 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
11:00 Х/ф «ВЕЛИКА ГРА»
12:35 Х/ф «НА ГЛИБИНІ
6 ФУТІВ»
14:20 «Орел і Решка. Дива світу»

05:00, 19:30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07:00 «Життя відомих людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:30 «Світ навиворіт»
13:55 Х/ф «ВІЙНА»
15:55 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК»
17:45 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК - 2»
21:00 «Голос країни 11»
23:05 Х/ф «ПАРФУМЕР: ІСТОРІЯ
ОДНОГО ВБИВЦІ»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
08:00 «Джедаі 2019»
09:05 «Джедаі 2020»
10:05 «Загублений світ»
14:00 Х/ф «МАЙСТЕР
ТАЙ-ЦЗИ»
15:55 Х/ф «НЕ ВИХОДЬ»
18:00 Х/ф «ГРОМОБІЙ»
20:05 Х/ф «ПЕКЛО»
22:05 Х/ф «ГРІМ У ТРОПІКАХ»

ФУТБОЛ-1
06:00 Львів - Маріуполь.
Чемпіонат України 07:45, 15:15
Чемпіонат Італії. Передмова
до туру 08:15 Інтер - Ювентус.
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:15
«Вмикай підігрів» 11:15 Чемпіонат
Франції. Передмова до туру 11:45
Борусія (Д) - Реал. 1/2 фіналу
(2012/ 2013) Золота колекція Ліги
чемпіонів 13:30 ПСЖ - Монпельє.
Чемпіонат Франції 15:55 LIVE.
Рома - Спеція. Чемпіонат Італії
17:55 Д/ф «Розгнівані» 18:50,
21:05 Топ-матч 18:55 LIVE. Мілан
- Аталанта. Чемпіонат Італії 20:55
«Суперматчі». Ліга чемпіонів УЄФА
21:30 «Суперматчі». Ліга Європи
УЄФА 21:40 LIVE. Фіорентина Кротоне. Чемпіонат Італії 23:40
Марсель - Ланс. Чемпіонат
Франції

ІНТЕР
05.30 «Орел і решка. Дива світу»
06.25 М/ф «Ну, постривай!»
06.55 Х/ф «ВІЙНА ҐУДЗИКІВ»
09.00 «Готуємо разом» 10.00,
11.00 «Інше життя» 12.00 Т/с
«Речдок. Особиста справа» 16.45
Т/с «Детектив Ренуар» 20.00
«Подробиці» 20.30 Х/ф «ВІЗИТ
ІНСПЕКТОРА» 22.20 Х/ф «БІЛЕ
СОНЦЕ ПУСТЕЛІ» 00.00 «Речдок»
02.30 «Легенди бандитської
Одеси»

УКРАЇНА
06:50 Реальна містика
09:20 Т/с «Одна на двох»
13:20 Т/с «Чужий гріх»
17:00, 21:00 Т/с «Згадати
себе»
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
23:00 Т/с «Два життя»

СТБ
05:15 «Невідома версія. Вірні
друзі» 12+
05:45 «Невідома версія.
Білоруський вокзал» 12+
06:45 «Невідома версія.
Стережись автомобіля»
12+
07:35 «Невідома версія. Операція
И» 12+

08:30 «Невідома версія. За двома
зайцями» 12+
09:15 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦЯ»
11:10 «СуперМама»
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:00 «Один за всіх» 16+
22:05 «Я соромлюсь свого тіла»
16+

ICTV
05:00, 12:45, 18:45 Факти
06:15 Теорія змови
07:00 Більше ніж правда
07:50 Антизомбі
08:45 Секретний фронт
09:35 Громадянська оборона
10:25, 13:00 Т/с «Таємні двері»
14:30 Х/ф «ДВА СТВОЛИ»
16:30 Х/ф «ПРАВЕДНИК»
21:10 Х/ф «ВІКІНГИ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ»
23:25 Х/ф «НАЙМАНИЙ
УБИВЦЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
07:00 У кого більше? 12+
08:50, 11:00 Kids’ Time
08:52 М/ф «Тачки»
11:02 М/ф «Тачки 2»
13:10 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ»
16:00 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ: У
ВОГНІ»
18:50 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ:
ПЕРЕСПІВНИЦЯ.
ЧАСТИНА 1»
21:00 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ:
ПЕРЕСПІВНИЦЯ.
ЧАСТИНА 2»
23:40 Х/ф «ГОТЕЛЬ
«АРТЕМІДА»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.55, 02.00 Містична Україна
08.45, 18.30 Місця сили

