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Чого боїться небесний
«шумахер» з України
Тимур Фаткуллін
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l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК
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З 19 літ життя Майї отак і протікає: від заміни до заміни кардіостимулятора старого на новий.

Уже 37 років серце волинянки
пульсує завдяки… батарейці
Починаючи з 1983-го, воно
б’ється тільки за допомогою
кардіостимулятора. Майя Філь
із Ратного зносила їх уже вісім,
а ще перенесла 11-годинну
операцію на відкритому серці,
за яку й досі родина розраховується
з боргами

“

У клініці Амосова в Києві кардіохірург
сказав: «Надто худа, треба
поправитися. Тоді й приїжджайте».

Людмила ВЛАСЮК

«У 9-МУ КЛАСІ ВЧИТЕЛЬКА ЗЛЯКАЛАСЬ, КОЛИ
ПОРАХУВАЛА МІЙ ПУЛЬС — 44 УДАРИ ЗА ХВИЛИНУ»
— У шестимісячному віці я потрапила в лікарню із запаленням легень, — розповідає Майя. — Тоді ж у мене визначили серцеву блокаду: між перегородками утворився отвір,
який треба було зашивати. Батьки возили до лікарів, шукали
порятунку у Львові й Києві, але зарадити цьому ніхто не міг.
У клініці Амосова кардіохірург сказав: «Надто худа, треба поправитися. Тоді й приїжджайте». Але серйозність своєї ситуації я зрозуміла лише у 9-му класі. У школі на уроці анатомії

ми робили лабораторну і мали завдання порахувати пульс.
У мене вийшло 44. Нам із подругою поставили по двійці,
обурившись: «Ви що, не вмієте лічити?!». А потім вчителька
спробувала сама і… злякалась.
Отак ратнівчанка і жила: завжди залишалась вдома під
наглядом — ніяких поїздок, екскурсій. Знала, що не може
бігати, але на велосипеді їздила.

Закінчення на с. 6
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Валентину вбили чи сама
наклала на себе руки в Італії?
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Для харківських бабусь нема
більшого щастя, як штрикнути
собі путінську вакцину?
Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

«Будемо щеплюватися російською.
Ми американській не віримо!»

Фото rferl.org.

На сьомому році війни
з Московією в Україні ще є люди,
які безоглядно довіряють Кремлю
рупа мітингувальників в Ізюмі
Харківської області шокувала вимогою до української влади забезпечити їх російською вакциною від
коронавірусу. Акція була проти високих тарифів, однак ізюмський депутат
екскомуніст Анатолій Фомічевський
використав його для пропаганди так
званого кремлівського препарату від
COVID-19. Його жваво підтримала група
жінок. «Ми будемо щеплюватися, якщо
російська вакцина буде… Випробуємо
на собі, а потім діткам… Ми американській не віримо! Гидоту нам якусь вколять» — кадри з такими заявами пропутінськи налаштованих осіб облетіли
інтернет. Фомічевський, до речі, перебуває в базі «Миротворець» як пособник терористів і російських окупантів.
Недолуга українська ЗЕвлада, яка
не змогла оперативно домовитись про
якісну вакцину для своїх громадян,
фактично підігрує прокремлівським діячам в Україні, які активно рекламують
російський препарат. Його вони використовують як спосіб із країни-агресора зробити ледь не країну-рятівника.

Туристка з Івано-Франківська Христина Мохнацька
у суботу, 16 січня, успішно завершила двотижневий
похід на вулкан Охос дель Саладо, що на кордоні Чилі
з Аргентиною

Н

«Пішов на дно за 5 хвилин»
Трагедія із суховантажем Arvin сталася у Чорному
морі біля берегів Туреччини
Згідно з опитуваннями, 40% росіян побоюються вакцинуватись вітчизняним
препаратом. Не щепився ним поки що і сам Путін. Зате Москва намагається
втюхати це «добро» всім на світі.

І це, незважаючи на те, що більшість
цивілізованих держав відмовляються
від сумнівної російської «бурди», яка
не пройшла усіх необхідних досліджень.
Останньою «стоп» московському
продукту сказала Бразилія, хоч Москва розраховувала продати в цю

Головний залізничник
заробляє 625 тисяч на місяць
І каже, що це «нижче ринкового рівня»
оя зарплата становить 625 тисяч гривень. І це будьхто зможе побачити в декларації, тому приховувати
її сенсу немає. Водночас хочу зауважити, що стільки ж отримував 25 років тому, коли займався бізнесом у «Київстарі», потім у «ТНК-ВР» тощо. Вона, я б сказав, нижча від ринкового рівня для такого підприємства, як Укрзалізниця, — заявив
голова АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак в ефірі одного з телеканалів.
Він зазначив, що його зарплата «значно менша від того рівня, який був у попереднього керівника» — Євгена Кравцова —
оскільки висока зарплата ексочільника Укрзалізниці «викликала
дуже великий суспільний резонанс» (за даними ЗМІ, у 2018 році
щомісячно Кравцов отримував по 812 тисяч гривень, за його ж
словами, він заробляв по 570 тисяч гривень. — Ред.).
Господи, в якій країні контрастів ми живемо!
Продовження цієї теми — на с. 4

Альпіністка винесла
портрет Бандери
на найвищий вулкан
планети
а вершині вона підняла прапор свого міста, український рушник та портрет Степана Бандери.
За її словами, втілення таких складних мандрівок
є способом самореалізації, що допомагає жити більш щасливо. Молодчина!
Тим часом 10 жінок зі Львівщини ще 10 грудня вилетіли
до Еквадору, де планують сходження на п’ять вулканів. Зараз
учасниці «Першої української жіночої експедиції» підкорюють найвищий із них — Чимборасо.
Побажаємо їм повернутися здоровими до нас, коханих. ☺

Г

«М

Вулкан+Бандера - отака формула щастя від Христини
з Франківська.

країну 150 мільйонів доз. Влада Бразилії не хоче ризикувати здоров’ям
своїх громадян. Але наша «п’ята колона» про це не думає. Для них головне — відбілити Кремль, а не захистити людей. Видно, звичка схилятись
перед усім московським у багатьох
українців сидить уже в генах.

l ПРЯМА МОВА
Сергій ФУРСА, фінансист, про затримання
в Росії опозиціонера Олексія Навального,
який повернувся з Німеччини, де
лікувався від отруєння, ймовірно,
російськими спецслужбами:

«

Добре, що його затримали. Дійсно. Це вписується
в контекст «більше пекла». Що більше пекла в Росії, то
гірше Росії. І то краще нам, тому що все оце пекельце
послаблює агресора. Тож цілковита неадекватність
Путіна допомагає наблизити колапс самої РФ. І нам
головне – вчасно відійти,
йти, коли все
це почне завалюватися.
ися. Адже
поки Росія не розвалиться,
литься,
поки не ослабне і нее вимагатиме постачання
ня їжі
для голодних, Крим ніколи
не повернеться. І на
Донбасі залишатьсяя
орки. Нам потрібен
розвал РФ.

»

а борту перебували 12 членів екіпажу — десятеро
українців і двоє росіян. Турецьким рятувальникам
вдалося витягнути з води шістьох моряків, п’ятеро
з них — українці. Врятовані розповіли, що через погані
погодні умови стали на якір, але ситуація погіршилася
ще більше — хвилі сягали 6 метрів. Корабель розламало
навпіл, він потонув за 5 хвилин.Серед членів екіпажу були
ті, для яких цей рейс був першим.
Порятунок шістьох моряків у таких умовах — це диво,
адже, по-перше, неподалік місця катастрофи саме перебував
турецький катер берегової охорони і, по-друге, рятувальники діяли героїчно. Через високі хвилі, щоб витягти одну людину, їм доводилося робити по 3–4 маневри на маленькому
кораблику, який ризикував теж потонути.
Рятівники, до речі, відвідали українців у лікарні. Моряки щиро подякували їм: «Ризикуючи власним життям
у небезпечних та нестерпних умовах, ви нас врятували».

Н

У США стратили першу
жінку за 68 років
У 2007-му Лізу Монтгомері визнали винною
у жорстокому вбивстві 23-літньої Боббі Джо
Стіннетт, яка тоді була на восьмому місяці
вагітності
онтгомері задушила її мотузкою, а потім вирізала
дитину кухонним ножем. Жінка померла від втрати крові. Дівчинку вдалося врятувати.
Адвокати Монтгомері просили скасувати вирок, посилаючись на її проблеми із психічним здоров’ям. Але суд не пішов на це. Страти в США були і до цього, але Ліза Монтгомері
стала першою з 1953 року жінкою, яку стратили на федеральному рівні, а не на рівні штату.
Смертну кару на федеральному рівні влітку 2020-го
повернув Дональд Трамп. Джо Байден має намір знову
скасувати її.

М
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Українськими ветеранами
опікуватиметься легендарна
жінка-генерал, яка сама воювала

Фото Артема ГЕТЬМАНА.

У 1995 році вона вигнала
«президента Криму»,
у 2014-му допомогла захистити
Краматорський аеропорт, а в
грудні минулого року Верховна
Рада призначила Юлію
Лапутіну, про яку у стані ворога
ходять легенди, очільником
Міністерства у справах ветеранів

Ліза Ясько зробила гучну заяву про стиль роботи частини
депутатів від «Слуги народу»: «Корупція та девальвація
совісті стали нормою життя деяких моїх колег по фракції.
До цього додалося відверте схиляння перед російським
порядком денним країни-агресора».

Василь КІТ

оли чуємо звістку про втрати на фронті, ми всі сприймаємо це як трагедію. Проте
коли приходить звістка, що черговий
ветеран через посттравматичний синдром втратив контроль і наклав на себе
руки, — хіба це не така ж трагедія? Це
все втрати через війну. Наслідки війни
заважають людині повернутися до нормальної роботи і життя», — зазначила
міністерка після свого призначення
і нагадала, що нині в Україні майже
400 тисяч учасників бойових дій.
За освітою 54-літня пані Юлія — педагог і психолог, має ступінь кандидата
психологічних наук. На початку минулого року вона стала другою жінкою в
історії України, яка отримала військове
звання генерала.
На зорі Незалежності Юлія Лапутіна
була серед тих, хто створював антитерористичний центр СБУ «Альфа». Як
офіцер «Альфи», зупиняла у 1994–му
сепаратистів у Криму. Російські ЗМІ
приписують їй ледь не відьомські здібності. Вважається, що саме вона у 1995
році розробила заходи морально–психологічного тиску на так званого президента Криму Мєшкова, внаслідок
чого він втік у Росію.
За словами самої пані Юлії, щоб
втримати Крим у складі України у
1990-х роках, довелось докласти неабияких зусиль. «Ми приїхали до Севастополя, де розмістилися у санаторіях.
Працювали майже 24/7. Були такі дні,
коли я брала участь у шести затриманнях за день. Кого ми затримували?
Перш за все місцевих кримінальних
елементів, бойовиків, яких російські
спецслужби завезли на півострів для
дестабілізації обстановки, щоб вони
блокували роботу наших правоохоронців і здійснювали терористичні акти»,
— розповідає вона і нагадує, що тоді на
адміністративній межі Криму та України
теж стояли блокпости і співробітники
СБУ на півострів добирались анонімно.
На запитання, чому ж у 1990–х російську агресію вдалося зупинити, а в
2014–му — ні, відповідає: «Що сталося
2014 року? Росія багато літ здійснювала
проти України не лише агресивну військову фазу, а й інформаційні психологічні операції стратегічного характеру.
Вона продовжувала формувати політичну думку різними інструментами
— від «м’якої сили» до створення проросійських рухів. До 2014–го Москва
змогла інфільтрувати у наші державні

«К

Коли Юлія Лапутіна каже, що «питання ветеранів та сімей загиблих проходять через
душу», то вона говорить і про себе, адже її зять – боєць спецпідрозділу «Альфа»,
полковник (посмертно) Денис Волочаєв – загинув на Донбасі, захищаючи Україну.

органи громадян Росії. Яка країна може
виграти війну, якщо міністр оборони
має громадянство країни–агресора?».
У 2008 році Юлія Лапутіна розробила концепцію ментальної інтеграції жителів Криму в Україну, але після приходу до влади Януковича її надзвичайно
актуальні пропозиції відкинули. Сама
Юлія у 2013–му написала рапорт на
звільнення, бо бачила, «куди йде держава, бачила, що Служба безпеки не
буде захищати Україну, тому не хотіла
брати участі у цих процесах».

“

— Чим менше
активних людей, тим
легше маніпулювати
суспільством, —
впевнена Юлія Лапутіна,
тому закликає не бути
байдужими.

Однак Майдан в останній момент
вирвав Україну з лап Кремля і пані
Лапутіна влилась у нову патріотичну
команду СБУ і взяла участь у першій
операції спецслужби в АТО — обороні
Краматорського летовища. Вже тоді, за
її словами, вона зрозуміла, що російська агресія буде тривалою. У Краматорському аеропорту її завданням було
налагодити контакти з проукраїнськими активістами, плюс — розвідка і передача інформації в Київ. Тоді завдяки
правильним діям спецпідрозділу вдалося уникнути штурму. У 2014–му Юлія
Лапутіна очолювала оперативну групу
в АТО із затримання терористів: нарівні
з чоловіками працювала в балаклавах.
Згодом у спецслужбі пані Юлія
протидіє інформаційній війні Росії
проти України. «Чим менше активних
людей, тим легше маніпулювати суспільством», — упевнена вона, тому закликає не бути байдужими.

ПРЯМА МОВА ЮЛІЇ ЛАПУТІНОЇ
 «Ми маємо усвідомлювати:
Кремль ніколи не полишить ідеї повернення України у межі свого геополітичного впливу».
 «Росія застосовує різні інструменти «м’якої сили», наприклад, створює та підживлює рухи за традиційні
цінності. Ніхто не знає, що це за традиційні цінності. Наприклад, для мене
сім’я — традиційна цінність. Але коли
чоловік привласнює особистісну сферу
жінки — це домостроївська цінність, а
не традиційна. Рівність прав — це рівність можливостей у суспільстві… РФ
також поширює маніпуляції через Російську православну церкву».
«Я особисто на Донеччині у Свято-Успенській Святогірській лаврі, якою
користується Українська православна
церква Московського патріархату, бачила російських спецпризначенців, - із
російською зброєю, з радіостанціями,
з перемовинами з підрозділами, які
розташовувалися поблизу кордону з
Україною із російської сторони…».

ДО РЕЧІ
Фракція «Європейська Солідарність» як опозиція за кадрове призначення не голосувала, але пообіцяла
свою підтримку в подальшій роботі.
Представниця «ЄС» Ірина Геращенко, зокрема, заявила: «Юлія Лапутіна
— одна з найкращих кандидатур на
посаду міністерки ветеранів. Жінка–генерал, яка особисто пройшла
війну. На жаль, Юлія йде не в ту команду — команду, для якої питання
обороноздатності країни, ветеранів
не є першочерговим. І ось це болить.
Юліє, наше плече і підтримка завжди
з вами. Ми не можемо взяти на себе
відповідальність за уряд Зеленського, це колективний уряд. Але готові
співпрацювати з вами і, коли вам
будуть ставити палки в колеса, ми як
опозиція прийдемо на захист і міністра, і ветеранів».

Офіс Президента
співпрацює
з Медведчуком
та його телеканалами
Про це виданню «Новое время» розповіла
народна депутатка з фракції «Слуга народу»,
звільнена з посади голови делегації України
у ПАРЄ Ліза Ясько
Петро МАКАРУК

она також нагадала, що нардепи від «Опозиційної
платформи — За життя» Олег Волошин і Юлія Льовочкіна підтримують у ПАРЄ проросійську позицію.
«Раніше їхніх думок на засіданнях нашої делегації було нечутно. Їх усього двоє з 24. Однак під час операції з мого
усунення вони були серед лідерів. Досвід делегатів від
ОПЗЖ показує, що їхня мета — грати проти України, як це
продемонструвало голосування за повернення російської
делегації до ПАРЄ», — нагадала Ясько.
«Втім, варто говорити не лише про ПАРЄ, а загалом про
співпрацю, яка простежується у частини депутатів «Слуги
народу» з ОПЗЖ. Є ціла низка депутатів з ОПЗЖ, які ефективно співпрацюють з Офісом Президента, а між Банковою та
підконтрольними Медведчуку налагоджена комунікація»,
— говорить Ясько.
Вона вважає, що повернення РФ у ПАРЄ стало перемогою Кремля. «Повернення Росії до ПАРЄ стало їхньою потужною перемогою — діркою в санкційному режимі, і вони
прагнуть закріпити цей успіх», — наголошує Ліза Ясько.
11 січня Єлизавету Ясько звільнили з посади голови української делегації ПАРЄ, за це проголосували
представники «Слуги народу», ОПЗЖ та групи «За
майбутнє».
Фото news.24tv.com.ua.

В

Коли дивитесь телеканали 112.ua, newsone та zik,
пам’ятайте, що за ними стоїть Віктор Медведчук,
а фактично його кум Путін.
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l КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ

l КОМУ ВІЙНА, А КОМУ…
Фото censor.net.

