13-річна дівчинка
народила
від 18-літнього коханця

Цікава
Фото із сайту tsn.ua.

l СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ!

Фото із сайту google.com.ua.
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l РЕЗОНАНС

Паранормальні явища, які почали відбуватися, лякали не на жарт.

Олену постійно
переслідує полтергейст
У 2010-му українців вразила моторошна історія про те, як
22-літня вагітна мешканка Кривого Рогу Олена Дорогова стала
жертвою нападу невідомої істоти. А згодом через витівки
цього «барабашки» до будинку жінки потягнулися журналісти,
уфологи та лікарі. А місцевий люд, осіняючи себе хресним
знаменням, став обходити її дім десятою дорогою
Закінчення на с. 11

Фото із сайту tsn.ua.

l НЕЙМОВІРНА ІСТОРІЯ

4 роки пробула в комі –
і встала на ноги!

Фото із фейсбук-сторінки Вікторії АРЛЕН.

Зіркою в Голлівуді він став, граючи негативні ролі.

Незадовго до фатального
пострілу в українку
Алек Болдвін написав:
«Цікаво, що відчуває людина,
яка випадково вбиває»
Моторошності посту додав той факт, що один із
коментаторів побажав акторові: «Не хвилюйся,
ти скоро сам дізнаєшся». Минуло 4 роки.
І 21 жовтня 2021–го під час зйомок бойовика
«Іржа» в американському штаті Нью–Мексико
актор Алек Болдвін випадково вистрілив в
операторку Галину Гатчінс (обоє на фото)
Лія ЛІС

ещасний випадок стався під час фільмування
однієї зі сцен. Болдвін стріляв із пістолета, який
мав бути заряджений холостими патронами.
Галину Гатчінс госпіталізували у важкому стані. На
жаль, поранення виявилось не сумісним із життям, і
42–річна жінка, яка жила і навчалася в Україні, померла
в лікарні.

Н

Дива трапляються! Вікторія Арлен була позбавлена можливості
говорити, їсти, ходити, не могла навіть пальцем поворушити.
А тепер вона – спортсменка, відома телезірка.

Про дивовижну волю до життя Вікторії Арлен розповідали чи
не всі видання у США. Шлях від стану «овоча» до спортивних
п'єдесталів і сцени їй допоміг пройти Бог, а також величезна
наполегливість і неабияка праця над собою
Оксана КРАВЧЕНКО

ЧУЛА, ЯК ЛІКАРІ КАЗАЛИ БАТЬКАМ, ЩО МОЗОК МЕРТВИЙ…
Казали, що Галина вже підкорила
Америку.

“

Болдвін стріляв із пістолета,
який мав бути заряджений
холостими патронами.

Куля також зачепила і режисера картини Джоела
Сауза. Чоловік був поранений у ключицю і також доставлений у лікарню…

Закінчення на с. 6

Вікторія Арлен і її двоє братів були трійнятами. У дитинстві дівчинка
любила танцювати і захоплювалася спортом, росла життєрадісною та енергійною. Але в 11 років раптово занедужала, симптоми були схожі на грип,
кілька разів хвора втрачала свідомість, згодом у неї діагностували пневмонію. А через два тижні дитина виявилася паралізованою нижче пояса.
Її тіло поступово переставало слухатися. Сильне запалення головного
і спинного мозку прогресувало. Сім’я нічим не могла допомогти. Рідним
залишалося лише спостерігати, як Вікторія втрачає здатність говорити, їсти
і рухатися. Здавалося, ніби хтось від’єднав джерело живлення від плати, яка
контролювала її мозок. Хвора позбулася сил, перестала вставати з ліжка.
Потім взагалі все згасло.

Закінчення на с. 7
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Фото із сайту 24tv.com.ua.

Львів — Москві:
отримаєте прах Кузнєцова,
якщо віддасте українських в’язнів
Найрезонансніші події в Україні та світі очима
наших журналістів

Львів’яни відмовили окупантам в ексгумації
агента НКВС

Фото із сайту youtube.com.

Рішення про перепоховання
диверсанта часів ІІ Світовоїй
війни Миколи Кузнєцова
розглядали на вимогу
Касаційного адміністративного
суду Верховного суду України
жовтня виконком Львівської міської ради не погодився з рішенням суду та
не дозволив ексгумувати й перепоховати останки радянського агента
НКВС Миколи Кузнєцова. Відповідне
рішення всі члени виконкому ухвалили одноголосно.
На думку секретаря Львівської
міськради Маркіяна Лопачака, таке
рішення суду є намаганням спонукати львів’ян до співпраці з країною–
агресором. «Позиція Львова чітка
і незмінна: ніякої співпраці з агресором, одвічним ворогом України і
вбивцею українців не може бути»,
— заявив він. «А чи не хоче Росія
повернути нам 121 громадянина
України, які сьогодні ув’язнені за політичними та релігійними мотивами
на території їхньої країни, а також
296 бранців, які перебувають у нелюдських умовах на окупованих те-

Надію Савченко
спіймали з фальшивим
COVID–сертифікатом
Днями в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки
документів працівники Державної прикордонної служби
виявили у колишньої народної депутатки і в’язня Кремля
Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації
проти коронавірусу із явними ознаками підробки
илучені документи направлені на проведення необхідних
експертиз. Найближчим часом буде прийняте рішення про
оголошення підозри фігуранткам. Покарання, яке може загрожувати сестрам, — штраф до 850 грн, або арешт до шести місяців, або обмеження волі до двох років.
Надія Савченко спочатку не хотіла спілкуватись із журналістами на цю тему, але згодом заявила каналу «Україна 24», що ні вона,
ні її сестра не підробляли і не купували ніяких сертифікатів. При
цьому Савченко відмовилась розповісти, чи робила щеплення
від ковіду, посилаючись на право не розголошувати такі дані, а
також накинулась на владу через нібито «примусову вакцинацію».
Крім цього, екснардепка заявила, що вимога показувати сертифікат при перетині кордону — незаконна. Словом,
своєю балаканиною лиш підтвердила підозру, що щось із її
сертифікатами нечисто…

В

22

Відомий історик Вахтанг Кіпіані, який досліджував обставини смерті Кузнєцова,
вважає, що у Львові насправді похований не він, а невідомий німецький
офіцер, адже у могилі, яку «віднайшли» у 50–х роках, було лише одне тіло.
А згідно з радянською версією, диверсант загинув разом із двома друзями.
«Де вони?» — запитує історик.

риторіях? Наша позиція однозначна:
ми не співпрацюємо з окупантами!»
— у свою чергу наголосив міський
голова Львова Андрій Садовий.
За словами історика Романа
Грицьківа, постать агента НКВС
Кузнєцова є однією з найсуперечливіших та провокативних в історії
України. «Кузнєцов був одним із
тих, хто під виглядом німецького
офіцера активно провокував ситу-

Померла 4–річна
дівчинка, на яку впало
дерево в дитсадку
Серце маленької зупинилося 22 жовтня у
реанімаційному відділенні Кременчуцької міської
лікарні, що на Полтавщині
а словами прессекретаря місцевої поліції Анни Васенко, після травми дитина увесь час перебувала в комі, її
збиралися за допомогою санітарної авіації доставити на
лікування до обласного центру. Але завдані поранення виявились несумісними з життям.
Загалом під час падіння дерева на подвір’ї дитсадка прогулювалися 18 дітей. Травми отримали вихователька і двоє
діток — 5–річний хлопчик та 4–річна дівчинка. Хлопчикові
гілка дерева зламала стегно. Постраждалу виховательку теж
доставили до лікарні.
За фактом травмування дітей відкрито кримінальне
провадження за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 137
(неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та
здоров’я дітей) Кримінального кодексу України. Але і без
результатів слідства зрозуміло, що цей трагічний випадок
має стати приводом для обстеження стану старих дерев
на території шкіл, дитсадків та вулиць населених пунктів.

З

Україну накрила хвиля підробок ковід–сертифікатів: кримінальне
провадження щодо Надії Савченко та її сестри — лиш одне із
понад 800, які за останній тиждень відкрила поліція!

ації, щоби німці проводили масові
репресії проти цивільного населення та боролися з УПА», — зазначив
Грицьків.
Микола Кузнєцов — радянський диверсант–розвідник,
агент НКВС — загинув 8 березня
1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині. Посмертно йому присвоїли звання
Героя Радянського Союзу.

«За курку»:
шкуродерка на очах
у дитини пробила
собаці голову
У Херсонській області в смт Велика
Олександрівка місцева жителька на очах у
дитини жорстоко порішила сусідського пса,
бо вирішила, що він душить її курей
енсіонерка пробила голову собаки киркою, від чого тварина загинула на місці.
Піcля скоєного жінка кинула труп і пішла
до свого двору. Розправа відбувалася на очах
власниці пса та її онука, для якого вбивство чотирилапого друга стало справжнім потрясінням.
Потерпіла родина написала заяву на кривдницю.
Щойно шкуродерка зрозуміла, що їй загрожує
кримінальна відповідальність, одразу вирішила
помиритися із сусідами і попросила у них вибачення.
Примирення відбулося, але суд присудив
зловмисниці три роки в’язниці з випробувальним терміном в один рік.

П

Чоловік через сімейну
ворожнечу спалив власних
доньок і внуків живцем
Одна з дочок проти волі батька вийшла заміж «по любові»,
а не за розрахунком. Це і стало мотивом злочину
Пакистані розшукують чоловіка на ім’я Манзур Хуссейн,
якого підозрюють у вбивстві двох власних доньок, зятя
і чотирьох онуків. За повідомленнями CNN, мотивом для
злочину нібито став шлюб його доньки Фаузії Бібі з Мехбубом
Ахмадом, який вони взяли проти волі батька. Ахмад розповів, що
в момент інциденту перебував на роботі. Коли він повернувся
додому, то побачив, що будинок горить. За словами чоловіка,
разом із дружиною у пожежі загинув його 4–місячний син і троє
дітей сестри Бібі — 2, 6 і 13 років.
За даними пакистанської комісії з прав людини, сотні
жінок у країні щорічно гинуть від рук родичів через те, що
виходять заміж проти волі своєї родини. Дикість якась…

У

l ПРЯМА МОВА
Олексій ДАНІЛОВ, секретар Ради національної
безпеки та оборони, вважає, що Україна має бути
жорсткою президентською республікою:
Я за жорстку президентську республіку. Тому
що тоді є відповідальна людина, яка розуміє,
зуміє, на
що вона йде, навіщо й так далі. У нашій історії
важко знайти факти, коли без особистості
тості
можна було зробити ривок уперед. Це нее тільки в нашій історії. Сьогодні всі країни фактично
ктично
створюють особистості. Чи можуть бути
ти парламентсько–президентські республіки? Так,
вони можуть існувати, але в умовах, коли
є усталена демократія, що має коріння.
А для цього мають минути століття.
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Фото Олега ФЕДРИЦЬКОГО.

Леоніда Кравчука рятують у Німеччині
Хоча подробиці про стан здоров’я експрезидента родичі
тримають у таємниці
Фото із сайту nv.ua.

Леонід ОЛІЙНИК

олишній глава нашої держави й
очільник української делегації
у Тристоронній контактній групі
з врегулювання конфлікту на Донбасі
Леонід Кравчук проходить реабілітацію
у Німеччині після операції на серці. Про
це в ефірі телеканалу «Наш» розповів
речник делегації в ТКГ і радник глави
Офісу Президента Олексій Арестович.
Він зазначив, що питання про стан
здоров’я експрезидента досить делікатне, адже його родичі та близькі просили не коментувати це. Тим не менш, він
підкреслив, що громадський інтерес є
і тому цю інформацію можна озвучити.
Арестович розповів, що на цей момент, Видужуйте, Леоніде Макаровичу!
як повідомляють родичі, Кравчук досить
успішно проходить реабілітацію в Німеччині. «Чи зможемо ми побачити його
29 червня Леонід Кравчук переніс операцію
до кінця року — невідомо», — додав він.
Зазначимо, що операцію на серці
на серці.
Леонід Кравчук переніс 29 червня.
рики та Канади, які постійно порушу- не через засуху, як нам пояснювали,
ЦИТАТА
вали це питання перед своїми парла- це було свідоме знищення українського
Леонід КРАВЧУК про момент, коли ментами. Група людей, серед яких був народу.
стався злам у його світогляді:
і я, зайнялася питаннями вивчення доПісля цього стався злам психоло«…Я вже завідуючий відділом ЦК кументів про Голодомор. Це були закри- гічний, ідеологічний і політичний. Я пеКомпартії України, її ідеологічним відді- ті архіви, до них не було доступу. І коли рестав вірити в те, що роблю. Не знав,
лом. На політбюро ЦК КПУ ухвалюють я побачив ці тисячі документів, спати як можна змінити ситуацію, однак рорішення про дослідження Голодомору. вже було неможливо. Там були накази, зумів, що треба щось робити. І коли
На це, до речі, пішла радянська влада які підписували люди, яких я знав, яких настав час, я пішов на те, щоб Україна
під впливом, зокрема, й українців Аме- вивчав. Тоді зрозумів: цей голод виник стала незалежною державою».

К

“

l «ГАРЯЧА ТОЧКА»

Жителі села, де стався спалах поліомієліту,
втікали від медиків городами і спускали собак
Громадян спершу обдзвонювали, проте ті на розмови
погоджувалися неохоче
Мирослава СЛИВА

ешканці Великої Омеляни Рівненської області відмовлялися
спілкуватися з лікарями, які
збирали інформацію про місцевих дітей
до 5 років у зв’язку зі спалахом поліомієліту в одній із родин. Про поведінку
селян розповів головний санлікар області Роман Сафронов. Він зауважив, що
громадян спершу обдзвонювали, проте

М

ті не хотіли погоджуватися на розмови.
Після цього було вирішено відправили
з обласного центру бригаду фахівців
у саму громаду, щоби зібрати всю необхідну для подолання спалаху поліомієліту інформацію. Крім того, медики
повинні були оглянути дітей на місці
на ознаки ГРВІ та коронавірусу. «Що ми
мали? Зачинені перед носом ворота,
втечу городами, випускання на подвір’я
собак, словом — даруйте, що ображаю

патріотичні почуття, — цивілізацію
в усій красі», — зазначає Сафронов.
«У лікувальний заклад не приходимо, на зустріч у сільраду — також, додому не пускаємо, бо зламати власну картину світу — ось що реально страшно.
Навіть в інтернеті ліньки знайти інформацію про одну з найбезпечніших вакцин, що використовуються від страшної
хвороби, краще постити котиків у мережі, ніж перейматись ризиками для власної дитини», — обурений санлікар.
Зазначимо, що на початку жовтня
в одній з багатодітних родин на Рівненщині підтвердився випадок паралічу
півторарічного малюка через поліомієліт. У сім’ї заразилось ще 6 дітей, але
перехворіли без симптомів. Батьки свідомо відмовлялися від щеплень через
релігійні переконання.

Щиро вітаємо нашу читачку Надію Шульган із Любешова
на Волині, яка отримала головний приз акції – мультиварку!

Передплатили – і виграли!
Закінчення. Початок у «Цікавій» за 21 жовтня

Новими власниками призів
від «Цікавої газети на вихідні»
та «Газети Волинь» серед читачів, які
виписали наші видання на друге півріччя
та весь 2021 рік, стали:
Кухонний набір
Бобко Тамара Віталіївна (с. Затурці, вул. Липинського, 4
Володимир–Волинського району).

250 гривень
Маліка Галина Миколаївна (с. Гірка Полонка, вул. Ювілейна,14 Луцького району), Завиднюк Т. М. (м. Горохів, вул.
Винниченка, 1/2), Мельник Тетяна (м. Камінь–Каширський,
вул. 40 років Перемоги, 22), Куява Катерина Адамівна (м. Ковель, вул. Заводська, 11/152).

150 гривень
Довгалюк Любов Михайлівна (смт. Мар’янівка, вул. Лесі
Українки, 46 Луцького району), Чепенюк Віталій Трохимович
(смт. Голоби, вул. Бенделіані, 2 Ковельського району), Надворська Лариса Й. (с. Муравище, вул. Шкільна, 6 Луцького району),
Куліш Марія Петрівна (с. Линів Володимир–Волинського району), Токарська Ганна С. (с. Ветли, вул. Поліська, 115 Камінь–
Каширського району), Мартинюк Іван Павлович (смт. Ратно,
вул. Набережна, 36), Левчук Микола Олександрович (м. Луцьк,
б–р Дружби народів, 13а/25), Левчук Надія Олексіївна (с. Корост Сарненського району Рівненської області).