10.25 Речовий доказ
11.35 Битва цивілізацій
12.30, 21.00 Божевільний світ
16.30 Невідома Австралія
01.00 Гучна справа
02.45 Війна всередині нас

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:40 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00 Х/ф «КІНОЗІРКА В
ПОГОНАХ»
12:00 Х/ф «ПАСТКА ЧАСУ»
13:30 «Орел і Решка. Дива
світу»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
08:05 «Джедаі 2019»
09:10 «Загублений світ»
14:05 Х/ф «КІБЕР»
16:25 Х/ф «СОРОК ВІСІМ
ГОДИН»
18:20 Х/ф «ІНШІ СОРОК ВІСІМ
ГОДИН»
20:10 Х/ф «ДЖЕК РІЧЕР»
22:30 Х/ф «КОЛОНІЯ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 15:25 Топ-матч 06:10
Шахтар - Минай. Чемпіонат України
08:10 ПСВ - Валвейк. Чемпіонат
Нідерландів 10:00, 15:40, 22:30
Футбол NEWS 10:15 Журнал
Ліги чемпіонів. Прем’єра 10:45
Д/ф «Розгнівані» 11:40 Мілан Аталанта. Чемпіонат Італії 13:25
LIVE. Ювентус - Болонья. Чемпіонат
Італії 15:55 LIVE. Верона - Наполі.
Чемпіонат Італії 17:55 LIVE. Ренн
- Лілль. Чемпіонат Франції 19:55
Бордо - Анже. Чемпіонат Франції
21:40 LIVE. Парма - Сампдорія.
Чемпіонат Італії 23:40 Реймс Брест. Чемпіонат Франції

Що віщують зорі
Гороскоп на 18 — 24 січня
ОВЕН. Вам, схоже, доведеться скоригувати свої плани. Варто проявляти
обачність та обережність у словах і в
діях. Не варто плести інтриги й брехати. У вихідні можуть прийти несподівані
гості. Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
ТЕЛЕЦЬ. Будете схильні до спонтанних дій. Постарайтеся в усьому дотримуватися поміркованості. Спрямуйте
вашу потужну енергію в творче русло.
Може настати слушна мить для душевної
розмови й освідчення в коханні. Сприятливий
день — середа, несприятливий — субота.
БЛИЗНЮКИ. Ваші задуми реалізуються. Але краще діяти, не ділячись
ні з ким подробицями. Вас чекають
зустрічі з давніми друзями і нові цікаві
знайомства. Готуйтеся до приємних змін
в особистому житті. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
РАК. Прекрасний, яскравий, насичений тиждень. Вам усе вдаватиметься. Але старайтеся не провокувати
конфліктів. Присвятіть більше часу
відпочинку: спілкуйтеся, зустрічайтеся,
веселіться. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
ЛЕВ. Зверніть увагу на своє оточення, на взаємини з партнерами,
друзями, родичами. Не уникайте відповідальності у сімейних справах, не
звалюйте її на інших. Багато часу зажадають діти. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
ДІВА. Тиждень буде аж ніяк не нудним і зовсім не простим. Можливі зміни
в кращу сторону у взаєминах із друзями,
а розумний компроміс у родині дасть
змогу досягти наміченої мети. Вихідні —
вдалий період для подорожі. Сприятливий день
— вівторок, несприятливий — понеділок.
ТЕРЕЗИ. Воля, енергія і щасливий
випадок можуть опинитися в одній
упряжці й помітно просунути вас
уперед. Але не піддавайтеся спокусі
розраховувати винятково на везіння —
ретельно плануйте свої справи. Сприятливий
день — середа, несприятливий — субота.
СКОРПІОН. Ви багато чого зумієте
досягти. Відбудеться подія, яка може
відкрити перед вами нові можливості.
Впустіть у своє життя більше позитиву.
Вибирайтеся в світ: зірки радять вам
частіше бувати на людях. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Вдалий період для відпочинку й роздумів про високі матерії. Не купуйтеся на лестощі й обман.
Краще не робити ніяких кардинальних
кроків. У вихідні постарайтеся відволіктися від роботи й відпочити. Сприятливий день
— вівторок, несприятливий — п’ятниця.
КОЗЕРІГ. Розум та інтуїція допоможуть впоратися з проблемами, а налаштованість на позитив — уникнути різких перепадів настрою. Не приховуйте
почуттів, говоріть про свої інтереси, не
варто під когось підлаштовуватися. Сприятливий день — середа, несприятливий — четвер.
ВОДОЛІЙ. Початок тижня — не час
для ініціатив. Не намагайтеся осягнути
неосяжне, плануйте тільки те, що зможете реально здійснити. Зараз не варто вирушати в далекі подорожі, краще
побути вдома і присвятити себе домашнім справам. Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
РИБИ. Усі ваші задуми можуть реалізуватися, тому будьте мудрі й заповзятливі. Не виключено, що для їхнього
здійснення буде необхідно зробити
спершу крок назад, а потім два вперед. Не
властива вам імпульсивність у вихідні може внести розлад у взаємини з близькими. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — середа.
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lАНЕКДОТИ ДО ТЕМИ