Чек із Буковеля позбавив
українців дару мови
У скільки обходиться пообідати на цьому курорті, який приписують
олігарху Ігорю Коломойському
Оксана ГАВДЬО, breaking.znaj.ua

а зимові свята люди масово ринули на гірські курорти України. Зокрема,
особливий ажіотаж спостерігався
в Буковелі, куди їздив покататися
на лижах і Президент Володимир
Зеленський. Фото і відео, де він
фоткається з охочими без маски і
не дотримуючись дистанції у час
жорсткого карантину, облетіли чи
не всі ЗМІ країни
Водночас багатьох українців
здивувала не лише велика кількість відпочивальників у Карпатах,
а й тамтешні ціни, які б’ють рекорди. Наприклад, у фейсбук–спільноті «dtp.kiev.ua» опублікували чек
одного з ресторанів Буковеля (на
фото).
«Кінець епохи бідності: Просто
ціни в Буковелі. Готель #Кайзер», —
ідеться у повідомленні.
Судячи з чека, хтось попоїв аж
на 9 420 грн. Що цікаво, жодних
особливих страв у ньому немає. Наприклад, звичайнісінька кава американо обійшлася у 65 грн, за такою ж ціною можна випити склянку
узвару чи соку. Ще дорожче коштує
чай — аж 95 гривень.
Порція запеченої картоплі —
210 грн, салат із капусти — 130 грн,
курячий бульйон — 215 грн. За салат «Грецький» клієнти ресторану
заплатили 250 грн, борщ — 215 грн,

Н
Отакий у нас головнокомандувач: вимагає від Заходу тиснути на Росію, а сам тихцем робить із нею ґешефт...

«Квартал» Зеленського продав
росіянам права на «Лігу сміху»
Президенту надходитимуть гроші із країни-агресора

осійський телеканал СТС купив франшизу на
проєкт «Кварталу 95» «Ліга сміху» (ця торгова марка досі належить Зеленському). Вже з
25 січня у Москві стартує кастинг команд. «Канал СТС і
Міжнародний союз КВК запрошують всіх охочих взяти
участь у відкритому кастинг–фестивалі для нового
комедійного шоу «Ліга сміху» — такі оголошення з’явились у Московії.
Гумористичне шоу «Ліга сміху» («Чемпіонат України з гумору») створено у 2015 році студією «Квартал
95». Першим ведучим «Ліги» із 2015–го до 2019 року
був Володимир Зеленський. У січні він задекларував
4,5 млн доходу, які отримав 30 грудня у вигляді роялті
від «Кварталу 95» і «Кіностолиці».
Нагадаємо, що колись Володимир Зеленський дорікав п’ятому Президенту України Петрові Порошенку, що той не продав кондитерську фабрику «Рошен»
у російському Липецьку, яка з 2014 року фактично не
працювала. Водночас сам нинішній глава держави не
гребує отримувати гроші з Росії, а його «Квартал 95»
продовжує укладати угоди з партнерами із країни–
агресора.

Р

“

Нинішній глава держави не гребує
отримувати гроші з Росії, а його
«Квартал 95» продовжує укладати
угоди з партнерами із країни-агресора.

ДО РЕЧІ
З моменту обрання Володимира Зеленського
Президентом продукція «95 кварталу» почала втрачати популярність серед українських телеглядачів.
Так, гумористична концертна програма «Дизель Шоу»
каналу ICTV вперше виграла у «Вечірнього Кварталу», що виходить на «1+1», у рейтингу переглядів у
новорічну ніч.

КОМЕНТАР
Володимир ОМЕЛЯН, колишній
міністр інфраструктури України:
«Україну розстрілює Москва —
Президент України смішить росіян.
Володимире Зеленський, у Вас із
головою все в порядку? Спите нормально ночами?».
Р

l ПРЯМА МОВА
Ірина ГЕРАЩЕНКО, народний депутат
від «Європейської Солідарності», про
плани нинішньої влади знову купувати
газ у Росії:

«

Ми всі є свідками спецоперації повернення
України в залежність від РФ, у тому числі енергетичну. Почалося все з поправки Геруса, якою
дозволили закупівлі російської електроенергії.
у а олігархату,
у
Зараз не заради народу,
заводам якихх у першу чергу потрібсійські енергоносії, нас
ні дешеві російські
жують на газову рознову підсаджують
сійську голку. Можливо, для цього
дняли — аби легше
і тарифи підняли
ецоперацію, в трапровести спецоперацію,
у, з криками про
диціях серіалу,
народ. Слуги Кремля сьогодні при владі. Вже й н
не шифруються.

»
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ВОЛИНСЬКА ОБЛСПОЖИВСПІЛКА ОГОЛОШУЄ АУКЦІОН
З ПРОДАЖУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА
«КОНСОЛІДОВАНЕ» КІВЕРЦІВСЬКОЇ РАЙСПОЖИВСПІЛКИ, А САМЕ:
— адмінбудинку Б-1, 1975 року введення в експлуатацію, загальною площею 71,3 м кв., розташованого в смт. Олика, вул. Шевченка, 33;
— м’ясо–молочного павільйону А-1, 1980 року введення в експлуатацію,
загальною площею 144,1 м кв., з асфальтованою площадкою площею 0,4472
га, розташованих у смт. Олика, вул. Шевченка, 33.
Основні засоби продаються в комплексі.
Стартова ціна продажу 800000,00 грн.
Перший крок аукціону 80000,00 грн.
Аукціонна комісія працює з 8.30 до 17.30, перерва з 13.00 до 14.00, за
адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська,13, тел. 72-81-55.
Кінцевий термін реєстрації для участі в аукціоні — 28 січня 2021 року.
Аукціон відбудеться 03.02.2021 року об 11 годині в приміщенні Волинської облспоживспілки за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська,13.
До початку проведення аукціону учасник перераховує на поточний рахунок Волинської облспоживспілки (розрахунковий рахунок
UA473033980000000 260023014105 ПАТ «Ощадбанк» м. Луцьк, МФО 303398,
код ЄДРПОУ 01743401) кошти в сумі 10% стартової ціни та реєстраційний
внесок у сумі 170,00 грн.
З питанням ознайомлення з об’єктом звертатись у Волинську облспоживспілку, м. Луцьк, вул. Ковельська, 13, тел.: 72-37-69, 24-94-07, 72-81-55, (факс)
72-44-02 з 8.30 до 17.30 у робочі дні.

Фото facebook.com/dtp.kiev.ua.

Дарія КЛИЧ

Ось такі ціни в Буковелі, панове!

ковбаски гриль — 190 грн, рулька
свиняча — 160 грн.
Недешевим задоволенням була
й форель — за 100 г такої рибини
довелося заплатити 250 грн, а за
300 г ребер — 520 грн, за 100 г
шашлику — 210 грн. Порція лаваша
з сиром та бринзою коштувала 110
грн. Та найдорожчою була «хріновуха» за ціною 1000 грн за літр. Тож
за 100 г зігрівального напою довелося віддати 100 грн відповідно.
«Жесть, обдираловка, це один
раз сіли поїли, але 2–3рази на день як
мінімум поїсти хочеться. Влетить у
копієчку», «А до цього моменту вони
менші були???? Заробляйте більше,
їдьте на Буковель та й відвідуйте
такі ресторани…», «Знайшли проблему. Вас ніхто не змушує туди
їхати і купувати! І нефіг заздрити»,
«Сумно те, що курорт забитий відпочиваючими під зав’язку. Поки буде
попит — будуть ціни і вищі…»,
«Ніколи за життя туди не поїду…
Краще взяти доплатити ще 9 тисяч і полетіти за кордон на 5–7 днів
у готель 5 зірок, де все включено!!!»,
«Кава 50 грн і чебурек 70 — це якщо
на вулиці біля наметів стоячи ☺»,
«Відчуваю, що після цього Буковеля
буде ще в лютому локдаун…», «Це
не найдорожчий чек. Я бачив і коротший список на двох, із сумою в 17 «кусків», де кола по 300 грн», — пишуть
у коментарях.
Що скажете, шановні українці?

www.volyn.com.ua
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Фото Youtube.com.

100 років тому на ідиш розмовляла
лише одна сім’я у світі…
Фото stmegi.com.

Незалежність Ізраїлю
починалась з відродження
мертвої мови

«Панове «слуги» і «господа» з ОПЗЖ: шануйте українську,
а не атакуйте!» — закликає п’ятий Президент України Петро Порошенко.

Мову-попелюшку нарешті
нарешті
посадили за міський
міськийстіл!
стіл!

Юрій БУТУСОВ, головний
редактор сайту Цензор.нет,
оглядач «Дзеркала тижня»,
позаштатний радник міністра
оборони України Андрія Тарана

«Чому деякі з наших людей
кажуть, що ми не здатні до самостійного життя як нація? Тільки
тому, що не говоримо спільною
мовою? Хіба у нас нема мови,
якою ми можемо писати про все
і навіть розмовляти, якщо тільки
проявимо свою волю?
… Для кожного кроку прогресу
потрібен першопроходець, який
не знає шляху відступу».
Це фрагменти статей Еліезера
Бен-Йехуда 1879-го та 1908 років
щодо необхідності впровадження
єдиної мови Ізраїлю — івриту.

«БОЖЕВІЛЬНИЙ», ЯКОМУ
ПОВІРИЛИ МІЛЬЙОНИ
6 січня 1858 року у місті Лужки
Російської імперії з’явився на світ
Еліезер Перельман — і з 2012-го
день його народження є Національним днем івриту — офіційної мови Ізраїлю. У той час євреї
спілкувались мовами країн, у яких
проживали їхні громади. Проте
у школі Еліезера навчили читати
на івриті — то була давньоєврейська для вивчення релігійних текстів
та окремих філософських трактатів.
Вона не використовувалась у живому спілкуванні вже 1300 літ, і мала
невеликий словниковий запас
у приблизно 8 тисяч слів. На той час
найвживанішою мовою євреїв була
ідиш, схожа на німецьку.

“

Із 16 січня, згідно із законом,
мовою сфери обслуговування
офіційно стала українська

Символом відродження івриту стали слова Еліезера Бен-Йехуда
(Перельмана): «Євреї, розмовляйте на івриті!»

мовному івриті. Це далось ціною
титанічних зусиль — перший син
Бен-Ціон, 1882 року народження, був позбавлений спілкування
з усіма, хто не говорить на івриті — тобто крім батька та матері,
які багато працювали, він не спілкувався ні з ким! Дитина почала
розмовляти тільки у чотири роки,
але батьки були щасливі — адже
Бен-Ціон став першим за понад
тисячу літ, хто заговорив від народження на івриті! Під впливом
Еліезера ще чотири родини євреїв Єрусалиму почали розмовляти
вдома цією мовою.
Але головним напрямком івритізації Бен-Йєхуда бачив школу — «Іврит перейде із синагоги
до школи, зі школи додому — і …
стане живим». У 1886 році Бен-Йєхуда заснував перший у світі навчальний заклад, де всі предмети
викладались на івриті.
У 1891-му від туберкульозу померла його дружина Двора. Але
перед смертю вона написала лист
своїй молодшій сестрі Белла-Полі

29 листопада 1922 року сталось неможливе:
Британія визнала іврит однією з офіційних
мов Палестини!

Тож ідея Еліезера про відродження івриту вважалась божевільною навіть серед євреїв.
Першою людиною, яка повірила в це, стала дружина Еліезера
Двора Йонас. Вони домовились, що
своїх дітей із народження будуть
навчати на івриті, якого сама мати
ще не знала! Еліезер змінив прізвище на Бен-Йєхуда, у перекладі з івриту — «син Іудеї», і в 1881-му у віці
23 літ поїхав у Палестину.
Він став викладачем івриту
у школі в Єрусалимі і розробив
програму для використання
мови в побуті та школі, розширив
її словниковий запас. А Двора народила йому п’ятох дітей, з якими
батьки від їхньої появи на світ почали говорити виключно на роз-

Йонас, в якому попросила її переїхати до Палестини та вийти заміж
за свого чоловіка після її смерті,
щоб допомогти у вихованні родини на івриті та дати змогу Еліезеру продовжити його справу. Белла-Пола була молодша за Еліезера на 15 літ, але послухала Двору
і після її смерті залишила Європу
та виїхала до Палестини, де стала
дружиною невідомого їй ученого,
з яким треба було спілкуватись
виключно незнайомою їй мовою!

МОВА — ТАКИ ЗБРОЯ!
У 1894 році Еліезера кинули
в тюрму нібито через підготовку
повстання проти турецької влади.
Це викликало неабиякий резонанс, і про подвижника дізналось

ще більше людей. Через рік Еліезера випустили, і він був змушений
емігрувати до Америки. В 1910-му
він почав працю свого життя — «Повний словник давнього
та сучасного івриту». Тим самим
Еліезер закладав основу широкого розповсюдження сучасного
івриту. Тим часом у світі почалася
І світова війна, Османська імперія
зазнала краху, а Палестина перейшла під контроль Британії.
Бен-Йєхуда разом з іншими єврейськими активістами зустрівся
з британським Верховним комісаром Палестини Гербертом Семюелем, щоб переконати його, що євреї є однією зі спільнот Палестини та потребують права на свою
мову. І 29 листопада 1922 року
сталось неможливе: Британія визнала іврит однією з офіційних
мов Палестини! Це визнання означало визнання незалежної єврейської нації.
Таке рішення дало поштовх
різкому збільшенню чисельності
єврейського населення, створило передумови для політичного
розвитку, для створення незалежного Ізраїлю. Еліезер Бен-Йєхуда
дивився у майбутнє.
Він помер у Єрусалимі 16 грудня 1922-го через три тижні після
визнання івриту офіційною мовою, втіливши справу свого життя
в реальність.
…14 травня 1948 року в ТельАвіві на івриті була проголошена
декларація незалежності Ізраїлю.
А наступного дня п’ять арабських
держав розпочали війну задля
знищення нової держави. В цій
війні іврит став зброєю, а провідну роль в івритізації зіграло міністерство оборони Ізраїлю — ця
мова стала стрижнем армії.
Зараз іврит — потужний фундамент ідентичності Ізраїлю —
країни, яка продовжує вести війну за незалежність безперервно
з 1948-го. Важко повірити, але
перша людина сучасності, для
якої іврит став рідною мовою,
народилась лише 139 років тому.
А зараз нею говорять мільйони.

Олесь КОЛЯДА

а прохання клієнта його
можуть обслужити й іншою
мовою, прийнятною для
обох сторін. Однак першою, за замовчуванням, має бути державна!
Цей факт збісив прихильників
Москви в Україні. На проросійських
сайтах пишуть інструкції, як обійти закон, а деякі представники п’ятої колони, як-от лідер Лібертаріанської партії
«5.10» Геннадій Балашов, прямо закликають до агресії, «якщо прийшов
мовний омбудсмен»: «Бити палицею!
Поводитися агресивно! Ресторатори
так повинні вести себе: якщо він прийшов і щось сказав по-українськи —
каменем в голову кинути…».

Н
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дасть змогу порушувати Закон про
мову абсолютно безкарно. Перше
у цьому році пленарне засідання
парламенту призначене на 26 січня. «Європейська Солідарність»
готова знову й знову захищати
нашу мову. Панове «слуги» і «господа» з ОПЗЖ: шануйте українську,
а не атакуйте!»
Володимир
ОГРИЗКО, колишній міністр закордонних справ України:
«Днями один російський аналітик, розмірковуючи про
Росію після Путіна, поставив риторичне питання: «А що нас, власне,
об’єднує, крім російської мови?».
Це я для тих, кому «а какая разница?» Українська має стати і стане
об’єднувальним фактором, хто б
які глупства про «двуязичіє» не вигадував».

Днями один російський аналітик, розмірковуючи
про Росію після Путіна, поставив риторичне
питання: «А що нас, власне, об’єднує, крім російської
мови?» Це я для тих, кому «а какая разница?»

Проте поїзд пішов. Погодьтесь, що неможливість у багатьох
випадках отримати на 30-му році
Незалежності України обслуговування державною мовою — це абсурд. І ось нарешті цю дикість виправлено. Законом.

КОМЕНТАРІ
Петро ПОРОШЕНКО, п’ятий
Президент України (мовний закон було прийнято
під час його каденції у 2019 році, хоч
окремі його норми
вступають у дію
лише зараз. — РЕД.):
«Переконаний , що
прийняття Закону про мову стало
одним із найбільших позитивних
досягнень 2014–2019 років. Ми
ухвалили документ, який цілком
відповідає європей ським стандартам та покликаний захистити
українську мову, не утискаючи інші.
Натомість частина команди Зеленського разом із п’ятою колоною
у вигляді ОПЗЖ Бойка–Медведчука постійно намагаються атакувати Закон про мову. Ми вже відбили
кілька атак. Цього разу вони просувають законопроєкт № 4528, який

Віталій ПОРТНИКОВ, публіцист
та журналіст:
«16 січня є важливим днем не тільки
для української мови,
він важливий для всієї України. Пасербицю, яка може хіба що мити тарілки на кухні, держава урочисто
садовить за ошатний стіл. За міський стіл. І раптово виявляється, що
ця падчерка — не падчерка ніяка,
а рідна дочка, яка і була завжди
городянкою, елегантною і вишуканою.
А злий чарівник, який намагався нашу «попелюшку» змусити
прибиратися на чужій кухні, біситься від злості у своїх кремлівських палатах і розповідає світові
про утиски «російськомовного
населення», обмеження прав національних меншин, насильницьку українізацію та інші «українські
злочини».
Тому що чарівник — не дурень.
Він точно розуміє: якщо українська
мова стане своєю у великому місті,
утвердиться як невід’ємна частина міської цивілізації, тоді ніякого
повернення імперії вже не відбудеться».
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l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК
працював 6 років і 10 місяців. Як
тільки сказав лікар, що він передчасно зносився і залишилося жити
десять місяців, Майя Філь заледве
не впала. Новий коштував 3 тисячі
доларів.
— Як я вийшла з лікарні, вже
не пам’ятаю, — говорить жінка. —
Тільки чула слова: «Ви 36 років
кардіозалежна, у вас пульс без
кардіостимулятора взагалі не працює». Прийшла додому, сіла на кухні і плачу. Я ще й попередніх боргів
не погасила. Де ж узяти гроші? Морально важко просити їх у людей.
Але ініціативу взяли в свої руки
друзі з Ратнівської організації інвалідів. Марина Мажула — чемпіонка
світу з параканое, майстер спорту
міжнародного класу — поширила оголошення про збір коштів
у фейсбуці. Відчувала підтримку й
багатьох інших людей з інвалідністю. Декотрі приносили гроші просто до хати. Я всім-всім дякую!