Рушник
Войчук Валерій Адамович (с. Раків Ліс, вул. Набережна,
32 Камінь–Каширського району), Петрук Микола Миколайович (с. Заброди Ковельського району), Пальчук Ольга Олексіївна (с. Кухарі Ковельського району), Матящук О. М. (м. Луцьк,
вул. Наливайка, 6а/42).
Хто знайде своє прізвище у списку переможців, обов’язково надішліть на адресу редакції копії паспорта та ідентифікаційного
коду — і тоді ми вам доставимо виграш особисто або поштою.
Якщо захочете забрати подарунок у редакції, попередньо передзвоніть за номерами телефонів 0672829775, 0501354776.
* — Під подарунком мається на увазі придбання товару
за 0,01 гривні із ПДВ.

З нами – д у же цікав о!
ніхто
Читанка
Цікава ТАК
не КОХАВ
передплатні індекси:
30000, 60306, 60305, 86772
(для читачів Волинської області),
97847 (для читачів Рівненської області),
61136 (для читачів інших областей).

ГА З Е ТА
н а в и х і д ні

передплатні індекси:
60304, 60306, 60392, 86772
(для читачів Волинської області),
60312 (для читачів Рівненської області),
60307 (для читачів інших областей).

Місячник

передплатні індекси:
97847(для читачів Волинської області),
60313 (для читачів Рівненської області),
60780 (для читачів інших областей).

Тижневик

ДЛЯ ВСІХ

volyn.com.uaa

Тижневик

Місячник

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

передплатні індекси:
86771, 60305, 60392, 86772
(для читачів Волинської області),
60779 (для читачів інших областей).
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l КОПІЄЧКА ДО КОПІЄЧКИ

Фото із сайту програми «Схеми».
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l КОМЕДІЯ
Фотоколаж із сайту 24tv.com.ua.

Ось такі популярні в нашому парламенті схеми.

Друг Зеленського прилаштував
свого сина у парламенті
Микита Шефір — син першого помічника Президента України,
Сергія Шефіра, — працює помічником народного депутата
«Слуги народу» Юрія Кісєля
Василь КІТ

рій Кісєль — не випадкова людина в цьому товаристві. Як свідчить розслідування BIHUS.info, саме його дружині Валентині
Зеленський продав земельну ділянку і нерухомість.
Як відомо, Сергій Шефір разом із Володимиром Зеленським є фігурантом «офшорного скандалу», — вони обоє мають таємні закордонні
рахунки, на які, зокрема, надійшов мільярд гривень від структур олігарха Ігоря Коломойського. Не виключено, що саме за ці гроші Шефір
придбав у Лондоні дорогу нерухомість — квартиру якраз навпроти
музею знаменитого Шерлока Холмса. Тобто, керівництво «кварталівців» — небідне. Але Сергій Шефір не гребує і «дрібним» підробітком,
прилаштувавши сина на державну посаду.
За даними розслідувачів, Микита Шефір «отримує регулярні виплати з бюджету». «Часто суми різні, але переважно це 24 тисячі гривень
на місяць і періодичні надбавки у кількадесят тисяч гривень», — ідеться
в розслідуванні. Загалом за два роки роботи у Верховній Раді Микита
Шефір отримав майже 600 тисяч гривень. «Одна біда — ми ніколи його
там (у парламенті. — Ред.) не бачили», — зазначають розслідувачі у сюжеті BIHUS.info.

Ю

l ГУЧНА СПРАВА

500 спецназівців і 22 вертольоти:
затримали найбільшого
наркобарона Колумбії
Фото із сайту reuters.com.

Президент країни порівняв
подію із падінням
сумновідомого Пабло
Ескобара в 1990-х
Микола РИМАР

цій південноамериканській
державі правоохоронцям
вдалося впіймати найбільш
розшукуваного в країні наркоторговця Дайро Антоніо Усугу
на прізвисько Отоніель (на фото).
Зловмисник очолює угруповання «Клан дель Гольфо». Про неординарну подію повідомив сам
колумбійський президент Іван
Дуке у спеціальній заяві. Зазначається, що 50-річного Отоніеля
схопили під час операції «Осіріс»
в сільській місцевості. Було задіяно
понад 500 співробітників спецназу
і 22 вертольоти. В ході затримання
загинув поліцейський.
«Клан дель Гольфо» налічує
понад тисячу озброєних людей,
більшість із яких — колишні члени
ультраправих воєнізованих формувань, і діє у 10 із 32 провінцій
Колумбії. Угруповання займається
не лише наркоторгівлею, а й не-

У

Американці за голову Дайро
Антоніо Усугу (Отоніеля) обіцяли
5 мільйонів доларів.

законним видобутком корисних
копалин. Поліція також звинувачує
членів клану в погрозах і вбивствах лідерів громад по всій країні. За голову Отоніеля уряд обіцяв
800 тисяч доларів США. За наркобароном полювали й американці,
встановивши у свою чергу винагороду за допомогу в його пошуку
у 5 мільйонів. Чи одержить ці гроші
хтось після затримання наркобарона — невідомо.

У боротьбі з політичними опонентами Володимир Зеленський використовує методи Віктора Януковича.

«Вбиває людей»: депутати
голосували за санкції
проти… «Рошен»
Після того як «Європейська Солідарність» уперше
з 2019 року посіла верхню сходинку у рейтингу політичних
партій, влада вчинила нову атаку і на її лідера Петра
Порошенка, і на… відому соціологічну службу, яка
оприлюднила результати опитування
Дарія КЛИЧ

станні дані соціологічного опитування Київського
міжнародного інституту
соціології свідчать: на виборах
до Верховної Ради партія «Європейська Солідарність» має
найбільшу підтримку — 15,7% —
серед тих, хто визначився з вибором. Партія «Слуга народу» перебуває на другому місці — за неї
готові проголосувати 15,5%. Третє-четверте місце ділять «Батьківщина» (13,6%) та «ОПЗЖ» (13%).
Крім цього, найбільша кількість
опитаних — 27,2% — вважає «Європейську Солідарність» головною опозиційною силою.
Голова «Слуг народу» Олександр Корнієнко висміяв результати цього опитування: мовляв, розрив у 0,2% — в межах
похибки і говорити про чиєсь
лідерство не можна. Але факт
є фактом: уперше за час президентства Зеленського опитування засвідчило формальну втрату
лідерства його партії. І насправді
«слуг» дуже стривожив цей факт.
Бо як по-іншому можна пояснити
абсолютно безглузде голосування у Верховній Раді, коли «слуги» спробували ввести… санкції
проти компанії Петра Порошенка
«Рошен»?

О

Ось що плів з трибуни парламенту нардеп від «Слуг народу»
Владлен Неклюдов: «Після війни
(Другої світової. — Ред.) шоколад
фабрики імені Карла Маркса годував усю Європу і ним пишалися
українці… На жаль, після проголошення незалежності фабрика

“

Вперше за час
президентства
Зеленського
опитування
засвідчило
формальну втрату
лідерства його
партії.

була приватизована майбутнім
п’ятим президентом, і він став
експлуатувати її на свій власний
розсуд. Почав випускати шоколад зі скаженою кількістю трансжирів, які вбивали і вбивають
людей. П’ятий президент продовжує діяльність в Росії, поповнюючи бюджет країни-агресора
(фабрика не випускає продукцію
із січня 2017 року. — Ред.). Задля
чого тоді тисячі киян будували
фабрику імені Карла Маркса?..

Вважаю, що це має бути предметом розгляду РНБО. Оскільки
діяльність корпорації загрожує
національній безпеці», — заявив
він.
За ідіотську ініціативу запровадити санкції проти компанії,
де трудяться десятки тисяч людей і яка сплачує мільярди податків (12 млрд гр. із 2014 року. —
Ред.), а також витратила півтора
мільярда на благодійність, проголосувало аж 162 слухняні кнопкодави, серед яких і нардеп від
Волині Валерій Стернійчук.
Але це не все. На наступний
день після того, як фахівці Київського міжнародного інституту
соціології опублікували своє дослідження, їхній сайт зазнав хакерської атаки — його зламали.
А перед тим науковці отримали
погрози спалити їхню організацію.
Ситуацію прокоментувала
народна депутатка від «Європейської Солідарності» Ірина
Геращенко. «В країні провали
по всіх напрямках. Але буйним «слугам» і їхнім посіпакам
з олігархічних груп заважає
«Рошен». У мене немає сумнівів, що наступним об’єктом їхньої атаки будуть телеканали
«Прямий» і «5 канал», — заявила вона.
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l Я ТАК ДУМАЮ!
Фото із сайту tsn.ua.

«Це погано скінчиться:
про реальну ситуацію
із COVID-19 в Україні»
Красива осінь цього року, шановні. Але,
на жаль, для багатьох вона остання
Євген
КОМАРОВСЬКИЙ,
лікар-педіатр,
автор популярних
книжок для батьків,
телеведучий, у колонці
на сайті nv.ua
До однієї з наймолодших породіль вже не перший місяць прикута увага всієї України.

13-річна дівчинка народила
від 18-літнього коханця
Батькам Наталії було відомо про її стосунки зі старшим
хлопцем, але вони цьому не завадили
Лія ЛІС

осьмикласниця Наталія
з Чернігівської області, яка
стала відомою на всю країну, коли у 12 років завагітніла від
на 5 років старшого Сергія Коцюби,
народила доньку. Дівчинку назвали
Поліною. Пологи проходили стрімко — «швидка» не встигала довезти
породіллю з її рідного села Городище до Чернігова, тому народжувала
вона у райцентрі — місті Мена.
«Дівчинка з’явилась на світ
із вагою 2900 грамів. Я позавчора
їздив, але мене в палату не пустили
через карантин. Тільки сумку передав їм і все», — пояснив Коцюба.
Сергій також додав, що ще не розписався із матір’ю його дитини.
Варто зазначити, що вік сексуальної згоди в нашій країні настає

В

у 16 років. Тож наразі Сергій Коцюба проходить у справі про зґвалтування неповнолітньої, йому загрожує від 10 до 15 років ув’язнення.

“

стати батьком у 20 років, а вийшло — у 18».
«…Він запропонував статевий
акт. Я спочатку відмовилася, а потім

Вік сексуальної згоди в нашій країні настає
у 16 років. Тож наразі Сергій Коцюба проходить
у справі про зґвалтування неповнолітньої,
йому загрожує від 10 до 15 років ув’язнення.

Він каже, що не знав про
покарання за секс з неповнолітньою. Відверто розповідає,
як усе сталося: «Її батьки пішли
іншу хату протоплювати. А ми
залишилися. Дід із бабою в одній
кімнаті спали, ми — в іншій, але
на різних ліжках. Якось так сталося, що приліг до неї… Я мріяв

погодилася. Не знаю чому», — каже
дівчина. Батькам, до речі, було відомо про її стосунки зі старшим хлопцем, але вони не завадили цьому.
Тим часом Сергій та Наталія говорять, що хочуть виховувати дитину разом. Але остаточну крапку
в цій драматичній історії поставить
суд.

l КАРА НЕБЕСНА

Браконьєр убив лося, дременув
від лісничого і… помер
На Чернігівщині в лісі поблизу села Смолянка Олишівської
територіальної громади застрелили сохатого
Микола РИМАР

існик із напарником застали
браконьєрів якраз під час
обвалювання туші. Четверо чоловіків пообіцяли показати
їм документи, але раптом стали
дружно тікати до своїх авто. Під
час втечі одному з них стало зле,

Л

він схопився за серце і впав. Згодом
виявилося, що чоловік помер. Решта сіли в автомобілі та зникли. Правоохоронці встановили всіх осіб,
причетних до вбивства тварини.
Троє правопорушників — мешканці Київської області, а четвертий,
із Чернігівщини, виявився єгерем
цих угідь.

За показами свідків, застрелив
лося чоловік 1973 року народження, який помер під час спроби
втечі. Причину смерті мисливця
мають встановити медики. А люди
дивуються, що кара наздогнала
браконьєра дуже швидко, фактично на місці злочину.
Розпочато розслідування за ознаками частини 1 статті 248 Кримінального кодексу України — незаконне полювання. Таке правопорушення, нагадаємо, карається
штрафом від 17 000 до 51 000 гривень, громадськими роботами
на строк від 160 до 240 годин або
обмеженням волі до трьох років.

ибачте за емоції. Але ситуація — жахлива, і це ще м’яко
сказано.
Те, що лікарні забиті, — це факт.
Якщо хтось із депутатів говорить, що
місця в лікарнях ще є, він бреше.
На кладовищах місця ще є, а в моргах
їх уже немає. Туди стоїть черга санітарок із тілами на візках. Більш того,
забиті судово-медичні морги. Туди
везуть тих, хто помирає вдома. І коли
вони померли вдома, і їм до цього
не встигли зробити ПЛР, то вони відходять наче не від коронавірусу, а від
нібито якоїсь там пневмонії.
На цьому тлі виникає нова страшна проблема — люди нарешті розуміють, що треба щеплюватися, але зробити цього вони не можуть, оскільки
вже купили сертифікат про вакцинацію. Їх тепер ніяк не щепити. А 99%
тих, хто в реанімації, — не щеплені.
І більшість тих, хто в лікарнях, — теж.
А половина тих, хто нібито щеплений,
з купленими папірцями.
І ось у такій ситуації купа народу
міркує про віддалені наслідки вакцинації.
Один тип відправив батьків до Туреччини. Щоб вони туди спокійно
поїхали, купив їм сертифікати про
вакцинацію. І поховав маму з татом. Як
він жити тепер буде?!

В

“

На цьому тлі виникає
нова страшна
проблема —
люди нарешті
розуміють, що
треба щеплюватися,
але зробити цього
вони не можуть,
оскільки вже купили
сертифікат про
вакцинацію.

І ось тут вам тепер вишенька
на торті.
Президент викладає пост про
те, що єдиний спосіб уникнути локдауну, — це робити щеплення. І в коментарях до Президента на цей пост
приходять натовпи розумників. Знаєте, чим це закінчується? Це ж дуже
показовий кейс. Президент прибирає пост, оскільки його критикують.
І я вам засвідчую, що так воно і є. Коли
я будь-який пост пишу про вакцинацію, від мене відписується від 2-х
до 5-ти тисяч осіб.
Якщо у когось ще мізки залишилися, будь ласка, зробіть
щеплення. Інакше це погано скінчиться.
P.S. Якщо ви вже перехворіли
ковідом, то я рекомендую зробити щеплення через пів року після
одужання. Незалежно від рівня
антитіл. Я вчинив так і всі мої співробітники теж.

l НА ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ

«Не прилипають магніти —
значить, нема чіпів»
Переконала я минулого тижня продавчиню у нашому сільському магазині
вакцинуватися. Сьогодні зустрічаємося
Мирослава БАРЧУК,
журналістка,
членкиня
Українського ПЕН,
ведуча ток-шоу
«Зворотний відлік» на телеканалі «UA:
Перший» («Суспільне»)

она: Ой, Мирослава, яка я вам
благодарна. Все як по маслу
пройшло, даже й незчулися. Ми
з Вовою зразу прибігли з амбулаторії,

В

магніти поприкладали до руки. І дєйствітєльно не прилипають.
Я: Які магніти?
Вона: Ну отож кажуть, шо магніти до тих чортових чіпів прилипають.
А ви правду сказали, шо брешуть. Ви б
оце по телевізору і показували на собі,
шо не прилипають до вас магніти —
значить, нема чіпів. Ви б тисячі людей
переконали, як оце нас з чоловіком.
Ех, це ж скільки часу втрачено
на бездоказові умовляння.
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l РЕЗОНАНС
Фото із сайту mir24.tv.

Незадовго до фатального пострілу
в українку Алек Болдвін написав: «Цікаво, що
відчуває людина, яка випадково вбиває»
Фото із сайту cnn.com.

Закінчення. Початок на с. 1.
Лія ЛІС

ДОПИС ВИЯВИВСЯ ПРОРОЧИМ
Це фото, зроблене торік біля польського села Ястрово,
вважається одним із найкращих у світі за останні
40 років під час фіксування нерозпізнаних літаючих
об’єктів.