В калейдоскопі
зимніх свят...

Молода дружина чоловікові:
— Мушу засмутити тебе, коханий.
Мої кулінарні таланти поки що мінімальні. Я вмію добре готувати лише
новорічний торт і рибу…
— Розумію, люба. Не переживай, з часом навчишся. Тільки скажи,
будь ласка, те, що ти приготувала, —
це торт чи риба?
***
— Ну що, святковий настрій уже
з’явився?
— На жаль, ні.
— Ну тоді я збігаю за ще одною
пляшкою.
***
Період «Не чіпайте, це на свято!»
закінчився. Зараз у розпалі сезон «Змилуйтеся – їжте, бо ж усе псується!»

Справді, січень асоціюється у нас із безперервною
вервечкою яскравих і веселих празників, що змінюють
один одного. Тож і гостина та частування впродовж
цього місяця, здається, не закінчуються. А значить,
господиням доводиться проявляти неабияку
винахідливість і фантазію, аби щоразу приготувати щось
нове, смачне, оригінальне, цікаве
РУЛЕТ «ЗАКУСОЧНИЙ»

Дуже красива й апетитна страва, що готується
просто і з мінімуму продуктів
Інгредієнти: для омлету – 4 яйця, 130 г майонезу
або сметани, сіль та перець – до смаку; для начинки –
2 плавлені сирки, 60 г майонезу або сметани, 4 зубчики часнику; для оздоблення – 8–10 чорних оливок без
кісточок, пучок петрушки.
Приготування. Плавлені сирки покласти в морозильну камеру на 20–25 хвилин. Оливки покраяти
кілечками і викласти довільно на деко, застелене папером для випічки, поміж ними помістити листочки
петрушки. Яйця добре збити з майонезом, сіллю та
перцем, обережно (щоб не зрушити з місця оливки та
зелень) налити ополоником на деко і випікати близько 10 хвилин при 180 градусах. Готовий омлет перевернути на застелений харчовою плівкою стіл, зняти
пергамент і згорнути рулетом. Натерти сирки, додати
майонез, пропущений через прес часник, добре вимішати, намастити цією начинкою розгорнутий корж
і скрутити знову. Перед подачею на стіл охолодити
щонайменше годину-півтори.

Фото skarbnychka-retseptiv.com.ua.