Уже 37 років серце волинянки пульсує
завдяки… батарейці
Закінчення. Початок на с. 1
Людмила ВЛАСЮК

абуть, мій організм
пристосувався до такого ритму життя, —
розповідає Майя Петрівна. — Потім
десятий клас, екзамени, а я захворіла жовтухою. Ходила з температурою на іспити. А тут випускний,
у мене ж два плаття, я в сльози.
Затонувала обличчя, відтанцювала весь вечір і зустріла ще сонце.
А зранку батько повіз мене у лікарню в Заболоття, там відлежала два
місяці. Згодом влаштувалась на роботу у районний відділ статистики,
де працювала мама. Але весь час
відчувала якесь нездужання, могла
знепритомніти.

—М

«БУЛА, ЯК КІМНАТНА
РОСЛИНА, А ЦІ ЛЮДИ
НАВЧИЛИ МЕНЕ ЖИТИ»

«НАВІЩО ВОНО ТОБІ,
ЖИТИМЕШ СКІЛЬКИ
НАЗНАЧЕНО»
«Знайомство з людьми із організації інвалідів просто перевернуло мій внутрішній світ», –
із вдячністю каже Майя Петрівна.

І ціни на них щоразу зростають. Хорошою опорою та підтримкою для
ратнівчанки стали рідні і друзі, які
щоразу роблять усе для того, аби
тільки вона жила.

«ХОЧЕШ СТАТИ МАТІР’Ю?
ТОДІ, ЯК ЗАВАГІТНІЄШ,
ВІДРАЗУ ПРИЇЖДЖАЙ СЮДИ»
— Дуже пощастило мені, що
потрапила до львівського кардіохірурга Мирона Павлюка, — зауважує Майя Петрівна. — На той час
він брався за те, за що інші боялись.
Саме цей лікар госпіталізував мене
задовго до пологів, щоб контролювати мій стан. Першу мою вагітність
у Луцьку перервали, казали: не виживу ні я, ні дитина. А він відразу запитав мене: «Хочеш стати матір’ю?
Тоді, як завагітнієш, відразу приїжджай сюди». Бог дав так, що всі
дев’ять місяців я проходила легко.
Народжувала Петра у Луцьку сама...
— З чоловіком ми розлучилися, коли синові виповнилося
п’ять. Кардіостимулятори час від
часу виходили з ладу — треба
було думати про новий, — про-

довжує жінка. — Хотіла якось зекономити — то за два місяці мені
їх міняли тричі. Петро у перший

“

Життя Майї отак
і протікає: від заміни
до заміни кардіостимулятора старого
на новий. І ціни на них
щоразу зростають.

клас мав іти, а вдягнути дитину
не було грошей. У батька зір впав,
один інфаркт, другий. Лікуватися
нема за що. Це психологічно важко, бо розуміла, що винна у тому я.
Сестри їздили в Польщу, своїх дітей
залишали на мене. Вони потім казали: «Перший вірш малі вивчили
з тобою». Я тому й вижила, що рідні мене витягували. Мама ходила
по організаціях і просила грошей.
Тоді навіть мені поставили кардіостимулятор, а лише через три дні ми
змогли заплатити. Самі дивували-

ся: «Як ви не боялися, а якби ми вас
обманули?». А нам кажуть: «Ми вас
не перший рік знаємо».

«ВАМ ЗАЛИШИЛОСЯ
ДЕСЯТЬ МІСЯЦІВ»
— У 2013-му мені стало зовсім
погано, — розповідає Майя. — Померли вже ті львіські кардіохірурги, і мені не було до кого звернутися. У сестри був знайомий лікар
у Львові, і ми поїхали до нього
на консультацію. При обстеженні
виявили, що вени забиті і треба їх
прочистити, щоб можна було поставити новий кардіостимулятор.
Це означало операцію з повною
зупинкою серця. Сестри Світлана
та Галя із сім’ями побрали кредити:
тоді долар був значно дешевший,
а віддавати доводиться ще й зараз.
Операція тривала 11 годин, робили її дві бригади лікарів. Вени стали
як желатинові, і вони довго не могли завести серце. Син вчився у Дублянах і привів своїх друзів-студентів, щоб зробити переливання крові. Все це обійшлося у 100 тисяч.
Той кардіостимулятор про-

l СЕ ЛЯ ВІ

Яку повчальну історію рабин розповів Зеленському
Головний рабин єврейської общини «Хабад» в Одесі Авраам Вольф (на фото) нагадав главі
держави, що кожен президент і високопосадовець має пам’ятати про свою «суботу»
Лія ЛІС

ро це священнослужитель заявив
очільнику країни, коли той зустрічався з українськими рабинами, повідомив часопис «Країна».

П

«Розказав йому історію: «Була Помаранчева революція. Я летів у Київ з Одеси з поважним
чиновником. Він працював при Кучмі. Прийшла
нова влада, і його звільнили. Він каже: «Ребе,
я не розумію, що відбувається в країні. Спеціа-

лісти не потрібні». Я відповів, що його проблема і попереднього президента в тому, що вони
були впевнені: субота ніколи не закінчиться,
тобто робили, що хотіли, і не думали, що колись прийде фінал. А він настав. І чиновник
спитав, що буде далі. Я відповів: нова влада теж
так думає. Нагадав Зеленському, що і його субота матиме кінець. Попросив зробити все, щоб
він був добрий для країни», — розповів рабин.

Фото i.obozrevatel.com.

Спеціалісти з Луцька дали направлення в кардіохірургічне відділення Львівської обласної лікарні. Той перший стимулятор, який
їй вживили у Львові у 1983-му, міг
служити лише 12 місяців. Потім
з’явилися інші, з терміном використання 5 років, але їх ставили тільки інвалідам війни. Однак для Майї
Філь, як наймолодшої пацієнтки,
львівські лікарі зробили виняток —
під’єднали дівчині кардіостимулятор виробництва Іжевського заводу. Та через два з половиною роки
він вийшов із ладу.
— Мені було 19 літ, — розповідає ратнівчанка. — Багато хто
говорив: «Навіщо воно тобі, будеш
жити скільки назначено». І я тихенько плакала, сховавшись десь
у кутку лікарняного коридору. Цей
прилад працював з однаковим ритмом — 70 ударів за хвилину. Він
не давав серцю збільшувати пульс,
і через це періодично мені ставало
недобре. Навантаження організму
йшло, а стимулятор сам його блокував. Потім у мене почала синіти
рука…
Із тих пір життя Майї отак і протікає: від заміни до заміни кардіостимулятора старого на новий.

Валентина Коротинська весь
час залучала Майю Філь до Ратнівської організації інвалідів, яку очолює. Тепер пані Майя й сама бере
активну участь у громадському
житті, керує жіночою радою. Схвалювали це й батьки, які, на жаль,
відійшли вже у засвіти.
— Знайомство з людьми з організації інвалідів просто перевернуло мій внутрішній світ, — із вдячністю каже Майя Петрівна. — Я була
як кімнатна рослина, нікуди не ходила сама, постійно хтось зі мною
був. Завжди комплексувала з приводу своєї хвороби. А тут я побачила, як вони вміють радіти життю.
Вісім місяців тому ратнівчанці
зробили чергову операцію у кардіологічній клініці хірургії серця
та судин на Львівщині. Тепер вона
кожні пів року перевіряє кардіостимулятор, чого раніше не було.
Однак через сім років їй знову треба думати про новий. А на сьогодні
ще не виплачено більше 60 тисяч
кредиту.
…У Майї Філь озивається гучною мелодією у кишені телефон.
«Син», — каже радісно. (Петро пройшов АТО на Сході країни, чотири
рази служив за контрактом.) Ми
прощаємося. Відійшовши метрів
двадцять, я спиняюся й озираюся.
Жінка зі своїм вистраждалим серцем загубилася вже у натовпі. Серцем, яке пульсує від батарейки.

Таки так, Володимире Олександровичу!
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l ДИВОВИЖНІ ІСТОРІЇ

l НА ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ

Чоловік схуд більш як на 300 кілограмів…

Хочете бути
стрункими —
викиньте піжаму

Потерпаєте, що після свят
«роздобріли», набрали зайвої ваги?
Багатьом знайоме неприємне
відчуття, коли улюблена спідниця
чи штани стали затісними, а
піднімаючись сходами, немов
несеш на собі важкий мішок. Отож,
пора братися за відновлення фігури.
Головне — бути впевненим у своїх
силах і наполегливим

Американські вчені довели, що
спати потрібно без одягу, при цьому
температура в кімнаті не повинна
перевищувати 18 градусів за Цельсієм.
По-перше, сон буде здоровим, по-друге,
організм за таких умов активніше
спалює калорії і прискорює обмін
речовин

Оксана КРАВЧЕНКО
Марія КАЩУК

БІДА, КОЛИ ЄДИНИЙ ПОРЯТУНОК —
ОПЕРАЦІЯ
Рекордсменом зі схуднення у світі вважають мексиканця Хуана Педро Франко,
який за три роки позбувся 330 кілограмів.
Щоправда, такий результат — заслуга не
тільки хворого на ожиріння чоловіка, а й
лікарів–хірургів.
Розповідають, що у шість років Хуан
важив 64 кілограми; у 17 — понад два
центнери. Порушення обміну речовин,
природна схильність до повноти ускладнилася ще й життєвими обставинами. Сталося ДТП, в результаті якого юнак отримав
серйозні травми і залишився на рік прикутим до ліжка. Через це він продовжив
стрімко гладшати.
У 2016 році супертовстун важив
590 кілограмів і його ім’я внесли до Книги рекордів Гіннесcа як найважчої в світі
людини. Мексиканець уже не міг встати
з ліжка і ніколи не залишав своєї кімнати.
Було зрозуміло, що йому загрожує смерть,
якщо не вдатися до радикальних методів
лікування.
У листопаді 2017 року хірурги зменшили шлунок чоловіка вдвічі. Перед
цим він три місяці сидів на строгій дієті.
Всього Франко переніс три операції на
шлунку.
Зараз мексиканець важить близько
260 кілограмів і чекає на нове хірургічне
втручання з видалення близько центнера
зайвої шкіри на животі та сідницях.
Завдяки зміні способу життя чоловік
більше не страждає від діабету та артеріальної гіпертензії. Він може самостійно
ходити, спираючись на тростину.
Тож поставив перед собою мету встановити новий світовий рекорд — стати
людиною, яка скине найбільше кілограмів.
Схожа історія й у ровесниці Франко
—36–річної американки Ніккі Вебстер,
яка була настільки товстою, що не могла
ходити, плавати або навіть просто стояти рівно. Вона важила 275 кілограмів, і це
загрожувало її життю. Причиною непомірного ожиріння дівчини була її пристрасть
до переїдання.
— Моя вага виснажує мене. Моє тіло
так болить, що я не можу більше цього
терпіти. Я вважаю, що стала залежною від
їжі, і ця згубна звичка тепер убиває мене,
— скаржилася Ніккі.
Поворотним моментом у житті дівчини
стало запрошення взяти участь в американському телешоу під назвою «Я важу
300 кг». Вона зрозуміла, що треба діяти,
боротися за схуднення. Усвідомлюючи, що
зайва вага дуже небезпечна для здоров’я,
Ніккі вирішила переїхати з Арізони в Техас,
щоб бути ближче до свого лікаря. Вона
сподівалася, що операція вирішить всі її

ослідники виявили, що в прохолодній
кімнаті людина витрачає частину калорій зі «сховища» білого жиру, який накопичується на стегнах і сідницях. А бурі жирові клітини відповідають за терморегуляцію.
Грубо кажучи, білий жир грає роль дров, які
потрапляють в «буру» піч для обігріву всього
організму. Якщо ви в ліжку голяка і не закутані
периною, а накриті легкою ковдрою, то зайві
сантиметри в прямому сенсі згоряють. Неабияк сприяє цьому і регулярний секс.
Також важливо добре висипатися. На прикладі двох груп добровольців учені з Гарварду
з’ясували: люди, які сплять щодоби 8,5 години,
худнуть у два рази швидше від тих, хто в обіймах Морфея знаходиться не більше 5,5 години,
і це при однаковому споживанні калорій.

Д

Ніккі Вебстер важила 275 кілограмів, а тепер вона струнка, активна і щаслива.

проблеми, але спочатку необхідно було
самостійно скинути хоч кілька десятків
кілограмів. Щоб досягти цього, знадобилося три місяці.
Під час підготовки до шунтування
шлунка Ніккі дуже переживала з приводу можливих ризиків і ускладнень. «На
початку цього року після такого ж хірургічного втручання мій найкращий друг
Майкл помер. Думка про те, що це може
статися і зі мною, не дає спокою», — зізна-

“

Виявилося,
що за перший рік
тривалих прогулянок
я обігнув Місяць
(10921 км),
а за другий — Марс
(21344 кілометри).

валася пацієнтка.
Однак операція пройшла успішно, і
вже через рік дівчина схудла на цілих 100
кг! Але Ніккі прагнула більшого. Вона зв’язалася з експертами, щоб розібратися в
причині своєї пристрасті до їжі й не допустити цього надалі. Довелося зібрати волю
в кулак, аби втримати досягнутий результат і поліпшувати його.
Після того, як дівчина позбулася
160 кг, лікарі видалили зайву шкіру й вона
стала важити 90. Ніккі продовжує стежити
за своїм харчуванням, почала займатися
спортом, вийшла заміж і почувається щасливою.

ЩОБ ПОЗБУТИСЯ ЗАЙВОЇ ВАГИ,
ОБІЙШОВ ЗЕМНУ КУЛЮ
Ожиріння може бути викликане різними причинами. І нерідко самотужки
справитися із недугою неможливо, іноді
й справді єдиним порятунком є хірургічне втручання. До речі, з цією метою давно
роблять операції з вертикальної резекції
шлунка й у відділенні лапароскопічної хірургії Волинської обласної клінічної лікарні. Методику першим почав застосовувати

авторитетний спеціаліст, кандидат медичних наук Микола Галей.
Однак у більшості випадків можна
обійтися й власними силами, скоригувавши раціон й збільшивши фізичну активність. Саме так зробив 70–річний житель
Ірландії Вінод Баджадж, який вирішив
схуднути і настільки втягнувся, що став рекордсменом. Правда, не за кількістю скинутих кілограмів, а за чисельністю кроків,
які зробив на шляху до мети. Чоловік уже
готується вписати своє ім’я у Книгу рекордів Гіннесса.
Усе почалося з того, що батько чималого сімейства на схилі літ розтовстів і надумав змінити свій спосіб життя, стати рухливішим. Але замість того, щоб записатися
у спортивний зал, він почав більше гуляти.
Пенсіонер щоденно фіксував кількість
кроків і пройдену відстань на свій мобільний телефон. Згодом підрахував і виявилося, що за чотири роки він подолав 40075
кілометрів, що дорівнює окружності нашої
планети.
Чоловік обігнув Земну кулю, не полишаючи доріг рідного ірландського міста.
Солідні цифри настільки вразили Баджаджа, що він подав заяву до організації,
яка фіксує світові рекорди. Тільки уявіть:
за півтори тисячі днів було зроблено 54,6
мільйона кроків і «спалено» 1,5 мільйона
калорій.
— Не було такого, щоб я прокинувся
одного ранку і вирішив обійти Землю. Ні.
Я просто хотів займатися ходьбою, щоб
схуднути, бо тоді у мене була зайва вага, —
зізнався Вінод Баджадж. — Але виявилося, що за перший рік тривалих прогулянок
я обігнув Місяць (10921 км), а за другий
— Марс (21344 кілометри). Коли загалом
подолав 40075 кілометрів, то почувався
просто чудово.
Дідусь розповів, що вже за перші
дев’ять місяців зміг скинути 20 кілограмів,
став краще спати і просто жив у гармонії із
собою, адже щоденні прогулянки на природі — це справжнісінький антистрес.
Нині вага літнього рекордсмена є ідеальною, він підтягнутий, бадьорий та енергійний. Наступна мета Баджаджа — обійти
Нептун, і чоловік упевнений у своїх силах.
За матеріалами інтернет-видань.

“

Процес схуднення —
це тринога, яка спирається
на здорове харчування,
фізичні навантаження і сон.
Прибери одну ніжку —
і конструкція
завалиться.

