Через помилку відсидів
у в’язниці… 43 роки

Цікава
Фото із сайту dilo.net.ua.
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l ВІД ЧОГО ХОЛОНЕ КРОВ
Фото із сайту forlitoday.it.
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l БОЛЮЧА ТЕМА

А на фотографіях була така любов...

Фото із сайту pravda.com.ua.

Вбивство українки
в Італії: такого
понівеченого тіла
в похоронному бюро
ще не бачили
Жінка терпіла знущання 10 років
32-річну Злату Загарюк із Буковини побив до смерті
в Італії її 38-літній чоловік (обоє на фото). Ця трагедія
у 2019-му шокувала всю Україну. А нещодавно сестра
загиблої Лілія Вакарюк розповіла журналістам про
події, які передували страшному злочину
Олена БОРИСОВА

ОЛЕКСАНДР СТРАЖДАВ
ВІД ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
«За одну мить здоровий і щасливий Тарасик опинився за крок до смерті», — не може отямитися мама хлопця Оксана Семенюк.

12-літнього хлопчика з Дубна,
в якого обгоріло 90% тіла, рятує в США
«дядько Гена»
«Тарасик — мій 9-й пацієнт з України з електротравмою. В Америці таких
хворих нема», — говорить професор Гарвардської медичної школи та лікар
клініки Massachusetts General Hospital Геннадій Фузайлов (на фото)

Оксана КРАВЧЕНКО

«ПЕРСОНАЛЬНИЙ ЛІТАК»
ДЛЯ ПОТЕРПІЛОЇ ДИТИНИ
Нещасний випадок стався 9 листопада на території залізничної станції. Тарас виліз на вагон потяга — і його вразило електричним струмом у понад 27 000
вольт. Хлопця відкинуло на землю, на ньому спалахнув одяг. Приятель спершу сам

Фото із сайту pravda.com.ua.

Його ім’я відоме багатьом нашим
співвітчизникам. З 2010–го він
як волонтер щороку прилітав з
Бостона зі своєю командою, щоб
безкоштовно лікувати українських
дітей від опіків, поки цьому не
завадила коронавірусна пандемія.
Саме цей відомий фахівець взявся
допомогти 12–річному Тарасові
Семенюку з Дубна, що на Рівненщині,
в якого обгоріло 90% тіла
У вільний від основної роботи час
професор Фузайлов бере участь
у благодійних лікарських місіях у різних
країнах. В Україні він разом із колегами
зі США проконсультував та прооперував
понад тисячу дітей з опіками.

намагався допомогти потерпілому, а потім
покликав на поміч. Спочатку обпеченого
підлітка доправили до Дубенської міської

лікарні, потім перевезли до обласної у Рівному. В пацієнта діагностували 90% опіків
тіла, у тому числі 60% дуже важких.

“

Влітку 2007-го дві компанії молодих людей відпочивали
на річці Прут. Було весело. Хтось привіз м’яча, влаштували турнір. Саме тоді 20-літню Злату запримітив трохи старший від неї
Олександр. Обмінялися номерами телефонів. Як показав час,
ця зустріч стала для дівчини фатальною.
Позустрічавшись два роки, молоді люди побралися. Сашко запропонував переїхати в Італію, адже жив там раніше
зі своєю мамою. Молода дружина була не проти, тож після
закінчення вишу гайнула за коханим у Європу.

Закінчення на с. 6

l ЗНАЙ НАШИХ!

«Кругленький» хлопчикплаксій у 19 став
чемпіоном світу з боксу
серед дорослих

Тарас виліз на вагон
потяга – і його вразило
електричним струмом
у понад 27 000 вольт.

Мамі Тараса порадили звернутися до
американського спеціаліста Геннадія Фузайлова. Це був єдиний шанс врятувати
життя дитини. І Оксана Семенюк зв’язалася по вайберу зі знаменитим лікарем. Той
відразу відгукнувся та погодився взяти
хлопчика на безплатне для української
сім’ї лікування — при тому, що доба в реанімації заокеанської клініки обходиться в
10 тисяч доларів.

Закінчення на с. 7

Як у маленькому селі вдалося виховати юнака-сенсацію
в світі спорту Юрія Захарєєва (на фото) — читайте на с. 11
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ
Фото із сайту segodnya.ua.

Чому прихильники Зеленського
не йдуть у його партію?
Найрезонансніші події в Україні та світі очима
наших журналістів

До складу «Слуг народу» входить… лише тисяча людей

Фотоколаж із сайту dumskaya.net.

Фактично ця політична сила
є віртуальною, існує лише
в голові виборців, і люди
насправді голосують за
Володимира Зеленського
ро кількість членів у партії повідомила її голова, заступниця
голови фракції «СН» у Верховній Раді Олена Шуляк. «У мене є інформація, що на сьогодні в нас близько
1000 партійців… Це ті, хто є членом
партії», — здивувала вона. Політикиня
додала, що «не всі місцеві депутати є
членами партії, не всі народні депутати є членами партії, не всі голови
громад є членами партії, але треба
розібратися, скільки цих людей, хто
бажав/не бажав ще вступати».
Вражає, наскільки мало українців готові стати членами партії
такого популярного політика, як
Володимир Зеленський. Можливо, відчувають, що це — тимчасовий проєкт, який живе доти, поки
«живе» рейтинг його очільника?
До речі, партія «Батьківщина» лиш
одних осередків в Україні має майже стільки ж, як «слуги» членів, —
близько 700.

Смерть 6-річної дівчинки:
суд виніс вирок 13-літньому вбивці
На Харківщині за вбивство 6–річної Мирослави Третяк на
три роки до спеціальної навчально–виховної установи
для дітей і підлітків на соціальну реабілітацію направили
Богдана Федя

П

зв’язку з тим, що хлопець не досяг віку кримінальної відповідальності, згідно з вимогами законів України, до нього
можливо застосувати лише такі заходи виховного характеру. Три роки в спецустанові — максимально можливе «покарання» у цій ситуації. Також суд постановив стягнути з матері підлітка
7 тисяч гривень (фактично компенсація за поховання дитини).
Однак сім’я Мирослави у своєму клопотанні заявила, що
до моторошного злочину, зокрема, призвела бездіяльність
влади. Відтак вони хотіли отримати моральну компенсацію
від держави — 100 мільйонів гривень, але суд не пішов на
це. «Суд вважає, що ми не довели бездіяльність держорганів, які ігнорували сигнали і не звертали увагу на поведінку
підлітка», — розповів адвокат Артем Донець. За його словами, родина подаватиме апеляційну скаргу.

У

Чи бачили б ми президентом «Голобородька» без покровительства олігарха
Ігоря Коломойського та його телеканалу «1+1»?

Папа Римський Франциск попросив
вибачення у православних

Фото із сайту r-e–e-d.com.

Він також планує приїхати
в Україну
онтифік попросив пробачення у Бога і православних
людей за помилки, здійснені багатьма католиками. Про це
Франциск заявив під час зустрічі з
предстоятелем Елладської православної церкви Ієронімом II під час
візиту до Греції. Водночас Папа згадав про апостольське коріння, яке
об’єднує католиків і православних.
«Воно приховане під землею і нерідко забуте, але воно є, і на ньому
все тримається… Із соромом визнаю — щодо католицької церкви,
— що дії та рішення, які трохи або
зовсім нічого спільного не мають з
Ісусом і з Євангелієм, продиктовані
насамперед жагою до прибутку та
влади, послабили наше спілкування. І сьогодні тут я відчуваю потребу
попросити вибачення у Бога і братів
за помилки, здійснені багатьма католиками, — сказав Франциск. — Давайте не побоюватися один одного,
а допомагати один одному поклонятися Богу і служити ближньому».

Убивця живе без батька, з матір’ю, яка п’є, та старшою сестрою.
Він часто бився з іншими дітьми та вбивав тварин.
Але ніхто на хлопця не міг знайти управи…

П

На Рівненщині
школяр цькував
учительку:
судили його матір
Жінка частково визнала провину
сина
аму учня ліцею в селі Вичівка
Рівненської області судили
через те, що він у соцмережі
Instagram влаштував булінг учительці.
Школяр опублікував відео та писав образи на її адресу, «внаслідок чого могла бути заподіяна шкода психічному
або фізичному здоров’ю потерпілої».
Про це йдеться у постанові Зарічненського районного суду.
У матеріалах не уточнюється,
яке саме відео поширив хлопчик.
Однак він попросив вибачення у
вчительки. Але оскільки конфліктна
ситуація сталася у травні, а матеріали справи надійшли до суду аж у
листопаді, то на маму хулігана не
наклали ніякого стягнення (у справах про булінг найчастіше йдеться
про штраф 850 грн та судовий збір
454 грн), адже минули 3 місяці, коли
можна відкривати провадження у
таких ситуаціях. Справу закрили.

М
Папа, який не боїться вимовляти
слово «вибачте».

Зазначимо, що глава Української греко–католицької церкви,
блаженніший Святослав Шевчук
заявив, що понтифік може найближчим часом відвідати Україну. «Це дуже потужний сигнал
підтримки нашого народу і нашої держави», — наголосив він.