Директор NASA:
«Інопланетяни,
ймовірно, існують»
«Ми сподіваємося, що це не противник тут,
на Землі, з такими технологіями»
Микола ДЕНИСЮК

иректор космічного агентства NASA Білл Нельсон припускає, що інопланетяни можуть бути реальними. Про це він сказав під час онлайн-дискусії, яку організував директор Центру політики Університету Вірджинії Ларрі Сабато.
Його цитує Washington Examiner. «Я розмовляв з пілотами, і вони кажуть, що щось бачили, і їхні радари зафіксували це. І вони не знають, що це таке. І ми не знаємо, що це. Ми сподіваємося, що це не противник тут,
на Землі, з такими технологіями», — зазначив Нельсон.
Водночас він вважає, що в нашому або іншому
Всесвіті може існувати розумне життя. «Хто я такий,
щоб говорити, що планета Земля — єдине місце існування форми життя, цивілізованої й організованої,
як наша … Всесвіт такий великий», — наголосив він.
Нельсон розповів про останні події, що знову
спровокувало дискусії щодо НЛО. Йдеться, зокрема,
про минулорічні свідчення американських моряків
про зустрічі з невідомими об’єктами.
Білл Нельсон не заперечує, що це інопланетяни, але зазначив, що не знає ні про яких «зелених чоловічків», які бігають навколо. До того ж
NASA зараз у пошуку позаземного розуму. Однак
ще жодного разу не отримало сигналів від інопланетян.

Д

l ПРЯМА МОВА

«

Яніна СОКОЛОВА, журналістка, яка подолала
рак:
Коли у мене був рак, було легше. Це як на війні. Я
чітко розуміла, з чим борюся, і жила кожен день як
останній. Мета була одна: ворога знищити. Зараз,
коли раку (тьху-тьху) нема, і я стала жити, як зазвичай, зрозуміла, що не радію з того, що маю. Я часто
нарікаю і ламаю голову: як то все розрулити, чи вистачить мені сили, чи правильно роблю, чи поруч
той, хто не зрадить. За цією боротьбою ми
втрачаємо. Ми не радіємо
мо з того, що
дало нам небо. Всім різне,, але дало. Бо
насправді щастя – у простих
остих речах.
Головне – вміти його відчувати…
Напишіть тим, кого любите,
юбите, що
любите. Вони, може, і не знають. Це
зробить їх щасливими і зм
змусить
усміхнутися.

»

Як зясувалося, 4 роки тому Алек Болдвін у Twitter поцікавився почуттями людей, що скоюють вбивство, прикріпивши
відео, де на кадрах видно поліцейського,
який у момент затримання випадково застрелив підозрюваного. Користувачі мережі знайшли цей допис актора.
«Цікаво, що відчуває людина, яка випадково вбиває», — зазначив Болдвін,
поширивши статтю з відео про трагедію.
Моторошності посту тоді додав той
факт, що один із коментаторів побажав
актору: «Не хвилюйся, ти скоро сам дізнаєшся». Люди, які знайшли ці слова після
нещасного випадку на зйомках «Іржі»,
стверджують, що цей твіт пророчий…
Сам 63-річний Алек Болдвін після фатального пострілу зазначив:
— Немає слів, щоб передати моє потрясіння й печаль з приводу трагічної
події, що забрала життя Галини Гатчінс,
дружини, матері і нашої неймовірної колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений
до розслідування, щоб з’ясувати, як сталася ця трагедія. Підтримую зв’язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому
та родині. Моє серце болить…

ХТО ТАКА ГАЛИНА ГАТЧІНС?
Операторка-постановниця була родом з України. Їй 42 роки. На сайті Галини
зазначається, що вона «виросла на радянській військовій базі за Північним полярним колом, оточеній оленями й атомними
підводними човнами».
Гатчінс отримала ступінь магістерки
в галузі міжнародної журналістики в Київському національному університеті
та раніше працювала журналісткою-розслідувачкою.
У 2015 році в Лос-Анжелесі Гатчінс
закінчила Американський інститут кіно
(AFI Conservatory) і почала знімати фільми. У 2019-му вона перемогла в номінації
«Висхідна зірка» від видання American
Cinematographer.
Першою її великою роботою став
фільм «Archenemy» з актором Джо Манганьєлло в 2020 році — він переміг
у номінації «Кращий фільм» на Sitges
International Film Festival. Також вона відома за фільмами «Blindfire» (2020) і «Darlin»,
2019).
У неї є чоловік Метью Гатчінс і маленький син Андрос 2013 року народження.
Останньою роботою Гатчінс стали зйомки
фільму-вестерну «Іржа»…

КОГО ПОКАРАЮТЬ ЗА ТРАГЕДІЮ?
— Ми досі не можемо повірити, що
Галина мертва, її мати божеволіє від горя.
Але я не вважаю Алека Болдвіна винним.
Відповідальність лежить на тих, хто готував зброю, — заявив виданню The Sun
батько вбитої Анатолій Андросович, колишній військовий.

Щоб вшанувати пам’ять Галини Гатчінс,
Американський інститут кіномистецтва,
де вчилась українка, запровадив премію
її імені. Винагороду присуджуватимуть
жінкам, які працюють у кінематографії.

Свідки стверджують, що після шокуючої
трагедії та розмови з поліцією Алек щиро
плакав…

Також він говорить, що голлівудський
актор одразу ж зв’язався з чоловіком убитої Метью і нині продовжує спілкуватися
з ним. Алек Болдвін був присутній і на церемонії прощання з Галиною, де зібралися
родичі та друзі загиблої…

не знав і не міг знати, що в обоймі бойові
патрони, слідство вимушене уважно вивчити версію і його причетності до трагедії», —
написало видання The New York Post.

НАША ДОВІДКА:
Фото із сайту usatoday.com.

“

Я підтримую зв’язок
з її чоловіком, пропоную
свою підтримку йому
та родині. Моє серце
болить…

Двома фігурантами справи про
це вбивство є збройовий експерт Анна
Гутьєррес-Рід, яка була відповідальна
за зброю на знімальному майданчику,
а також асистент режисера Дейв Голлс. Останній передав реквізитну зброю акторові
Алеку Болдвіну, який і зробив фатальний
постріл.
Про це інформує видання The New York
Post. Відомо, що в день знімання штатний
експерт по зброї покинув майданчик
у зв’язку з конфліктом, і замість нього на заміну була викликана Гутьєррес-Рід.
«Шестеро учасників знімальної групи
буквально збунтувалися у зв’язку з переробками і затримками зарплати. Режисер
Джоел Соулс привів Анну Гутьєррес-Рід
уже на середині проєкту», — зазначено
в повідомленні.
Вона провела підготовку зброї для знімання та зарядила пістолет патронами. Потім поклала реквізит на призначене місце,
звідки його взяв Дейв Голлс для передачі
в руки Болдвіну.
Попри те, що Голлс, за його словами,

У другому шлюбі з Гіларією Лінн Томас
в зіркового актора народилося шестеро
дітей.

63-річний американський актор ірландського походження Алек Болдвін
(Олександр Рей Болдвін III — найстарший
і найвідоміший із чотирьох братів Болдвінів в акторському бізнесі, інші — Стівен,
Вільям і Деніел) є номінантом на безліч
кінонагород (серед них «Оскар» і «Тоні»),
а також володарем премії гільдії кіноакторів США, тричі «Золотого глобуса» і тричі
«Еммі». У його «послужному списку» роботи в понад 80 фільмах (грав переважно
негідників), а також він є батьком сімох
дітей. Двоє наймолодших народилися
в 2020 році: син Едуардо — у вересні,
а дочка Люсія — п’ять місяців потому завдяки сурогатному материнству. Вегетаріанець.
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l НЕЙМОВІРНА ІСТОРІЯ

l СУЧАСНІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

4 роки пробула в комі – і встала на ноги!

Коли донор –
«хрюша»

Фото із фейсбук-сторінки Вікторії АРЛЕН.

Закінчення. Початок на с. 1

У медичному закладі при Нью-Йоркському
університеті вперше в історії людині
успішно пересадили нирку генномодифікованої свині

Оксана КРАВЧЕНКО

ікторія прожила майже чотири роки
«замкненою» всередині свого тіла.
Лікарі говорили, що пацієнтка знаходиться у вегетативному стані. Годували
її через зонд. Батьків лякали, що дочка навряд чи коли–небудь видужає, що мозок
мертвий і це — назавжди.
Ніхто не знав, що Вікторія чула ці
страшні прогнози і розпачливі слова своїх близьких, коли ті приходили відвідувати
її в лікарні. Через два роки після того, як
дівчина впала в кому, вона прокинулася,
але як і раніше не могла поворухнутися
чи подати інший знак. Хотіла заговорити,
кліпнути очима, та тіло відмовлялося слухатися.
— Але батьки не переставали вірити в
мене. Вони переобладнали одну з кімнат
в нашому будинку в Нью–Гемпширі під лікарняну палату і продовжували доглядати
за мною. Брати постійно розповідали, що
відбувалося за межами дому, ділилися всіма новинами. Це давало сили боротися за
життя і сподіватися на одужання. Рідні не
знали, що я їх чую, а я ловила кожне слово,
— згадувала згодом Вікторія.
На початку грудня 2009 року дівчина
вперше змогла подивитися в очі матері. З
часом їй вдалося поворушити пальцем, затим — рукою. Потім вона стала вимовляти
окремі звуки, згодом — слова і цілі речення. Нарешті через чотири роки хвора посмакувала шматочком пудингу. Поступово
у Вікторії з’явилися сили тримати в руках
свій перший мобільний телефон.
Але все ж вона, як і раніше, не відчувала ніг. Лікарі стверджували, що запалення
спинного і головного мозку завдало непоправної шкоди здоров’ю дівчини і вона
залишиться паралізованою нижче пояса
на все життя.
Кожен фахівець, до якого вона зверталася, говорив лише одне: «Ви повинні
навчитися користуватися візком». Але Вікторія відмовлялася їм вірити.

В

У неділю, 31 жовтня, о 4-й ранку
Україна переходить на зимовий
час. Тому напередодні перед сном
переведіть стрілку годинника
на годину назад.

ей експеримент провели на хворій жінці
з гострою нирковою недостатністю, у якої
вже помер мозок, але інші органи продовжували функціонувати завдяки апаратам
життєзабезпечення. Операцію здійснили після
дозволу рідних пацієнтки.
Протягом трьох днів нова нирка була прикріплена до кровоносних судин жінки ззовні
тіла, що давало можливість краще спостерігати за її роботою. Орган виконував усі необхідні
функції, кажуть дослідники.
Раніше пересадка нирок від тварин була неможливою через відторгнення чужорідних тканин. Цю ситуацію допомогли виправити вчені.
Генетично модифікований вид свиней у грудні 2020 року схвалило управління з контролю за
продуктами та ліками США для використання в
якості їжі для осіб із алергією на м’ясо та як потенційний інструмент для терапії людини.
Успішний експеримент із пересадки нирки
від тварини відкриває можливість для трансплантації таких органів. Почати планують із пацієнтів на останніх стадіях ниркової недостатності. У США майже 107 тисяч хворих у черзі
на трансплантацію органів, у тому числі більше
90 тисяч очікують нирки в середньому три–п'ять
років.

Ц

Щоб хвора й безпомічна дівчинка у «вегетативному стані» стала успішною і знаменитою
красунею, знадобилися роки праці, віра в одужання і неймовірна наполегливість.

не тільки свободу, а й надію. Тому дівчина
стала посилено тренуватися і незабаром
досягла чималих успіхів.
У 17 років Вікторія увійшла до збірної
США, яка брала участь у Паралімпійських

“

Через два роки після того,
як дівчина впала
в кому, вона прокинулася,
але як і раніше не могла
поворухнутися чи подати
інший знак.

іграх. Спортсменка виборола три срібні
медалі й одну золоту у вільному стилі на
дистанції 100 метрів, встановивши новий
світовий рекорд.
Телеканали й газети розповідали про
неї, журналісти брали інтерв’ю — Вікторія
стала джерелом натхнення для мільйонів
людей з інвалідністю. Але її як і раніше
дуже засмучувало, що вона не могла ходити.
— Я з мамою тимчасово переїхала на
Західне узбережжя США, в Сан–Дієго, щоб
взяти участь у програмі, яка допомагала
паралізованим стати на ноги. Але ми не
хотіли жити далеко від сім’ї. Тому вирішили
відкрити філію Project Walk на Східному узбережжі. Таким чином я почала займатися
щодня, а також до нас могли приєднатися
всі, хто потребував подібної допомоги, —
дякувала рідним Вікторія.

Батьки віддали свій дім під заставу,
щоб узяти кредит і закупити необхідне
обладнання та найняти спеціалістів. І
11 листопада 2015 року Вікторія таки зробила свої перші кроки. На біговій доріжці
встановили спеціальні кріплення, які тримали пацієнтку, а тренери допомагали їй
пересувати ноги.
Та все ж лікарі продовжували наполягати, що вона не зможе ходити. Не
звертаючи уваги на їхні слова, Вікторія не
пропускала занять і щодня потіла на тренажерах по шість годин.
Поступово сила і чутливість поверталися, дівчина могла вже пересуватися за
допомогою милиць. А згодом і повністю
їх позбулася.
— Це зовсім не означає, що кожен
день дається мені легко. Мені складно рухатися і належить ще багато працювати. Я
ношу фіксатори для ніг, роблю вправи. Але
прогрес очевидний, — каже Вікторія. —
Минуло вже 10 років із тих пір, як я можу
дивитися людям в очі замість того, щоб
весь день споглядати тільки їхні попи.
Наша героїня знайшла нову себе після
багатьох злетів і падінь. Вона стала керівником спортивної програми на відомому
телеканалі ESPN, випробувала свої можливості на сцені і в модельному бізнесі.
Вікторія часто виступає перед людьми, допомагаючи їм повірити в себе. Вона каже:
— Коли я знову звелася на ноги і зробила перші кроки, думала, що це межа
моїх можливостей. Але це був тільки початок…
Фото із сайту rbc.ua.

МАГНІТНІ БУРІ У ЛИСТОПАДІ:
Незначні: 2, 7, 8, 16, 17, 18, 21,
29 числа.
Сильні: 6, 14 і 15 листопада.
Джерело:
lifestyle.segodnya.ua.
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l ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...
Вагітні жінки з COVID-19 частіше потрапляють до реанімації та під апарат штучної вентиляції легень через
ускладнення. Ризик також пов’язаний із
підвищеною ймовірністю передчасних пологів і госпіталізації новонародженого у палату
інтенсивної терапії, повідомляє МОЗ, агітуючи
майбутніх матерів вакцинуватися. Зараз в
Україні жінки при надії можуть отримати щеплення вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Фото із сайту med-expert.com.ua.

Коли дівчинка повернулася в школу
в інвалідному кріслі, деякі однокласники
дражнилися, сміялися з неї. Побачивши
дочку в сльозах, батьки пообіцяли зробити все можливе, щоб вона не втратила
впевненості в собі.
Вікторія виросла на березі озера, і вже
в ранньому віці вміла плавати. Коли мала
10 років, навіть брала участь у шкільних
змаганнях. Але тепер вона думала, що не
зможе триматися на воді, не використовуючи ніг. Та брати вважали інакше й переконали сестру знову відвідувати басейн.
Спочатку дівчина дуже боялася, але
незабаром зрозуміла, що плавання допоможе повернути сенс життя. У воді Вікторія забувала про інвалідне крісло, і, на
подив, швидко освоїлася. Вода давала їй

Марія КАЩУК

Фото із сайту youtube.com.

«МОЖУ ДИВИТИСЯ ЛЮДЯМ В ОЧІ,
А НЕ СПОГЛЯДАТИ ТІЛЬКИ ЇХНІ
ПОПИ»
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Державна служба статистики оприлюднила дані про найчастіші причини смерті українців. На першому місці
— хвороби системи кровообігу, від яких
померло з січня по серпень цього року
276 070 осіб, найбільше — від ішемічної хвороби серця, інсульту. На другому — злоякісні
новоутворення (рак), що забрали за згаданий період життя 49021 громадянина. Від
COVID-19 померло за 8 місяців 37 077 осіб.
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«ЦІКАВА
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Звісно, це найочікуваніша мить
будь-якого свята як для дорослих,
так і для дітей, але не кожна
господиня знає, як правильно
нарізати торт

а відміну від маленьких дітей
підлітки вживають брудні слова
вже усвідомлено. Це виклик дорослим. Мовляв, а якою буде ваша відповідь? Як реагувати правильно?
Найчастіше діти вживають мат для
висловлення своїх емоцій. Причім
як позитивних, так і негативних. Інша
причина — показати свою дорослість,
кажуть психологи. Якщо всі навколо —
сусіди, друзі — матюкаються, не варто
думати, що ваша дитина буде говорити
стерильною мовою. Що з цим робити?
Є три адекватні способи, як вести себе.
1 Можна висловити свої емоції. Наприклад: «Коли ти так говориш, мені незручно. У нас в сім’ї не прийнято подібного. Не міг би ти сказати ще раз те, що
маєш на увазі, але іншими словами».
2 Звернутися до почуттів дитини.
Це можна сказати так: «Я розумію, що ти
дуже сердитий. Розкажи, що трапилося,
викликало у тебе такі емоції».
3 Ваша реакція може бути й із долею
сарказму: «Ти впевнений, що тільки так
я зрозумію, що хотів сказати?». Чи: «Зро-

Фото із сайту b17.ru.
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Берет із червоною
помадою –
французький стиль.
Нестаріюча класика.