Конкретні цифри наводять фахівці клініки
Майо. Вони встановили, що скорочення сну на
80 хвилин додає 549 нерозтрачених калорій
на наступний день.
Дієтологи розвінчали міф про те, що останній прийом їжі має бути до 18.00. Склянка
теплого молока перед сном не тільки викликає дрімоту, а й допомагає зростанню м’язової
тканини, поки ви спите.
Ідеальний варіант сніданку — білок і овочі.
Порція повинна бути не більше 300 г, наприклад, 100 г запеченої риби і вітамінний салат
або 150 г курячої грудки на грилі з овочевим
гарніром.
— Я зазвичай кажу своїм пацієнтам, що
процес схуднення — це тринога, яка спирається на здорове харчування, фізичні навантаження і сон. Прибери одну ніжку — і конструкція завалиться, — наголошує Олександра
Соша, лікар медичного коледжу імені Вейла
Корнелла.
Ранкові пробіжки, плавання, фітнес — усе
це важливо. Але ввечері не перестарайтеся.
Інтенсивні фізичні навантаження незадовго до
сну, звичайно ж, розбурхають організм. Інша
справа — розслаблюючі асани йоги, легка
розтяжка і вправи з діафрагмовим диханням,
які дуже корисні для схуднення і нічного відпочинку. Такий підхід дає змогу заспокоїти парасимпатичну нервову систему, зменшити напруження і скоріше заснути, вважають фахівці.
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«У вас не буде другого шансу
справити перше враження».
Коко ШАНЕЛЬ, французька модельєрка.

l СЕКРЕТИ КРАСИ

l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ
Фото brodude.ru.

І волосся виглядатиме не гірше, ніж улітку
Наша шкіра важко переносить зміну сезону. І волосся також.
Погіршення його стану взимку відраз впадає у вічі. Тому важливо
дбати про коси й забезпечувати належне живлення
Фото infox.ru.

Як привчити себе
читати щодня
з сучасним темпом життя вистачає часу хіба на прочитання телеграм-каналів і стрічки
соцмереж. Утім, користі з усього
цього не надто багато. Якщо ж
ви давно поставили собі мету
взятися за прочитання великого
за обсягом роману, то наші поради допоможуть це реалізувати,
до того ж збільшиться ваш словниковий запас, розвинеться уява, а також матимете всі шанси позбутися
стресу, який накопичився протягом
робочого дня

І

1. ВИЗНАЧТЕСЯ З ОБСЯГОМ
Звичайно ж, хочеться читати
по 100 сторінок на день, але з таким
підходом привчити себе до регуляр-

ного читання не вийде. Спробуйте
скоротити кількість у десять разів.
Це не викличе стресу і не відштовхне
від самого процесу. Тим паче, якщо
книжка хороша — явно «проковтнете» більше сторінок за один підхід.

Він потрібен для того, аби
чітко та дисципліновано його дотримуватися. Так ви прочитаєте
значно більше, адже вже знаєте,
за яку книжку візьметеся наступного разу.

Свою популярність значною мірою вони здобули саме завдяки
простоті у догляді. Однак способи для різних видів можуть
відрізнятися
Рулонні штори, або ролети,
виготовляються зі спеціального
щільного полотна, просоченого
акрилатом, який надає виробам
водо-, брудо- й жировідштовхувальних властивостей. Їх не можна мити чи прати. Припустимий
лише сухий спосіб очищення
за допомогою звичайної м’якої

щітки чи пилососа зі спеціальною насадкою для м’яких поверхонь.
Римські штори можуть бути
виготовлені з будь-якої тканини,
зокрема тієї, що використовується для звичайних. Для очищення
спершу їх треба акуратно зняти.
Якщо матеріал щільний, позбу-

Використання
високих температур
для укладки зробить
волосся сухим
і ламким.

Уникайте фенів і плойок. Узимку особливо важливо не допустити
зневоднення. Використання високих
температур для укладки зробить волосся сухим і ламким. Якщо ви не готові відмовитися від гарячого фена,
використовуйте засіб для термозахисту, який можна придбати у будь-якому магазині.

Чим шкідливе для
шкіри носіння маски?
Навіть із натуральних та безпечних матеріалів вона
перешкоджає диханню шкіри обличчя. Газообмін зменшується,
вивільнюється волога — і ось, середовище для збудників
захворювань готове. Процеси дихання у шкірі порушуються
та виникають запальні процеси, найпоширеніший результат
яких — акне. Це запалення вузликів через закупорку сала
в протоках: тут активуються мікроби. Запалення зовні
проявляється у вигляді вугрів/прищів. Вугрі, що з’явилися,
потребують догляду, оскільки при постійному чи регулярному
носінні засобу захисту ситуація може погіршитися
кіра почуватиметься
краще, якщо за нею правильно доглядати, а профілактичні дії допоможуть уникнути появі акне на обличчі. Жінкам/
дівчатам варто відмовитися від
надмірного користування косметикою, особливо декоративною. Щоб
не пересушувати обличчя, слід відмовитися від мила, використовувати засоби очищення більш м’якої
дії і зволожуючий крем або тонер.
Надмірне використання зволожуючих засобів або жирного крему
може лише нашкодити. Найкраще
взяти засіб з легкою текстурою
на водній основі.
Після перебування у масці
можна скористатися нанесе-

Ш

ним на ватний диск хлоргексидином — антисептиком, який

4. ЧИТАЙТЕ
З ЗАДОВОЛЕННЯМ
Не все те бестселер, що так називається. Визначтеся з тим, який
жанр вам подобається. Уявіть, що
книжка — ваш улюблений серіал.
І щодня ви очікуєте на вихід нової
серії. От саме з таким ентузіазмом
і натхненням потрібно братися
за читання.
Джерело: men.24tv.ua.

Кімнатні рослини: друзі чи вороги?
Вазони гарно виглядають в інтер’єрі квартири. Однак не всі вони безпечні для
нас і, зокрема, дітей. Адже окремі з них можуть зашкодити малечі
Фото stroy-podskazka.ru.

тися пилу також можна за допомогою м’якої щітки або пилососа зі спеціальною насадкою для
м’яких поверхонь. Після цього
штору варто злегка протерти
вологою ганчіркою. Якщо ж тканина м’яка та нещільна, її можна
випрати вручну або у пральній
машині. Обов’язково звертайте
увагу на склад полотна, пошитого з комбінації різних матеріалів.
З урахуванням цього намагайтеся підбирати максимально делікатний режим прання, аби потім
не довелося купувати нову річ.
Усі ці способи підійдуть також
і для штор-плісе.

Фікус — особливо поширена кімнатна рослина. Його сік містить сильний
яд, що викликає опіки, висип і отруєння.
Він особливо небезпечний, коли потрапляє на пошкоджену поверхню шкіри
або безпосередньо в шлунок людини.
І якщо у дорослого може виникнути силь-

ний свербіж, почервоніння, то в дитини
при цьому виникає біль, опік. А коли сік
потрапив у шлунок — сильне отруєння.
Кактус. Його колючі голки здатні створити нариви як у дорослих, так і в дітей.
Тому слід зменшити кількість кактусів, а то й
прибрати їх із підвіконь ваших осель, шкіл,

дитсадків.
Дифенбахія. В її складі міститься небезпечна для здоров’я отрута. Якщо сік цієї
рослини потрапить на шкіру, утворяться набряки, опіки, виразки. Коли ж в очі — людина ризикує заробити сильний кон’юктивіт,
тимчасову сліпоту або серйозне порушення
зору. Але найнебезпечніше, коли проковтне його — виникне отруєння, язик опухне,
з’явиться сильний біль. Більше того, отрута
може викликати параліч голосових зв’язок.
Небезпечно й коли листочком поласує дитина або домашня тварина. Це може спричинити навіть анафілактичний шок.
Олеандр. У ньому небезпечне все: квіти, стебло, листя, коріння і навіть запах.
У разі потрапляння в організм людини
будь-якої його частини, виникає отруєння, запаморочення і сильний головний
біль.
Лілії. Коли квітують, то їхній запах викликає головний біль, алергію і запаморочення.
Герань. Рослина містить ефірні олії.
Саме вони провокують напади астми, алергії. Тож не варто ризикувати здоров’ям і розміщувати її у кімнаті, де тривалий час знаходяться люди, які страждають на ці недуги.

не сушить шкіру. Регулярне
вмивання двічі на день та дотримання норм гігієни зменшують
прояви висипань на обличчі.
Постійно нова одноразова або
попрана багаторазова маска —
це також необхідність, інакше
лікування акне зведеться нанівець. Якщо при дотриманні
особистої гігієни висип не проходить упродовж кількох днів,
слід звернутися за допомогою
до лікаря-дерматолога.
Фото starpri.ru.

Р Е К Л А М А

l КЛУМБА НА ПІДВІКОННІ

l ГОСПОДИНЯМ НА ЗАМІТКУ

Чистимо рулонні штори

“

l А ВИ ЗНАЛИ?

3. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

2. 21 ДЕНЬ
Кажуть, звичка виробляється протягом такого періоду. Тож
ваше завдання на цей проміжок
часу — не порушувати своєї обіцянки. Щодня — 10 сторінок.
Можна більше, а от менше — ні!
Якщо ви виявили, що цієї кількості
недостатньо, — можете плавно
збільшувати її. За 3 тижні прочитаєте щонайменше 210 сторінок,
а це вже серйозний підхід.

Пропонуємо кілька порад, які допоможуть поліпшити стан волосся
будь-якого типу:
Обрізайте посічені кінці. Це варто робити і взимку, і влітку, якщо хочете, щоб ваша шевелюра залишалася
красивою та доглянутою.
Зволожуйте. Як і шкіра, волосся потребує його. Причому робити
це слід регулярно. В іншому разі воно
буде сухим і ламким. Щоб запобігти
цьому, необхідно використовувати
кондиціонери, олійки, сироватки
і маски.
Контролюйте температуру
води, коли миєте голову. Хто не любить узимку постояти під гарячим
душем? Однак така процедура може
дуже ослабити та пошкодити волосся. Тому завжди мийте голову лише
теплою водою.

Робіть масаж голови. Це поліпшує кровообіг, а відтак і коса
ростиме краще й буде міцнішою.
Обов’язково щонайменше раз
на тиждень масажуйте голову із живильною олією, щоб зробити шкіру
здоровішою.
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Чий пиріжок гарніший
«Мам, дивись, який я вареничок зробив», — син гордо
ніс свій витвір на долоньці із садка додому. Навіть
відмовився від рукавиць
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

У

дома малий хвалився усім, що
кожен із садка поніс
свого вареника з солоного
тіста, яке зробила вихователька. Я ж зусиллям волі гасила
нав’язливу думку, що пластилін, слайм, солоне чи солодке тісто — усе то неабияка
морока і страшна загроза для
килима й шпалер. Та ще й тепер
треба буде стежити за майбутнім цього вареника! А боролася
з цією думкою тому, що це якраз
та ситуація, яку наввипередки
з вихователями й вчителями маємо створювати ми, батьки, для
своїх дітей. Ліплення, вишивання, плетіння, конструювання,
гра на музичному інструменті,
забивання цвяшка і ще безліч

“

нагадувати собі про батьківську самодисципліну — побороти своє бажання про
шкідливу зручність так само
важливо й непросто, як долати лінь у будь-якому віці.
А тут ще й прогрес забирає
у наших дітей те, що мали ми:
ґудзики на кофтинах замінили
блискавками, взуття шукаємо
на липучці, щоб швидше, та й
вареників нині без проблем
можна купити. Добре, що від
природи наша малеча дуже
настирлива й наполегливо ділиться з батьками ідеями: мій
син таки ще й удома отримав
шмат солоного тіста (благо рецепт простенький) і зайнявся
корисною працею. Дивлюся,
як він ретельно, але невміло
заліплює бережок пів місяця, й думаю, що шкірка таки
варта вичинки: наступний
витвір набагато акуратніший

Найкраща невістка
Донька вкотре зателефонувала в сльозах.
Галина слухала і рукою підзивала чоловіка.
Гучний зв’язок увімкнула на словах:
— Проходу мені не дає. Бігає
і вказує, вказує, вказує…
За дитину взагалі мовчу.
Тихцем із кімнати забирає
і зачиняється з нею у ванній.
Миє його, купає, аби лиш
я не бачила того.
Степан не дослухав. Узяв
трубку і лиш коротко сказав:

Ручна праця і розвиток мовлення й мозку
загалом тісно пов’язані.

— Виїжджаємо!

Відповіді
на cканворд із с. 15

рукодільних операцій спеціалісти називають дрібною моторикою і пов’язують її з розвитком і розумнішанням дитини.
Така моторика — це здатність
виконувати точні дрібні рухи
кистями й пальцями рук та навіть ніг. Завдяки їй розвиваються дрібні м’язи.
Під час одного з недавніх
інтерв’ю педагог першого
класу промовила неймовірну
фразу: «Якщо дитині треба логопеда, то в першу чергу я б
її відправила на рукоділля».
А далі розповіла, як із дітками
плете шнуром навколо пальців косички й килимки, нагадуючи добре відоме: ручна
праця і розвиток мовлення й
мозку загалом тісно пов’язані.
От і виходить, що ціна таких
занять надзвичайно висока.
Пришивання ґудзика, малювання, аплікації — це все про
одне й те ж. Тож залишається

www.volyn.com.ua

і з того горді ми обоє. Домовляємося за кілька днів узятися за пиріжки і порівняти, чий
гарніший. А тим часом аналізую — що ще розвиває дрібну
моторику? Помічаю, як важко
сину відокремити книжну
сторінку від решти, тож тепер
доручаю йому перегортати
аркуші під час «вечірньої казки». Вирізати малюнок із листівки теж його «парафія». Поки
вмовляю малого допомогти
позбирати десятки обрізків,
нагадую собі, що це було заняття з розвитку дрібної моторики, необхідне для малят,
і не тільки…
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.

Анна КОРОЛЬОВА

машині мовчали обоє. Ситуація була не простою. Свекруха
їхньої Світланочки на весіллі
видалась жінкою приємною. Сама
учитель і сина виховала добре —
справжній мужчина. А десь з пів
року тому свата не стало. І посипались на сваху неприємності… Квартира, у якій вони жили, належала,
як виявилось, ще чоловіковій матері, тому і забрав брат покійного
її собі.
Лишилась бідолашна жінка
у чому була — без даху над головою. Сказати — іди, житло знімай,
так на учительську зарплатню аби
вижити, не те щоб ще оренду оплачувати. Ось і запропонував Степан,
аби пожила сваха у молодих, адже
вони з дружиною доньці на весілля

У

власну двокімнатну квартиру подарували.
Донька тоді навіть зраділа — отот мав з’явитись її первісток і допомога їй потрібна була. Але пройшло
пів року — і на тобі. Тиха і спокійна
жіночка життя їхній Світлані у власному домі не дає!
Мовчали обоє. Незручно було
за те, що доведеться робити, але виходу іншого просто не бачили. Якщо
не хоче бути нормальною людиною
у будинку їхньої доньки, що ж — доведеться попросити на вихід. От і соромились обоє, бо шкода молодицю
було.

“

Здається, нам не доньку,
а сваху рятувати
потрібно. Ти все
це бачиш?

Як тільки увійшли в доччину
квартиру, були вражені чистотою.
Такий ідеальний порядок рідко
де побачиш. Вітальня і коридор радували око, а от у ванній чекав неприємний сюрприз. Галина очима
вказала Степану на поличку з розкиданими і чомусь запилюженими
кремами, шампунями і використаними тюбиками:
— Бідна дитина! — прошепотіла чоловіку. — Це якщо у неї одної

на поличці таке робиться, то увесь
дім наша Світланка сама у такій чистоті тримає.
Вийшли обоє, як сичі. Хотілось
одразу сваху на вихід попросити,
але та так гостинно до столу припрошувала, що якось й не змогли
це зробити.
Розмова за обідом геть не клеїлась. Видно було, що між Світланкою
і свахою аж блискавки ширяють.
Поїли, Світлана встала і попросила батьків подивитись на нові меблі, які вони нещодавно придбали:
— Донечко, а посуд? — мовила
стиха сваха.
Ой, леле, що тут почалось! Привітну і симпатичну Світлану ніби підмінили. Аж підскочила на місці:
— А ти що, руки погубила? —
не сказала — прошипіла свекрусі. — У моєму домі на всьому готовому боки вилежуєш і навіть посуд
помити не можеш? Не бачиш — у господарів гості. Тихенько все зробила
і розчинилась, аби до вечора тебе
не знайшла!
Галина остовпіла. Сваха, ковтаючи сльози, почала прибирати
зі столу. Степан здивовано дивився
то на доньку, то на дружину. Щось
явно не те у цій родині. Чи вже так
їхню донечку ця тиха пані вивела
своєю поведінкою, що та й себе
не чує?
Далі почалось ще дивовижніше. У доччиній кімнаті був безлад.
Стіл завалений недоїдками, ліжко
не застелене, з явно брудними простирадлами, речі вивалювались
із шафи, а дитяче ліжечко перетворилось на склад усякого добра.
Галина узяла на руки онука, запах від дитини був запаморочливим.
Речі на малому явно не свіжі.
— Степане, — тихцем звернулась до чоловіка, — здається, нам
не доньку, а сваху рятувати потрібно. Ти все це бачиш? — обвела
поглядом кімнату. — Чув, що вона
їй в очі говорить? Може, до себе
її поки що заберемо, а там час покаже.
… Ольга Віталіївна уже сім
років живе у селі, куди її привезли пізнього вечора свати. Хотіла
Галина щось у неї розпитати чи
вибачитись за доньку, а та всі розмови раз і назавжди припинила:
— У вас прекрасна донька,
у мене найкраща невістка. Так
було і буде. Просто, — витерла
тихцем сльозу, — не всі можуть
терпіти в домі чужу людину. Особливо ту, якій нікуди подітися.
Р Е К Л А М А

ОГОЛОШЕННЯ
Ціна приватного оголошення у «Цікавій газеті на вихідні» — 20 грн за одне
найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте розмістити на нашому сайті www.
volyn.com.ua в рубриці «Господарські секрети». Вартість оголошення про
купівлю чи продаж с/г техніки (більше ніж три одиниці); с/г продукції; будівельних
матеріалів; меблів та ін. становить 40 грн за один раз публікації + 20грн (за сайт).
Вартість оголошення про послуги — 40 грн + 20 (за сайт). Оголошення, які виділені
рамкою + 25 грн. Вартість оголошення про згубу — 20 грн. Оплата у відділеннях
ПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ

l

Продається 3-кімн атна квартира
в Луцьку (новобудова). Тел. 097 10 20 995.

l

Терміново продається 1-кімнатна квартира в Луцьку (новобудова).
Тел. 066 66 06 303.
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l РЕЗОНАНС

l ЗНАЙ НАШИХ!