Чоловік підставив
для щеплення від коронавірусу…
силіконову руку
Лікар помітив фальшиву кінцівку, і тепер на хитруна
чекає суд
Італії 50–річний чоловік прийшов до пункту вакцинації від
ковіду із силіконовою рукою. Таким хитрим способом він
хотів отримати сертифікат про вакцинацію. Це сталося через тиждень після того, як Італія оголосила про заборону невакцинованим людям брати участь у ряді соціальних, культурних і
спортивних заходів.
…Спершу медпрацівник не помітив нічого дивного,
оскільки силікон був схожий на справжню шкіру. Але уважно роздивившись і доторкнувшись до руки, медик попросив чоловіка зняти сорочку. Коли лікар викрив обманщика,
той запропонував йому «домовитись». Але медик виявився
принциповим — повідомив «куди треба», і тепер антивакцинатора судитимуть.

В

l ПРЯМА МОВА

«

Богдан БУТКЕВИЧ,
журналіст, про головний здобуток України:
Дійсно народною наша армія стала з 2014–го. І це — наш гоають завжловний здобуток. Адже перемагають
ди не армії в чистому вигляді, а народ, який
воює через армію. Країна є рівно до тих пір,
ий її захидопоки існують ті, хто готовий
щати. Армія — це той становийй хребет
льна консуспільства, без якого вся суспільна
струкція рухне. Армія має бутии як
аспільна дитина для кожного українця. Кожен має любити, робити
свій внесок, підтримувати, віддавати свій борг.

»
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l РЕЗОНАНС

l БОЛИТЬ!

«Ласкаво просимо до пекла,
товаришу Путіне!»

Органи волинянина
пересадили п’ятьом
дітям і багатодітному
батькові

З бліц-інтерв’ю громадсько-політичного діяча, командувача
Української добровольчої армії, колишнього лідера організації
«Правий сектор» Дмитра Яроша
и м ож л и в е ш и р о ко масштабне вторгнення
регулярних військ Московської імперії в Україну?
— Так. Кремлівський дегенерат
Путін не вважає Україну суверенною державою, для нього ми —
частина так званого «руского міра»,
тому ліквідація нашої державності
є одним із головних завдань його
політики.
Протягом останніх років імперські війська системно готувались
до проведення масованого вторгнення. Ерефія прагне реваншу
за поразку 2014–2015 років, коли
їм не вдалось реалізувати план
«Новоросія», бо українські воїни
примусили ворога зупинитися в їх
агресивному просуванні по нашій
землі.
На цей момент ми маємо проти
себе декілька ворожих угруповань,
які у будь-який момент можуть наростити чисельність особового
складу та засобів бойового ураження і перейти у наступ багатьма
напрямками. Під загрозою: Харківський, Сумський, Чернігівський
напрямки на півночі; Мелітопольський, Новокаховський, Херсонський — на півдні; десантно небезпечні південні Одеський, Миколаївський, Маріупольський напрямки.
Зі Сходом усе зрозуміло. До них
додається Придністровський «подразник».
— Чи будуть залучені війська
Республіки Білорусь для гіпотетичного удару по Україні?
— Не виключено. Крайній рік
«путінська підстилка» Лукашенко чітко визначився зі своїми
пріоритетами… Він та його оточення — відверті вороги України
та наших західних союзників. Тому
Путін може використати Лукашенка
як фактор провокації для подальшого розгортання широкомасштабного вторгнення.

На Волині від інсульту передчасно пішов із життя
молодий чоловік — не стало 32-річного Іллі Панасюка
(на фото), сина директорки Колківського вищого
професійного училища Людмили Панасюк

Фото із сайту segodnya.ua.

-Ч

Фото з фейсбук-сторінки Людмили ПАНАСЮК.

Лія ЛІС

умну звістку про
смерть сина вона
повідомила у фейсбуці. Людмила Панасюк
розповіла, що органи Іллі
пересадили п’ятьом дітям
і 49-річному багатодітному
батькові. «Іллюша завжди
спішив на допомогу, у цьому був сенс його життя. Весь
медичний персонал Київської клініки «Добробут»
проводжав нашого синочка
«Господь вибрав Іллю
спасителем».
коридором пошани на його
останній великий подвиг», — написала мама померлого.
Серце Іллі пересадили 49-річному чоловіку. Його органи
також врятують життя 5 діткам. «Синочок наш продовжує
робити добро, даруючи шанс на порятунок іншим. Господь
вибрав його спасителем. А ми пишаємось своїм героєм. Він
був і буде для нас прикладом людяності, безмежної доброти
і великої любові», — йдеться у дописі Людмили Панасюк.

С

Дмитро Ярош: «Ми вміємо бити загарбника, головне – мати народну єдність».

— Чи має Україна можливість
відбити натиск ворога?
— Так. Безумовно.
По-перше — не треба панікувати! Війна триває вже восьмий
рік, і Збройні сили України готові
до різних сценаріїв розвитку подій.

“

її величезними мінусами.
По-п’яте, за сім із гаком років
війни за Незалежність ми отримали неоціненний досвід, який дасть
змогу нам знищити стільки живої
сили противника та спалити стільки їх техніки, що це, врешті, викли-

По-перше — не треба панікувати! Війна триває вже
восьмий рік, і Збройні сили України готові до різних
сценаріїв розвитку подій. Головне — це єдність
українського народу. Геть розбрат!

Головне — це єдність українського
народу. Геть розбрат!
По-друге, потенціал резервістів,
добровольців, територіальної оборони далеко не залучений…
По-третє, ми маємо немалу
(хоча хотілося б набагато більшу)
підтримку наших союзників.
По-четверте, армія Ерефії —
це зліпок радянської армії зі всіма

че внутрішній революційний вибух
всередині РФ, що призведе, своєю
чергою, до самоліквідації Імперії.
— Що ви б сказали президенту Росії в цей загрозливий для
України час?
— Добро пожаловать в ад, товаріщ Путін…
Джерело: facebook-сторінка
Дмитра Яроша.

l ПРЯМА МОВА
Ярослав ГРИЦАК, відомий історик, про президентство
Володимира Зеленського:
Це фальстарт. Тому що воно не привело до ключових змін, і вже зараз
Зеленський веде себе, як Кучма під час першого терміну, – тобто, реставрує
таврує
систему, проти якої виступали перший і другий Майдани. Вибір українців
раїнців
на президентських виборах 2019 року неможливо списати на якісь похибки.
охибки.
Це результат запиту на зміни. Думаю, без Майдану не було б Зеленського.
нського.
Зрештою, як і Порошенка. Усе просто: Майдан пробудив надії на зміни.
іни.
Часто завищені, часом невиправдані, але ці надії не зникли. Те, що я
бачу з опитувань, розмов із колегами, – в українському суспільстві
не зникає запит на зміни, на відміну від російського.

«
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l ОТАКОЇ!

«Лесю» можна продати
за рекордні 100 тисяч:
у чому особливість купюри
Банкнота підписана Валерією Гонтаревою, яка очолювала
Національний банк України у 2014 році (на фото)
Фото із сайту unian.ua.

Микола ДЕНИСЮК

Ук р а ї н і
купюру номіналом
у 200 гривень
намагаються продати за 100 тисяч гривень. Такий лот з’явився
на одному з популярних торгов и х м а й д а нч и ків. Особливість
пропозиції в унікальному номері
банкноти зі збіСім сімок – справді фантастика!
гом сімох сімок:
ЦА7777777. Купюра з Лесею Українкою була випущена
у 2014-му Нацбанком, коли ним керувала Валерія Гонтарева.
До речі, в Україні на спеціальному сайті з продажу
рідкісних монет також продають за 100 тисяч і одногривневу монету 2006 року чеканки. Її унікальність
в… бракованості. Кажуть, що монета має якусь містичну силу. Все через те, що на куполі храму, зображеного на ній, видно обриси Шиви, що танцює (один
із головних богів в індуїзмі).

В
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l ЯК ТАК?

Фото із сайту eurosolidarity.org.
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l КРАЇНА «95 КВАРТАЛ»

Верховна Рада голосувала за…
памперси для Зеленського
І це не жарт: так із глави держави глузують деякі народні депутати
Фото із сайту suspilne.media.

«Європейська Солідарність» та її лідер Петро
Порошенко – чи не єдина політсила, яка системно і
наполегливо била на сполох у зв’язку із небаченою
досі ситуацією – грошовою заборгованістю держави
перед військовослужбовцями.