не виключається, але він доволі банальний. Щоб створити цікавіший образ, скористайтеся лайфхаком: візьміть шарф із принтом з подібним відтінком.
Берет у тон до верхнього одягу не найбільш
вдалий варіант. Краще зіграти на контрастах. Якщо
головний убір зі шкіри, то від куртки з такого ж матеріалу варто утриматися. Такий берет гарно дивитиметься
із твідовим пальтом чи вельветовим костюмом.
За матеріалами сайту pannochka.

кутні частини (фото 2).
мокутні
На банкетах прийнято прямокутні
торти розрізати на ромбики, оскільки
о й естевони виглядають більш апетитно
о зробити
тично. Для такої подачі необхідно
Фото із сайту granaio.com.ua.

Підліток матюкається. Будь-яка
сім’я рано чи пізно стикається
із цим. Більшість батьків
не знають, як цьому зарадити

Він з’явився у часи
середньовіччя і вважався
жався
атрибутом чоловіківв
із дворянських сімей.
й.
Згодом перекочувавв у
військову форму. З чим вдало
поєднується?

бимо вигляд, що я нічого не чула. Давай
так: зачиню двері, відчиню і ти говориш
те ж саме, але іншими словами».
Усі три реакції батьків є, певне, найбільш адекватними. Вести виховні бесіди особливого сенсу нема. Хіба підлітки
не знають, що матюкатися погано? Звіс-

Наше завдання —
пояснити дитині,
як висловлювати
свої емоції без
брудних слів.

но, знають. Забороняти нема сенсу. Буде
ще гірше. Це, як кажуть, піділлє олії у вогонь. Чим більше заборонятимемо, тим
більше лаятимуться. Треба діяти інакше. Наше завдання — пояснити дитині,
як висловлювати свої емоції без брудних
слів.

оловне правило — це гострий ніж.
Ніжні десерти, такі як чизкейки або
торти з бісквітною основою, ріжуть
ножем, який попередньо обдають окропом. А повітряні солодощі, наприклад мусові торти, які за кімнатної температури
починають танути, — охолодженим.
Ще одна корисна порада: залишки
крему і топінгу, які змішуються з начинкою,
відразу псують загальне враження про десерт, тому рекомендується після кожного
використання протирати ніж серветкою.
Найпопулярніша форма тортів —
кругла. Найпростіший спосіб нарізки
такого десерту: розрізати навпіл, а потім кожну половинку ще на дві частини,
а якщо необхідно, то і їх поділити.
Наступний спосіб — розрізання ромашкою. У центрі торта слід зробити коло (за допомогою блюдця). Частину, що залишилася
за колом, потрібно розділити на рівні частини.
Серединку розрізати навхрест (фото 1).
Подача десерту прямокутної і квадратної форм має свої технології: уявно проведіть через середину квадратного
торта дві перпендикулярні лінії і розріжте.
В результаті вийде чотири рівні частини,
які можна поділити ще навпіл або за такою ж схемою на чотири шматочки. Також
можна, їх розрізати по діагоналі чи на три-

Г

Фото 1

Фото 2
кілька поздовжніх розрізів, а потім розділити шматки навскоси.
Часто для нарізки торта використовують спеціальний кутовий ніж-лопатку, який дає змогу швидко поділити десерт на рівні частини.
Подавати порції гостям слід загостреною частиною шматочка торта
у напрямку до людини. Якщо на банкеті він знаходиться на загальній тарілці,

Р

l КОРИСНІ ПОРАДИ

Фото із сайту ecohouse-eg.com.

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

Псуємо побутову техніку, іноді не підозрюючи про це
Зізнаймося, чи багато хто з нас ретельно вивчає інструкцію
з експлуатації електроприладів перш ніж користуватися ними?
Більшість її навіть не відкриває. Мовляв, а що там складного. А потім
дивуємося, чому через рік-два холодильник чи мікрохвильовка
зіпсувалися
ПРАЛЬНА МАШИНА

Вікна сяятимуть навіть після дощів
Заваріть міцний чай …і використайте його для скла. Завдяки цій маленькій
хитрості воно залишатиметься чистим тривалий час
об помити вікна, потрібно всього лише 2 пакетики чорного чаю (можна,
звісно, брати і розсипний), 5 літрів теплої води та 1 невеликий лимон (або
половина великого).
Заварюємо чай звичайним способом і залишаємо хвилин на 15, щоб настоявся. Потім виливаємо в миску з теплою водою і додаємо вичавлений із лимона сік.
Отриманим розчином миємо вікна, затим натираємо до блиску. Найкраще для цього
підходить газета. Результат — чисте і сяюче скло протягом тривалого часу.
Лимонна кислота розчиняє вапняний наліт і висохлі краплі води, тaнін (дубильна
речовина, що міститься в чаєві) знежирює, розчиняє бруд і надає блиску. Крім цього,
на поверхні скла утворюється захисна плівка. Саме завдяки їй вікна довше залишаються чистими.
Джерело: neimovirno.com.ua.

Щ

Найчастіше причиною поломок її стають маленькі дитячі шкарпетки, кісточки від бюстгальтерів, трусики-стрінги. Аби не допустити цього, кладіть
білизну у спеціальні мішечки для прання — речі не застрягатимуть у барабані.
1. Не забувайте перевіряти кишені, особливо у дітей. Дрібні
монети, цукерки, жуйка, які вони залишають там, пошкоджують
машинку.
2. Не перевантажуйте барабан. Від цього білизна буде рватися і погано відпиратися. Окрім того, при підвищеному навантаженні виходять з ладу підшипники, а з часом злітає і рветься
ремінь приводу, який бере участь у русі барабана.
3. Не зловживайте засобами від накипу. Якщо часто їх використовувати, це призведее до передчасного зношування ма
машинки.
4. Не залишайте в ній мокрої
тейбілизни. Промивайте контеййте
нер для порошку, протирайте
бірезинку барабана. Це запобіви
гатиме утворенню плісняви
ни
на деталях пральної машини
і утворенню неприємного запаху.

МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ

1. Регулярно видаляйте
йте жир
зі стінок камери. Якщо він накопичува-
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Пора подавати десерт!

І чого він лається?

Як і з чим носити у цьому
сезоні берет
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l ВАРТО ЗНАТИ

l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ

l СТИЛЬНО І СУЧАСНО

Б

www.volyn.com.ua
n.com.ua

Коли чоловік перестає
поважати свою жінку, від нього
тікає удача.

Велика сторінка для Пані

ерет із червоною
ю помадою
тиль. Неста– французький стиль.
довий можна
ріюча класика. Твідовий
льтом чи
носити із класичним пальтом
масивною шкіряною курткою. До нього підійдуть боитильйони чи грубі черевий
ки на шнурівці. Яскравий
берет із атласною об’ємною блузою і брюками-палаццо – стильний
образ для вечірки. А ось із платтям із шифону чи ситцю – чудовий варіант для прогулянки. Поверх можна
одягнути об’ємну косуху і взутися у білі кеди або челсі.
Експериментуйте з матеріалом головного убору. Ним може бути вельвет, шкіра, замша, драп. Головне, переконайтеся перед тим, як купити, щоб він
тримав форму.
Коли одягаєте з беретом шарф, дивіться, аби
вони не були одного кольору. Звісно, такий варіант
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тиметься, перегріватиметься слюдяна пластинка чи пошкодиться емаль і піч
іскритиме.
2. Не забувайте, що цей прилад можна вмикати лише тоді, коли в ньому
знаходяться продукти. Якщо камера порожня, робити цього не слід. Може
зламатися магнетрон.
3. Не використовуйте посуд, не призначений для мікрохвильовки, а також
фольгу. Пічка може іскрити.
4. Не можна завантажувати менш як 50 грамів продуктів. Якщо покладете
туди таку кількість, то поставте поряд з ними склянку з водою.

ПОСУДОМИЙНА МАШИНА

1. Стежте, щоб високі предмети (каструлі,
графини) не блокували повороти коромисла-оприскувача.
2. Користуйтеся спеціальною сіллю: вона
пом’якшує вод
воду і розчиняє кальцій.
Ц важливо
Це
важлив для машини, адже
з часом деталі
д
покриваються
вапняков
вапняковим нальотом і виходять із ладу.
лад
3. Завжди перед
зава
завантаженням
посуду
очи
очищайте
його від залишк їжі, щоб не забилишків
вався злив машини.
4. Я
Якщо електроприлад
велики
великий, а посуду кладете
небагато і вам не хочеться
запускати повний цикл заради нього, використовуйте програму опо
ополіскування (15 хвилин у більшості
біль
машин).
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то брати його слід за допомогою кондитерської лопатки або спеціальних щипців.
За етикетом, ніжні десерти, наприклад
бісквіти і чизкейки, потрібно їсти десертною ложечкою, а ласощі з більш щільного
тіста — за допомогою ножа і виделки. Починати необхідно з гострого кінчика, саме
цим боком і подають торт гостю. Печиво
можна брати руками.
Джерело: granaio.com.ua.
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l НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

l СІМ «Я»

Мама не винна
— Певно, не піду з тобою
на каву, бо ж негарно
якось, що діти вдома, а
я собі насолоджуватися
буду

геть як ти, – помічне. Воно допомагає не накручувати себе
ще більше в схожих ситуаціях.
Не одна я така – значить, це
більш-менш нормально. Бо ж
дітям потрібна упевнена в своїх діях і вказівках мама (і такий
же тато), самодостатня, яка
уміє опанувати свої тривоги.
Наступний крок для тих, хто
впізнав себе в такій проблемі,
– пробачити себе і навчитися
душити підступне «я погана
мама» у зародку. Ідеальних
батьків справді не буває, понад те – дітям дуже подобаються саме їхні мама й тато, з
їхнім особливим поєднанням
чеснот і вад. Думки про цей
приємний факт і про те, що ви
заслуговуєте на різноманітне
спілкування (не тільки з малечею), мають спонукати кожну
з нас пробувати відчиняти усі
нові й цікаві двері, що з’являються на нашому шляху. Пригадую, що багато чого не дозволяла собі, коли мала першу
й другу дитину. Або ж навіть,
якщо приймала пропозицію
десь відпочити без своїх хлопців, почувалася незатишно і
поспішала повернутися. «Розум» прийшов пізніше. Тепер
упевнена: мамі і її дітям корисно побути одне без одного. Від
того, що не віддаватиму увесь
свій вільний час лише їм, моя
любов до них стовідсотково
не стане меншою. Пам’ятаю,
що мамина жертовність повинна мати чітку межу, бо
інакше вона псує життя всім
учасникам «процесу».
Якщо маєте, шановні читачі, свої відкриття про такий
складний сімейний світ, який
психологи досліджують століттями й досі щось винаходять, — діліться. Наші адреси: okovalenko74@gmail.
com або ж tsikava.gazeta@
gmail.com, а поштова: 43025,
м. Луцьк, просп. Волі, 13, «Цікава газета на вихідні».

Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

итуації, коли
жінки відмовляються від
відпочинку, від «кави»,
будь-якої іншої утіхи начебто
через дітей, дуже поширені.
Нещодавно одна багатодітна
мама на запитання: «Як ви відпочиваєте?» – розповіла, що,
коли діти в школі й садочку, то
сідає і в повній тиші ліпить пельмені. Вона не дозволяє собі
ходити з чоловіком у кафе,
хоча іноді їй хочеться. Відмовляється, бо вважає це нечесним щодо дітлашні. Мовляв,
совість не дозволяє. Загалом
є ще інакші ситуації – жінки,
які мають дітей, почуваються
винними, що не є найкращими
мамами.
Недавно виявила бестселер однієї з американських
блогерок, яка здобула популярність дописами про те,
що іноді вона дуже погано
думає про своїх синів, має на
них зло. Крім того, обурена
безліччю суспільних шаблонів про милих немовлят, у
яких ані слова – про безсонні ночі і вічно забруднений
дитячими сумішами одяг. Не
скажу, що книжка, у якій усі
200 сторінок авторка втовкмачує, що відчувати агресію,
бридливість до своїх дітей у
різних ситуаціях нормально і
що це минає, якась дуже новаторська. Однак один лиш
факт появи видання й те, що
воно швидко стало дуже популярним, свідчить, що батькам
знати це важливо й необхідно
(як мінімум, американським).
Знання, що хтось почувається
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Представництво польської агенції
оголошує набір працівників на склади
брендового одягу на околицях м. Лодзі
PОбов’язки: комплектація замовлення, упаковка,
сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
плата – від 20 000 грн+премії.
PЗаробітна
обіди, чай, кава.
PБезкоштовні
Житло:
600
грн/міс,
хороші умови проживання.
P
Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи, надалі бажаючі можуть подаватися на карту
побиту.

Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.

«Рятуйся! Плач!» — волало
Небо. «Не спи! Кричи!» —
кидала хмара…
Осінні промінчики сонця вже не гріли, але ще ніжно цілували
маленький носик та щічки, віддаючи своє останнє тепло.
Вітерець бавився кронами дерев, зривав позолочені листочки
та, кружляючи, легко опускав їх на паркову доріжку, старі
пофарбовані лавочки та незайману траву. Тиша заколисувала,
навіювала сон на оченята
Фото із сайту pixabay.com.

Ірина ДЕРПАК

е я є?» Щось незрозуміле й чуже торкалося тіла,
ніби пеленою обвивало…
Страх? І де подівся той рідний солодкий запах, що ще зовсім недавно
торкався глибини новонародженої
душі?
Сон відступав перед наростаючим голодом, який в’їдливо тиснув
і вимагав їсти.
Наче щось змінилося кругом.
Такого раніше не було. Чиєсь гучне
дихання налякало.
«А може, це Вона?… Ні. У неї спокійне та тихе дихання, солодкий запах, хоча бачила її тільки раз, та все ж
могла впізнати… Не Вона… Тоді що
то таке важкою брилою схилилось
над нею та торкнулось вологою
до щоки? І ще раз… І знову…»
А потім цей страшний різкий
звук, що, повторюючись кілька разів,
сколихнув довкола все і навіть її саму,
налякав до нестями. Налякав і зник
так само несподівано, як і з’явився.
Волохатий собака принюхався,
кілька разів лизнув по підборіддю й
щоці, загавкав та вибіг на дорогу.
І знову тиша. Звільнена з полону
рука вдало склала кулачка та намагалася прикласти його до маленьких
губ. Не з першої спроби, але вдалося
засмоктати великий пальчик, притиснувши кулачок до підборіддя.
Це не те, чого зараз хотілося, але заспокоїть ненадовго, поки її не нагодують знову, як раніше, найкращим
у світі нектаром.
Щось легеньке опустилося
на плечі, нове, незриме досі, кольору сонця. То вітерець турботливо
накрив кленовим листочком, ніби
ковдрою, аби зігріти. А ось ще один,
закружляв та присів на ніжку, що

«Д

Фото із сайту obzor.io.

10

«Що ти там знайшов? Стій!» — ступив до собаки і на секунду закляк.

визирала, вивільнившись із теплого
полону простирадла.
«Рятуйся! Плач!» — волало Небо
і дмухало вітром, не даючи заснути
в осінньому холоді. «Не спи! Кричи!» — кидала хмара важкими краплями дощу.
Під перший гуркіт грому почала

“

ледве встигав за ним та голосно лаявся.
«Що ти там знайшов? Стій!» —
ступив до собаки і на секунду закляк.
Під кленом у намоклій коробці з-під
взуття лежало немовля, замотане
в простирадло. Посинілі губи тремтіли від холоду та крику.

Стомлена криком, заспокоїлась. Щось велике і тепле
притискало її до грудей, дарувало тепло та незнайому
мелодію серцебиття…

плакати, спершу тихо, далі на всю
силу, ледве встигаючи вдихати холодне вологе повітря. Плач змішався
із завиванням собаки, що наближався, перестрибуючи зарослі високої
трави. Він зупинився перед знахідкою і чекав на свого господаря, який

Схопивши на руки, чоловік загорнув у свою куртку маленький намоклий згорток і побіг на дорогу…
Стомлена криком, заспокоїлась.
Щось велике і тепле притискало
її до грудей, дарувало тепло та незнайому мелодію серцебиття…

l ПРЯМА МОВА

«

Арсен АВАКОВ, колишній міністр внутрішніх справ України, після двох вакцин від коронавірусу все одно отримав позитивний результат тесту на COVID-19:
Читаю про себе в інтернеті, що, мовляв, помираю від COVID-19. На щастя, ні!
р Удома,
рус.
ма на
Ні, недругам цього не дочекатися! А друзів заспокою. Так, крізь два щеплення пробив вірус.
ую тим, хто
самоізоляції. Без тяжких симптомів. Сиджу, п’ю чай, дивлюся ТБ, читаю книжки. Дякую
турбується. У мене все гаразд.