ПЕЧІНКОВІ РОГАЛИКИ

Таку закуску гості одноголосно визнають справжнім
шедевром
Інгредієнти:
для тіста – 350 г
печінки, 2 яйця,
250 г молока,
1 ч. л. солі, 0,5 ч.
л. перцю, 100 г
борошна, 25 мл
со н я ш н и ко в о ї
олії; для начинки – 1 морквина, 1 цибулина,
Фото skarbnychka-retseptiv.com.ua.
300 г вершкового сиру, 2 зубчики часнику, 50 мл сметани, кріп, сіль, перець,
спеції.
Приготування. Цибулю дрібно нарізати й обсмажити
до готовності на олії, всипати натерту на грубій тертці моркву й пасерувати разом до м’якості. Покраяну на шматочки
печінку подрібнити за допомогою блендера, додати яйця,
сіль, перець і борошно, вимішати, влити молоко і збити до
однорідності. З цього тіста посмажити на широкій пательні
млинці середньої товщини, щоразу змащуючи сковорідку
олією. Повинно вийти близько 10 штук. Цибулю з морквою,
часником і сметаною перебити блендером до однорідності,
змішати із сиром, дрібно посіченою зеленню, сіллю і перцем.
Охолоджений млинець змастити цією начинкою, розрізати
його на 8 частин і кожну згорнути в рогалик. Красиво викласти їх на блюдо і прикрасити зеленню.

СВИНИНА З ЯБЛУКАМИ
Спробуйте приготувати на свята таке м’ясо, що
має хрустку скоринку і просто тане в роті. Для
цього згодиться нежирна грудинка, шийка або
шинка. Яблука і вино надають страві неповторний
аромат, а сало робить її більш ніжною і соковитою.
Попри простоту в приготуванні, вона смачна і
презентабельна
Інгредієнти:
900 г свинячої вирізки, 1 зелене
яблуко, сало до
смаку, 70 мл білого
сухого вина, 1 ст.
л. чорного перцю,
сіль та оливкова
олія – до смаку.
Приготування.
Зробити в шматку
Фото populyarne.com.ua.
свинини досить
глибокі поперечні розрізи, не доходячи до кінця. Яблуко і
сало покраяти тонкими скибочками. Начинити кожен розріз шматочком сала і пластинкою яблука, скріпити вирізку
бамбуковими шпажками. Викласти м’ясо у форму для запікання, скропити оливковою олією, посолити й поперчити
за смаком. Поставити запікатися в розігріту до 200 градусів
духовку на 45 хвилин. По закінченні цього часу полити вином і пекти ще 15–20 хвилин у рукаві або накривши фольгою. Вийняти м’ясо з духовки, видалити шпажки і подавати
з гарніром.

Фото youtube.com.

ФАРШИРОВАНА СКУМБРІЯ
З ОРИГІНАЛЬНОЮ НАЧИНКОЮ
Готується швидко і легко, а виходить приголомшливо
смачно!
Інгредієнти: 2 середні тушки скумбрії, 1 цибулина, 1 помідор,
1 лимон, 3 ст. л. олії, 1 ст. л. соєвого соусу, майонез, зелень, сіль, чорний перець і спеції для риби.
Приготування. У риби відріжте голову і плавники, вийміть нутрощі і чорну плівку (щоб не гірчила). Змішайте всі приправи, соєвий соус
та олію, натріть цією сумішшю скумбрію з усіх боків і всередині. Покладіть її в деко, застелене пергаментним папером, і залиште на 20–30
хвилин. Тим часом поріжте цибулю і пів лимона півкільцями і вкладіть
скибочки в скумбрію. Потому змастіть обидві рибини майонезом, вичавіть на них сік половини лимона, присипте
подрібненою зеленню і
накрийте фольгою. Запікайте в розігрітій до
180° духовці протягом
25 хвилин, тоді зніміть
фольгу і готуйте ще
5–8 хвилин, щоб риба
зарум’янилася.
Фото simplerecipes.top.

КАРТОПЛЯНІ ГНІЗДЕЧКА

Навіть звичайну бульбу можна подати
оригінально
Інгредієнти:
картопля,
1–2 яйця,
фарш, гриби, перець
чилі і болгарський,
вершкове
масло,
Фото Яни ОСТАПЧЕНКО, facebook.com.
сіль та
спеції до смаку.
Приготування. Зварити почищену бульбу, додати яйце, сіль, масло, розім’яти товкачем. Фарш і
гриби обсмажити на пательні, посолити, поперчити.
Деко застелити пергаментом і викласти на нього
картопляне пюре у вигляді гніздечок із дном, заповнити їх начинкою з фаршу та грибів, можна ще
додати болгарський перець і чилі. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці упродовж 20 хвилин.