Ганьба, коли
сторож у магазині
заробляє більше,
ніж воїн
П’ятий Президент, лідер партії «Європейська
Солідарність» Петро Порошенко вимагає
підвищити зарплату нашим солдатам, яка
не мінялась три роки, а міністр оборони
України Олексій Резніков каже, що грошей
на це нема
Василь РОГУЦЬКИЙ

ьогодні в середньому солдат отримує 10 тисяч 200 гривень, а середня
мінімальна можливість заробляти —
14 300 грн, — сказав міністр. — Тому зараз моє
завдання як мінімум на 30% збільшити таку можливість. Для того, щоб це відбулося в наступному році,
потрібно плюс 18 мільярдів гривень. Їх, на жаль,
сьогодні в державному бюджеті немає», — пояснив Резніков.
Такою ситуацією обурені в партії «Європейська
Солідарність», яка вже давно вимагає збільшення
виплат військовослужбовцям. «Сторожем у супермаркеті можна заробити більше, ніж воїном, який
боронить країну, — каже лідер партії Петро Порошенко. — 14 жовтня обіцяли підвищення (зарплати. — Ред.). Три роки не підвищували. Саме зараз
час виконати зобов’язання. Вимагаємо це зробити
негайно».
Зазначимо, що, за словами народної депутатки
від «Європейської Солідарності» Ірини Геращенко,
цього року вперше з 2014-го військовим перестали
вчасно виплачувати компенсації за винайм житла,
речові, інші соціальні пільги. Заборгованість сягала
трьох мільярдів гривень.
Спочатку влада заперечувала це, але потім
була змушена визнати борг і починаючи з жовтня почала його погашати.

«С

Приєднуйтесь
до вайбер-групи
«Цікавої газети
на вихідні»!

Гео Лерос (ліворуч) – один із вже колишніх численних соратників Президента, хто посварився з ним
і став його непримиренним опонентом.

Василь КІТ

амство, матюки, хайп, поведінка
в стилі чи то гопників, чи то «простих хлопців» стали невід’ємною
частиною української політики після
приходу до влади Володимира Зеленського та «95 кварталу». Причому все
частіше жертвою такого стилю стає сам
його автор — чинний глава держави.
Так, цими днями у Верховній Раді народні депутати Гео Лерос (екс-«слуга»,
зараз позафракційний) та Олексій Гончаренко («Європейська Солідарність»)
влаштували своєрідне змагання із тролингу Президента.
Зокрема, Гончаренко виніс на голосування запит про те, щоб на тлі падіння
рівня довіри громадян України схвалити подарунок Зеленському у вигляді

Х

“

Цікаво, що серед тих,
кому сподобалася
ідея про підгузки для
Президента, виявились
два представники
фракції «Слуга народу»
Сергій Кузьміних і Сергій
Нагорняк.

«синтезатора для підтримки сценічних
навичок та підготовки другого випуску
широко відомого глядачам шоу «Брати
Цицько — гра без штанів». Своїм зверненням парламентарій, мабуть, вирішив
підколоти главу держави за один із но-

мерів «Вечірнього кварталу», у якому
Володимир Зеленський та Юрій Крапов
грали без рук на роялі. За ідею Олексія
Гончаренка було лише 8 народних обранців.
У свою чергу нардеп Лерос запропонував підтримати запит про «забезпечення Володимира Зеленського памперсами
на випадок нової акції протесту». Пропозиція набрала 10 голосів. Цікаво, що
серед тих, кому сподобалася ідея про
підгузки для Президента, виявились два
представники фракції «Слуга народу»
Сергій Кузьміних і Сергій Нагорняк. Проте невідомо, чи дійсно це їхня депутатська позиція, чи вони банально переплутали кнопки на пульті для голосування.
Що ж, ті, хто агітував голосувати
за Зеленського, – мовляв, «хоча б порегочемо», видно, знали, що казали…

l О ЧАСИ! О ЗВИЧАЇ!

Організатор вечірки на роковини Голодомору –
у лікарні
А Роман Славітіч, директор Будинку вчених у Львові,
де відбувалось гуляння, помер
Леонід ОЛІЙНИК

логер Олександр Заліско, який влаштував гучне святкування з елементами еротики з нагоди свого дня
народження 27 листопада, у День пам’яті жертв Голодоморів, потрапив у лікарню. Нібито йому знадобилась
крапельниця.
Нагадаємо, що на банкет приїхало багато відомих українських «розважальних» інстаграм-блогерів, яких називають
«мільйонниками», бо саме стільки молодих шанувальників
стежать за «зірками» у соцмережах і прислухаються до їхніх думок. Ведучим вечірки був Володимир Остапчук, який
оприлюднив фото з неї і цинічно підписав «Голодна туса».
Це викликало обурення та гнів у багатьох українців. Як наслідок — відомі компанії заявили, що припиняють рекламну

Б

співпрацю із блогерами, які брали участь в гулянці.
Тим часом скандалу не пережив 75-річний Роман Славітіч, директор Будинку вчених у Львові, де усе відбувалось.
Коли чоловік прийшов у Львівську міську раду, йому стало
погано, він знепритомнів і медики не змогли вже нічим допомогти.
Олександр Заліско опублікував у Instagram допис, у якому висловив співчуття родичам померлого. Блогер розплакався і сказав, що дуже співчуває сім’ї директора Будинку
вчених, але не винен у його смерті.
Опісля ж Заліску самому стало зле. Друзі повідомили, що
у нього почалися проблеми з тиском і нервовий зрив. Тим часом у соцмережах частина користувачів вважає, що блогер
щиро розкаявся та вже достатньо поплатився за помилку,
інші ж не повірили, що Олександру Заліску і справді погано.
У наші часи гаджетів існує цілий віртуальний світ,
в якому живе багато людей, особливо молоді та підлітків. І коли цей паралельний світ стикається з реальним,
то, трапляється, стаються ось такі трагедії…
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l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

l ОФІЦІЙНО

Через помилку відсидів
у в’язниці… 43 роки

Хочуть скасувати
перенесення на будні
деяких вихідних

5

Йдеться про два свята — 8 Березня та 1 Травня

«Не думав, що цей день настане»
Фото із сайту usa.one.

23 листопада у США випустили
на волю 62-літнього Кевіна
Стрікленда (на фото), якого
у 1978-му у віці 18 років
звинуватили у потрійному
вбивстві, але, як виявилося,
він його не скоював

Микола РИМАР

ро це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
Тобто, якщо ці свята припадуть на суботу або неділю,
то на найближчі будні вихідні переноситися не будуть.
«Це загальноєвропейська традиція і навіть у Радянському Союзі не було наступного дня вихідного», — зазначив очільник
Мінкульту.
Водночас Ткаченко наголосив, що це не стосуватиметься усіх
інших традиційних та офіційних свят. «Усі інші традиційні — Новий рік, Різдво, Пасха, Трійця — все залишається так, як і було,
тобто вихідні будуть переноситися на будні дні», — пояснив міністр і додав, що офіційно фінального документа щодо цього
ще немає. Але над ним працюють спільно Мінкульт та Інститут
національної пам’яті.

П

Василь КІТ

ДЕРЖАВА НЕ КОМПЕНСУВАЛА
НІ ЦЕНТА — КОШТИ
ЗБИРАЮТЬ ЛЮДИ
Влітку цього року прокурор
Джексон Пітерс Бейкер закликав
суд переглянути справу через неправдивість доказів. «Більшість
із нас чули вислів: «Несправедливість в одному ставить під загрозу
справедливість у всьому», — заявив він…
Стрікленд почув про своє
звільнення, коли в тюрмі дивився серіал по телевізору. Раптово
трансляцію перервав екстрений
випуск новин, в якому повідомлялося про рішення суду. «Не
думав, що цей день настане», —
каже чоловік зі сльозами на очах.
Зараз він пересувається у візку,
пережив кілька серцевих нападів

“

l ОТО ХАЛЕПА!
За підрахунками, близько третини всіх випадків помилкового засудження
стається через те, що свідки неправильно ідентифікували злочинців.

ОБМОВИЛА ПІД ТИСКОМ
СЛІДСТВА, А ПОТІМ БОРОЛАСЬ
ЗА ВИЗВОЛЕННЯ
Що ж сталось у далекому
1978 році, коли чоловік незаслужено
потрапив на грати? В Канзас-сіті під
час пограбування одного з будинків
банда застрелила трьох 20-річних
людей. Четвертій жертві, Синтії Дуг-

вила, що помилилась і обмовила Кевіна. Вона потім протягом багатьох десятиріч, аж до своєї смерті у 2015 році,
намагалась витягнути його з-за грат,
проте безуспішно. Але і її мати, сестра
та донька, а також друзі та колеги розповіли в суді про те, як Дуглас наполягала, що вибрала «не ту людину».

ДО РЕЧІ

Виявляється, що всі четверо американців,
які відсиділи за гратами понад 40 років
за злочини, яких не чинили, — чорношкірі.

і має підвищений тиск.
Однак закони такі, що від штату Міссурі Кевін Стрікленд не отримає ані цента компенсації. Тож
його адвокат звернувся до американців із закликом зібрати для
помилково засудженого кошти,
щоб він міг почати життя на волі.
Захисник каже, що поки державна система недосконала, долучитись до доброї справи мають самі
люди. І лише за три доби майже
30 тисяч небайдужих зібрали для
звільненого Кевіна понад мільйон
доларів!