»
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l СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ!

l «З МИЛИМ РАЙ І В ШАЛАШІ…»

Олену постійно переслідує
полтергейст

Шукали 5 днів: закохані
підлітки поселились
в лісі, щоб жити разом

Оксана СКРИПАЛЬ

«НАС ТОЧНО В ДУРКУ ЗАПРОТОРЯТЬ!»
Жителька Кривого Рогу 34-літня
Олена Дорогова (на фото) запевняє, що
її 11 років переслідує полтергейст.
— Ще з дитинства пам’ятаю: візьмемо
собаку або кішку, то вона або втече, або
здохне. На горищі постійно щось стукало. Маму й бабусю з дідусем не особливо
це вражало. Подумаєш, домовик пустує!
Коли дід помер, будинок перейшов мені
у спадок, а бабуся з мамою переїхали в інший.
Каже, спочатку на горищі постійно
лунали незрозумілі звуки, начебто бігали
маленькі істоти. Викликали священника,
щоб він освятив дім.
— Але батюшка, якого ми запросили,
як тільки зайшов у хвіртку, одразу ж відчув щось недобре. «Я тут нічого робити
не буду», — сказав він. І пішов. А на Різдво,
7 січня, коли я спала, полтергейст приліг
поряд і схопив мене за горло. Відчуття —
ніби тебе душить ожилий небіжчик. Такі
у нього були крижані руки. Я — в крик.
Чоловік Женя обшукав усю квартиру, думав, що хтось заліз. Усе було зачинено.
Тільки потім він побачив у мене на руках
червоні сліди, як від наручників або тугих
мотузок. І на шиї. І на ногах, — пригадує
жінка.
Вона каже, що через кілька місяців,
на Трійцю, чудовисько напало знову.
— Ми із чоловіком лягли спати. Мене
опівночі щось кольнуло в ногу. Потім повіяло крижаним холодом, як із холодильника. І щось навалилося зверху, втиснуло
в подушки і стало душити. Моторошно запахло смаленим, як птицю на багатті смалять. Коли Женя увімкнув світло, побачив
трохи вище зап’ясть 10-сантиметрові опіки, як сліди від курячої лапи. І на животі —
20-сантиметровий опік у вигляді стріли.
На шиї — смужка, ніби душили товстою
волосінню, — розповіла Олена.
— Син тоді подзвонив мені й попросив викликати міліцію, — згадувала мати
Жені Дорогова Валентина Репік-Дорогова. — Чоловік каже: «Нас точно в дурку запроторять! Що ми їм скажемо? Що невістку душив привид?» Сваха теж сказала, що
в міліцію краще не треба. «Ще Женьку звинуватять, що це він Олену катував».

«ЯК ТИ ЗБИРАЄШСЯ НАРОДЖУВАТИ?
А РАПТОМ ВИ СЕКТАНТИ?»
Коли за два тижні після нападу в Олени виникла загроза викидня, лікарі «швидкої» пригрозили, що якщо не зізнається,
звідки рани, не приймуть у неї пологи.
«І як ти збираєшся народжувати? Тобі
треба перевіритися у психіатра. А раптом
ви сектанти?» — атакували подружжя Дорогових медики.
11 років тому головний лікар комунального закладу «Міський клінічний
пологовий будинок № 1» Кривого Рогу
заявила, що термічні опіки першого ступеня на животі Олени для плоду безпечні,
а в полтергейсти вона не вірить.

Фото із сайту crime.fakty.ua.

Фото із сайту google.com.ua.

Закінчення. Початок на с. 1

На Одещині знайшли 17-річного хлопця
та 13-літню дівчину, які втекли від людей
Лія ЛІС

ителі міста Ананьєв Артем та Яна зникли
з дому вночі 19 жовтня. До пошуків підлітків було залучено поліцію, співробітників
Служби з надзвичайних ситуацій, соціальні служби
та місцевих мешканців.
Знайшли втікачів аж через п’ять днів, 23 жовтня,
у лісі, де хлопець та дівчина облаштували собі халабуду з підручних засобів. Неповнолітні повідомили, що закохані і хочуть жити разом. Тому і втекли.
Не вперше, до речі. Попереднього разу це траплялось улітку.
«За таке недбальство опікуни неповнолітніх, які
не виконують у повному обсязі обов’язків з виховання підопічних, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності», — пообіцяв начальник
відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції Сергій Гавура. Крім того, ювенальні
поліцейські посилять контроль за «Ромео та Джульєттою» з Ананьєва із залученням представників
соціальних служб.
Водночас про заборону підліткам зустрічатись не повідомляється.

Ж

«Поява невідомої сили супроводжується зазвичай холодом і запахом горілого пір’я»,
— запевняє Олена Дорогова.

Протоієрей Української православної
церкви Олег Мельничук пояснив подію
підступами диявола і порадив його вигнати з допомогою Божої сили. Не шукати
порятунку в обрядах, зокрема в освяченні
квартири, а знайти духівника — священника, який би духовно удосконалював
і направляв молоду пару в потрібне річище. А також часто сповідатися, причащатися і молитися. Тому подружжя

“

сім розійшлися з чоловіком. Це сталося сім
років тому. Згодом взяла у психдиспансері
довідку, що здорова. У мене зараз новий
цивільний шлюб. Але і в будинку нового
чоловіка барабашка продовжує на мене
нападати. Правда, не так часто. І рани вже
на тілі не такі глибокі, як раніше, — розповіла жінка.
Тепер молодша дочка Олени, 11-річна Катя, живе у бабусі. Вона відмінниця

Коли я спала, полтергейст приліг поряд і схопив мене
за горло. Відчуття — ніби тебе душить ожилий небіжчик.
Такі у нього були крижані руки.

вирішило почати нове життя: оформили
офіційно стосунки, зробили хороший ремонт і 14 серпня 2010 року народили здоровісіньку дитину. Після пологів привид
не з’являвся пів року.

ТАЄМНИЧЕ ПОСЛАННЯ
Але одного разу Олені уві сні якийсь
чоловік кинув в обличчя жменю землі. Прокинулася жінка на підлозі, скинута полтергейстом.
— На одній руці був надряпаний хрест,
на другій — слово чи то «пей», чи то «лей».
Або «лео»? — згадує жінка.
Тим часом привид став нападати на інших людей: на Галину Токар (до якої Олена зайшла в магазин), на знайомого Івана,
який після бесіди з Оленою прийшов додому, ліг на диван, звідки його викинуло
в двері спиною.
Ховаючись від полтергейста, сім’я
то ночувала у родичів, то винаймала квартири. Але привид знаходив їх і там, нападаючи тільки на Олену. У будинок пустили
квартирантів. Ті через тиждень виселилися. Інші ж, зокрема цигани, стійко терпіли
витівки полтергейста три місяці. А коли
у них здохли дві кішки та собака, теж покинули будинок.
— У родині почалися сварки і скандали, — продовжує Олена. — А потім ми і зов-

в школі, ходить на гімнастику, танці. Старша, 17-літня Маша, мріє стати пастором,
поїхала вчитися в теологічну школу. Вона
каже: «Мамо, я все вивчу, все дізнаюся —
і допоможу тобі впоратися з ним».
Подруги кажуть: «Та полтергейст від
тебе не відстане! Напевно, закохався. Ревнує, інших мужиків відганяє».
— Якщо чесно, переляку великого вже
немає. Навіть до нього якось звикла. Практично член сім’ї! — віджартовується Олена.

ТИМ ЧАСОМ
Глава Українського науково-дослідного центру вивчення аномалій «Зонд»
кандидат технічних наук Артем Білик
пояснив, що полтергейст, сутність з паралельного світу, яка може проявитися
в певних точках простору і часу та взаємодіяти зі світом людей, зазвичай тяжіє
до тектонічних розломів, кладовищ, боєнь, до приміщень з негативною енергетикою, будинків з поганою історією або
сімей з неблагополучним психологічним
кліматом. І порадив якомога швидше
на якийсь час покинути будинок. А то й
локалізувати агресора. «У нас є технічні
способи знищення таких явищ за допомогою напруженості електромагнітного
поля», — запевнив він.
За матеріалами «Фактів».

l ГІРКО!

Дочка мільярдера Білла
Гейтса вийшла заміж
за наїзника з Єгипту
25-річна
Дженніфер Гейтс,
старша дочка
засновника
всесвітньо відомої
компанії Microsoft,
стала на «рушничок
щастя» з 30-річним
Наєлом Нассаром

Фото @ Allanzepedaphoto / Instagram.

Сергій ВИШЕНЬКА

есільний обряд
провели 15 жовтня за мусульманськими традиціями у маєтку Гейтсів у Північному
Салемі (штат Нью-Йорк),
а 16 жовтня молоді відсвяткували реєстрацію
шлюбу у присутності
300 гостей. Дженніфер
Гейтс ішла до вівтаря
разом зі своїми батьками — Біллом та Меліндою Гейтсами, які офіційно розлучилися у серпні
2021-го (прожили разом
27 років). Це була перша
спільна поява колишнього подружжя на публіці після розірвання
шлюбу.
Про заручини Джен-

В

Одразу після освідчення
Наєл заявив: «Я відчуваю
себе найбільш везучим
і найщасливішим
чоловіком у світі».
Погоджуємось!

ніфер Гейтс із Наєлом
Нассаром стало відомо
у січні 2020 року. Пара
захоплюється верховою
їздою — єгиптянин є
професійним наїзником.
Зазначимо, що у Дженніфер є молодша сестра
Фібі Адель Гейтс (2002
р. н.) і брат Рорі Джон
Гейтс (1999 р. н.).

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

l ЗІРКОВЕ ЖИТТЯ

Тоня Матвієнко розповіла про реакцію
мами, коли завагітніла у 16 років

ІНТЕР

Фото із сайту karavan.ua.

Артистці було соромно зізнатися
у тому, що вона при надії
Лія ЛІС
оня Матвієнко — єдина і довгоочікувана донька Ніни Матвієнко після двох синів. З самого
дитинства вона була залюблена знаменитою мамою. Саме тому не мала
страху, що зробить щось неправильно й отримає від батьків.

Т

“

У 16 років Тоня
Матвієнко закохалась
у 23–літнього юнака,
від якого завагітніла.

У підлітковому віці вона закохалась у
23–річного юнака, від якого завагітніла.
Спочатку 16–літня Тоня розповіла двоюрідній сестрі. Лиш на другому місяці
вагітності дівчата ледве підібрали слова,
аби повідомити народній артистці, що її
неповнолітня донька при надії.
Жінка від почутого аж закричала.
«Ура! Як гарно!». «Вона зраділа так. Вона
нормально цю інформацію сприйняла.

1+1

ІНТЕР
05.05 «Телемагазин» 05.35,
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,
11.00 «Корисна програма» 12.25
Х/ф «ІДЕАЛЬНИЙ ГОЛОС» 14.40,
15.35 «Речдок» 16.25 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00,
19.00, 03.40 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 03.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Велика справа»
23.50 Т/с «Гарна дружина» 01.30
Т/с «Побачити океан»

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

Три покоління: Уляні в листопаді виповниться 23 роки, її мамі Тоні — 40,
а бабусі Ніні Матвієнко — вже 74.

Без усякого там чмиріння мене, обзивання і стресу», — поділилася артистка.
Тоня відклала мрію про сцену, вийшла
заміж і переїхала до чоловіка. У шлюбі з
коханим вона прожила 10 років, а після
розлучення — повернулась під батьківське крило.
«Дуже їй дякую, що вона мені дозволила повернутися додому. Я важко проявляю свою любов до мами. Мені трудно
сказати їй про це й обійняти. Коли повернулась, сказала, що я нікуди не дінусь від

09:00 Зірковий шлях
10:30 Я везу тобі красу
11:30 Т/с «Виходьте без дзвінка 3»
14:30, 15:30, 17:00 Т/с «Топтун»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Місце під сонцем»
23:10 Т/с «Два життя»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:05 Т/с «Комісар Рекс»
08:00, 11:50 «МастерШеф
Професіонали» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
12:05, 14:50 Т/с «Сліпа»
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Супермама» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Кріпосна. Жадана
любов»
23:05 Т/с «Невірна»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Скетч-шоу «На трьох» 16+
10:20, 13:15 Х/ф «ЄЛЕНА
ТРОЯНСЬКА»
14:35, 16:15 Т/с «Пес»
17:40, 22:50 Т/с «Юрчишини-2»
20:20 Цивільна оборона
21:30 Т/с «Пес-6»
23:50 Х/ф «РЕМБО-4»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:10 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»

05.10, 04.30 «Мультфільм»
05.15, 22.05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10
«Ранок з Інтером» 09.20 Ранок
з Інтером 10.05, 18.00, 19.00,
03.40 Ток-шоу «Стосується
кожного» 12.25 Х/ф «ЯГУАР»
14.30 Х/ф «МОМО» 16.05
«Чекай на мене. Україна»
20.00, 03.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Велика
справа» 23.50 Т/с «Гарна
дружина» 01.30 Т/с «Побачити
океан» 02.25 Т/с «Банкірші»

УКРАЇНА

мами. От так і живемо досі», — поділилася
Тоня.
Додамо, Ніна Матвієнко спокійно
сприйняла роман доньки з одруженим
Арсеном Мірзояном, у якого підростали
двоє синів.
У той час, як вся країна називала Тоню
розлучницею, її мама не стояла на шляху
їхнього кохання. «Це було моє рішення.
Вона просто сказала: «Сто разів подумай,
навіщо тобі це треба. Це твоє життя, тобі
вирішувати», — зізналась Тоня Матвієнко.

ВІВТОРОК, 2 ЛИСТОПАДА
05:35 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей
2021»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:43 «Проспорт»
20:45, 21:50, 22:55, 23:55 Т/с
«Свати»
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подій
дня»

05:35 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30
ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2021»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:43 «Проспорт»
20:45, 21:50, 22:55, 23:55 Т/с
«Свати»
23:45 «ТСН: 10 вражаючих
подій дня»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:30 Я везу тобі красу
11:30 Т/с «Виходьте без
дзвінка 3»
14:30, 15:30, 17:00 Т/с
«Топтун»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Місце під сонцем»
23:10 Т/с «Два життя»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:00 Т/с «Комісар Рекс»
08:00, 11:50 «МастерШеф
Професіонали» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
12:05, 14:50 Т/с «Сліпа»

15:40, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Супермама» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Кріпосна.
Жадана любов»
23:05 Т/с «Невірна»

03.45 Чорногорія. Битва за
православ’я
05.35 Містична Україна

К-1

06:30 «TOP SHOP»
ICTV
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:40 «Ух ти show»
05:00 Служба розшуку дітей
08:50 Х/ф «ПАСТКА ДЛЯ
05:05 Цивільна оборона
ПРИВИДА»
06:00, 08:45, 12:45, 15:45,
10:40 «Орел і Решка. Шопінг»
18:45, 21:10 Факти
11:35 «Орел і Решка.
09:10, 19:25 Надзвичайні
Перезавантаження»
новини
13:30, 21:00 «Інше життя»
10:10 Скетч-шоу «На трьох»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс,
16+
90210»
10:50, 13:15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
18:00 «Орел і Решка.
МЕРЛІН»
Навколосвітня
15:10, 16:15 Т/с «Розтин
подорож»
покаже-2»
20:00 «Мам, я роблю бізнес!»
20:20 Прихована небезпека
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
21:30 Т/с «Пес-6»
22:50 Свобода слова