РУЛЕТ З ОСЕЛЕДЦЯ
Цю смачну й цікаву страву буквально розмітають
зі святкового столу
Інгредієнти: 2 філе оселедця, 1 плавлений сирок,
1 варена морквина, 1 варене яйце, зелена цибуля, 40 г
домашнього майонезу.
Приготування. З філе виберіть кісточки, зріжте
нерівності. Обрізки покрайте кубиками. Натріть сир,
яйце і моркву на дрібній тертці. Зелень посічіть. На столі
розстеліть харчову плівку, викладіть філе, змастіть його
майонезом, засипте плавленим сиром, знову змастіть
майонезом. Наступний шар – морква, далі – майонез,
яйце, майонез, нарізаний кубиками оселедець та зелень. Згорніть
філе рулетом
і покладіть
у морозильну камеру на
60 хвилин. Потому наріжте тонкими шматочками та подавайте
до столу.
Фото ulyublena.com.
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А про роль Ющенка і Тимошенко в історії
продажу памперсів ви вже забули…

“

Це я звертаюся до авторки листа — переможниці конкурсу історій, як шукали правильну
відповідь, пані Тетяни Репетило із села Гуляйполе Катеринопільського району Черкаської
області. Наше запитання вона розклала по кісточках, крім оцього одного пунктика
Фото wise-geek.com.

Сьогодні
вдягнув —
і ніяких
проблем!
А людство
до цього
винаходу
йшло тисячі
років…

Грицько ГАРБУЗ

ле для тих, хто цьогоріч уперше
тримає в руках «Цікаву газету
на вихідні» і розгорнув її саме
на сторінці з нашою інтелектуальною
вікториною, повторю ще раз запитання,
яке ми почали обговорювати.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
52 (2020)

Тепер трішки процитуємо пані
Тетяну: «У квітні 1965 року були запатентовані перші одноразові підгузники
для новонароджених під маркою «Памперс». У давні часи малятам підкладали
хутро, мох, суху траву, тобто природні
матеріали, які могли всмоктувати вологу. Потім, коли навчилися виготовляти
тканини, з’явилися пелюшки і марлеві
та лляні підгузки. Проте всі мали один
суттєвий недолік — вони протікали
і пелюшки потрібно було безкінечно
прати, сушити, прасувати. Так, як це робила і я, тому що в часи, коли моя донечка була маленькою, сучасних підгузків

Розмінна
грошова
одиниця
Греції
Нетямуща, малознаюча
людина

Повість
Богдана
Лепкого
Міжнародний
договір
Північний
полярний
регіон
Землі

Українс.
ведуча
... Шовкопляс

Холодний
північний
вітер в
Італії

Сам днів
не знає,
а іншим
указує

... з
снігами літо з
хлібами

Свято ...
Столиця
або
Щедрий Норвегії
вечір

Індійський брат
йогурта

Святкове
вбрання

Великий
змій в єгипетській
міфології

Персонаж
арабськ.
фольклору ...-Баба

Ті, що
тиснуть
на законодавців

Співак

Каркає,
як ...

у вільному доступі не було…
У 40–50-х роках ХХ століття багатодітна мати Маріон Донован, змучена
роботою, доглядом за дітьми та щоденним пранням пелюшок, зшила трусики
з церати (клейонки) з марлевою прокладкою та пластиковими застібками.
За цю ідею Маріон отримала один мільйон доларів від компанії, яка викупила
в неї патент на цей винахід. Пізніше
вона замінила церату папером і підгузок став одноразовим. Але цей варіант
залишився поза увагою…
Поки за таку необхідну справу
взявся Віктор Міллз, причім узявся ви-

Наслідок
фізичної
праці

Відтяжка
щогли,
антени

Твір образотворчого мистецтва

Олег ...
Озонова
...

Деталь
взуття

Острів «Прихований ...»
в
Греції (Мушкетик)
Просолена
спинка
риби

Компонент
куті

Одна з
основних
поз в
балеті
Мул в
посудині з
з рідиною

Склав пан Андрій.

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 не рівня комп’ютеру чи айфону, хоча…
До речі, цей предмет пропонують
і учасникам однієї з найдревніших у світі ігор, щоб вони не отримували підказок, скориставшись нібито пікантним
становищем.
Що знаходиться у гарбузі?