лас, вдалося вижити (прикинулась
мертвою) і вона стала головним свідком. Дівчина повідомила поліції про
двох нападників, яких знала. Але під
тиском слідства вказала і на Кевіна
Стрікленда, який нібито був схожий
на одного з чотирьох злочинців —
мав таке ж волосся. Це неймовірно,
але суд не повірив двом бандитам,
які стверджували, що Стрікленд
не був учасником убивства, і в результаті двоє нападників отримали
по 10 років ув’язнення, а невинний
Кевін — аж 50!
Уже через рік дівчина-свідок зая-

Не виключено, що вся справа у кольорі шкіри невинно
засудженого Кевіна Стрікленда — він темний. Виявляється, що всі четверо американців,
які відсиділи за гратами понад
40 років за злочини, яких не чинили, — чорношкірі. Найдовше
серед них несправедливість
терпів Вілберт Джонс, який відсидів 46 років за звинуваченням
у серійних зґвалтуваннях, яких
не вчиняв.
Лише торік у США 129 вироків визнали помилковими.
Загалом у національному реєстрі реабілітацій зафіксовано
аж 2551 таку справу, коли невинні люди відбували покарання.
Деякі з них померли у в’язниці
й були реабілітовані посмертно.

Вона звільнилася з клініки, назвавши те, що сталося,
«людською та технічною помилкою»
Сергій ВИШЕНЬКА

Австрії 43-річна хірургиня ампутувала літньому пацієнтові здорову ногу, за це її оштрафували на 7,7 тисячі євро.
До лікарні міста Фрайштадт в Австрії поступив 82-літній
чоловік, йому була потрібна ампутація ноги. Але лікарка з якоїсь причини відрізала не ту кінцівку. Правоохоронним органам
про помилку стало відомо через кілька днів, на той час пацієнт
уже помер.
Після цього хірургиня не просто звільнилася з клініки, а переїхала в інше місто. Суд визнав її винною у справі про недбалість — жінці виписали штраф та зобов’язали виплатити вдові
пацієнта компенсацію.

В

l НЕ ТІЛЬКИ КОМІЧНА, АЛЕ Й КОСМІЧНА ДЕРЖАВА

Зможемо літати на Місяць:
Україна співпрацюватиме
з NASA
Українці відповідатимуть за подачу кисню для землян, які
поселяться на супутнику Землі
Антон БАМБУЛА

l ПРЯМА МОВА
Олексій ПАНИЧ, філософ, про «боротьбу з олігархами»:

«

Лікарка випадково ампутувала
пацієнту здорову ногу

У протистоянні Зеленського з олігархами я бажаю обмеженого успіху
обом сторонам. Я не вважаю, що для України добре мати слабку державу, яка всіляко «прогинається» під інтереси кількох олігархів. Я також не
думаю, що для України добре мати авторитарну владу, яка «нагинає»
олігархів так, як Путін «нагинає» російський великий бізнес. Це не «боротьба з олігархами», а бутафорія і профанація. Шкода, що на зустрічі з
Президентом ніхто з журналістів не поставив йому просте запитання:
«Ну добре, Ахметов олігарх, а «Україна» – олігархічний канал. Пане Президенте, а що ви думаєте про Коломойського? Він олігарх? А його канал
«1+1» олігархічний?». З насолодою послухав би, як Зеленський ухиляється
від прямої відповіді.

»

иїв планує долучитися до міжнародної програми з повернення людини на супутник Землі. Про це заявив керівник Державного космічного агентства Володимир
Тафтай. «Ми — підписанти програми «Артеміда». І я абсолютно
впевнений, що будемо безпосереднім учасником процесу», —
сказав Тафтай. Він наголосив, що у космічній галузі Україна має
дуже потужний потенціал, «доведений десятиліттями створення ракетної техніки». «Ми маємо суттєві напрацювання. Зокрема, у КБ «Південне» є концепти, здатні допомогти побудові
Місячного поселення, створенню відповідних енергосистем
та систем життєдіяльності, подачі кисню тощо», — зазначив
Володимир Тафтай.

К
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l ВІД ЧОГО ХОЛОНЕ КРОВ
ударив Злату так, що у неї тріснула барабанна перетинка й вона перестала
чути. У голосовому повідомленні просила господиню оселі нікому не розповідати про це. А ще сказала, що сильно
болить голова. Втім, це не завадило їй
спуститися в магазин по фарш на нові
котлети для чоловіка…
Уночі Злати не стало. Вона померла від крововиливу в мозок сама в ліжку. Лілія розповіла, що сестра сильно
скрутила простирадло — очевидно,
від болю, обличчя було все синє. Коли
тіло Злати забирали з моргу, працівники похоронного бюро в місті Форлі
сказали, що такого понівеченого тіла
не бачили ще ніколи.
Лікарі зауважили: вчасний виклик
«швидкої» врятував би жінці життя.
Вранці ж Олександр замість того, щоб
звернутися до медиків та поліції, повіз
дитину до школи, а коли повернувся,
то подзвонив у похоронне бюро. Працівники ритуальної установи, побачивши закривавлене тіло, самі викликали
копів.
Чоловік спочатку виступав у справі як свідок, а потім йому оголосили
підозру. Українець устиг втекти. Через
те, що він не з’являвся на допити, Інтерпол оголосив його в міжнародний
розшук.
22 жовтня 2021 року в місті Форлі
відбулося третє слухання цієї справи.
Суддя визнав винним Олександра Загарюка та присудив йому 16 років тюрми, а також компенсацію — сто тисяч
євро дитині, яку він покинув, і шістдесят тисяч — матері як потерпілій стороні. Душогуба на суді не було — він
у розшуку, його родичів також. Наразі
невідомо, чи подали вони на апеляцію.
Протягом 30 днів вирок має набути
чинності.
За матеріалами видання
«Молодий Буковинець»
та Суспільного.

Вбивство українки в Італії: такого
понівеченого тіла в похоронному бюро
ще не бачили
Фото із сайту forlitoday.it.

Закінчення. Початок на с. 1
Олена БОРИСОВА

Ч

Трагічна загибель нашої землячки вразила італійців. Активісти вимагали справедливого покарання
для чоловіка-душогуба.

“

ПОМИРАЛА ВІД БОЛЮ, АЛЕ ПРОСИЛА
ГОСПОДИНЮ ОСЕЛІ НІКОМУ
НЕ РОЗПОВІДАТИ ПРО ЦЕ…
Трагедія сталася у день річниці,
коли пара повінчалася. Того дня Сашко
попросив її посмажити котлет і зварити супу. Удосвіта дружина приготувала їсти і пішла на роботу, а чоловікові
сказала після сніданку поставити все
в холодильник. Він того не зробив. Їжа
зіпсувалася. Ввечері це розлютило
Олександра. Коли прийшов додому, він

Душогуба на суді не було — він у розшуку,
його родичів також.
для себе і дитини та сховала у власниці
квартири, яку винаймала. Мала намір
розлучитися, але не встигла…

полягаючи, що дитина повинна рости
з батьком. Казав: якщо через неї сяде,
то коли вийде — поріже її, маму та се-

Фото із сайту polissia.net.

Василь Козак
усе знає
про гриби

Цікава

с. 11

ГА ЗЕТА

на вихідні

14-літню породіллю розлучили
із сином — а вона знайшла
його через 52 роки

l ГЕРОЯМ СЛАВА!

«Росія не пошкодувала грошей
на спецоперацію з ліквідації
нашого Михалича»

Цікава

+

Читанка

ГАЗЕТА

на вихідні

ДЛЯ ВСІХ

Зазнавши поразки
на президентських
виборах 1991-го, сказав:
«Програв не я.
Програла Україна»

+
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l БОЛИТЬ!

Фото із сайту inspired.com.ua.

Фото зі сторінки facebook.com/igorvovk.
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Ікона
«Невипивана
Чаша» спасає від
напасті пияцтва

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ
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Ціна договірна

l НЕЙМОВІРНО!
Фото із сайту zorya.org.ua.

Фото із сайту suspilne.media.

р Д

»

Із такими словами ми звернулися
до читачів у 2019 році.

Маленький німець
Рей запам’ятав
свою служницю
з Волині і розшукав
її через пів століття
98-літня Домініка Залуська
(на фото), найстаріша
жителька села Бузаки КаміньКаширського району, в роки
війни служила наймичкою
в «Германії», а зі здобуттям
Україною незалежності

«Давати 7 років тюрми за те, що я заліз на будівлю і пофарбував на ній зірку — повна маячня», — каже Mustang Wanted.

Павло Ушивець розмалював
червону зірку в Москві
у синьо-жовтий колір
Київський руфер Mustang Wanted підкорив безліч глядачів
своїми трюками на шаленій висоті без жодної страховки. У
соцмережах за ним стежать тисячі користувачів, але одна його
витівка шокувала не тільки фоловерів, а й… президентів. Вранці
20 серпня 2014–го український зірвиголова ледь не довів Москву
до інфаркту: хлопець у розпал боїв на Донбасі розфарбував зірку
сталінської висотки на Котельницькій набережній у блакитний
колір, а на шпилі повісив український прапор
Закінчення на с. 6

Авто, в якому перебував Максим Шаповал, замінували зарядом,
що не залишав людині шансів вижити.