2+2

НОВИЙ КАНАЛ

06:00 Т/с «Відплата»
10:05 Т/с «Мисливці за
06:00, 07:10 «Kids time»
реліквіями»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
11:05 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
07:15 «Орел і решка»
ЧЕТВІРКА»
09:25 Т/с «Надприродне»
13:05 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
12:00 Х/ф «ДИТЯ РОБОТА»
ЧЕТВІРКА-2»
14:15 Х/ф «ВОРОГ
14:55, 16:55 «Загублений світ»
ДЕРЖАВИ»
17:55 «Секретні матеріали»
17:00 «Хто зверху?» 12+
18:15 «Спецкор»
19:00 «Пекельна кухня»
18:50 «Джедаі»
21:00 Х/ф «ВОДНИЙ СВІТ»
19:30 «Спорт Тайм»
23:50 Х/ф «ТІ, ЩО ВИЖИЛИ» 19:35 «Гроші»
20:35 Т/с «Ангели»
МЕГА
22:10 Т/с «CSI: Місце злочину»
06.30 Страх у твоєму домі
ФУТБОЛ-1
07.30 Бандитська Одеса
10.00, 01.45 Речовий доказ
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
11.10 Дикі Філіппіни
Інтер Маямі - Нью-Йорк Сіті.
Найджела Марвіна
MLS 08:10 Металіст 1925
12.05 Скарб.UA
- Зоря. Чемпіонат України
13.05 Божевільний світ
10:00 «Великий футбол»
14.05 Природа сьогодення
11:40 Галатасарай - Газіантеп.
15.05 Повітряні воїни
Чемпіонат Туреччини 13:20
16.05, 21.50 Як влаштований Гераклес - Аякс. Чемпіонат
Всесвіт
Нідерландів 15:00, 20:15,
17.05, 04.35 Сіяя: з нами у
22:30 Футбол NEWS 15:20
дику природу
Рух - Олександрія. Чемпіонат
17.55, 00.45 Секретні
України 17:10 Орландо території
Нешвілл. MLS 19:00 «УПЛ
18.55 Місця сили
ONLINE» 19:25 LIVE. Ворскла
19.50 Найекстремальніший
- Чорноморець. Чемпіонат
20.50 Герої будівельного
України 21:20 «EXTRA TIME»
майданчика
22:15 Yellow 22:50 Чемпіонат
22.45 Орел і решка
Нідерландів. Огляд туру 23:45
23.45 Апокаліпсис: Сталін
Колос - Львів. Чемпіонат
02.45 Стежина війни
України

СЕРЕДА, 3 ЛИСТОПАДА

07:15 «Орел і решка»
09:20 Т/с «Надприродне»
12:55 «Кохання на виживання» 16+
14:55 Х/ф «УЧЕНЬ ЧАКЛУНА»
17:05 «Хто зверху?» 12+
19:00 «Екси» 16+
20:55 Х/ф «ХРОНІКИ РІДДІКА»
23:05 Х/ф «СУДНИЙ ДЕНЬ»

10:40 «Орел і Решка. Шалені
вихідні»
11:35, 18:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
13:30, 21:00 «Інше життя»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»

МЕГА

2+2

06.30 Страх у твоєму домі
07.30 Бандитський Київ
09.55, 01.45 Речовий доказ
11.05 Дикі Філіппіни Найджела
Марвіна
12.00 Скарб.UA
13.00 Божевільний світ
14.00 Природа сьогодення
15.00 Повітряні воїни
16.00, 21.50 Як влаштований
Всесвіт
16.55, 04.35 Сіяя: з нами у дику
природу
17.55, 00.45 Секретні території
18.55 Місця сили
19.50 Найекстремальніший
20.50 Герої будівельного
майданчика
22.45 Орел і решка
23.45 Апокаліпсис: Сталін
02.45 Стежина війни
03.45 Небо. Літак. Мрія
05.35 Містична Україна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:00 Т/с «Дикий ангел»
09:50 «Мам, я роблю бізнес!»

06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2020»
07:55 Т/с «Мисливці за реліквіями»
09:50 Х/ф «СКЕЛЕЛАЗ»
12:00 Т/с «Булатов»
15:55, 16:55 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Спорт Тайм»
19:30 «Джедаі 2021»
20:25 Т/с «Ангели»
22:15 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 13:50, 20:55 Топматч 06:10 Маріуполь - Динамо.
Чемпіонат України 08:10, 21:55
«FAN TALK» 10:00, 15:00, 20:30,
22:45 Футбол NEWS 10:20 Шахтар
- Десна. Чемпіонат України 12:10
«Великий футбол» 14:05 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру 15:20
Ворскла - Чорноморець. Чемпіонат
України 17:10 «EXTRA TIME» 18:00
Чемпіонат Туреччини. Огляд туру.
Прем’єра 18:45 Гераклес - Аякс.
Чемпіонат Нідерландів 20:45 Yellow
21:15 «Ніч Ліги чемпіонів»

1+1
05:35 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2021»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:43 «Проспорт»
20:45, 21:50, 22:55, 23:55 Т/с
«Свати»
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подій
дня»

ІНТЕР
05.00 «Телемагазин» 05.30,
22.05 «Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00,
11.00 «Корисна програма» 12.25
Х/ф «ІДЕАЛЬНИЙ ГОЛОС 2»
14.40, 15.35 «Речдок» 16.25
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.35 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
03.05 «Подробиці» 21.00 «Речдок.
Велика справа» 23.50 Т/с «Гарна
дружина» 01.30 Т/с «Побачити
океан»

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
10:30 Я везу тобі красу
11:30 Т/с «Виходьте без дзвінка 3»
14:30, 15:30, 17:00 Т/с «Топтун»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Місце під сонцем»
23:10 Т/с «Два життя»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:35 Т/с «Комісар Рекс»
08:35, 11:50 «МастерШеф
Професіонали» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
12:00, 14:50 Т/с «Сліпа»
15:35, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Супермама» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Кріпосна.
Жадана любов»
23:05 Т/с «Невірна»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Скетч-шоу «На трьох» 16+
10:20, 13:15 Х/ф «ЯСОН ТА
АРГОНАВТИ»
14:40, 16:15 Т/с «Пес»
17:35, 22:50 Т/с «Юрчишини-2»
20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Пес-6»
23:45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ЧАСУ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 «Kids time»

06:05 «Мультфільм»
06:10 М/с «Том і Джеррі»
07:20 «Орел і решка»
09:20 Т/с «Надприродне»
12:55 «Кохання на виживання» 16+
14:50 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСІЇ:
ПІСКИ ЧАСУ»
17:00 «Хто зверху?» 12+
19:00 «Діти проти зірок»
20:40 Х/ф «РІДДІК»
23:00 Х/ф «ТВОРЕЦЬ»

МЕГА
06.30 Страх у твоєму домі
07.30 Бандитська Одеса
10.00, 01.45 Речовий доказ
11.10 Пересказана історія
12.10, 05.35 Містична Україна
13.05 Божевільний світ
14.05 Природа сьогодення
15.05, 02.45 Стежина війни
16.05, 21.50 Як влаштований
Всесвіт
17.00, 04.35 Сіяя: з нами у дику
природу
18.00, 00.45 Секретні території
19.00 Місця сили
19.50 Найекстремальніший
20.50 Герої будівельного
майданчика
22.45 Орел і решка
23.45 Апокаліпсис: Сталін
03.45 Судіть самі

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:40 «Ух ти show»
08:50 Т/с «Дикий ангел»
09:40 «Орел і Решка. Шалені
вихідні»

10:35, 20:00 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
11:35, 18:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
13:30, 21:00 «Інше життя»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2020»
08:05 Т/с «Мисливці за реліквіями»
10:00 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНИЙ»
12:05 Т/с «Булатов»
15:55, 16:55, 19:30 «Загублений
світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Спорт Тайм»
20:25 Т/с «Ангели»
22:15 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 12:50, 22:30 Топ-матч
06:10 Ворскла - Чорноморець.
Чемпіонат України 08:10 Орландо
- Нешвілл. MLS 10:00, 15:00,
20:30, 22:45 Футбол NEWS 10:20,
19:00 «Ніч Ліги чемпіонів» 11:00,
19:40 «FAN TALK» 13:00 Металіст
- Альянс. Чемпіонат України.
Перша ліга 14:50 Yellow 15:20
АЗ Алкмаар - Зволле. Чемпіонат
Нідерландів 17:10 Шахтар - Десна.
Чемпіонат України 21:40 Чемпіонат
Туреччини. Огляд туру 23:00
Маріуполь - Динамо. Чемпіонат
України

П’ЯТНИЦЯ, 5 ЛИСТОПАДА

ЧЕТВЕР, 4 ЛИСТОПАДА
1+1
05:35 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей
2021»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:36 «Проспорт»
20:38 «Чистоnews 2021»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу 2021»

ІНТЕР
05.00, 04.50 «Телемагазин» 05.30,
22.05 «Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00,
11.00 «Корисна програма» 12.25
Х/ф «ІДЕАЛЬНИЙ ГОЛОС 3»
14.25, 15.25 «Речдок» 16.25
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00, 03.25
«Подробиці» 21.00 «Речдок. Велика
справа» 23.50 Т/с «Гарна дружина»
01.30 Т/с «Побачити океан» 02.25
Т/с «Банкірші»

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
10:30 Я везу тобі красу
11:30 Т/с «Виходьте без дзвінка 3»
14:30, 15:30, 17:00 Т/с «Топтун»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Місце під сонцем»
23:10 Слідами українського
металобрухту. Частина
друга
23:50 Т/с «Два життя»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»

06:05 Т/с «Комісар Рекс»
08:00, 11:50 «МастерШеф
Професіонали» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
12:00, 14:50 Т/с «Сліпа»
15:35, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Супермама» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Кріпосна. Жадана
любов»
23:05 Т/с «Невірна»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Скетч-шоу «На трьох» 16+
10:15, 13:15 Х/ф «ОДИСЕЙ»
14:35, 16:15 Т/с «Пес»
17:35, 22:50 Т/с «Юрчишини-2»
20:20 Антизомбі
21:30 Т/с «Пес-6»
23:50 Х/ф «ГОРЕЦЬ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 «Орел і решка»
09:20 Т/с «Надприродне»
12:00 «Кохання на виживання» 16+
14:00 Х/ф «ВОДНИЙ СВІТ»
17:00, 19:00 «Хто зверху?» 12+
21:00 Х/ф «СОЛДАТ»
23:00 Х/ф «ДИТЯ РОБОТА»

МЕГА
06.30 Страх у твоєму домі
07.30 Бандитський Київ
09.45, 01.45 Речовий доказ
10.55 Пересказана історія
11.55, 05.35 Містична Україна
12.55 Божевільний світ
13.55 Природа сьогодення
14.55, 02.45 Стежина війни
15.55, 21.50 Як влаштований
Всесвіт
16.55, 04.35 Сіяя: з нами у дику
природу
17.55, 00.45 Секретні території
18.55 Місця сили
19.50 Таємниці людського мозоку

20.50 Герої будівельного
майданчика
22.45 Орел і решка
23.45 Коза ностра

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:40 «Ух ти show»
08:50 Т/с «Дикий ангел»
09:35 «Орел і Решка. Шалені
вихідні»
10:35, 20:00 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
11:35, 18:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
13:30, 21:00 «Інше життя»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2020»
08:15 Т/с «Мисливці за реліквіями»
10:10 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ»
12:10 Т/с «Булатов»
15:55, 16:55 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Спорт Тайм»
19:30 «Секретні матеріали 2021»
(дайджест)
20:20 Т/с «Ангели»
22:10 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 14:50 Топ-матч 06:10
Рух - Олександрія. Чемпіонат
України 08:10, 23:00 Нью-Йорк РБ
- Атланта. MLS 10:00, 15:00, 20:30,
22:45 Футбол NEWS 10:20 «Ніч Ліги
чемпіонів» 11:00 «FAN TALK» 12:50,
22:35 Yellow 13:00 ПСВ - Твенте.
Чемпіонат Нідерландів 15:20 «EXTRA
TIME» 16:10 Колос - Львів. Чемпіонат
України 17:55, 20:05 «Перша
ONLINE» 18:20 Волинь - Полісся.
Чемпіонат України. Перша ліга 20:45
Металіст 1925 г. - Зоря. Чемпіонат
України

СУБОТА, 6 ЛИСТОПАДА
1+1
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
18:30 «Світ навиворіт - 13.
Еквадор»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:13 «Проспорт»
20:15 «Маскарад»
21:55 «Жіночий квартал»
23:30 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05.20 «Телемагазин»
05.50 «Орел і решка.
Перезавантаження» 06.50
«Мультфільм» 07.15 Х/ф
«ЖАНДАРМ ОДРУЖУЄТЬСЯ»
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня» 10.00 «Все для тебе»
11.00 «Позаочі» 12.00 Х/ф
«ЙШОВ ЧЕТВЕРТИЙ РІК
ВІЙНИ» 13.40 Т/с «Ні кроку
назад 2. На лінії фронту» 20.00,
02.35 «Подробиці» 20.30 «Місце
зустрічі» 22.10 Т/с «Плата за
порятунок» 03.05 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК» 04.40 Х/ф «ДАЧНА
ПОЇЗДКА СЕРЖАНТА ЦИБУЛІ»

22:00 «МастерШеф» 12+

ICTV
05:00 Еврика!
05:05, 12:45, 18:45 Факти
05:40 Анти-зомбі
06:35 Цивільна оборона
07:30 Прихована небезпека
08:35 Т/с «Юрчишини-2»
12:35, 13:00 Х/ф «ПОДОРОЖ
ДО ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
14:40 Х/ф «ПОДОРОЖ-2:
ТАЄМНИЧИЙ ОСТРІВ»
16:25 Х/ф «РЯТУВАЛЬНИКИ
МАЛІБУ»
19:10 Х/ф «МІСІЯ
НЕМОЖЛИВА-4:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
21:50 Х/ф «МІСІЯ
НЕМОЖЛИВА-5: НАЦІЇ
ВИГНАНЦІВ»

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

06:00 «Вар’яти» 12+
06:05 «Хто проти блондинок?»
12+
08:00, 10:00 «Kids time»
08:05 Х/ф «ПІВНІЧНИЙ
ПОЛЮС: ВІДКРИТО НА
РІЗДВО»
10:05 «Орел і решка. Земляни»
11:00 «Орел і решка. Чудеса
світу»
12:00 «Орел і решка»
13:00 «Хто зверху?» 12+
15:05 М/ф «Ілля Муромець і
Соловій Розбійник»
16:45 М/ф «Три богатирі та
Шамаханська цариця»
18:15 Х/ф «МЕСНИКИ»
21:00 Х/ф «МЕСНИКИ: ЕРА
АЛЬТРОНА»

05:15 Х/ф «МІСІС ДАУТФАЙР»
07:50 «Неймовірна правда про
зірок»
10:55 Т/с «Кріпосна. Жадана
любов»
19:00 «Україна має талант»

06.30 Випадковий свідок
08.50 Речовий доказ
10.00 Правда життя
11.00, 18.00 У пошуках істини
12.00, 00.00 Секретні території

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Реальна містика
10:40 Т/с «Сурогатна матір»
14:40, 15:20 Т/с «Жити з Надією»
20:00 Головна тема
21:00 Шоу Маска - 2
23:30 Що? Де? Коли?