Валентину вбили чи сама
наклала на себе руки в Італії?

Чого боїться небесний
«шумахер» з України
Тимур Фаткуллін
К

Закінчення. Початок на с. 16

Марина ПЕТІК, obozrevatel.com

«Ч

«КОЛЕГА РОБИВ ПІРУЕТ
НАД МОСТОМ, А ДІТИ,
ЯКІ БУЛИ НЕПОДАЛІК,
НАВІТЬ НЕ ПІДНЯЛИ
ГОЛОВИ, БО… ГРАЛИ ЩОСЬ
НА СМАРТФОНІ»
«Щоб ви розуміли — синці
на стегнах залишаються. Добре
мати, знаєте, армійський пасок.
Він перешкоджає відтоку крові, — ділиться секретами пілота-аеробата Фаткуллін. — У нас
немає спеціальних протиперевантажувальних костюмів, тому
«виїжджаємо» на своїй «фізусі».
Потрібно напружити шию й прес,
щоб перешкодити перетіканню
крові від голови до ніг і навпаки.
Інакше запаморочиться. Якось
я робив «віник» (одна з фігур
вищого пілотажу. — Авт.) і проламав крісло. Тріск був такий, що

Зовні Тимура легко сплутати з голлівудським актором — його широка,
білосніжна усмішка говорить про те, що чоловік кайфує від життя.

найперше намагався зрозуміти:
це спина моя тріщить чи літак».
Щоб зробити «простеньку
петлю», пілот має витримувати
як мінімум навантаження в 4G —
у чотири рази більше за його
вагу. Максимальне перевантаження, яке переніс Тимур, —
11G — 880 кг!
«Коли за твоїм польотом
спостерігають діти, ти бачиш їхні
натхненні очі — відчуваєш себе
аналоговим хлопцем у цифровому світі. Будь-які енерговитрати
окупаються цим. Одного разу

“

туальний світ: «Мене тривожить
уся ця порожнеча. Я не розумію
стимуляцію постійну, відсутність
чогось глибокого. Знаю історію,
як один дуже досвідчений пілот,
котрий розвивав у Білій Церкві
аеродром ще з п’ятдесятих років, пікірував над мостом. А діти,
які там були, дивилися щось
на смартфоні і навіть не підняли
голови. Це дуже дивно для мене.
Що їх так захопило в телефоні, що
вони пропускають реальне життя? Ось цього тренду «в ту сторону» я боюся».

В Україні складно отримати дозвіл на проведення
демонстраційного польоту. Штрафи за порушення
повітряного кодексу — великі.

на аеродромі були екскурсанти
із сільської школи. Нам буквально дали 5 хвилин, щоб політати
з дітьми. Вони були у захваті! Атмосфера — неймовірна. У мене
мурашки по шкірі навіть зараз.
У такі моменти розумієш, що
гріх було б не займатися цим.
Не тому, що хлопчики і дівчатка,
які знаходились там, наприклад,
стануть пілотами або льотчиками. Можливо, вони будуть краще
вчитися, захопляться спортом,
музикою… Це спосіб дати комусь мотивацію зробити щось.
Повірити, що мрії близькі і досяжні. Зараз я отримую від цього величезне задоволення!» —
каже Фаткуллін.
Він зізнається, що його лякає
занурення сучасних дітей у вір-

Зараз Тимур із друзями
намагається популяризувати
спортивну авіацію: «Знімаємо
репортажі та відео наших польотів, створили клуб «Бузова»,
проводимо відкриті тренування
й екскурсії. Мріємо не просто
про школу, а про компанію, яка
організовуватиме безліч надихаючих заходів. В Україні складно
отримати дозвіл на проведення демонстраційного польоту.
Штрафи за порушення повітряного кодексу — великі. Але
країна у нас авіаційна й одна
з небагатьох, яка виготовляє літаки, і я впевнений: її потенціал
ще розкриється».
За матеріалами
aughtmag.com, officiel-online.
com, tsn.ua, pravda.com.ua.

НІКОЛИ НІ НА ЩО
НЕ СКАРЖИЛАСЯ

За словами родички, 11 січня
цього року Валентина Король мала
отримати «промесо» — громадянство в Італії. А також найближчим
часом їй могли переказати гроші,
які належали по догляду за чоловіком. Отримала вона їх чи ні — ніхто
ще не знає.
«Говорили з нею про те, що
ВТРАТИЛА РОБОТУ ЧЕРЕЗ
як тільки вона матиме на руках
ІНСУЛЬТ ЧОЛОВІКА
І справді, на перших порах на- «промесо», ми займемося купівлею
чебто все добре складалося в сім’ї квартири для неї й чоловіка тут,
Валентини. Вона була щаслива. Але у Чернівцях. Вона збиралася передва роки тому її чоловіка паралізу- везти його сюди на реабілітацію,
а заодно зайнятися своїм здоров’ям,
вало…
«Мехмет узагалі був політичним тому що давно почувалася погано.
біженцем із Туреччини. Багато років Ще в п’ятницю вдень (8 січня) я їй
працював в Італії далекобійником. послала SMS, вона відповіла: «Ок,
Й інсульт його розбив, коли він був потім подивлюся». А вже наступного
у дорозі. Добре, що колеги поміти- дня почала скидати їй фото квартир,
ли це. Вони привезли його Валі на- але вона не відповідала…
«Я не могла зрозуміти чому.
півживого. Вона весь цей час його
доглядала, піднімала на ноги», — А коли побачила її фото в інтернеті, то подумала, що це невдалий
каже родичка.
Знайомі українки розповіда- жарт. Досі ми не знаємо, чому поють, що після цього життя Вален- мерла і що сталося. Чоловік плаче,
тини сильно змінилося. По-перше, я не розумію, що він каже по-італійськи. Писали, що спочатку сусіди
в о н а в же не могла працювати. ськи
знайшли її сумочку на лавці в парку
знайш
Вона була
принесли. А потім уже знайшли
жінка-свято, і при
її тіло в цій канаві. Куди пішла? Вона
ніколи
свого собаку залишила вдома, але
ні на що не
скаржилася, без нього
вона нікуди не ходила.
н
завжди
чоловіка не залишала. Це дуже
І чол
усміхалася.
дивно. І жодної депресії в неї ніколи
дивн
було. Вона була жінка-свято, ніконе бу
ли ні на що не скаржилася, завжди
усміхалася», — губиться у здогадках
усміх
родичка.
її ро
У Чернівцях у жінки залишилася приватизована кімната в гуртожитку.
тож
Поховають українку в Італії. Але поки що триває
розслідування і її тіло
чоловікові не віддають.
Вона так і не повернеться
до рідних Чернівців навіть
після
смерті. Що буде з її хвопі
рим чоловіком, також поки що
не відомо,
адже з близьких у цій
ві
країні
краї в нього була тільки дружина.
жи
ob
ozr
eva
tel
.co
m.

ерез деякий час вирішили взяти участь
у Чемпіонаті світу з вищого пілотажу World Intermediate
Aerobatic Championship у Бреславі (Чехія), — продовжує Фаткуллін. — На щастя, знайшлися
меценати, які забезпечили усім
необхідним для поїздки та участі
в змаганнях. Так у нас з’явилися
автомобіль, літак і навіть технік.
Під час підготовки завод, якому
належить злітна смуга, почав
дуже обмежувати наші вильоти.
Доводилося літати в полудень,
у саме пекло. Перевантаження
і спека були страшними».
Незважаючи на всі перешкоди, байдужість чиновників
і те, що в інших командах було
набагато більше учасників, саме
наша трійця ентузіастів виборола все золото планетарної першості.
«В історії України це перший
прецедент командної й абсолютної особистої перемоги на Чемпіонаті світу з вищого пілотажу.
Найскладнішими для нас були
«темні комплекси». Вони складаються з поданих кожною командою фігур, які виконуються
одна за одною з першої спроби.
Єдина можливість підготуватися — візуалізувати в голові всю
послідовність. Це те саме, що
грати невідомий музичний твір
без попередніх репетицій», —
каже Тимур.

то

Ольга ВЕКЕРИК
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Фото pravda.com.ua.

Закінчення. Початок на с. 16

ілька літ тому Валентина
переїхала до Італії. Її близьк а родичк а розповіла
OBOZREVATEL, що років сім тому
вмовила жінку їхати в цю країну,
оскільки на батьківщині в неї життя
не складалося. Там Валентина прибирала будинки та квартири італійців і доглядала літніх людей. Звичайна доля української заробітчанки.
Знайомі кажуть, що ті, у кого
вона працювала, любили її за старанність і охайність. І людиною вона
була доброю й дуже щирою.
Однак її родичка додає, що Валя
після від’їзду перестала виходити
на зв’язок. «Я вже через соцмережі
її знайшла й запитала, як справи.
І тоді вона мені сказала, що вийшла
заміж за турка, — розповідає жінка. — Я ще дивувалася, що так швидко вона це зробила, усе ж таки й вік.
Але вона казала, що хоче просто
людського щастя, якого в неї раніше не було».

За місцевими законами, близький
родич зобов’язаний доглядати свого хворого партнера. Іноді жінка
могла сходити до сусідів на кілька
годин, прибрати квартиру й заробити зайву копійчину. Але вона майже
не знала італійської мови, і це грало
проти неї. Багато місяців жінка намагалася оформити пенсію по догляду
за чоловіком — усього 500 євро —
але пробити італійську бюрократичну систему так і не вдалося.
А дехто зі знайомих каже, що
пара почала сваритися, чоловік
надто переймався через гроші. Хоча Валентина намагалася
ні з ким не ділитися проблемами —
тільки іноді в розмові в неї проскакували зізнання про його важкий
характер.

ПОНЕДІЛОК, 25 СІЧНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

25 — 31 січня

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

l ВАВКА В ГОЛОВІ

Ірина Білик не послухалася Зеленського
і заспівала для кривавого бацьки Лукашенка
Фото racurs.ua.

Ну як же ж так можна, пані Ірино?
Олесь КОЛЯДА

а новорічному прийомі самопроголошеного президента
Білорусі Олександра Лукашенка в Мінську 16 січня виступили українські співачки Еліна Іващенко та Ірина
Білик, пише «Українська правда». Як
відомо, навіть Володимир Зеленський
не визнав минулорічного обрання

Н
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05.35, 09.25 «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»
11.15, 12.20, 14.15 Х/ф
«АНЖЕЛIКА - МАРКIЗА
ЯНГОЛIВ»
14.25 Х/ф «ПРЕКРАСНА
АНЖЕЛIКА»
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
20.30 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
БАТЬКАМИ»
22.40 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
ФАКЕРАМИ» (16+)

ІНТЕР
05:00, 04:55 «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»
10:05, 18:00, 19:00, 03:25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
12:25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО»
16:05 «Чекай на мене. Україна»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
23:55 Т/с «Згадати молодість 6»
01:50 Т/с «Два серця»

УКРАЇНА

Торік у липні Президент
України Володимир
Зеленський нагородив
Ірину орденом Княгині
Ольги III ступеня.

Лукашенка. А в Білорусі жорстоко
розправляються з протестуючими.
На прийомі у Лукашенка з нагоди «старого Нового року» в суботу засвітилися і зірки російської естради, серед них
Стас Михайлов, Валерій Сюткін і Зара.
Був на вечорі в Палаці незалежності й

А що ви хотіли від 50-літньої ватниці Ірини Миколаївни, яка вже давно заявляла,
що принципово перейшла на російську?

колишній соліст білоруського ансамблю «Пісняри» Валерій Скорожонок.
50-річна Ірина Білик є заслуженою та
народною артисткою України. Торік у
липні Президент України Володимир
Зеленський нагородив її орденом
Княгині Ольги III ступеня.
19-річна Еліна Іващенко перема-

гала у вокальних шоу «Голос. Діти»
(2016) та «X-Фактор» (2019), здобувала
першість на фестивалях «Чорноморські ігри-2018» та «Слов’янський базар-2020».
Як повідомляється, суботній вечір пройшов у стилі «Вечорів на хуторі біля Диканьки».

ВІВТОРОК, 26 СІЧНЯ
1+1
05.35, 09.25 «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»
12.20, 14.15 Х/ф «АНЖЕЛІКА І
КОРОЛЬ»
14.55 Х/ф «НЕВГАМОВНА
АНЖЕЛІКА»
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
20.30 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
ФАКЕРАМИ 2» (16+)
22.20 Х/ф «ДЖЕК РАЯН: ТЕОРІЯ
ХАОСУ» (16+)

07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.45 Свекруха або невістка
11.40 Реальна містика
13.40, 15.30 Агенти справедливості
(12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Жіночий лікар 5» (16+)
23.10 Контролер
23.50 Т/с «Торкнувшись серця» (12+)

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
ІНТЕР
08.50 «Битва екстрасенсів. Спокуса
та спокута» (16+)
05:25, 22:10 «Слідство вели... з
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
Леонідом Каневським»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
15.50, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з Інтером» 18.15 «СуперМама»
20.15, 22.50 Т/с «Тільки скажи» (12+)
10:00 «Корисна програма»
11:05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
ICTV
12:25 Х/ф «АТЕЛЬЄ ФОНТАНА СЕСТРИ МОДИ»
05.35, 20.15 Громадянська оборона
14:40, 15:35 «Речдок»
06.30 Ранок у великому місті
16:30 «Речдок. Особливий випадок.
08.45 Факти. Ранок
Фатальна пристрасть»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
18:00, 19:00, 03:20 Ток-шоу
10.10 Багач - Бідняк
«Стосується кожного»
11.05 Секретний фронт
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа» 12.00, 13.15 Х/ф «СЕКРЕТНІ
АГЕНТИ» (16+)
23:55 Х/ф «ВІЗИТ ІНСПЕКТОРА»
12.45, 15.45 Факти. День
01:35 Т/с «Два серця»
04:55 «Телемагазин»
14.45, 16.15, 21.20 Т/с «Нюхач» (12+)
17.05 Х/ф «НАЙМАНИЙ УБИВЦЯ»
УКРАЇНА
(16+)
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною 18.45, 21.00 Факти. Вечір

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
13.40, 15.30 Агенти
справедливості (12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Жіночий лікар 5» (16+)
23.10 Т/с «Хлопчик мій» (12+)

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

08.50 «Битва екстрасенсів.
Спокуса та спокута» (16+)
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.50, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
18.15 «СуперМама»
20.15, 22.50 Т/с «Два полюси
любові» (16+)

ICTV
05.05 Еврика!
05.10 Служба розшуку дітей
05.15 Громадянська оборона
06.05 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Анти-зомбі
11.05 Секретний фронт
11.45, 13.15 Х/ф «ОБЛАДУНКИ
БОГА»
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.10 Х/ф «ОБЛАДУНКИ
БОГА-2: ОПЕРАЦІЯ
«КОНДОР»
16.25 Х/ф «ВІКІНГИ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.05, 21.25 Х/ф «ЗЛОЧИНЕЦЬ»
(16+)
22.55 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 Kids’ Time
06.02 М/с «Том і Джеррі»
07.22, 15.00 Орел і Решка
08.20 Т/с «Надприродне» (16+)
10.10 Вар’яти (12+)
11.20 Х/ф «ВУЛИЧНІ ТАНЦІ»
13.20 Х/ф «ВУЛИЧНІ ТАНЦІ 2»
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «НА ДРАЙВІ» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕЧІР СУДНОГО
ДНЯ» (16+)

експорт 03:40 Зворотній бік
Місяця 04:25 Полювання на НЛО
05:05 Теорія Змови

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.10 «Орел і Решка. Шопінг»
11.00 Х/ф «ПЕРШИЙ ПЕС
ДЕРЖАВИ»
12.45 Х/ф «КІНОЗІРКА В
ПОГОНАХ»
14.30, 22.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16.20 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
17.15 «Орел і Решка. Рай та пекло»
18.15 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00, 19.25 Т/с «Дзвонар» (16+)
10.00 Х/ф «ЧАС СКАЖЕНИХ
ПСІВ» (16+)
11.45 Х/ф «ОСТАННІЙ ЗАМОК»
(16+)
14.10 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
20.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків» (16+)
22.20 «Гроші»
23.35 «Дубинізми»