27 червня 2017 року внаслідок зухвалого терористичного
акту, спланованого кремлівськими спецслужбами, в центрі
Києва трагічно загинув командир спецрезерву Головного
управління розвідки Міністерства оборони полковник Максим
Шаповал. Автомобіль, в якому він їхав, підірвали близько
8:15 у Солом’янському районі столиці. Вибух був такої сили, що
уламки авто розлетілися на десятки метрів, двоє випадкових
перехожих отримали осколкові поранення. Шаповал помер
на місці. У 38–річного полковника залишилися дружина і двоє
маленьких дітей…

Закінчення на с. 3

Дитина часто
бігає в туалет:
у чому причина
і що робити?

У 2010-му його також внесли до Книги рекордів
Гіннесса як найвищого жителя США, де він
мешкав із 1989 року
Василь КІТ

с. 7
Фото із сайту youtube.com.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Сумують разом з нами і в Америці,
бо втратили такого богатиря.

Перед смертю попросив «Київський» торт:
помер найвищий українець
Ігор Вовковинський

ріст 38-річного Ігоря становив 234,5 сантиметра. Про смерть повідомила його мама Світлана.
«Ігор помер 20 серпня о 22:17 в лікарні від хвороби серця. Я і його старший брат Олег були з ним

З

“

Зріст 38-річного Ігоря становив
234,5 сантиметра.

до кінця. Його остання вечеря складалася зі шматка
«Київського» торта і «Фанти». За кілька годин до смерті
його провідали Олегова дружина Алла і дітки. Ігор був
радий їх бачити, і хоч говорити йому було важко, пробував пожартувати над його племінником Андрієм,
чи вивчив той українську мову за місяць в Україні»,
– написала вона.

Закінчення на с. 5

Український
письменник
врятував
від розстрілу
Вінстона Черчилля
с. 6 »

«У бабусі в животі повзають павуки!» — коли мама 5-річної Віки вкотре чула
такі слова від дитини, то знову починала дратуватись і просила малу «нічого не
вигадувати». А та дивувалась: «Я не вигадую, мамо. Бачу, як всередині у людей
ллється кров, повзають павуки, лежать якісь камінчики. А ти хіба не бачиш?»

«Я 20 років грався зі своєю породою, щоб
б вона була
б
не агресивна».

Мама була його найближчою людиною.

І мед дають,
і не кусають!

Три хати за вечерю:
турист-німець зробив царський
подарунок волинській селянці

Фото із сайту kp.ua.

Пасічник із Житомирщини вивів «спокійну» породу бджіл

олодимир Орашкевич, який мешкає у селі Великі Низгірці на Бердичівщині, розводить «божих комах», які не жалять людей. Чоловік каже, що любов до бджільництва у нього з дитинства, адже
його батько теж був пасічником. Першу власну пасіку Володимир завів
ще у 16 років. Вона налічувала 12–15 вуликів. Нині Орашкевич має пів
сотні бджолиних сімей, породу яких вивів самотужки

В

с.3

Закінчення на с. 11

»

Як мер Львова відзначив
20-річчя подружнього
життя на Поліссі

«Змій Горинич» із Київщини погубив 13 душ
До Анатолія Тимофєєва в Україні востаннє застовували смертну кару с. 2, 5

»

Читайте про це на с. 4

»

НОМЕРИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907, 0967731037, 0668247160

с. 3

»

»

Тетяна зарізала
чоловіка і поїхала
в Єгипет до коханця

Український «Білл Гейтс» у 12 років
почав торгувати, а в 16 —
заробив перший мільйон
Серед фанатів ігор у світі, певне, немає жодного, хто б
не рубався у «Сталкера». Її створила компанія киянина
Сергія Григоровича (на фото), яку він зареєстрував
ще в 16-річному віці. Однак слава до нього прийшла
після створення гри «Козаки: Європейські війни»

Фото із сайту tsn.ua.

«Як з козла
молока»:
Ніна Матвієнко
розійшлася
з чоловіком після
50 років шлюбу
Фото із сайту instagram.com/tonya_matvienko.

Після 864 днів у лікарні, перенесених близько 200 операцій найзаповітнішою мрією Турії Пітт було відчути щастя
материнства.
Очевидці стверджують, що кров, яка текла із ран,
віддавала квітковим ароматом.

l ЗНАЙ НАШИХ!

А потім доля поміняла
їх ролями
с. 11

НОМЕРИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

Святий отець Піо: «Молитва є найкращою зброєю, яку ми маємо».

Закінчення на с.6

l УНІКАЛЬНА КРАЇНА

050 994 9907, 0967731037, 0668247160

Цей італійський
монах вважається
найзагадковішим святим
ХХ сторіччя. Адже умів
не тільки «бачити серця»,
зчитуючи на сповіді життя
людини, як книгу, а й
мав дари передбачення і
біолокації – міг одночасно
перебувати у кількох
місцях. Більше того:
після смерті тіло отця Піо
(світське ім’я Франческо
Форджоне, 1887–1968)
залишилося нетлінним –
уже 53 рік

»

Фотоколаж із сайту uain.pres.

Ця маленька дівчинка на фото
чекає на Тата і Маму. Може,
це будете ви?
с. 16

Що ще може допомогти — читайте на с. 7

Фото із сайту turiapitt.com.

«Горіла, вижила —
ховалась, соромилась
і прославилась», —
історія сильної матері,
тіло якої обпалене
на 65%

Рани на долонях отця Піo
кровоточили 50 років

Сьогодні багато людей страждають
від алкоголізму, наркоманії, згубного
потягу до азартних ігор, роблячи
нещасними своїх близьких. Дехто
намагається боротися з залежністю,
але сучасна медицина часто
виявляється не в силах їм зарадити

Жінка-рентген бачить
внутрішні органи в кольорі
«Нема такого дня, шоб я їх не згадала.
Добрі люди, то й добре згадати».

(передплата – 3 грн)

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

с. 3

«Мій дар — як електрика», — усміхається
Вікторія Чабаненко.

Знайти ключик
до серця Злати
просто — треба лише
взяти її на руки

№1 (1) Ціна 4 грн

Перехрестився –
і хвороба відступила!

l СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ

volyn.com.ua

«Найстрашніша жінка світу»?
Але кохана і щаслива!

Фото із сайту molytva.at.ua.

Фото з особистого архіву родини БУРЯКОВСЬКИХ.

n Хочу бути Маминим Сонцем!

Місячник

ДЛЯ ВСІХ

№11 Ціна договірна

ТАК
не КОХАВ

Читанка

Вчитаймося в мудрі слова В’ячеслава Чорновола

n Хочу бути Маминим Сонцем!

передплатні індекси:
86771, 60305, 86772
(для читачів Волинської
області), 60779
(для читачів інших областей).

ніхто

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

l ДИВА ВІРИ

ТАК
не КОХАВ
volyn.com.ua

ІС ТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

Фото із сайту ukraine.segodnya.ua.

В’ячеслав Чорновіл

с. 6

Фото і сайту obozrevatel.com.
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l ЗНАЙ НАШИХ!

l СЕРЦЕ, ВІДДАНЕ УКРАЇНІ

ніхто

Фото із сайту credo.pro.

n Несподіваний поворот

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

ДЛЯ ВСІХ

передплатні індекси:
97847, 86772
(для читачів Волинської області),
60313
(для читачів Рівненської області),
60780
(для читачів інших областей).

Історію з Рівного колись
відзніме Голлівуд

с. 12, 8

Фото із сайту tsn.ua.
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на вих ідні

Читанка

Фото із сайту stalker.fandom.com.
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ГА З Е ТА

Фото із сайту tserkovna-maysternya.com.ua.

Чи можна Прокурор-криміналіст Анатолій СОЛОВ’ЮК:
їсти заражену «Убивця-ґвалтівник
15 років передавав
раком
картоплю?с. 5 мені «привіти» з тюрми» с. 13

Цікава

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Місячник

передплатні індекси:
30000, 60306, 60305, 86772
(для читачів
Волинської області),
97847
(для читачів
Рівненської області),
61136 (для читачів інших
областей).

Тижневик

Тижневик

З нами – дуже цікаво!

»

Сільський
музикант,
овдовівши,
став для
сина і татом,
і мамою
Зворушлива історія — на с. 10 – 11

с. 3–5

Фото Катерини ЗУБЧУК.

стру. Такі знущання Злата терпіла десять років, а потім наважилася переїхати до мами. Зібрала лиш необхідні речі

під час відеозв’язку синці на її обличчі.
Вона розповіла дівчатам, що чоловік їй
погрожував, не давав розлучення, на-

Фото із сайту pixabay.com.