Брат чомусь завжди серед партії відпрошувався
в туалет, а потім приходив — і перемагав. Згодом
виявилось, що в сусідній кімнаті йому підказував
ходи дядько.

мушено. Йому доручили бавити відразу трьох онуків, і він із жахом спостерігав за Еверестом брудних пелюшок, які
назбирувалися за день. Подумав, що
пелюшки краще викидати, а не прати.
А що не шкода викинути? Те, чим уже
неможливо скористатися вдруге, тобто щось одноразове. Міллз задумався
і створив підгузок із пластику, всередині якого був м’якенький папір, випробував на власних онуках. Сподобалось.
Назвав їх «PAMPERS», з англійської означає «балувати», «плекати». Компанія,
в якій він працював, випустила пробну
партію підгузків і… тут же заробила
на горіхи від мам малюків. Було літо,
жарко, і, природно, під пластиком тіло
малюків пріло та покривалося висипом. Проте Віктор Міллз не здався,
а доопрацював свій винахід. Пластик
замінив непромокальним папером
і отримав дуже комфортні, зручні підгузки, які полегшили мамам догляд
за дітьми…».
Далі пані Тетяна розписує про використання памперсів у медицині, космосі, під водою, на будівництві і зазначає:
«В Україні перші сучасні одноразові
підгузки з’явилися після розвалу СРСР,
у великих містах, в обмеженій кількості
і за досить високою ціною. Більшої популярності вони набули після 2005 року.
Але після першого Майдану (згадуючи
наше запитання. — Г.Г.), на мою думку,
не означає внаслідок Майдану ☺».
Так, не означає, але тут ви забули
про величезну роль Ющенка і Тимошенко в історії продажу памперсів.
Цитую УНІАН: «Одноразову допомогу
при народженні дитини було введено 1 квітня 2005 року (долар тоді був
по 5,27 грн. — Г.Г.). До кінця 2007-го
вона становила 8,5 тисячі гривень».
Тобто, дали виплати — зросла народжуваність і відповідно на ура пішов
продаж памперсів-підгузків. ☺
Утім, цей нюанс не вплинув, пані
Тетяно, на вашу перемогу. Вітаємо! Ви
стали останньою володаркою 150 гривень у 2020 році за перемогу в конкурсі історій, як шукали правильну
відповідь. Також закриють минулий
рік зі 100 гривнями призових ще двоє
учасниць-волинянок — Надія Павлюк
із села Моташівка Луцького району
(«Згадала, як у дитинстві грали в шахи
і брат чомусь завжди серед партії відпрошувався в туалет, а потім приходив — і перемагав. Згодом виявилось, що в сусідній кімнаті йому підказував ходи дядько, який знав толк у цій грі.
Так я і дійшла висновку, що ви заховали
памперс») і Марія Книш із села Смідин
Ковельського (донедавна Старовижівського) району («Дочитала про
найдревнішу гру — і все стало ясно:
це памперси, щоб шахісти не отриму-