МЕГА

1+1
06:00 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2021»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:13 «Проспорт»
20:15 «Чистоnews 2021»
20:20 «Ліга сміху 2021»
22:40 «Маскарад»

ІНТЕР
05.20, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 10.00, 11.00
«Корисна програма» 12.25 Х/ф
«РОДИНА БЕЛЬЄ» 14.35, 15.30,
00.50 «Речдок» 16.25 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00 Токшоу «Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 Х/ф «007:
КВАНТ МИЛОСЕРДЯ» 03.25 Д/п
«Війна всередині нас»

06:10, 19:00, 22:50 «Холостячка
Злата Огнєвіч» 12+
10:35, 23:50 «Як вийти заміж» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
11:50, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»

ICTV
06:30 Ранок у великому
місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10, 20:10 Дизель-шоу 12+
11:50, 13:30, 23:00 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
13:50 Т/с «Розтин покаже-2»
14:50, 16:15 Т/с «Пес»
17:40 Т/с «Юрчишини-2»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:40 «Kids time»
06:05 «Мультфільм»
06:25 М/с «Том і Джеррі»
07:45 «Орел і решка»
09:55 «Пекельна кухня»
12:00 «Екси» 16+
13:50 «Діти проти зірок»
15:20 Х/ф «БЛЕЙД 2»
17:50 Х/ф «БЛЕЙД:
ТРІЙЦЯ»
20:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПІСЛЯ
НАШОЇ ЕРИ»
22:00 Х/ф «ГРА ЕНДЕРА»

УКРАЇНА

МЕГА

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
06:40 Реальна містика
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:00 Т/с «Мій милий знайда»
14:35, 15:30 Т/с «Мить, вкрадена
у щастя»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

06.30 Страх у твоєму домі
07.30 Бандитська Одеса
09.45, 01.45 Речовий доказ
10.55 Пересказана історія
11.55, 05.35 Містична Україна
12.55 Божевільний світ
13.55 Природа сьогодення
14.55, 02.45 Стежина війни
15.55, 21.50 Як влаштований
Всесвіт
16.55, 20.50 Герої будівельного
майданчика
17.55, 00.45 Секретні території
18.55 Місця сили
19.50 Таємниці людського мозоку
22.45 Орел і решка
23.45 Коза ностра

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:40 «Ух ти show»
09:00 Т/с «Дикий ангел»
09:45 «Орел і Решка. Шалені
вихідні»
10:40, 20:00 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
11:35 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
13:30, 21:00 «Інше життя»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
18:10 Х/ф «ВЕЛИКЕ ВЕСІЛЛЯ»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2020»
09:15 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10:15 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-2»
12:15 Т/с «Булатов»
15:55 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Спорт Тайм»
19:30 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК»
21:15 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК-2»
23:00 Х/ф «ПОСИЛКА»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Колос - Львів. Чемпіонат України
08:10, 22:50 Волинь - Полісся.
Чемпіонат України. Перша ліга
10:00, 15:00, 20:15, 22:30 Футбол
NEWS 10:20 «EXTRA TIME» 11:10
Ворскла - Чорноморець. Чемпіонат
України 13:00 Yellow 13:10 НьюЙорк РБ - Атланта. MLS 15:20
Чемпіонат Нідерландів. Огляд
туру 16:15 Металіст - Альянс.
Чемпіонат України. Перша ліга
18:00 «Перша ONLINE» 18:30
«УПЛ. Розклад туру» 19:25 LIVE.
Олександрія - Металіст 1925 г.
Чемпіонат України 21:25 «УПЛ
ONLINE» 22:00 MLS. Огляд туру

НЕДІЛЯ, 7 ЛИСТОПАДА
13.00 Крила війни
14.00, 21.00 Стрільці: легенди
Дикого Заходу
17.00 Природа сьогодення
19.00 Герої будівельного
майданчика
01.00 Левиний рик
01.55, 05.40 Містична Україна
02.55 Прихована реальність

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 Х/ф «ЗЛОМНИКИ
СЕРДЕЦЬ»
11:50 Х/ф «ВЕЛИКЕ ВЕСІЛЛЯ»
13:30 «Орел і Решка. Дива світу»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2020»
09:10 «Віпи і топи»
11:05 «Загублений світ»
13:05 Х/ф «ВІДДАЧА»
15:00 Х/ф «ЛІКВІДАТОРИ»
16:55 14 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Ворскла»
19:00 Х/ф «РОЗПРАВА»
20:55 Х/ф «16 КВАРТАЛІВ»
22:55 Х/ф «АКТ ПОМСТИ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 19:55 Топ-матч
06:10, 20:30 «FAN TALK» 08:10
Інтер Маямі - Нью-Йорк Сіті. MLS
10:00, 15:15, 20:15, 22:30 Футбол
NEWS 10:20 «УПЛ. Розклад туру»
11:10 Олександрія - Металіст
1925 Чемпіонат України 12:55
«УПЛ ONLINE» 13:25 Газіантеп Касимпаша. Чемпіонат Туреччини
15:30, 18:45, 22:20 Yellow 15:40
Нива (Т) - Кривбас. Чемпіонат
України. Перша ліга 17:30 «Перша
ONLINE» 17:55 LIVE. Бешикташ
- Трабзонспор. Чемпіонат
Туреччини 22:50 Минай Маріуполь. Чемпіонат України

1+1
07:00 «Життя відомих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт - 13.
Еквадор»
11:00 «Світ навиворіт»
17:30 «Мандруй Україною з Д.
Комаровим»
18:30 «Світське життя. 2021»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками 2021»

ІНТЕР
06.10 «Мультфільм» 06.55 Х/ф
«007: КВАНТ МИЛОСЕРДЯ»
09.00 «Готуємо разом» 10.00,
11.00, 12.00 «Інше життя» 12.45
«Речдок. Велика справа» 17.15
Х/ф «007: КООРДИНАТИ
«СКАЙФОЛЛ» 20.00
«Подробиці тижня» 22.00 Т/с «Ні
кроку назад 2. На лінії фронту»
04.10 «Речдок»

УКРАЇНА
06:50 Реальна містика
09:15 Т/с «Місце під сонцем»
17:00, 21:00 Т/с «Чесна гра»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Сурогатна матір»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:55 Т/с «Список бажань»
10:00 «МастерШеф» 12+
13:45 «Супермама» 12+
18:40 «Битва екстрасенсів» 16+
21:00 «Один за всіх» 16+
22:10 «Таємниці ДНК» 16+
23:20 «Україна має талант»

ICTV
05:15 Скарб нації

05:25 Еврика!
05:30, 12:45, 18:45 Факти
06:00 Не дай себе обдурити
07:00 Антизомбі
07:55 Секретний фронт
08:55 Цивільна оборона
09:55 Х/ф «ВОДІЙ
ДЛЯ КОПА»
11:45, 13:00 Х/ф «РОЗЛОМ
САН-АНДРЕАС»
14:20 Т/с «Пес»
21:15 Х/ф «ПАДІННЯ
ЯНГОЛА»
23:45 Х/ф «ПАДІННЯ ОЛІМПУ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 «Вар’яти» 12+
07:00, 09:00 «Kids time»
07:05 Х/ф « ЕРБИ: ШАЛЕНІ
ПЕРЕГОНИ»
09:05 М/ф «Ілля Муромець і
Соловій Розбійник»
10:45 М/ф «Три богатирі та
Шамаханська цариця»
12:05 Х/ф «МЕСНИКИ»
15:05 Х/ф «МЕСНИКИ: ЕРА
АЛЬТРОНА»
18:00 Х/ф «МЕСНИКИ: ВІЙНА
НЕСКІНЧЕННОСТІ»
21:00 Х/ф «МЕСНИКИ:
ФІНАЛ»

МЕГА
06.30 Випадковий свідок
08.50 Речовий доказ
10.00, 03.00 Правда життя
11.00, 18.00 У пошуках істини
12.00, 00.00 Секретні
території
13.00 Крила війни
14.00, 21.00 Стрільці: легенди
Дикого Заходу
17.00 Природа сьогодення
19.00 Герої будівельного
майданчика

01.00 Сіяя: з нами у дику
природу
02.00 Містична Україна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
09:35 Х/ф «ЛЮБІТЬ КУПЕРІВ»
11:35 Х/ф «ЗЛОМНИКИ
СЕРДЕЦЬ»
13:30 «Орел і Решка. Дива світу»

2+2
06:00 «Шалені перегони
2018»
07:00 «Джедаі 2020»
08:20, 23:50 «Загублений
світ»
11:20 Т/с «Перевізник-2»
15:25 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК»
17:15 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК-2»
19:00 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
СКАРБАМИ»
21:15 Х/ф «МИРОТВОРЕЦЬ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 12:50 Топ-матч
06:10 Бешикташ - Трабзонспор.
Чемпіонат Туреччини 08:10 Сіетл
Саундерз - Лос-Анджелес Гелаксі.
MLS 10:00, 13:15, 14:45, 17:45,
20:15, 23:00 Футбол NEWS 10:20,
23:20 Yellow 10:30 Чорноморець
- Рух. Чемпіонат України 12:20,
13:00, 13:30, 15:55, 16:25, 18:55
«УПЛ ONLINE» 13:55 LIVE.
Інгулець - Дніпро-1. Чемпіонат
України 16:55 LIVE. Колос Шахтар. Чемпіонат України 19:25
LIVE. Львів - Десна. Чемпіонат
України 21:20 «Великий футбол»
23:30 Феєнорд - АЗ Алкмаар.
Чемпіонат Нідерландів

Що віщують зорі
Гороскоп на 1 — 7 листопада
ОВЕН. Ви зможете проявити ваші ділові
якості, що сприятливо відіб’ється на ваших
професійних успіхах. На роботі вам будуть
потрібні методичність і дисципліна, які в
комбінації з організаторськими здібностями
можуть творити дива. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — вівторок.
ТЕЛЕЦЬ. Будьте акуратні й терплячі в
справах: тільки так ви доб’єтеся бажаної
мети. У вихідні перед вами відкриються нові
обрії. Краще з усією рішучістю позбутися
зайвого мотлоху й порадувати себе якою–небудь новинкою. Сприятливий день — четвер, несприятливий — субота.
БЛИЗНЮКИ. Багато чого доведеться починати з чистого аркуша. Але здатність мріяти й втілювати свої мрії в життя допоможе
вам упоратися з будь–якими перешкодами
та труднощами і швидко досягти бажаної
мети. Можливо, ви одержите пропозицію руки і серця.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий —
п’ятниця.
РАК. Планові заходи можуть зірватися, зате те, що буде виходити спонтанно,
пройде чудово. Вихідні гарні для роздумів і
прогулянок. Вас можуть ощасливити своєю
появою друзі. Сприятливий день — середа,
несприятливий — понеділок.
ЛЕВ. Віддаючись розвагам, намагайтеся
не занадто заважати іншим, інакше вам, напевно, зіпсують усе задоволення. Ймовірна
цікава ділова поїздка, яка надасть нові можливості. Вдалий час для змін в особистому
житті. Сприятливий день — четвер, несприятливий
— вівторок.
ДІВА. Настав період, коли ви можете
з легкістю подолати багато перешкод та
бар’єрів. А також вдалий час для налагодження нових зв’язків і контактів. Але
варто знизити навантаження на роботі, а
краще й зовсім відкласти всі серйозні справи. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Не поспішайте будувати сміливі
плани й строго слідувати їм. Цей час вдалий
для того, щоб спокійно пливти за течією.
Справи на роботі будуть складатися вдало,
що дасть змогу багато чого встигнути. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
СКОРПІОН. Ви будете щасливі, як ніколи.
Навіть якщо кому–небудь прийде в голову
перешкодити вам, нічого не вийде. Якщо
ваші дії будуть поєднувати одночасно напористість і сміливість, тоді в бізнесі можна
досягти відмінних результатів. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Намагайтеся більше часу проводити подалі від суєти та масового скупчення людей. Добре б не перевантажувати себе
справами, на роботі бажано враховувати
інтереси колег і проявляти ініціативу, йдучи
на компроміс. Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
КОЗЕРІГ. Бажано спокійно і без суєти займатися своїми справами. Цей період стане
вдалим для вирішення багатьох проблем,
відкладених у довгий ящик. Можливо, надійде пропозиція про підвищення по службі.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий —
п’ятниця.
ВОДОЛІЙ. Тиждень виявиться яскравим,
динамічним й досить продуктивним. Ви будете багато спілкуватися, але не поспішайте
записувати в друзі нових знайомих. Більше
прислухайтеся до порад колег і дійте спільно.
Сприятливий день — середа, несприятливий —
субота.
РИБИ. Навіть те, що не було вам потрібним, може виявитися важливим. Якщо зможете грамотно відкоригувати свої плани,
це наблизить вас до заповітної мети. Але ви
ризикуєте зустріти таємний опір недоброзичливців. Обійдіть ці підводні камені. Сприятливий день
— понеділок, несприятливий — четвер.
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До нас рагу прийшло
в ХІХ столітті разом із модою
на все французьке.

Саме так перекладають слово «рагу» («ragout»), авторське право на яке присвоїли собі
французи. Хоч, як запевняють дослідники, питання винаходу наїдку досить спірне:
схожі є в кухнях багатьох народів. Наприклад, у Марокко готують суміш із м’яса,
овочів і бобів у горщику на невеликому вогні або на гарячому вугіллі. До нас рагу
прийшло в ХІХ столітті разом із модою на все французьке, а радянські часи принесли
йому новий сплеск популярності.
Раніше рагу готували тільки з м’яса, яке дуже довго тушкували на маленькому вогні.
Потім до нього стали додавати овочі, гриби, бобові, зелень. У «Книзі про смачну
і здорову їжу» 1955 року подано 5 рецептів цієї страви. Нині ж всезнаючий гугл
пропонує їх понад тисячу! Тож, без сумніву, популярність і різноманітність рагу
зростає з кожним роком. Ще б пак: це одна з найбільш простих у приготуванні та
економних страв. А восени, коли зібрали урожай, вона найбільш доступна. Окрім того,
тушковані овочі надзвичайно корисні для організму, це не тільки джерело вітамінів
і мінеральних речовин, але й щадна термічна обробка, тому овочеве рагу можна
віднести до дієтичних наїдків
РАГУ ПО-МЕКСИКАНСЬКИ
З ГАРБУЗОМ
Інгредієнти: 200 г
гарбуза, 1 велика цибулина, 2 стручки перцю чилі, 150 г м’ясного
фаршу, пучок петрушки, 2 ст. л. томатної
пасти, 300 мл овочевого бульйону, 1 ст. л.
олії, 0,5 скл. борошна,
80–100 г консервоваФото із сайту maggi.ru.
ної кукурудзи, 80 г зеленого горошку, 1 зубчик часнику, сіль і карі – до смаку.
Приготування. Фарш обсмажити на олії до готовності. Посолити, приправити карі. Почистити гарбуз
і цибулю, нарізати їх кубиками. У сковороді розігріти
олію та обсмажити в ній цибулю і гарбуз протягом
5 хвилин, додати дрібно нарізаний перець чилі, пропущений через прес часник, томатну пасту і трохи
бульйону. Довести до кипіння і тушкувати упродовж
8 хвилин. Борошно злегка підсмажити на сухій пательні, розвести його бульйоном і додати до овочів. Туди
ж всипати кукурудзу, горошок, фарш і дрібно нарізану
зелень петрушки. Посолити, перемішати і перекласти
рагу в глиняний горщик. У попередньо розігрітій до
200° духовці готувати 30 хвилин. Гарячим викласти на
тарілку і прикрасити зеленню петрушки, кукурудзою
та зеленим горошком.

КВАСОЛЕВЕ
Інгредієнти:
0,5 кг картоплі,
0,5 кг капусти,
2
цибулини,
2 морквини, 2 скл.
квасолі, 2 ст. л. томатної пасти, сіль
та перець – за смаком.
ПриготуванФото із сайту food.obozrevatel.com.
ня. Відварити
квасолю майже до готовності. Картоплю нарізати
шматочками невеликого розміру, моркву натерти,
капусту дрібно нашаткувати, цибулю покраяти півкільцями. На сковороді підсмажити цибулю і моркву, викласти в чавунок, всипати капусту, накрити
кришкою і протушкувати 5–7 хвилин. Додати картоплю, квасолю, томатну пасту, розведену водою, спеції і сіль за смаком, закрити кришку і на невеликому
вогні тушкувати пів години, після чого перемішати і
дати настоятись. Подаючи страву на стіл, посипати
посіченою зеленню.

АСОРТІ
Інгредієнти:
0,5 кг карт о п л і ,
400–500 г
інших овочів (на вибір
– моркви,
ріпи, брукви, капусти
Фото із сайту poleznyblog.ru.
(звичайної,
цвітної), стручкової квасолі, ріпчастої цибулі), 2–3 ст. л. томатної пасти (або декілька
свіжих помідорів), 2 ст. л. борошна, 4 ст. л.
олії, сіль та спеції – за смаком.
Приготування. Очищені й вимиті овочі нарізати кубиками. Моркву, ріпу, брукву,
капусту протушкувати до напівготовності.
Квасолю відварити. Картоплю і цибулю обсмажити на олії. Окремо на сухій пательні
підсмажити борошно, розвести овочевим
бульйоном, додати томатну пасту чи дрібно
нарізані помідори і прокип’ятити. Соусом залити підготовлені овочі, складені в каструлю,
посолити, поперчити, додати лавровий лист,
3–4 гвоздики, накрити каструлю кришкою і
тушкувати 15–20 хвилин. Подаючи на стіл,
посипати рагу зеленню петрушки.

ГРИБНЕ
Інгредієнти: 300 г
печериць,
3 картоплини,
1 морквина,
1 цибулина,
2 ст. л. свіжого
або замороженого зеленого
горошку, 2 ст. л.
Фото із сайту vkusno-em.net.
олії, 1 ст. л. томатної пасти, цибуля зелена, сіль та перець – за
смаком.
Приготування. Гриби почистити, промити
і нарізати пластинками, цибулю – півкільцями,
тушкувати з додаванням олії протягом 10 хвилин. Всипати покраяні кубиками картоплю і
моркву, зелений горошок, посолити, влити розведену в гарячій воді томатну пасту, довести
до кипіння і на слабкому вогні готувати 35–40
хвилин. Перед подачею посипати рагу дрібно
посіченою зеленню.

Фото із сайту delo-vcusa.ru.