оловік працював на виноградниках, Злата встигала і хатню
роботу виконувати, і підпрацьовувати в наймах. Невдовзі сім’я
поповнилася — у них народився син
Максим. Усе мало би бути добре. Але
з’ясувалося, що Олександр страждав
від ігрової залежності: робив ставки
на футбольні матчі, програвав чималі
гроші і мав великі борги. Згодом рідні
Злати запідозрили, що чоловік піднімає
на неї руку: то гематоми на тілі, то зуба
немає, то волоссям прикривала на обличчі синці та подряпини.
— Сашко все програвав, а потрібно було платити за оренду житла,
купувати їжу, одягатися, платити за садок. Злата була вимушена працювати
на трьох роботах, аби їх не вигнали
з квартири. Те, що чоловік її б’є, ретельно приховувала. Хоч сусіди розповідали, що часто чули крики в будинку, плач Злати і дитини. Не раз вона
з сином на руках змушена була тікати
з дому, — розповіла сестра загиблої
Лілія Вакарюк.
Мама Злати, яка також працювала
в Італії, допомагала їй грошима, щоб
донька мала змогу заплатити за садок,
а пізніше за школу.
Якось українка поділилася своєю
бідою з подругами, бо вони помітили

Подробиці — на с. 8

Чому одні в ліжку —
вічно голодні, інші —
завжди холодні

Делікатна тема — на с. 6 – 7

А якщо Ви передплатите разом із «Цікавою газетою на вихідні» чи місячниками «Так ніхто не кохав» і «Читанка для всіх» ще й
газету «Волинь-нова» на 2022 рік, матимете шанс виграти ТИСЯЧУ гривень – розіграш відбуватиметься ЩОТИЖНЯ.

www.volyn.com.ua
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l БОЛЮЧА ТЕМА

l НАШІ ДІТИ

12-річного хлопчика з Дубна, в якого
обгоріло 90% тіла, рятує в США «дядько Гена»

У малюка «ніжки
колесом». Що робити?

Фото Галини ІЛЬЇНОЇ.

Закінчення. Початок на с. 1

Дехто з цього приводу дуже тривожиться, а
дехто, особливо якщо йдеться про батьків
хлопчиків, зовсім не переймається,
мовляв, для чоловіків то не гандж. Однак
О-подібна форма ніг (варусна деформація
нижніх кінцівок) у 3–річних дітей — привід
звернутися до ортопеда

Оксана КРАВЧЕНКО

а лише на переліт у США хлопчика з мамою потрібно було зібрати
80 тисяч доларів, причому в найкоротший термін. Як завжди у таких випадках, вся надія була на небайдужих
людей. І такі знайшлися. 24 листопада
амбулаторний спецборт із Німеччини
вилетів із пасажирами з Рівненського
аеропорту, щоб наступного дня приземлитися в Америці.
Журналістка видання «Телеграф» зателефонувала Геннадію Фузайлову. Він зазначив, що робити прогнози щодо лікування
хлопчика поки що не може — замало часу
юний пацієнт провів у американській клініці. Стан Тараса вкрай тяжкий, він перебуває на штучній вентиляції легень, було
проведено першу операцію. «І, швидше за
все, його стан через тиждень, через місяць
буде таким же, бо у нього важкі опіки. Він
отримав серйозну поєднану травму, пов’язану з електричним ударом, термічним ураженням, вибуховою хвилею та падінням з

Марія КАЩУК

Т

“

Тарас отримав серйозну
поєднану травму, пов’язану
з електричним ударом,
термічним ураженням,
вибуховою хвилею та
падінням з висоти.

висоти», — пояснив лікар.
Геннадій Фузайлов сам не міг повірити,
що Тараса так швидко вдасться доправити
у США. «Усе змогли організувати за 8 днів!
Це нереально за такий короткий термін
відпрацювати логістику з компанією з перевезення. Адже кожна країна виставляє
свої умови, а літак дорогою в Бостон зупинявся в Німеччині, Ісландії та в Канаді. В період епідемії коронавірусу все вирішувати
складніше, ніж було раніше».
Важливо й те, що документи і візи дитині та мамі були готові всього за два дні, а
необхідну суму на рахунок авіаперевізника
лікарю вдалося переказати за 4 доби. При
цьому половину коштів зібрали в Україні.
«Приватний літак для одного хворого
— це з розряду фантастики! Ну хто собі
таке може дозволити? Олігархи? А особливо — у період ковіду, коли піднято ціни
на авіапальне, коли кожна країна змінює

игнуті ніжки у новонароджених — особливість,
пов’язана з їхнім внутрішньоутробним розвитком.
Вона характерна до тих пір, поки достатньо зміцніють зв’язки і м’язи, завданням яких є підтримка скелета.
Зазвичай незначна кривизна кінцівок є варіантом норми
для немовлят.
Але якщо йдеться про старших малюків, то на форму
ніжок слід звертати увагу, щоб запобігти відчуттю втоми, болю і тяжкості при ходьбі, деформації скелета тощо.
Проконсультуватися з лікарем необхідно також, якщо
ступні занадто вивернуті всередину, помічаєте зовнішню
відмінність між ними.
Спричинити патологію може рахіт, який є небезпечним захворюванням, що призводить до ураження нижніх кінцівок. Він розвивається через недостатню кількість
вітаміну Д. А ось відомий педіатр Комаровський стверджує, що причиною можуть бути і захворювання нирок,
які призводять до погіршеного засвоєння організмом
мінералів.
Деякі батьки поспішають навчити малюків сидіти
до шести місяців, а ходити — до однорічного віку, коли
вони ще не готові до значних фізичних навантажень.
Це спричиняє негативний вплив на опорно–руховий
апарат. Будь–яка дія дитини повинна бути самостійною.
Зайва вага у крихіток також є перешкодою для освоєння
важливих навичок, бо виникає додатковий тиск на нерозвинену кісткову систему, наслідком чого може бути
її деформація.
Іноді О-подібні ноги пов’язані з генетикою, така особливість передається дитині спадковим шляхом. А деколи «винне» неправильно підібране взуття.
Аби уникнути клишоногості, важливо стежити, щоб
дитина отримувала з їжею необхідні вітаміни і мінерали.
Проводьте водні процедури, які допоможуть зняти підвищений тонус м’язів. Для підготовки до ходьби слід масажувати дитині гомілки, стопи.
У лікуванні патології використовуються фізіотерапія;
спеціальні пристосування у вигляді ортопедичних супінаторів, коректорів, устілок; масаж, лікувальна фізкультура. Рекомендують такий комплекс вправ:
Чергування ходьби на носочках і п’ятах не менше
2 хвилин.
Ходьба з опорою лише на зовнішній бік стоп, потім
на внутрішній — не більше 2 хвилин на кожному.
Дитина сидить на стільці, руки знаходяться на талії,
ноги дістають підлоги. Пальчики слід тягнути вгору, потім
згинати вниз. Вправа виконується не менше 2 хвилин.
Сидячи на стільці, малюк по черзі обтирає однією
ногою іншу знизу догори. Кожною треба виконати не
менше 6 рухів.
Дитина сидить на стільчику. Пальчиками нижніх
кінцівок потрібно захопити невеличкий предмет на підлозі й тримати його кілька секунд.
Сидячи, качати ніжками палицю, м’ячик, назад–
вперед, з одного боку — в інший. Необхідно стежити,
щоб була задіяна вся стопа.
Фахівці Волинського центру ортопедії, артрології та
травматології констатують, що не всі батьки надають лікуванню цієї патології належного значення. Наслідком є
швидка втомлюваність при ходьбі, порушення постави.
Може турбувати біль у спині, що поширюється на інші
ділянки тіла. З часом у людини розвивається руйнування
колінного або кульшового суглобів. На ранніх стадіях захворювання проводять оперативні втручання, які дають
змогу зберегти орган. При значних ураженнях суглобів
рекомендовано протезування. Тож краще запобігти таким ускладненням.

В

Професор Геннадій Фузайлов колись емігрував у США із СРСР, але родом він із країни дитинства.