ФУТБОЛ-1

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:20,
01:30 Правда життя 10:05, 00:20
Речовий доказ 11:15, 23:25 Зона
будівництва 12:15 Особливий
загін 13:15 Код доступу 14:15
Їжа богів 15:10 Дике виживання
16:10, 21:45 Життя після людей
17:05 Дива природи 18:00
Інженерні ідеї 19:00 Містична
Україна 19:50 Гучна справа 20:50
Крила війни 22:25 Невідома
Австралія 02:50 Органи на

06.00 Олімпік - Львів. Чемпіонат
України 07.45, 18.00 Журнал
Ліги чемпіонів 08.15 Ювентус Болонья. Чемпіонат Італії 10.00,
18.30 Топ-матч 10.10 Арсенал
- Баварія. 1/8 фіналу (2012/13).
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.00
Лаціо - Сассуоло. Чемпіонат Італії
13.50 Наполі - Свонсі. 1/16 фіналу
(2013/14). Ліга Європи УЄФА
15.40, 22.30 Футбол NEWS 15.55
«Як ми перемогли» (1 епізод).
Кубок УЄФА. Прем’єра 16.10
МЮ - Порту. 1/4 фіналу (2008
/09). Ліга чемпіонів УЄФА 18.45
Мілан - Аталанта. Чемпіонат Італії
20.35 Чемпіонат Італії. Огляд туру
21.30 «Вмикай підігрів» 22.45
Чемпіонат Нідерландів. Огляд туру
23.40 Швейцарія - Німеччина. Ліга
Націй УЄФА

СЕРЕДА, 27 СІЧНЯ
23.10 Х/ф «28 ДНІВ ПОТОМУ»
(18+)

18.15 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

НОВИЙ КАНАЛ

2+2

06.00, 07.20 Kids’ Time
06.02 М/с «Том і Джеррі»
07.22, 15.00 Орел і решка
08.20 Т/с «Надприродне» (16+)
10.10 Вар’яти (12+)
10.50 Х/ф «ГОСТЯ» (16+)
13.00 Кохання на виживання (16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «КРУТІ СТОВОЛИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАКАТАТИ В АСФАЛЬТ»
(18+)

06.00 Х/ф «СОРОК ВІСІМ ГОДИН»
(16+)
07.55 Х/ф «ІНШІ СОРОК ВІСІМ
ГОДИН» (16+)
09.50 Х/ф «ГРОМОБІЙ» (16+)
12.00 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Дзвонар» (16+)
20.25 Т/с «Ментівські війни. Харків»
(16+)
22.15 Т/с «Кістки-9» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:50,
01:30 Правда життя 10:00, 00:20
Речовий доказ 11:10, 23:25 Зона
будівництва 12:10, 17:55 Інженерні
ідеї 13:10 Код доступу 14:10 Гучна
справа 15:05 Дике виживання
16:05, 21:45 Життя після людей
16:55 Дива природи 18:55 Містична
Україна 19:55 Їжа богів 20:50 Крила
війни 22:25 Невідома Австралія
02:45 Бандитська Одеса 05:20
Теорія Змови

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Орел і Решка. Шопінг»
10.15 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12.00 Т/с «Хутен та леді: Пригоди на
двох» (16+)
15.25, 22.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17.15 «Орел і Решка. Рай та пекло»

ФУТБОЛ-1
06.00 Топ-матч 06.10 Шахтар Колос. Чемпіонат України 08.00 «Як
ми перемогли» (1 епізод). Кубок УЄФА
08.15 Верона - Наполі. Чемпіонат
Італії 10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS 10.15 «Вмикай підігрів»
11.15, 22.45 Чемпіонат Італії.
Огляд туру 12.10 ПСВ - Валвейк.
Чемпіонат Нідерландів 13.55 Селтік
- Фенербахче (2015/16). Ліга Європи
УЄФА 15.55 «Як ми перемогли» (2
епізод). Кубок УЄФА. Прем’єра 16.10
Барселона - ПСЖ (2014/15). Ліга
Чемпіонів УЄФА 18.00 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру 18.55
Ювентус - Болонья. Чемпіонат Італії
20.40 Шахтар - Динамо (2012 /13).
Чемпіонат України 23.40 Боснія і
Герцеговина - Польща. Ліга Націй
УЄФА

1+1
05.35, 09.25 «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»
11.00, 12.20 Х/ф «АНЖЕЛІКА І
СУЛТАН»
13.25, 14.15 Х/ф «ПАРФУМЕР:
ІСТОРІЯ ОДНОГО
ВБИВЦІ» (16+)
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
20.30 Х/ф «ЛЮСІ» (16+)
22.05 Х/ф «ЧЕРВОНИЙ
ГОРОБЕЦЬ» (16+)

ІНТЕР
05:25, 06:05, 23:55, 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 Х/ф «АТЕЛЬЄ ФОНТАНА СЕСТРИ МОДИ»
14:40, 15:35 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00, 02:40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
23:00 Док.проект «Аушвіц.
Інструкція щодо НЕвикористання»
00:45 Т/с «Згадати молодість 7»

04:55 «Телемагазин»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.40 Kids’ Time
06.02 М/ф «Микита Кожум’яка»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною 07.42 Х/ф «ПЕРЛИНИ ДРАКОНА:
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
ЕВОЛЮЦІЯ»
Сьогодні
09.20 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
09.00 Зірковий шлях
ЛАБІРИНТОМ:
10.45 Свекруха або невістка
ВИПРОБУВАННЯ
11.40 Реальна містика
ВОГНЕМ» (16+)
13.40, 15.30 Агенти справедливості 12.00 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ: ЛІКИ ВІД
(12+)
СМЕРТІ» (16+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
15.00 Х/ф «ХІТМЕН» (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
16.50 Х/ф «ХІТМЕН: АГЕНТ 47»
21.00 Т/с «Жіночий лікар 5» (16+)
(16+)
23.10 Т/с «Одна на двох» (12+)
18.40 Х/ф «ВИКРАСТИ ЗА 60
СТБ
СЕКУНД» (16+)
21.00 Х/ф «ВИКРАСТИ Й
13.30, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
ПРОДАТИ» (16+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
23.00 Х/ф «ТАЧКА 19» (16+)
15.55, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
18.15 «СуперМама»
МЕГА
20.15, 22.50 Т/с «Список бажань»
06:00
Бандитська
Одеса 08:55,
(16+)
01:30 Правда життя 09:55, 00:20
ICTV
Речовий доказ 11:05, 23:25 Зона
будівництва 12:05, 17:55 Інженерні
05.35, 10.10 Громадянська оборона ідеї 13:05 Ілюзії сучасності 14:05
06.30 Ранок у великому місті
Секретні території 15:00 Дике
08.45 Факти. Ранок
виживання 16:00, 21:45 Життя після
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
людей 16:55 Дива природи 18:55
11.15, 13.15 Х/ф «ПОЛІТ
1377 спалених заживо 19:55 Гучна
справа 20:50 Крила війни 22:25
ФЕНІКСА» (16+)
Дика природа Японіі 02:25 Скептик
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 21.25 Т/с «Нюхач» (12+)
К-1
16.15 Х/ф «КАВАЛЕРІЯ» (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
20.15 Секретний фронт
23.15 Х/ф «28 ТИЖНІВ ПОТОМУ» 08.30, 15.25, 22.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
(18+)

УКРАЇНА

10.15 Т/с «Мисливці за реліквіями»
17.15 «Орел і Решка. Рай та пекло»
18.15 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00 «Помста природи»
06.45 Х/ф «КАРМУЗСЬКА ВІЙНА»
(16+)
08.55 Х/ф «КРУТИ»
11.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
13.05 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Дзвонар» (16+)
20.25 Т/с «Ментівські війни. Харків»
(16+)
22.25 Х/ф «КОЛОНІЯ» (18+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Топ-матч 06.10 Десна - Зоря.
Чемпіонат України 08.00, 18.35
«Як ми перемогли» (2 епізод).
Кубок УЄФА 08.15 Рома - Спеція.
Чемпіонат Італії 10.00, 15.40, 22.30
Футбол NEWS 10.15 Шахтар Базель (2008 /09). Ліга Чемпіонів
УЄФА 12.05 Удінезе - Інтер.
Чемпіонат Італії 13.50 Тоттенгем
- Гент. 1/16 фіналу (2016 /17). Ліга
Європи УЄФА 15.55 Чемпіонат Італії.
Огляд туру 16.50 Баварія - Інтер.
1/8 фіналу (2010 /11). Ліга чемпіонів
УЄФА 18.50 Матч 20.45 Шахтар
- Динамо (2018 /19). Чемпіонат
України 22.45 Журнал Ліги чемпіонів
23.15 Нідерланди - Італія. Ліга
Націй УЄФА

П’ЯТНИЦЯ, 29 СІЧНЯ

ЧЕТВЕР, 28 СІЧНЯ
1+1

СТБ

05.35, 09.25 «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»
11.50, 12.20, 14.15 Х/ф «ІНША
ЖІНКА» (16+)
14.40 Х/ф «РАНКОВИЙ ПІДЙОМ»
(16+)
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
20.30 Х/ф «ЯК ВИКРАСТИ
ХМАРОЧОС» (16+)
22.30 Х/ф «НА МЕЖІ» (16+)

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08.50 «Битва екстрасенсів. Спокуса
та спокута» (16+)
13.30, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
15.50, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
18.15 «СуперМама»
20.15, 22.50 Т/с «Любов з ароматом
кави» (12+)

ІНТЕР
05:25, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
10:00 «Корисна програма»
11:05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12:25 Х/ф «ВСЕ АБО НІЧОГО»
14:35, 15:30 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00, 03:20, 04:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа»
23:55 Т/с «Згадати молодість 7»
01:55 Х/ф «БУДНІ КАРНОГО
РОЗШУКУ»
04:55 «Телемагазин»

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
13.40, 15.30 Агенти справедливості
(12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Жіночий лікар 5» (16+)
23.10 Слідами
23.50 Т/с «Чужий гріх» (16+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.00, 13.15 Х/ф «АППОЛО 13»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.15, 21.20 Т/с «Нюхач» (12+)
16.45 Х/ф «ЗЛОЧИНЕЦЬ» (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
23.15 Х/ф «ДІВЧИНА З ТАТУ
ДРАКОНА» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 Kids’ Time
06.02 М/с «Том і Джеррі»
07.22, 15.00 Орел і решка
08.20 Т/с «Надприродне» (16+)
10.10 Вар’яти (12+)
11.00 Х/ф «НА ДРАЙВІ» (16+)
13.00 Кохання на виживання (16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (12+)
23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛІВ» (16+)

природи 19:00 Містична Україна
20:50 Крила війни 22:25 Політ над
Землею

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Орел і Решка. Шопінг»
10.15 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12.00 Т/с «Хутен та леді: Пригоди на
двох» (16+)
15.25, 22.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17.15 «Орел і Решка. Рай та пекло»
18.15 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00 Х/ф «СВІТ РОБОТІВ» (16+)
07.40 Х/ф «МАЙСТЕР ТАЙ-ЦЗИ»
(16+)
09.40 Х/ф «КІБЕР» (16+)
12.05 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Дзвонар» (16+)
20.25 Т/с «Ментівські війни. Харків»
(16+)
22.30 Т/с «Кістки-9» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00, 13.35 Топ-матч 06.10
Олександрія - Маріуполь. Чемпіонат
України 08.10 Мілан - Аталанта.
Чемпіонат Італії 10.00, 15.40, 22.30
Футбол NEWS 10.15 Барселона Селтік (2016/17). Ліга Чемпіонів УЄФА
12.05 Матч 13.50 Ніцца - Баєр. Ліга
Європи УЄФА 15.55 Боруссія (Д) Реал (2017/18). Ліга Чемпіонів УЄФА
МЕГА
17.45 Чемпіонат Італії. Огляд туру
06:00 Бандитський Київ 08:55, 01:35
Правда життя 10:00, 00:25 Речовий 18.40 Геренвен - Феєнорд. Чемпіонат
доказ 11:10, 23:25 Зона будівництва Нідерландів 20.30 «Як ми перемогли»
(1 епізод). Кубок УЄФА 20.45 Шахтар
12:10, 18:00 Інженерні ідеї 13:10
- Динамо (2013 /14). Чемпіонат
Ілюзії сучасності 14:10, 19:55 Гучна
справа 15:05 Дике виживання 16:05, України 22.45 Д/ф «Розгнівані» 23.40
21:45 Життя після людей 17:00 Дива Бельгія - Ісландія. Ліга Націй УЄФА

СУБОТА, 30 СІЧНЯ
1+1
05.20, 07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
17.30, 20.15 «Вечірній квартал»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
21.50 «Жіночий квартал 2020»
23.15 «Світське життя. 2021
дайджест»

ІНТЕР
05:40 «Орел і решка. Дива світу»
06:35 «Мультфільм»
06:55 Х/ф «БУРКУН»
09:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:00 Х/ф «САМОТНЯ ЖІНКА
БАЖАЄ ПОЗНАЙОМИТИСЯ»
12:50 Х/ф «ПЕРШ, НІЖ
РОЗЛУЧИТИСЯ»
14:20 Х/ф «ВИЙТИ ЗАМІЖ ЗА
КАПІТАНА»
16:00 Х/ф «ЗДРАСТУЙ І
ПРОЩАВАЙ»
18:00, 20:30 Т/с «Несолодка
пропозиція»
20:00 «Подробиці»
22:20 «Ювілейний вечір Валерія
Леонтьєва «Кращий назавжди»
00:30 Х/ф «ТІЛЬКИ ЛЮБОВ»
02:15 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
ЗАПИС»
03:30 «Орел і Решка. Курортний
сезон»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.30 Реальна містика
11.00 Т/с «Замок на піску» (12+)
14.50, 15.20 Т/с «Будинок, який...»
(12+)
20.00 Головна тема
21.00 Шоу «Маска»
23.00 Т/с «Забудь і пригадай» (16+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.25, 10.50 Т/с «Кафе на Садовій»
(12+)
07.55 «Неймовірна правда про
зірок»
13.10 Т/с «Сонячні дні» (12+)
17.00 «Хата на тата» (12+)
19.00 «Звана вечеря» (12+)

ICTV
05.05 Т/с «Копи на роботі» (12+)
06.55, 08.25, 10.00 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
07.55, 09.30 Т/с «Вижити за будьяку ціну»
10.50, 13.00 Т/с «Нюхач» (12+)
12.45 Факти. День
16.40 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-2» (16+)
21.35 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-3» (16+)
23.50 Х/ф «ЕШЕР» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Вар’яти (12+)
08.20, 10.00 Kids’ Time
08.22 М/ф «Феї»
10.02 Орел і Решка
12.00 У кого більше (12+)
14.00 М/ф «Тачки 3»
16.00 Т/с «Сторожова застава»
19.10 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОДОРОЖ 2:
ТАЄМНИЧИЙ ОСТРІВ»
(12+)
23.00 Х/ф «КРУТІ СТОВОЛИ»
(16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 07:10,
00:55 Містична Україна 07:55, 18:00
Там, де нас нема 09:55 Речовий
доказ 11:05, 00:00 Гучна справа
12:00 Вирішальні битви 2 світової

1+1

СТБ

К-1

05.15 «Світське життя. 2021
дайджест»
06.05, 09.25 «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»
11.45, 12.20, 14.15 Х/ф
«РАНКОВИЙ ПІДЙОМ»
(16+)
14.45 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЕФІРІ»
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
20.10, 22.10 «Ліга сміху»

05.15 «Битва екстрасенсів.
Спокуса та спокута» (16+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
14.50, 18.05 Т/с «Сліпа» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Сонячні дні» (12+)

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.10 «Орел і Решка. Шопінг»
11.00 Х/ф «ПОСПІШАЙ КОХАТИ»
(16+)
13.00, 22.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16.50, 21.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
18.45 Х/ф «АГОРА» (16+)

ІНТЕР
05:25 «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 Х/ф «ПОДРУГИ
МИМОВОЛІ»
14:35, 15:30, 02:15 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна пристрасть»
18:00, 03:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Шерлок»
04:30 «Чекай на мене. Україна»

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 20.10 Дизель-шоу (12+)
11.35 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 22.50 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
13.25, 16.15 Х/ф «КАВАЛЕРІЯ»
(16+)
16.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
18.45 Факти. Вечір

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 Kids’ Time
06.02 М/с «Том і Джеррі»
07.22 Орел і решка
08.20 Т/с «Надприродне» (16+)
10.10 Вар’яти (12+)
11.00 Х/ф «ТАЧКА 19» (16+)
12.40 Суперінтуїція (12+)
17.50 Х/ф «ВИКРАСТИ ЗА 60
СЕКУНД» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.00 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНИЙ» (18+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.15 Х/ф «РЕЙД У ПУСТЕЛЮ»
(16+)
11.05 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКІ» (16+)
21.25 Х/ф «МІСІЯ НЕМОЖЛИВА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Ворскла - Рух. Чемпіонат України
08.10 Удінезе - Інтер. Чемпіонат
Італії 10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS 10.15 Аякс - Реал (2012/13).
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.05
Геренвен - Феєнорд. Чемпіонат
Нідерландів 13.50 Ліверпуль Боруссія (Д). 1/4 фіналу (2015 /16).
МЕГА
Ліга Європи УЄФА 15.55 Чемпіонат
УКРАЇНА
06:00 Бандитська Одеса 09:00,
Італії. Передмова до туру. Прем’єра
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
01:35 Правда життя 10:05, 00:25
16.25 Мілан - МЮ. 1/8 фіналу
Україною
Речовий доказ 11:15, 23:25 Зона
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогодні будівництва 12:15, 18:05 Інженерні (2009/10). Ліга чемпіонів УЄФА
18.15 Д/ф «Розгнівані» 19.10 Аякс
09.00 Зірковий шлях
ідеї 13:15 Ілюзії сучасності 14:15,
- Віллем ІІ. Чемпіонат Нідерландів
10.50 Т/с «З мене вистачить» (12+) 19:55 Секретні території 15:10
21.00 Журнал. УЄФА ЄВРО 2020 г.
14.40, 15.30 Т/с «Згадати себе»
Дике виживання 16:10, 21:45
(12+)
Життя після людей 17:10 Невідома Прем’єра 21.30 «Вмикай підігрів»
22.45 Чемпіонат Нідерландів.
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна» Австралія 19:05, 02:40 Містична
Огляд туру 23.40 Данія - Англія. Ліга
Україна 20:50 Крила війни 22:25
21.00 Свобода слова Савіка
Політ над Землею
Націй УЄФА
Шустера