Правила ідеального рагу
У приготуванні цієї овочевої страви господиня має
можливість проявити кулінарну фантазію. Головне –
знати кілька секретів і основних принципів:
и Беріть різні інгредієнти – як мінімум 4! Чим більше, тим краще – у
випадку з рагу це правило актуальне як ніколи. Використовуйте яскраві
овочі: томати, моркву, горошок, перець – так страва буде не тільки смачною,
а й красивою.
и Нерідко кулінари-початківці розварюють овочі до кашоподібного
стану. Це неприпустимо! У справжньому рагу всі продукти помітні: і за смаком, і за консистенцією. Єдине, що їх пов’язує, – соус, у якому вони тушкуються.
и Щоб овочі рівномірно обсмажилися і стушкувалися, слід нарізати їх
приблизно однаковими середніми шматочками, наприклад по 2–3 см. До
того ж так страва матиме гарніший вигляд. Чим дрібніше покраєні овочі та
м’ясо, тим менше часу їм знадобиться для приготування.
и Є два основні підходи до приготування страви: 1) овочі окремо смажать або відварюють, а потім з’єднують і доводять рагу до готовності; 2)
спочатку смажать цибулю, моркву й часник, до них по черзі додають інші
овочі і приправи.
и Якщо ви вибрали спосіб із почерговим додаванням овочів, намагайтеся закладати їх у правильній послідовності: спочатку тверді (моркву,
картоплю, гарбуз), а потім – м’які: помідори, перець, горошок тощо.
и Враховуйте, що на варіння картоплі, моркви, буряка необхідно 30–40
хвилин, для приготування заморожених овочів (капусти, броколі і спаржі) –
до 15 хвилин. Ще менше часу потрібно на цукіні, кабачок, помідори й перець
– приблизно 10 хвилин. Якщо хочете додати молоду кукурудзу й горошок,
то їх варять 5–7 хвилин.
и Якщо помітили, що соусу стає мало, треба зменшити вогонь і накрити
ємність кришкою. Також, щоб овочі не підгоріли, особливо якщо серед них
немає соковитих, можна додати трохи бульйону. Якщо ж, навпаки, рідини
забагато, деякий час тушкуйте без кришки.
и Не варто лити у страву багато рідини – це не суп. Насиченого смаку
надасть не вода, а овочевий чи м’ясний бульйон та невелика кількість вина.
и Аромат приправ може змінитися під час тривалого нагрівання, тому
краще їх додавати наприкінці приготування. Підійдуть петрушка, кріп,
базилік – з ними страва вийде більш духмяною. Солити рагу потрібно за
2–3 хвилини до готовності.
и Щоб зробити страву оригінальнішою, наприкінці додайте до овочів сир: подрібнену моцарелу чи
потертий твердий сир. Якщо
хочете ситніше рагу, можна
доповнити його беконом (попередньо нарізавши та обсмаживши на сковорідці без
олії 2–3 хвилини).
и Овочеве рагу може бути
самостійною стравою чи гарніром
до м’яса або риби.
Фото із сайту 1000.menu.
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Коли Жозефіна застукала
чоловіка з іншою, він…
…швиденько відповів: «Ділюся рецептом… смаколика,
який придумав сам», — і тут же продиктував його
Грицько ГАРБУЗ

ле перед тим, як ви дізнаєтесь
про Жозефіну та її чоловіка, за
правилами нашого інтелектуального конкурсу, я маю оголосити
ще раз саме запитання, аби новачки
гри, тобто ті, хто вперше тримає в руках «Цікаву газету на вихідні», легко
могли влитися до нашого гурту тих,
хто любить перетворювати знак «?»
на знак «!»

А
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Фото із сайту Youtube.com.

Одна із відомих українських телеведучих програми «Орел і решка»,
дивлячись на краєвиди цього острова в Середземному морі (на фото),
заявила, що він їй нагадує… одну
цікаву популярну страву. Саме її ми
і заховали.
Що знаходиться у гарбузі?
Для того, щоб озвучити відповідь, я просто процитую довгожданий лист від пані Тетяни Репетило
із села Гуляйполе Звенигородського району Черкаської області.
«Прочитала — і зразу ж з’явилося відчуття, що я це чула і маю це
знати. Дуже люблю дивитися різні
пізнавальні передачі, в тому числі і «Орел і решку», — зазначила
пані Тетяна. — Цих телепрограм
бачила немало і в різний час, адже
«Орел і решка» в ефірі з 2011 року.
Тому всього запам’ятати практично
неможливо. Проте для себе зрозуміла, що передивитися всі сезони,
а їх 25, і всі випуски — 525 серій,
нереально через брак часу, тому я
повинна просто пригадати, витягти
інформацію з пам’яті. Зізнаюся, сходила до дядька Гугла і подивилася,
скільки островів є в Середземному
морі. Виявилося, що їх таки досить
багато і вибирати є з чого. ☺ Отож,

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

час від часу у голові прокручувала
різну інформацію про країни, моря
та острови, але нічого путящого на
пам’ять не приходило. Так тривало
до сьогодні, коли я нарешті згадала. Однією з ведучих «Орла і решки»
була Настя Коротка і вона, пропливаючи на яхті повз французький
острів Корсика, сказала приблизно
так: «Для когось ці неприступні скелі
схожі на величезні айсберги, а для
мене — на гігантський розрізаний
торт «Наполеон».
Перевірила. 6–й сезон із ведучою Настею Короткою під назвою
«Курортний і серія «Корсика» таки
був. Не передивлялася, не було часу
— повірила сама собі на слово. ☺
Ця страва, торт «Наполеон»,
дійсно цікава і популярна в багатьох країнах, хоч і має різні назви.
Наприклад, в Італії та Франції —
«Millefeuille»(1000 шарів), Великобританії — «Vanilla Slice», Бельгії і
Нідерландах — «Tompoes»… Згідно
з опитуваннями, проведеними Міжнародною Асоціацією кухарів, «Наполеон» займає перше місце серед
найбажаніших і найулюбленіших
тортів людей різних національностей і різного віку. Це смаколик, який
складається з тонесеньких шарів
листкового тіста, просочених ніжним вершковим кремом. Майже
кожна господиня має свій власний
секретний рецепт приготування
цього десерту, проте мало хто знає,
що насправді істинний рецепт й історія появи його невідомі.
Одна з версій передбачає зв’язок між назвою торта і перемогою
росіян над Наполеоном у 1812
році. Ще одна — десерт придумав
сам Наполеон Бонапарт, коли його
дружина Жозефіна застала за фліртом зі своєю фрейліною, якій він
щось грайливо та інтимно шепотів
на вушко. «Ділюся рецептом торта,
який придумав сам», — сказав Наполеон і тут же швиденько його вигадав. Придворний кухар випадково почув про цей рецепт і приготував. Виявилося, що це шедевр. Інша
версія — назва пішла від Неаполя.
Тобто, це італійський смаколик, назва якого має дивний французький
акцент.
Але в цьому тортику, на мою
думку, головне не походження, а

смак. Отже, в га
гарбузі
рбуз
рб
буз
узіі — торт
тор
ортт «Н
«На
«НаНааполеон».
те що
Кльово, пані Тетяно! За те,
зробили за мене роботу, ви стаєте
володаркою 150 гривень. А якщо
точніше, то такі призові отримаєте
за найкращу історію пошуку відповіді.
Крім Тетяни Репетило, по заліковому балу ми зарахували ще 2
нашим учасницям, які також впоралися із завданням про торт «Наполеон», — Марині Бурчак із міста
Кременчук Полтавської області й
Віті Бобко із села Затурці Володимир–Волинського району Волині.
Переможницям — гучні оплески, а нам час оголошувати нове
завдання.

Засновник: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Газета «Волинь».
Головний редактор і відповідальний за випуск —
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович.
Зареєстрована 6 листопада 2017 року.
Набрана і зверстана в комп’ютерному центрі
ТзОВ «Газета «Волинь».
Адреса редакції і видавця:
43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13

Фото із сайту 100.menu.

Для когось ці неприступні скелі
схожі на величезні айсберги,
а для мене — на гігантський
розрізаний торт «Наполеон».

І скажіть, що ці шматки не подібні на береги Корсики?
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Завдяки винаходу цього чоловіка
люди отримали можливість робити те, що й ангели. Принаймні, сам
він робив таке порівняння.
Ідеї цього пана у ХХ столітті
нагадують грандіозні плани Ілона
Маска у ХХІ. Проте від намірів жити
в його раю, куди він закликав і демонстрував на власному прикладі,
людство майже відмовилося, бо це
нібито дуже затратно… Хоч і пробували.
Чиє фото знаходиться у гарбузі?
Слово–відповідь треба надіслати до 12 листопада тільки у
вигляді sms–повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775
(наприклад: «Око», «Три ведмеді»,
«Світлана Орловська»), але обов’язково вказати після слова–відповіді у
дужках ще й своє ім’я і прізвище (наприклад: «М’яч (Максим Мохнюк)»).
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.
Зробіть щеплення — не випробовуйте долю!!!
І передплатіть на наступний
рік «Цікаву газету на вихідні». Бо
хто нас читає — той виграє! Не вірите? Читайте сторінку №3 нинішнього номера!
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Одна з найвідоміших українських естрадних артисток, Герой
України. 7. Великий нелітаючий птах. Найбільш небезпечний птах земної кулі. 8. Кишковий
паразит в організмі людини. 9. Глибока долина між кручами, вилита річкою. 10. Невеликі вічнозелені кущі із сильним запахом. 13. Точка розмітки відстані на залізничній колії з
кроком 100 м. 15. Жінка, що порядкує на весіллі. 17. Рід військ. 18. Давня польська монета
вартістю в 6 грошів. 19. Плаваючий навігаційний знак. 21. Лісовий перелітний птах з невеликим чубчиком червонуватого відтінку. 23. І плямистий тюлень, і ліва притока Пруту.
25. Хімічний елемент, інертний газ. 27. Озеро в Угорщині. 28. Інша назва кутового удару у
футболі. 29. Східна африканська держава.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Стиль в архітектурі. 2. Сірий заєць. 3. Лицьова поверхня дисплея.
4. Невеликий ресторан з естрадою. 6. Мистецтво вирізування малюнка на твердому матеріалі. 11. Відомий італійський фізик, астроном, математик епохи Відродження. 12. Складова частина трансформатора. 13. Трон, влада монарха. 14. Особа, нагороджена орденом.
15. Коштовності, гроші, цінні речі. 16. Старовинна міра довжини. 20. Найнижче військове
звання молодшого командного складу в багатьох арміях світу. 22. Те саме, що й окіст. 24. Обласний центр Білорусі. 25. Найдовша отруйна змія. 26. Місто на північному сході Франції.
Склав Микола ДЕНИCЮК.
ВІДПОВІДЬ НА КРОСВОРД ЗА 21 ЖОВТНЯ
По горизонталі: 5. Полонина. 6. Вернісаж. 7. Атмосфера. 12. Ковбой.
13. Абетка. 14. Кредо. 16. Юніор. 17. Луцьк. 18. Смерч. 19. Фотон. 21. Абака.
25. «Варнак». 27. Медуза. 28. Альтиметр. 29. Рейк’явік. 30. Криголам.
По вертикалі: 1. Монітор. 2. Минтай. 3. Прірва. 4. Тачанка. 8. Омар.
9. Фонд. 10. Абонемент. 11. Бельмондо. 14. Круча. 15. Оліфа. 20. Партнер.
22. Болт. 23. Крам. 24. Ізяслав. 26. Коливо. 27. Мітчик.

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.
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l «ПРОЙШЛА ЛЮБОВ, ЗІВ’ЯЛИ ПОМІДОРИ…»
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l КРОКОДИЛЯЧІ СЛЬОЗИ

Фото із сайту youtube.com.

Королевська поспівчувала
українським пенсіонерам
...у піджаку за 54 тисячі

Фото із сайту glavcom.ua.

Про розлучення Дзідзьо спочатку заспівав: «Ти подзвонила, що розлюбила і виїжджаєш
в Америку...» в пісні «Я тя кохав». Накаркав?

«Вчинив як чоловік»:
Дзідзьо розповів, як поділив
майно з ексдружиною
Відомий артист чесно зізнався, що залишив
колишній дружині, співачці Славії (обоє на фото),
після розлучення

“

Лія ЛІС

и майно поділили. Ну як,
ми його не ділили. Я просто віддав усе Славі. Я вчинив так, як повинен був вчинити чоловік», — розповів співак. Також Дзідзьо
сказав, що подарував дружині дуже
красиву квартиру під Києвом, у якій вона
зараз живе. Біля будинку розташоване
озеро, де Славія вже встигла поплавати
на сап-дошці. «Ця квартира, яка залишилася у Слави, дуже красива. Ну я і подумав, навіщо ділити собаку навпіл. Це недобре, тому я вирішив її подарувати», —
поділився співак.
У квітні цього року стало відомо, що
Дзідзьо і SLAVIA вирішили розлучитися
після 20 літ спільного життя. Коментуючи
розставання, Ярослава заявила, що зі сво-

«М

«Бідні мої українці, знедолені, пограбовані, обмануті...»

Вітчизняні депутатки дуже полюбляють з трибуни парламенту вболівати
за збіднілий та ошуканий народ, не стидаючись при цьому бути вдягнутими у речі
вартістю у декілька депутатських зарплат
Микола ДЕНИСЮК

ещодавно на такому журналісти підловили нардепку від ОПЗЖ Наталію
Королевську (на фото). Вона розповідала про бідних пенсіонерів у піджаку
Balmain за 54100 грн. Окрім того, на ній був
пояс, ціною у п’ять пенсій. Ремінець Fendi
коштує 16249 грн.

Н

Славія звинувачувала
ексчоловіка в небажанні
мати дітей та натякала
на зради.

l ЗНАЙ НАШИХ!

На честь диригентки Оксани
Линів створили ляльку Барбі

го боку вона зробила все, щоб врятувати
шлюб: «Моя совість чиста. Я спокійна. Треба дати прожити собі все, що приготувала
доля». Ще раніше Славія звинувачувала
ексчоловіка в небажанні мати дітей та натякала на зради.
Тим часом цими днями співачка неабияк заінтригувала своїх фанів, натякнувши
на те, що має залицяльника. Зірка похизувалася розкішним букетом квітів, який їй
подарували. «Доставка квітів працює. Квіти доставляють. Але пропозиції я не поспішаю приймати», — зізналась Славія у програмі «Світське життя».

Її виготовили
для виставки
«Barbie: Мрійники
та винахідники», яка
відбудеться в Одесі
Сергій БОРОХ

ей проєкт втілює найвідоміші постаті
України в образі
ляльок. Організатори виставки кажуть, що
це незвичний
спосіб відкрити для себе
нашу державу.

Ц

рого пальта зім’яту одноразову маску. І
ностальгічно посміхнешся, поправляючи
скафандр.
:) :) :)
До одруження навіть гадки не мав, що
можна неправильно поставити молоко в
холодильник.
:) :) :)
Щурі страшенно зляться, якщо корабель, з якого вони втекли, не тоне.
:) :) :)
— Дорогий, я так хочу на Різдво...
шубу...
— Моя ти господиня! Зараз же піду куплю буряк і оселедець!

Фото із сайту galnet.fm.

Усміхніться!
Дружина з чоловіком після 15 років
спільного життя прийшли до психотерапевта. Вона про проблеми в сім’ї говорить,
говорить. Лікар підійшов до неї, міцно притиснув і закрив їй рота поцілунком. Звертається до чоловіка: «Ось що їй треба хоча б
три рази на тиждень». Чоловік задумався і
відповідає: «В понеділок і середу я її можу
привозити, а по п’ятницях у мене риболовля».
:) :) :)
У якій руці за етикетом тримати виделку, якщо в правій руці я тримаю котлету?
:) :) :)
Одного разу ти знайдеш в кишені ста-

Також під приціл журналістів потрапила
нардепка від «Слуг народу» Олена Шуляк.
Парламентарка була помічена із сумкою
Versace модель Virtus за майже 56 тисяч грн.
Також на ній була популярна модель сережок Van Cleef & Arpels Alhambra загальною
вартістю 7 тис. євро або понад 210 тис. грн.
І дійсно, де ще можна «вигуляти» все
це багатство, як не на роботі в парламенті?

До реалізації задуму
залучили 31 майстра, які
створили понад 50 ляльок
в образах видатних особистостей.
Оксана Линів — відома українська диригентка,
одна з найвидатніших жінок-диригентів на світовій
сцені. Вона працює з численними провідними оркестрами та оперними те-

атрами в багатьох країнах.
Незабаром Оксана Линів очолить один із провідних театрів Італії — Муніципальний театр у Болоньї.
Уродженка міста Броди на
Львівщині стала першою
жінкою за всю історію існування театру, заснованого
у 1763 році, яка була запрошена на цю високу та відповідальну посаду.
Фото із сайту dw.com.

«Партитура – це манускрипт моїх думок. Тому що насправді музика – це не те,
що записано в нотах. Музика – це те, що стоїть поза нотами...» (Оксана Линів).