вали підказок за межами приміщення»).
Такий результат жеребкування, в якому
щасливі номери ваших телефонів витягував наш редакційний водій Микола
Денисюк серед 16 учасників конкурсу, що надіслали правильну відповідь:
«Підгузок» чи «Памперс».
Перед тим, як оголосити нове
завдання, повідомлю про зміни в конкурсі.
Тепер разом зі словом-відповіддю ви маєте вказати в дужках і своє
прізвище (наприклад, ми загадали
завдання і ви переконані, що у гарбузі захована ялинка, тому пишете таке
sms-повідомлення: «Ялинка (Микола
Гнатюк)». Це дасть нам змогу зараховувати за кожну розгадку по 1 балу
і в кінці року підбити, хто ж найбільше
набрав очок і став «Розумником-2021»
(він отримає від Грицька Гарбуза ще й
особливий приз). Періодично турнірну
таблицю будемо нагадувати.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
2 (2021)
Предмет, який ми сьогодні заховали, асоціюється з однією із найжорстокіших історій людства; однією зі знаменитих, дуже небезпечних малодосліджених річок світу; видом спорту, в якому
Україна здобувала олімпійське золото;
однією з найпопулярніших телепередач
на вітчизняному телебаченні…
Ви теж із ним постійно маєте справу, хоча в наш час уже придумали йому
і чудовий замінник. І ми навіть знайомі
через цей предмет…
Про нього по-особливому говорять
нині чи не щодня, хоч і в інші пори про
нього щоразу мова. А ще він згадується
у творі того, хто над нами завше буде
царювати під цим сонцем… Там, до речі,
йдеться і про цю знамениту ріку.
Що знаходиться у гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати до 23 січня тільки у вигляді sms-повідомлення на номери:
0501354776 і 0672829775 (наприклад:
«Коляда», «Три ведмеді», «Світлана Орловська»), але обов’язково вказати
після слова–відповіді у дужках ще й
своє ім’я і прізвище (наприклад:
«Ялинка (Микола Гнатюк)»).
Увага: з одного номера можна відправляти лише одне sms! Цей номер
і братиме участь у жеребкуванні при
розіграші призових 200 гривень, якщо
правильних відповідей буде більше
двох. А ще спеціальний приз — 150 гривень — отримає той, хто в листі на поштову адресу (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13) чи електронну (tsikava.
gazeta@gmail.com) найяскравіше
опише, як шукав відповідь.
Будьте крепко-моцні! І, звісно,
кохані. ☺
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Як вуйко Місь із дружиною
у театр ходили
Фото Кирила ГОРІШНЬОГО.

— Знаїш, Ганько, шо тобі
скажу?
— Шо, Михайле?
— Ми з тобов життє прожили,
а в театрі не були!
— І шо?
— Шо-шо? Я підготував тобі
сюрприз, подарок.
— Який?
— Та замовив по інтернету
нам квитки в театр на виставу.
В неділю їдем.
— Йой, ти не мав де гроші
діти?!
— Мовчи, бабо! Коли ше
будеш в театрі? Вистава «За
двома зайцєма». Всьо, крапка!
В неділю їдем! Будеш мати шо
бабам розказати…

У свекрухи ще змолоду була подруга-екстрасенс.

Навіщувала…
— Не дуже радій, — сказала
мені свекруха після вінчання, —
проживете разом максимум років
із десять. Ще коли Денис малим
був, Маріам мені навіщувала, що
в першому шлюбі син довго
не затримається, хоча ти й подаруєш
йому спадкоємців

Роман ДРОНЮК (Вуйко Місь)

У неділю зачєли сі збирати. Я вітіг
шлюбний костюм, нутрійову шєпку,
дубльонку з кожуха перероблену.
Гані вбрала струксову спідницу, нові
райтузи, бурки, напастувала кальоші. На голову – канадську хустину.
Мотоблоком до Станіслава
не будем їхати, бо бензина дорога — їхали автобусом. Ледви-м дотелепалисі. Я в кожусі впрів, шеби-м
не прокігнуло. Мой, яке то файне
місто Станіслав! Але одно не розумію, чи тут шос горіло, чи шини палили, чо так багато чорних людей,
ади, сто метрів не мож пройти, шоби
не здибати їх. Я сі одного спитав, шо
сі стало, а він мені не по-нашому
відповів. Я сі добре придивив, йой,
та це такі люди, як ми в Єгипті здибали, – негри. Йой, а то шо, вся Африка
в Франківськ перебраласі?
Хоть був мороз на дворі, купив
Гані льоди, коли ше буде їсти льоди
в Станіславі? Вітпитали той театр,
зайшли в фоє, якийс хлоп із бабов
хотіли наші кожухи обмінєти на номерки, ото вігадали. Я їх послав туда,
куда москаль маму шле. Хапнув Ганю

Анна КОРОЛЬОВА

се подружнє життя мені
давали зрозуміти, що
я тимчасова дружина.
У свекрухи ще змолоду була
подруга-екстрасенс. Так от вона
і навіщувала колись її сину двох
дружин. Першу — на десять років, другу — на все життя. Тож
я була як тимчасова незручність.
Мовляв, слід потерпіти, що зробиш — доля така.
Заміж я виходила у вісімнадцять. Молода була, наївна і не надто розумна. Мама
в моє життя ніколи не втручалась і навіть коли я розповіла
їй про слова свекрухи на весіллі, просто посміялась і порадила не звертати на це ні-