НЕДІЛЯ, 31 СІЧНЯ
13:00, 21:00 Людство: забута історія
16:00 Дика природа Японіі 17:00
Політ над Землею 01:40 Підроблена
історія

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.30 «Ух ти show»
09.35 «Орел і Решка. Шопінг»
11.30 Х/ф «АГОРА» (16+)
13.50 «Орел і Решка. Дива світу»
14.50 «Орел і Решка. Дива світу 2»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.55 «Джедаі 2020»
08.55 «Загублений світ»
13.55 Х/ф «ДЖЕК РІЧЕР» (16+)
16.20 Х/ф «МІСІЯ НЕМОЖЛИВА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
(16+)
19.00 Х/ф «МІСІЯ НЕМОЖЛИВА:
НАЦІЯ ІЗГОЇВ» (16+)
21.40 Х/ф «МІСІЯ НЕМОЖЛИВА:
НАСЛІДКИ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Олімпік - Динамо. Чемпіонат
України 07.45, 11.15, 18.25
Чемпіонат Італії. Передмова до туру
08.15 Лаціо - Сассуоло. Чемпіонат
Італії 10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS 10.15 «Вмикай підігрів»
11.45 «Як ми перемогли» (2 епізод).
Кубок УЄФА 12.00 Аякс - Віллем
ІІ. Чемпіонат Нідерландів 13.50
Торіно - Фіорентина. Чемпіонат
Італії 15.55 Журнал. УЄФА ЄВРО
2020 г. 16.25, 18.10, 21.05 Топ-матч
16.40 Матч 18.55 LIVE. Сампдорія
- Ювентус. Чемпіонат Італії 20.55
«Суперматчі». Ліга чемпіонів УЄФА
21.30 «Суперматчі». Ліга Європи
УЄФА 21.40 LIVE. Інтер - Беневенто.
Чемпіонат Італії 23.40 Франція Хорватія. Ліга Націй УЄФА

1+1
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.30 «Світ навиворіт»
15.40 Х/ф «ЛЮСІ» (16+)
17.30 Х/ф «НА МЕЖІ» (16+)
21.00 «Голос країни 11»
23.05 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЕФІРІ»
(16+)

ІНТЕР
05:00 «Мультфільм»
05:35 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО ЗА
ШЛЮБНИМ ОГОЛОШЕННЯМ»
07:15 Х/ф «ПРИНЦЕСА СПЕЦІЙ»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 12:00 «Інше життя»
13:05 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
18:00 Т/с «Детектив Ренуар»
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Т/с «Шерлок»

УКРАЇНА
06.50 Реальна містика
09.50 Т/с «Спадкоємиця мимоволі»
(12+)
16.50, 21.00 Т/с «Діамантова
корона» (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
23.00 Т/с «Забудь і пригадай»

СТБ
05.20 «Невідома версія.
Карнавальна ніч» (12+)
05.55 «Невідома версія.
Джентльмени удачі» (12+)
07.00 «Невідома версія. Діамантова
рука» (12+)
07.55 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦЯ»
09.45 Х/ф «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ
ПОБЛИЗУ ДИКАНЬКИ
(НІЧ ПЕРЕД РІЗДВОМ)»
11.05 «СуперМама»

19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
20.00 «Один за всіх» (16+)
22.05 «Я соромлюсь свого тіла»
(16+)

доказ 11:05, 00:00 Секретні
території 12:00 Вирішальні битви
2 світової 13:00, 21:00 Людство:
забута історія 16:00 Політ над
Землею 01:40 Скарб.UA

ICTV

К-1

05.00 Факти
05.25 Більше ніж правда
06.15 Антизомбі
07.05 Секретний фронт
08.00 Громадянська оборона
08.55 Т/с «Таємні двері» (16+)
11.50, 13.00 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА» (16+)
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-2» (16+)
16.25 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-3» (16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСЬКИЙ
СНАЙПЕР» (16+)
23.45 Х/ф «28 ДНІВ ПОТОМУ»
(18+)

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
09.35 Х/ф «ПОСПІШАЙ КОХАТИ»
(16+)
11.25 Х/ф «ЗА П’ЯТЬ КРОКІВ ДО
КОХАННЯ» (12+)
13.35 «Орел і Решка. Дива світу 2»
16.35 «Орел і Решка. Дива світу»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 У кого більше? (12+)
07.50, 09.50 Kids’ Time
07.52 М/ф «Тачки 3»
09.52 М/ф «Гербі: Шалені перегони»
11.50 Т/с «Сторожова застава»
15.00 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ» (12+)
16.50 Х/ф «ПОДОРОЖ 2:
ТАЄМНИЧИЙ ОСТРІВ»
(12+)
18.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(16+)
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ГРА
ТІНЕЙ» (16+)
23.40 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНИЙ» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 07:10,
00:55 Містична Україна 07:55, 18:00
Там, де нас нема 09:55 Речовий

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2019»
08.00 «Загублений світ»
13.50 Х/ф «БОГ ВІЙНИ» (16+)
16.15 Х/ф «РОБІН ГУД» (16+)
19.00 Х/ф «22 КУЛІ» (16+)
21.10 Х/ф «ЛЕОН-КІЛЕР» (16+)
23.20 Х/ф «РАБОТОРГІВЛЯ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 15.25, 20.45, 21.30 Топматч 06.10 Колос - Львів. Чемпіонат
України 08.10 Ліверпуль - Рома.
1/2 фіналу (2017 /18). Ліга Чемпіонів
УЄФА 10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS 10.15 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра 10.45 Сампдорія Ювентус. Чемпіонат Італії 12.35
«Суперматчі». Ліга чемпіонів УЄФА
12.45 Журнал. УЄФА ЄВРО 2020
13.15 «Суперматчі». Ліга Європи
УЄФА 13.25 LIVE. Спеція - Удінезе.
Чемпіонат Італії 15.55 LIVE. Аталанта
- Лаціо. Чемпіонат Італії 17.55
Класичні матчі Ліги Чемпіонів 18.50
Матч 21.00 Журнал Ліги чемпіонів
21.40 LIVE. Рома - Верона. Чемпіонат
Італії 23.40 Швеція - Португалія. Ліга
Націй УЄФА

Що віщують зорі
Гороскоп на 25 — 31 січня
ОВЕН. Постарайтеся проявити свої
лідерські якості. Зараз не час відсиджуватися. Не відмовляйте в допомозі
людям, що звернулися до вас. Вихідні —
вдалий час для спілкування з близькими.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий
— п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Не піддаватися гнітючому
настрою. У справах дотримуйтеся традиційних точок зору. Якщо проявите
зацікавленість і активність, з’явиться
дуже перспективний проект. Вихідні можуть принести багато нового в особистому житті.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
БЛИЗНЮКИ. Удача сама прилетить
вам у руки і виконає заповітне бажання.
Те, що раніше доводилося просити, дадуть просто так. Може виникнути сприятлива ситуація для стрімкого просування службовими сходами. Сприятливий день
— середа, несприятливий — субота.
РАК. Тиждень сприяє цікавим знайомствам і плідній співпраці. Старші
родичі можуть виявитися джерелом
досить коштовних порад. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий
— понеділок.
ЛЕВ. Cтаєте просто незамінною
людиною. Вам довіряють і чекають підтримки й допомоги. Тільки не нашкодьте особистому життю. Багато працюйте:
можливі цікаві ділові пропозиції. Вихідні
добре провести на свіжому повітрі в компанії друзів. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — понеділок.
ДІВА. Досить напружений і насичений роботою час. Можуть з’явитися несподівані корективи до вашіх планів, але
це — до кращого. У вихідні сміливо беріться за найскладніші справи, але не поспішайте з оцінками і коментарями. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
ТЕРЕЗИ. У житті з’являться нові знайомі, не виключена зміна роботи. Долаючи труднощі, досягнете позитивних
результатів відразу в кількох напрямках.
У вихідні спілкування з друзями піде вам
на користь і в емоційному, і в фінансовому
аспектах. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
СКОРПІОН. У вас буде чимало прибуткових замовлень та успішних проектів. Робота принесе моральне задоволення й хороший прибуток. Однак не
менш важливою буде й особиста сфера.
Вихідні будуть насичені корисною інформацією. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Ви сповнені енергії й
зможете вирішити важливу проблему.
На роботі будьте уважними до дрібниць.
У вихідні відпочиньте. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — понеділок.
КОЗЕРІГ. Тиждень може стати міцним фундаментом для кар’єрного злету,
тож постарайтеся раціонально розприділити сили. Для успішного втілення у
життя задумів і планів доведеться стати поблажливішими та дипломатичнішими. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — субота.
ВОДОЛІЙ. Ваші плани починають
поступово реалізовуватися. Не варто
переоцінювати сили і можливості. Краще в цей час звернути увагу на дім та
родину — тут очікуватиме справжнє щастя та успіх. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — вівторок.
РИБИ. Багато планів доведеться переглянути. Напруга на роботі, яка буде
пов’язана з обсягом завдань, може
зрости. В особистому житті необхідно
вибрати правильну стратегію і тактику
у взаєминах. Сприятливий день – понеділок, несприятливий — четвер.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

СОЛЯНКА

Cкучили
за супчиком?
Ми також! Ще б пак — після тривалих новорічноріздвяних застіль навіть найвибагливіші
гурмани чекають не дочекаються, коли на столі
паруватиме звичайний свіжий гарячий суп. Якщо
ж ви додасте страві якоїсь особливої нотки,
почуєте, як у народному жарті, замість
«Дякую» — «Дайте ще!»

СЕЛЯНСЬКА ЗАТИРУХА
Її можна варити
не лише на м’ясному
бульйоні, але й на овочевому чи грибному.
Родзинка страви — в
незвичній борошняній
крихті, яку іноді називають «лінивою локшиною»
Фото cookpad.com.
Інгредієнти: 400 г
курятини, 6–7 картоплин, 1 цибулина, 2 морквини,
1 маленький корінь селери, сіль та перець, куркума,
зелень петрушки, лавровий листок; для тіста — 1 яйце,
150 г борошна.
Приготування. Курятину порізати, помити й поставити варитися на маленький вогонь. Після закипання бульйону зняти піну й посолити.
Борошно та яйце добре перемішати руками, потираючи долоні одна об одну, щоб утворилася крихта
середньої фракції.
Через пів години від початку кипіння бульйону вийняти м’ясо й відділити його від кісток. Дрібно
нарізати цибулю, одну морквину натерти на тертці.
Спасерувати овочі на олії. Другу морквину покраяти
невеличкими кубиками. Так само подрібнити й корінь
селери. Картоплю почистити, нарізати брусочками та
додати в бульйон. Коли все закипить, всипати селеру й кубики моркви. Поварити ще хвилин 10–15, тоді
додати в суп засмажку, спеції, лавровий листок. При
потребі досолити. Покласти у бульйон порізану варену курятину. Приготовану борошняно–яєчну крихту
просіяти крізь сито, щоб позбутися зайвого борошна.
Всипати вміст сита у киплячий суп. Варити на слабкому
вогні ще 10 хвилин. Наприкінці покласти подрібнену
зелень і вимкнути вогонь.

ГРИБНИЙ СУП ІЗ ГАЛУШКАМИ
Завдяки неповторному аромату грибів
до страви можна не
додавати жодних спецій — вона й так буде
бездоганною
Інгредієнти:
30 г сухих грибів, 1 л
води, 1 морквина сеФото povar.net.
редньої величини, 1 корінь петрушки, 1 цибулина, 2 ст. л. масла вершкового,
4 гілочки петрушки, 150 мл молока, 100 г манної крупи,
1 сире яйце, сіль за смаком.
Приготування. Гриби ретельно промити, замочити
на кілька годин, після чого відварити. Отриманий бульйон — основа майбутнього супу. А гриби дістаємо шумівкою і разом із дрібно нарізаними цибулею, морквою
та корінням петрушки смажимо на вершковому маслі.
Тим часом із манки, молока, яйця місимо тісто, скачуємо невеликий джгут і ріжемо маленькими шматочками.
У каструлю з грибним бульйоном додаємо спочатку гриби з овочами. За кілька хвилин до готовності
кидаємо галушки і варимо, поки не спливуть.

www.volyn.com.ua

СУП ІЗ КАРТОПЛЯНИМИ ГАЛУШКАМИ
Смачно, яскраво і пахне весною!
Інгредієнти: 2 л води, 600 г картоплі, 300 г яловичини, 1 скл. свіжого
або мороженого зеленого горошку,
2–3 жмені борошна пшеничного,
3 морквини, 1–2 яйця, 1 корінь селери, 1 лавровий лист, вершкове масло,
манка, перець чорний горошком, сіль.
Приготування. М’ясо покласти в
Фото chto-prigotoviti.com.
каструлю, залити водою, довести до
кипіння. Зняти піну, посолити, додати лавровий лист, 2–3 горошини
перцю, варити на помірному вогні 1,5–2 години, потім вийняти м’ясо
і нарізати кубиками, бульйон процідити. Моркву і корінь селери
почистити, промити, порізати невеликими кубиками. Картоплю почистити, зварити й, остудивши, натерти на тертці. З тертої картоплі,
борошна, яєць та солі замісити тісто. Вершкове масло розтопити на
пательні. Стіл присипати борошном, розкачати картопляне тісто,
змастити розтопленим маслом, присипати манкою, згорнути в рулет
і нарізати на шматочки завширшки 1 см. У готовий бульйон всипати
овочі, довести до кипіння, посолити і варити на середньому вогні,
через 15 хвилин у киплячий суп покласти галушки й варити до готовності. Перед подачею притрусити свіжою посіченою зеленню
петрушки та кропу.

БІЛИЙ
Ця традиційна японська страва, смачна й навариста, стала популярною в багатьох країнах, хоча
всюди в неї внесли невеличкі доповнення чи зміни. Пропонуємо один із
варіантів білого супу
Інгредієнти: курка–бройлер (2–
Фото pinterest.com.
2,5 кг), вода, 1 цибулина, 1 морквина,
2 лаврові листки, 3 горошини чорного перцю, 0,5 кг свіжих печериць, 2 плавлені сирки, 0,5 кг картоплі, 0,5 ст. л. мускатного горіха
меленого, сіль та чорний мелений перець — за смаком
Приготування. Підготовлену курку варимо у 3 л води, в міру її
википання доливаємо, щоб мати достатню кількість бульйону. Для
надання страві кольору й аромату кладемо 1 цибулину і 1 морквину. Хороша бройлерна курка буде готова приблизно через 2–2,5
години. За 10 хвилин до кінця варіння додаємо 3 горошини чорного
перцю, 2 лаврові листки. Курку виймаємо й охолоджуємо. Бульйон
проціджуємо і ставимо на середній вогонь.
Плавлені сирки ріжемо на невеликі кубики. Відварене м’ясо відділяємо від кісток і нарізаємо на дрібні шматочки. Картоплю і печериці
натираємо на крупну тертку. Всі інгредієнти висипаємо у киплячий
бульйон, варимо 15–20 хвилин, помішуючи. У майже готовий суп додаємо мелений мускатний горіх і при потребі досолюємо. Подаємо,
посипавши чорним меленим перцем та посіченою зеленню петрушки і кропу. Смакуватиме білий суп зі сметаною, сметанним соусом або
вершками, які ставляться на стіл окремо в соуснику.
До речі. Щоб курячий бульйон був більш прозорим, варіть його
на середньому вогні.

Така перша страва не лише внесе
різноманітність у
меню, а й допоможе
«ліквідувати» залишки м’ясних продуктів
після свят
Фото craftlog.com.
Інгредієнти:
2,5–3 л води, 300 г свинини на кісточці, 300 г копченостей (шинки, ковбаси, сосисок, мисливських ковбасок, реберець тощо), 300 г картоплі, 1 банка маслин,
2–4 маринованих або солоних огірки, 2 цибулини,
1 морквина, 1–2 лаврові листки, 2 ст. л. томатної
пасти, сіль, перець; для подачі — лимон, зелень,
сметана.
Приготування. Цю страву нерідко варять саме
після свят, адже після щедрих застіль хочеться
посьорбати гарячого та ріденького супчику. Крім
того, це можливість використати м’ясні нарізки, що
залишилися.
Свинину на кістці залити водою, довести до кипіння, зняти піну і варити на малому вогні 2 години.
З готового бульйону дістати м’ясо, нарізати його
соломкою і всипати назад у каструлю. Так само покраяти інші м’ясні продукти й підсмажити їх на сковорідці без додавання олії. Додати нарізану кубиками цибулю та натерту на тертці моркву. Коли овочі
спасеруються влити томат. Протушкувати все разом.
Картоплю нарізати кубиками і всипати в киплячий
бульйон. Коли картопля буде напівготовою, додати
томатну засмажку з копченостями. Огірки покраяти
кружальцями (якщо шкірочка товста, то почистити
її), додати у солянку. Поперчити і посолити, покласти
лавровий листок, кружальця маслин, перемішати і
на повільному вогні варити 10–15 хвилин. У кожну
тарілку при подачі покласти скибочку лимона, сметану і зелень.