умови зупинки літака. Дуже важко було
набрати екіпаж, щоб летіти в Україну, тому
що це «червона» зона. Але нам вдалося!»
— не стримував емоцій Геннадій Фузайлов,
схвально відгукуючись про народного депутата Марію Іонову, яка «розрулювала»
проблеми, пов’язані з перельотом, мовним
бар’єром, посадкою літака…

ЛІКАР, ЯКИЙ «ВОСКРЕСИВ» НАСТЮ
ОВЧАР
У 2005 році всі медіа розповідали історію п’ятирічної дівчинки, яка врятувала
молодшу сестру під час пожежі й отримала
опіки майже 80% шкіри. Настя Овчар була
першою українською пацієнткою лікаря
Фузайлова в Shriners Hospitals. Всі витрати на лікування, а це близько мільйона
доларів, госпіталь узяв на себе. І дівчинка
вижила, виросла справжньою красунею,
хоча їй довелося перенести багато болю і
страждань.
З того часу Геннадій Фузайлов та його
колеги змогли допомогти ще 60 нашим
дітям, які постраждали від важких опіків.
Нині ж в Україні «епідемія» електротравм.
Практично щомісяця повідомляють про
трагедії, які стаються з підлітками, що заради селфі на даху вагона страждають від
ударів струму.
За словами лікаря, Тарас Семенюк —
його 9–й пацієнт із електротравмою. «І це
одні з найважчих хворих, з якими ми раніше
не стикалися. Цей наш досвід пов’язаний
лише з лікуванням українських дітей, тому
що в Америці електротравм у неповнолітніх немає. Опіки вогнем та окропом — це
одна справа, а тут інший механізм пошкоджень. Тут дитина потрапила в електричну

дугу і перша згубна дія — надвисока температура. При цьому йдеться не тільки про
поверхневе ушкодження, а ураження всієї
товщини тіла. Окрім опіку, є ще травми від
вибухової хвилі, від падіння з висоти», —
розповів професор Фузайлов.
Щоб покращити фізіологічний стан тяжкого пацієнта, його вводять у штучний сон.
Так планується вчинити і з Тарасом, про що
вже попередили його маму. Сам хлопчик
дуже сподобався доктору Фузайлову. «Я
всім розповідаю, як він намагався зі мною
англійською говорити. Казав: «Дядьку Гена,
я мріяв поїхати в Америку, але не сподівався летіти сюди на своєму літаку». Уявляєте,
він ще жартує! З почуттям гумору пацан», —
з усмішкою переповідав лікар журналісту.
Геннадія Фузайлова дуже непокоїть, що
в Україні багато таких потерпілих. За його
словами, американські тінейджери шукають різні пригоди, але на потяги не лазять.
Необхідно більше говорити з дітьми про
небезпеку. Адже опікові травми та шрами
залишаються з людиною якщо не назавжди,
то на десятиліття. Лікар, який докладає сил
та засобів, щоб рятувати таких пацієнтів та
поліпшувати якість їхнього життя після опіків, коли шкіра перетворюється на суцільні
рубці, нагадує про важливість профілактики таких трагедій.
Коли готувався цей матеріал, стало відомо про нову біду: 1 грудня у місті Буча Київської області до реанімації доставили 16–річного хлопця з опіками 80% тіла. Щоб скоротити шлях, юнак вирішив перелізти через вагон
поїзда, але зачепився курткою за електричні
дроти, отримав удар струмом та впав на землю. Отже, знову сльози, біль, горе…
За матеріалами видання «Телеграф».

l ФАКТИ
У Держбюджеті на 2022-й рік передбачено
виділення 300 млн грн на закупівлю дорогих
препаратів, зокрема для лікування спінальної
м’язової атрофії (СМА). Це рідкісне захворювання,
яке в середньому щороку діагностують
у 35 українців. За так званий «укол життя»,
який може зупинити тяжкий розвиток недуги, треба
викласти восьмизначну суму.

Глобальний центр дослідження з наркотиків і алкоголю
провів традиційне щорічне опитування щодо вживання
спиртного у 22 країнах світу. Як виявилося, найбільш
питущою нацією у 2021 році були австралійці. Там громадяни
дозволяють собі посидіти з випивкою щонайменше двічі на
тиждень. Друге місце у цьому рейтингу зайняла Данія, третє
— Фінляндія. Звичайно, картина не зовсім об’єктивна, адже
дослідження не проводили в пострадянських країнах.
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Велика сторінка для Пані
l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ

Газета НА ВИХІДНІ»

«Найпривабливіша річ, характерна для жінки,
ки, –
це впевненість у собі».
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l КЛУМБА НА ПІДВІКОННІ

Знімаємо стрес за допомогою …хобі

Аспідистра виживе навіть у лінивих
Фото із сайту silikon-mag.com.ua.

Плетіння спицями чи гачком,
вишивання, шиття чи щось
інше — такі заняття вже
давно зарекомендували себе
як потужні антидепресанти.
Тож радимо дізнатися більше
про користь рукоділля для
ментального здоров’я людини

Це одна з найвитриваліших
йвитриваліших кімнатних
р
рослин, яку люблять квітникарі.
вують для декорування
Її використовують
приміщень з недостатньою
освітленістю і мінливим
ним режимом
температурним
З кореневища
ища
цієї трав’янистоїї рослини виростають
ть шкірясті
блискучі темно-зелені
зел
елені листки
(схожі на листя конвалії),
онвал
алії),
вони мають витягнуту
ягнутуу
ланцетну форму
му і довгі
гі

1. РУКОДІЛЛЯ — ЦЕ РІЗНОВИД
АКТИВНОЇ МЕДИТАЦІЇ
Руки зайняті, але розум вільний:
повторення монотонних дій є ключовим компонентом розслаблення,
оскільки воно зосереджує нас на поставленому завданні і відволікає від
важких думок. Такий вид відпочинку
не порівняти з переглядом телевізійних новин чи прокручуванням стрічок
у соцмережах, які просто переповнені
стресовою інформацією!

“

Згубними для аспідистри
є прямі сонячні промені
(вони обпалюють листя)
та надмірний полив.

2. РОБОТА РУКАМИ ПОКРАЩУЄ
КОНЦЕНТРАЦІЮ
Потім цю навичку можна застосувати до всіх сфер життя, що дасть змогу ігнорувати безглузді та невідповідні
думки. Крім того, вміння фокусуватися на головному допомагає зберігати
здоров’я мозку та покращити пам’ять.

го, що можна знайти під рукою. Досить
часто це носить креативний характер
і допомагає вирватися з традиційних
методів мислення та вирішення проблем.

4. ПІДВИЩИТЬСЯ САМООЦІНКА
3. ВИ НАВЧИТЕСЯ
ІМПРОВІЗУВАТИ
Творча робота — це завжди імпровізація (ви починаєте якийсь рукодільний проєкт, але не знаєте, яким
буде кінцевий результат). Така діяльність пов’язана з виготовленням або
виконанням чогось, не запланованого
заздалегідь, і з використанням всьо-

Чим довше практикуватимете
ваше хобі, тим кращими будуть навички і результат. Відчуття гарно виконаної роботи викликає зростання
в організмі кількості дофаміну (нейромедіатора хорошого самопочуття).
А головне — підвищить вашу самооцінку: це усвідомлення того, що ваші
руки можуть створити щось не тільки

красиве, а й корисне! Звісно, це вплине і на інші сфери вашого життя, зокрема: станете більш наполегливо
відстоювати свої потреби і думки;
будете впевненими у своїй здатності
приймати рішення; навчитеся будувати безпечні та чесні стосунки тощо.

5. У ВАС З’ЯВИТЬСЯ ВІДЧУТТЯ
ВИКОНАНОГО ЗАВДАННЯ
Найкраще в творчому хобі —
це ваша радість від результату своєї
роботи. Адже навіть невеликі досягнення — це будівельні блоки, які дають змогу сформувати відчуття успіху.
Джерело: tviysvit.com.ua.

білку. А ось з кольорової натуральної
ральної
шкіри — хлібним м’якушем чи очищеним
ищеним
бензином.
Замшеві можна випрати у теплій
мильній воді, одягнувши на руки,
и, а потім ретельно прополоскати. Післяя цього

“

Сушать рукавички
в прохолодному місці,
ці,
оскільки від тепла
вони стають твердими
ми
і втрачають міцність.
ь.

їх слід акуратно витерти рушником,
ком,
зняти з рук, розправити і викласти
асти
на рушник. Краще усередину напхати
хати
трохи чистого паперу чи натягнути
ти їх
на спеціальну колодку. Сушать рукаукавички в прохолодному місці, оскільки
ьки
від тепла вони стають твердими і втратрачають міцність. Коли висохнуть, знову
нову
одягають на руки і чистять щіткою.
ю.

рості клейончасті використостовуються для недовгої прогуогулянки. Вони мають одноразові
зові
липучки і резинки, а всередині них
міститься целюлоза з адсорбентом.
том.
В удосконалених моделях більшее адсорбуючої речовини і передбачено
чено
«пояс безпеки» та спеціальний захист
хист
від повторного контакту із сечею. У таких малятам спокійно спиться вночі.
очі.
Чи відомо вам, що підгузки буваувають хлопчачі і дівчачі? Відрізняються
ться
вони розташуванням поглинаючоїї речовини. У моделях для хлопчиків вона
розміщена ближче до живота, дляя дівчаток — у центральній частині. Однак популярніші універсальні моделі,
делі,
в яких поглинаючий шар розподіледілений по всій зоні всотування.
Зверніть увагу на застібки. Звичайчайні клейкі «липучки» не зручні — якщо
кщо
на них капне олійка, вони псуються.
ться.
Багаторазові застібки надійніші. Якщо
кщо
після застосування підгузків на сід-

П

Фото із сайту garne.com.ua.