У
«Всьо, крапка! В неділю їдем! Будеш мати шо бабам розказати…»

за рукав і покєг. Боже, як зачєли ми
блудити по тім театрі, йой і в гримерку до голих артистів зайшли, і сторожі збудили, і в костюмерну попали.
Аж якийс хлоп за десєтку завів нас
в зал. Боже, ледви-м тоті місця найшли, я став якіс пані на лабатени,
а Гані впала якомус хлопови головов
межи ноги, його жінка аж вівкнула,
трохи не чупрувала Ганю. Нарешті
сі всіли.
— Ну, Ганю, вікігай!
— Шо?

— Як шо? Хліб із смальцем, цибулю. Та же нашо тормозок брали?
Я від рані вже зголоднів!
Зачєли ми їсти. Якас пані возмущаласі, шо цибулі смердит. Ше й
мені з рук віпав хліб і впав панови,
шо сидів перед нами, на плечі, ше й,
курва, смальцем до долини. Я перепросив, вітер рукавом смалец, він
нічо і не поняв. Перекусили ми, Ганьці цибулі забиласі за щеку, то мусіла
здоймити вівтирати фустинув.
Закінчення на с. 10

якої уваги. Такої помилки
зі своєю донечкою я не допущу. Якщо побачу, що в її житті
буде щось не так, робитиму

“

Вона і навіщувала
колись її сину двох
дружин. Першу —
на десять років,
другу — на все
життя.

все, аби її врятувати. А мені
ніхто тоді не сказав: «Тікай від
них, дитино!». Тож з усім запалом юних років кинулась доводити, що то все неправда.
Закінчення на с. 11

Усміхніться!
:)):)):))
Чоловік приходить на прийом
до лікаря.
— Лікарю, я так хвилююся! Дружина мені зраджує, а роги чомусь
не ростуть?
Лікар:
— А вони й не повинні рости.
Це тільки такий образний вислів.
— Дякую, лікарю, ви мене втішили. А я так хвилювався, думав,
може кальцію в моєму організмі
не вистачає.
:)):)):))
Кожна жінка мріє, щоб чоловік
міг вгадувати її бажання, але при
цьому не вмів читати думки.

:)):)):))
Питання сина мене вразило:
— Якщо один учитель
не може викладати всі предмети,
то як може один учень усi їх вивчити?
:)):)):))
— Сьомо, що ти робиш?
— Я тягнуся до зірок.
— Але ти дивишся на полицi
з коньяком.
— Розочко, я так і сказав.
:)):)):))
— Я познайомилася з дуже багатим чоловіком. У нього були гроші, а в мене — досвід.
— А тепер?

— У мене гроші, а в нього – досвід.
:)):)):))
Учень приходить до рабина:
— Ребе, я хочу жити вічно, що
робити?
— Одружуйся.
— І тоді житиму вічно?
— Ні, бажання зникне.
:)):)):))
Після знайомства на сайті:
— Як я вас упізнаю?
— Я буду одягнена в червону
сукню. А щоб я упiзнала вас, тримайте в руках норкову шубу 46-го
розміру.

:)):)):))
Двоє приятелів:
— Що це ти вирізав iз газети?
— Нотатку про чоловіка, що
убив дружину, яка нишпорила
по його кишенях.
— І що ж ти з нею зробиш?
— Покладу в свою кишеню.
:)):)):))
В ювелірному магазині.
— Скільки коштує це кольє?
— Сто тисяч.
— Кошмар! А ось той перстень?
— Два кошмари, пані.
:)):)):))
Зустрілись дві подруги:
— Як ти схудла! — вигукнула одна.

— Чоловік мені зраджує, я так
страждаю, так страждаю!
— То розлучись з ним.
— Не можу. Мені ще потрібно
скинути три кілограми.
:)):)):))
У магазинi:
— У вас не знайдеться хороших
цукерок для лікаря?
— Вам віддячити чи помститися?
:)):)):))
— Слухай, а твоя дружина вміє
готувати?
— Готувати вона вміє, тільки
ось я не вмію їсти те, що вона готує.