ХАРЧО
У грузинській кухні він вважається одним із найсмачніших
супів і вирізняється
гострим пікантним
смаком та ароматом. Побалуйте себе
Фото chudo-povar.com.
і своїх домочадців
цією стравою
Інгредієнти: 1 кг яловичини на кістці, 2 морквини, 2 цибулини, 6–8 картоплин, 1 головка часнику,
½ склянки рису, 4–5 ст. л. томатної пасти, 1– 2 ст. л.
аджики, 5–6 ст. л. олії, 1–2 ст. л. сушеної зелені петрушки, 1–2 лаврові листки, ½ ч. л. солі, 10 горошин чорного перцю, ¼ ч. л. червоного меленого перцю, 1 ч. л.
приправи хмелі–сунелі.
Приготування. М’ясо промийте холодною водою, розріжте на шматки. У великій каструлі закип’ятіть воду, покладіть яловичину та по одній почищеній морквині й цибулині. Після закипання зменшіть
вогонь, зберіть шумряву, додайте лавровий лист,
чорний перець горошком, щедро посоліть і варіть
2–2,5 години. М’ясо й овочі дістаньте і покладіть в
іншу посудину. Часник почистіть і помийте, розчавіть на кашку. Другу морквину натріть на тертці, цибулю наріжте півкільцями або дрібніше. На добре
розігрітій сковороді з олією обсмажте, помішуючи,
томатну пасту і часник 5–10 хвилин, додайте нарізану цибулю. Коли вона розм’якне, висипте моркву
і смажте 3–4 хвилини, влийте 1 ополоник бульйону
і посоліть. Тушкуйте овочі ще хвилин 10–15, після
цього перелийте засмажку в бульйон. Варену яловичину відокремте від кісток і наріжте шматочками.
Почищену і помиту картоплю покрайте кубиками.
Рис промийте. Все це додайте в каструлю з бульйоном і засмажкою, приправте спеціями: хмелі–сунелі,
аджикою і червоним перцем. Коли рис і картопля
стануть м’якими — харчо готове! При подачі посипте зеленню петрушки. Рецепт розрахований на
10–12 порцій.
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«Коли поглянув на крісло-гойдалку,
блискавкою промайнуло: це ж Лобановський!»
Фото dynamo.kiev.ua.

Друзі, ну і завдали ви мені клопоту ниньки! Одразу зауважу: приємного клопоту —
вибирати найкращого з кращих. Бо лише кілька разів за час нашого конкурсу на один
тур надходило стільки сильних і теплих листів. Дякую!
І цій шані і любові є пояснення: ви писали про людину планетарного масштабу —
Валерія Васильовича Лобановського! Я спочатку навіть розгубився, кому ж віддати
пальму першості…
Грицько ГАРБУЗ

ле насамперед нагадаю запитання, відповідь на яке, бачите, не стримався — і оголосив.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» — 1 (2021)
Фото із сайтів pngwing.com, torange.biz, bigl.ua, halmar.kiev.ua.

надаю слово, хоч і дуже урізане ☺, Василю Момотюку із села Росошани Дністровського (донедавна — Кельменецького) району Чернівецької
області: «Глянувши на колаж, я спочатку подумав
про космонавта Леоніда Каденюка, оскільки були
погони. Прикидав і на перші букви назви предмета на кожній світлині, але чогось толкового не
виходило. Ще не раз уважно розглядав фото – і
погляд зупинився на соняшникові. Далі — на кріслі–гойдалці. І раптом, наче блискавка, майнула
думка: пригадав, що так, хитаючись, перебував
на тренерській лаві Валерій Лобановський (1939 —
2002). І пішло! Соняшник — це прізвисько тренера
у молодості (Рудий соняшник). До речі, мав й інші:
Маятник, ВВЛ, Метр. Серед уболівальників було популярне Лобан. За високий зріст (187 см) його ще
кликали Гусаком. Закордонні журналісти називали
Лобановського Айсбергом, Залізним полковником, в
Еміратах додалося ще одне прізвисько — Похмурий
Ведмідь…
Зображення сухого листа — це знаменитий
удар Лобановського–гравця. Він, математично вирахувавши, майстерно закручував удар із кутового,
в результаті якого м’яч міг напряму потрапити
у сітку воріт. Таким способом Метр забив 9 голів.
Погони полковника внутрішніх справ — це
звання, яке тренерові присвоїли за високі досягнення у футболі, адже він працював у системі «Динамо», яким опікувалось Міністерство внутрішніх
справ.
Ще кілька цікавих фактів із біографії найтиту-
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А ще Лобановський
обожнював джаз.

Валерій Васильович мав прекрасне почуття
гумору. А його улюблений тост: «Вип’ємо
за те, завдяки чому, незважаючи ні на що».

Cклав пан Андрій.

Якщо уважно розглянете ці фотографії,
то назвете прізвище відомого українця, яким захоплювалися мільйони.
Чиє фото знаходиться у гарбузі?
У визначенні переможця конкурсу історій пошуку правильної відповіді насамперед додав плюсів тому, хто відкрив для мене щось нове з життя
футбольного Метра. Хоч здивувати було важко, бо
на запитання надихнула доволі ґрунтовна книга
Дмитра Харитонова і Артема Франкова «Лобановський. Післямова». Зваживши всі «за» і «проти», я
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пісня
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аших
их
українських
ських авторів Юрія Рибчинського та Геннадія
Татарченка,
ченка, яку виконала Тамара Гвердцителі —
«Віват, король!». Одразу пригадалася подія, а саме
закінчення спортивної кар’єри футболіста Олега
Блохіна, якому цей твір присвятили. І тут наступний акт: мов наяву побачила Валерія Лобановського, який дивиться на гру своєї команди і хитається,
ніби сидить у кріслі–гойдалці…».
Уявляю ваші емоції! Але нам час оголошувати
нове завдання.

лованішого тренера часів СРСР, Героя України Валерія Лобановського:
 У кишені свого піджака носив невеличку ікону,
тому під час важливих матчів тримався за серце.
 Вірив у магію числа «13» — нікому не дозволяв
виходити на поле під таким номером. На шляху з
роздягальні до поля намагався не наступати ногою
на лінії розміток бігових доріжок та на тріщини на
асфальті.
 Обожнював джаз».
Отож, пане Василю, ви стаєте першим переможцем конкурсу історій пошуку правильної відповіді в 2021 році й отримаєте 150 гривень призових!
По 1 балу за перший тур запишуть собі ще 11
учасників, які прислали sms зі словом «Лобановський». І серед них двоє гравців «Гарбуза із секретом» отримають по 100 гривень. З легкої руки головного бухгалтера «Цікавої газети на вихідні» Тамари
Вдовиченко фортуна усміхнулась Ользі Сидорук
із села Кропивники Ковельського (донедавна
Шацького) району Волині («Спокою чомусь не давала фраза з останнього минулорічного номера, що
розгадувати завдання треба разом із приятелями
і родичами за святковим столом. Тож які бесіди ведуться за ним? Згідно з етикетом, не говорять про
політику, релігію, здоров’я. Ага… Чоловіки говорять
про футбол. Андрій Шевченко? Не полковник. Валерій Лобановський? Перша інформація, що відкрилася в гуглі, була про так званий удар «сухий лист». У
правильній відповіді вже не сумнівалась») і Тетяні
Репетило із Гуляйполя Звенигородського (донедавна Катеринопільського) району Черкаської області («Мене не покидала думка, що відгадку,
людину заховану в гарбузі, я знаю і досить добре
знаю, а сказати не можу… І через кілька днів у моїй

E-mail: tsikava.gazeta@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com
Телефонуйте: у приймальню – (0332) 72-38-94,
з питань реклами – (0332)77-07-70,
приватних оголошень – (0332)72-39-32,
розповсюдження – (0332)72-38-94.
ТзОВ «Газета «Волинь» п/р 26008055520122
КБ «ПриватБанк», МФО 303440 ЄДРПОУ 02471695

Захований нами герой у реальному житті, а не в
анімаційному, не носить шкіряного шолома пілота
з окулярами часів початку ери підкорення неба. Проте може подолати у повітрі відстань від кількох
десятків до кількох сотень метрів. Рекордсмени з
їхнього виду «літали» і на кілька кілометрів. Бо якщо
захоче, наш герой може стати як параплан або повітряний змій. Хоча насправді є таким, як описала
Ліна Костенко у вірші, де «буде небо».
Наш герой, як і його український тезка —
справжній господар і від дарованого не відмовляється, а все носить у свій дім.
Трапляється на новорічних листівках, має
космічного тезку, неофіційну назву в медицині, по
ньому тунгуси визначають вправність, а серед ворогів нашого героя — один із символів прародича
«Гарбуза із секретом»…
Що знаходиться у гарбузі?
Слово–відповідь треба надіслати до 30 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.

ЦІКАВИЙ ФАКТ
Представник української діаспори в США Тарас
Яворський в одному з інтерв’ю згадав епізод з матчу
збірної СРСР на Олімпійських іграх в Монреалі-1976
— коли під час виконання радянського гімну група
української діаспори, яка налічувала близько півтори тисячі чоловік, стоячи за кілька метрів від лави
запасних збірної СРСР, заспівала «Ще не вмерла
Україна», то Лобановський обережно за спиною показав їм кулак з піднятим догори великим пальцем
(«люкс!». – Г. Г.), а після гри тренери і гравці збірної
СРСР підійшли до їхнього сектору і подарували їм
сувеніри. Тоді на цих іграх команда Валерія Васильовича виборола «бронзу», але в Союзі виступ
назвали провальним.
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Чого боїться небесний «шумахер»
з України Тимур Фаткуллін

Фотоколаж rbc.ua.

Наприкінці грудня він
здійснив неймовірний
і вкрай небезпечний
політ на своєму
спортивному літаку
Extra: промчав на
шаленій швидкості –
400 км/год – всього
у метрі над землею.
А над «повітряною
машиною» Тимура
Фаткулліна тієї
самої миті стрибали
мотоциклісти. Щоб
виконати цей трюк,
команда готувалася
кілька тижнів

Валентину
вбили чи сама
наклала на себе
руки в Італії?

Ольга ВЕКЕРИК

«КОЛИ Я ВПЕРШЕ
ПОБАЧИВ EXTRA
330SC, ВІН ОДРАЗУ
СТАВ МОЄЮ МРІЄЮ»
Тимур Фаткуллін – не
якийсь зірвиголова, що
ризикує життям, щоб когось здивувати. Він – чемпіон світу з вищого пілотажу
і звик усе прораховувати,
відточувати кожен рух до
автоматизму, як каже, до
«мистецтва»: «Бо коли ти
не розумієш якогось трюку
або елемента – це ходіння
по межі, молодецтво. А
коли ти керуєш цим, з повагою ставишся до стихії,
то це швидше асоціюється
з чимось захопливим, ніж
екстремальним».
«В 11 років я був на
змаганнях зі скелелазіння
у Кримських горах. Тоді
там знімали фільм, у якому Як-52 у військовому
камуфляжі крутив не відомі мені магічні фігури. Я
сидів на краю скелі, а десь
на іншій – стояла камера,
на яку пікірував літак. Зда-

Такий трюк робився на швидкості 400 км/год і на висоті 1 метр!

валося, що ним керує фантастичний супергерой! Це
так мене вразило! Тепер
я знаю: все, що він виконував, – «нічого такого

“

років».
Тимур отримав свідоцтво приватного пілота
(PPL). Недалеко від рідного
селища знайшов занедба-

У спортивному літаку нема
катапульти. У випадку надзвичайної
ситуації у пілота, якщо пощастить,
є можливість залишити борт із
парашутом.

особливого». Але тоді це
засіло в дитячій голові, як
щось неймовірне, – згадує
Фаткуллін. – Хоч ніяких передумов до заняття авіацією в мене не було: родом
із невеликого селища Чорноморське на мисі Тарханкут, ніхто в моїй родині не
пов’язаний з цією галуззю,
а навчатися пілотування я
почав досить пізно – у 20

ну дорогу, колись прокладену військовими посеред
поля. Разом із напарником
планував перетворити її
на злітну смугу. Але після
анексії Криму від цієї ідеї
довелося відмовитися…
«Переїхав до Києва і
вирішив зайнятися спортивною авіацією. Мій колега Ігор Фісун порадив
звернутися до досвідче-

ного пілота й інструктора
Ігоря Чернова. Той одразу
попередив, що у спортивному літаку нема катапульти. У випадку надзвичайної ситуації у пілота, якщо
пощастить, є можливість
залишити борт із парашутом, – усміхається Тимур.
– У 2019-му до нас приєднався третій член команди Дмитро Погребицький.
Тренувались на аеродромі
в Білій Церкві. Одного разу
Ігор завів мене в один з
ангарів і показав спортивний одномісний літак
Extra 330sc. Він одразу став
моєю мрією. І в 2018-му
мрія здійснилась», – гордо
каже пілот.
Адже німецькі літаки
Extra – це Ferrari авіаспорту. Нові екземпляри коштують до 500 тисяч євро.

У місті Лоді-Веккіо знайшли мертвою 52-річну
Валентину Король. Вона пішла з дому, а через дві доби
її тіло виявили на березі каналу. Місцевий прокурор
заявив, що слідів насильницької смерті на тілі
українки не виявлено. Поки розглядають дві версії:
самогубство або нещасний випадок. Рідні та близькі
уродженки Буковини називають її смерть дивною,
оскільки жінка ніколи не скаржилася на життя, хоча
воно в неї було зовсім не легким
Марина ПЕТІК,
obozrevatel.com

ХОТІЛА ЖІНОЧОГО ЩАСТЯ
Валентина Король сама з Чернівців, в Італії жила вже кілька років. П’ять літ тому познайомилася з уродженцем Туреччини, тоді ще 60-річним Мехметом Мермером. І незабаром
вийшла за нього заміж.
Знайомі жінки тоді зазначали, що вона погарнішала,
а в очах з’явився блиск. «Валентина до 47 років не мала
ні своєї сім’ї, ні дітей. У неї було дуже складне життя, вона була
самотньою. Хоча мала рідних сестер, які свого часу разом
із батьками поїхали в Казахстан, а Валя залишилася в Україні. Вони навіть втратили зв’язок одне з одним, але завдяки
соцмережам через багато років знайшлися. Я завжди їй радила: їдь до сестер, разом вам буде краще, але вона не хотіла», — розповіла нам її близька подруга.

Закінчення на с.11
Закінчення на с.11

Усміхніться!
:)):)):))
Вечірньою вулицею йдуть батько і син:
– Тату, а що від нас далі: Місяць
чи Київ?
– Шо ти мені голову морочиш!
Подивись на небо. Місяць бачиш?
– Бачу!
– А Київ?
:)):)):))
– Ти де, скотино, два тижні пропадав?!
– Кохана, не сварися. Петрович
у гаражі чхнув, то ми два тижні там
на карантині були...
:)):)):))
Слово «психотерапевт» чомусь

насторожує людей. Давайте назвемо це «менеджер зі зв’язків із реальністю».
:)):)):))
На всіх корпоративах я завжди
безкоштовно фотографую своїх колег.
А ось видаляю їхні знімки вже
за гроші.
:)):)):))
– Чого це Серьога після весілля
заїкатися став?
– У його дружини мати виявилася з близнюків-трійнят. Він як побачив три тещі...
:)):)):))
Неділя по обіді. Вся велика ро-

дина Рабиновичів вдома. Сара старанно грає на фортепіано. Її чоловік
Яша гірко зітхає, слухаючи, і таки не
витримує:
– Сарочко, серце моє, досить
мучити інструмент і мої нерви. Ну,
куплю, куплю я тобі ту сукню!
Лунає ще кілька гучних акордів.
– І туфельки теж куплю!
:)):)):))
Донька вчиться на кухаря. Мати:
— А вам дозволяють їсти те, що
ви готуєте?
— Нас примушують…
:)):)):))
Вирішив почати підтягуватися.
Підтягнувся до пацанів на пиво.

:)):)):))
– Милий, правда ж я в тебе єдина?
– Та ви сьогодні змовилися всі,
чи що!?
:)):)):))
– Пане міністре, говорячи про
нашу економіку, ви б сказали, що
склянка наполовину порожня чи
наполовину повна?
– Я б сказав, що склянку вже
вкрали.
:)):)):))
Як ви вважаєте, чого не вистачає підростаючому поколінню?
Інквізиції.
:)):)):))

Поки доводила чоловікові, що
вмію мовчати — зірвала голос.
:)):)):))
– Вибачте, пане директоре, я
хотів би вам дещо сказати.
– Слухаю вас, Юхиме Соломоновичу!
– Нещасний колега Рабинович
помер. Чи не міг би я зайняти його
місце?
– Я не заперечую. Домовтеся
про це в бюро ритуальних послуг.
:)):)):))
З точки зору менеджера, жебрак у переході працює в десять
разів ефективніше будь-якого доктора наук.