Я

І малюкам комфортно, і батькам без клопотів
Мами вже не уявляють свого
життя без цього предмета
дитячої гігієни. Але одноразові
підгузки в Україні з’явилися
не так уже й давно, хоча були
запатентовані майже пів
століття тому в США

Старі рукавички стануть як нові
к бути зі зморщеними і жорсткими? Протріть їх чистою ганчіркою,
змоченою в касторовій олії, — через кілька годин вони стануть еластичними і блискучими.
Щоб розтягнути тісні шкіряні рукавички, загорніть їх на 2–3 години у вологу
ганчірку (рушник), потім надягніть на руки
і так досушіть.
Для миття шкіряних можна використати шампунь для волосся чи ланолінове
мило, вони сприяють відновленню маслянистості шкіри.
Кілька крапель оливкової олії, доданих при ополіскуванні рукавичок із замші чи свинячої шкіри, зроблять їх м’якшими.
Шкіряні рукавички рекомендується
чистити фланеллю, змоченою в збитому

l МАМАМ НА ЗАМІТКУ
ницях маляти з’явилися запалення,
прищики (а на інших частинах тіла їх
немає), треба відмовитися від продукції цього виробника. Причиною дерматиту може бути погане поглинання, індивідуальна непереносимість
зволожувального
лосьйонуу чи крему,
у
р у
яким вони просочені.
Мами часто
цік авлятьс я,
які підгузки
найкращі.
Щоб вибрати ті, котрі
найбільш
підходять
вашій дитині,
купіть кілька
видів і виберіть кращий. Для
цього розправте
памперс і подивіться на світло. Що
більше адсорбента,
то краще всмоктуватиметься рідина.
Переконайтеся, що наповнювач ніби «увігнутий» там, де прилягатиме
до ніжок маляти. Зверніть увагу, чи не заважатимуть дитині резин-

ки, які перешкоджають протіканню.
Внутрішня і зовнішня поверхні мають
бути м’якими. «Дихаюча» виготовляється з целюлози та поліпропілену.
Чим більше останнього, тим гірший
підгузок. Але найголовніший тестувальник — дитина.
Якщо
д
щ у памперсі
р
навіть найбільш відомої фірми вона
почуватиметься недобре, вередуватиме, то це означає, що від
нього слід відмовитися і шукати більш прийнятний
варіант.
Зберігати підгузки треба в сухому
прохолодному
п охолодному міспр
ці,
ц , а не на кухні чи
ці
у ванній. Там великі перепади
температури
і вологості
повітря.

Фото із сайту nektarnik.com.ua.
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l ВАЖЛИВО ЗНАТИ

Чому з’являються задирки і як із ними боротися
Це проблема, яку краще не залишати
без уваги. Простий надрив шкіри
біля нігтів може почати кровоточити,
а при потраплянні в рану інфекції
швидко перетвориться на нарив

Фото із сайту images11.cosmopolitan.ru.

У ЧОМУ КОРІНЬ ПРОБЛЕМИ?
Вплив хімічних речовин. Мийні засоби сушать шкіру, вона стає жорсткою, нігті
ламаються, кутикула грубшає, на ній виникають мікротріщини, що перетворюються
на задирки. Використовуючи гумові рукавички під час прибирання, ви уникнете цих
неприємностей.
Неякісний манікюр або його відсутність. Механічне пошкодження шкіри при
неправильних діях майстра може спричинити цю проблему. Такі ж наслідки має
і брак догляду за руками.
Звичка гризти нігті. Це не лише негарно, а й шкідливо: з’являються задирки
і серйозні запалення, які їх супроводжують.
Захворювання шкіри. Іноді вони зумовлені різними розладами в організмі
через нестачу вітамінів, захворювання внутрішніх органів. Розпізнати таку причину
може лише лікар.

ЯК ЗАПОБІГТИ?
Найкращий метод подолання будьякої проблеми — вчасна профілактика.
Але якщо задирки все-таки з’явилися, є
багато засобів, що допоможуть швидко їх
позбутися.

ВАННОЧКИ — ЕФЕКТИВНИЙ
ДОМАШНІЙ ЗАСІБ
Після ванночок із підігрітої оливкової
олії руки стають м’якими. Олію краще на-

грівати на водяній бані. Дуже корисні профілактичні гарячі ванночки з морською
сіллю і додаванням ефірних олій лимона
або бергамота. Використання соди для таких процедур — екстрений захід: руки розпарюють, щипчики обробляють перекисом водню й обережно (тягнути у жодному разі не можна) зрізають задирки. Грубу
шкіру біля нігтя, якщо на ній немає надривів, можна просто відшліфувати пилочкою.

КРЕМИ ДЛЯ РУК
Нанесіть пом’якшувальний крем для
рук і нігтів на пальці і легкими масажними рухами втирайте до повного всмоктування. Здійснюючи такий щоденний догляд, змащуючи руки захисним кремом
перед прибиранням і поживним після,
можна зробити їх м’якими й доглянутими
і назавжди забути про задирки.

ХАРЧУВАННЯ
МАСКА З КАЛАНХОЕ ЧИ АЛОЕ
Вимийте листки цих рослин і подрібніть
їх на кашку. Суміш нанесіть на місця появи
ранок, обмотайте плівкою, зверху одягніть
бавовняні рукавички і залиште на ніч. Після
кількох застосувань шкіра стане м’якою й
еластичною, а задирки зникнуть, адже алое
має протизапальні, бактерицидні і ранозагоювальні властивості.
Р

l КОРИСНІ ПОРАДИ
Що робити, коли вони
забруднилися чи не налазять
на руку? Прислухайтеся до наших
порад, і ваші старі рукавички
прослужать ще довго

черешки. Також є ряб
ряболисті
яболисті види: листки покриті креемовими смугами,
білими
и, біли
ими
м або жовтими плямами.
Малопривабливіі рожеві квіти
кв у формі зірочок, з’являються близько
о від землі. Цвіте
Цвіте аспідистра рідко
і, як правило, на початку літа.
Догляд за нею
Рослина
ю не складний. Рос
ослина відносно спокійно переноситьь протяги і сухе повітря.
пові
вітр
т я. Її розміщують
у півтіні або приміщенні
міщенні з розсіяним світлом.
сві
в тлом. У теплу

пору
ру можна виносити
вин
на вулицю. Оптимальна
темперама
аль
л на тем
тура для
д ля
л неї влітку — 20–22
20–222 градуси.
гра
нижче
Взимку — не ниж
жч 12.
весняно-літній пеУ весняно-літні
регулярно
ріод аспідистру регул
місяць підполивають. Раз на місяц
живлюють
живл
в юють рідким добривом,
добр
додають
поливу.
яке дода
дають у воду для по
періодично
обприскують і обЛистя період
дич
и но обприскуют
мивають. Восени
и і взимку підгодівлю
підго
припиняютьь і поливають більш
помірно.
пересаджуАспідиструу перес
роки.
ють кожні два-три
и ро
р
ки Для
ґрунтову
цього беруть ґрунтов
ву суміш
дернової земіз рівних частин дерново
лі, компосту, перегною і піску.
горщики
Використовують великі гор
і діжки. Пересаджування рослина
рос
переносить дуже погано.
кореневиРозмножують її діленням коре
розсадща. Роблять це навесні. Частинки ро
жують
розміж
жу
ють у живильний субстрат і р
щують
підтримуючи
щ
щу
ють у затіненому місці, підтрим
Згубними
температуру на рівні 15ºС. Згуб
промені
для аспідистри є прямі сонячні пр
надмірний
(вони обпалюють листя) та надм
полив.
agronomist.in.ua.
Джерело: agronomist.

www.volyn.com.ua
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В раціоні обов’язкові продукти, які містять вітамін А (ретинол), адже він сприяє
відновленню шкіри і запобігає її сухості.
Його багато у моркві, печінці, яєчних жовтках. Можна вживати вітамін А у вигляді
олійного розчину. Противникам синтетичних вітамінів варто щодня випивати по
2 ст. л. риб’ячого жиру.
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l НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

Коли дитина грає
в «лякалку»

Найбагатша людина

«Пише вам дідусь
онучки Соломійки. Їй
три роки і вісім місяців.
Час від часу вона лякає
мене. «Делегує» мені
свій страх»
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

ан Олександр, який
надіслав нам листа,
відгукнувся на один із
матеріалів про те, як батьки
мають реагувати на лякалки
своїх дітей. Головним чином
ішлося, що образи Кощія,
сучасної бабки Гренні, які
дитина створила в уяві, безпечніші для неї за майже все,
намальоване дорослими у
фільмах, комп’ютерних іграх,
мультиках і часто навіть в ілюстраціях до казок. Дописувач
повертає це питання трохи
іншим боком: описує, що
малеча дуже тішиться, коли
лякає дідуся, а він удає перестрашеного. Пан Олександр
цілком слушно міркує і про
відомі страхи для дорослих,
описані Лесею Українкою, –
про Того, що греблі рве, Того,
що в скалі сидить, Водяника
й Русалку. Порівнює це із великим «гаджетним» асортиментом лякалок і робить висновок: «Переможе той, кого
ми пустимо до дітей і підтримаємо роз’ясненням». Певно,
йдеться про таку перемогу,
коли у малечі не завмиратиме серденько при згадці про
тривожне невідоме.
Таки правда, наші хлопчики
й дівчатка, буває, випробовують

П

безстрашність своїх рідних. Відбувається це наче у грі. «Мам, а
ти боїшся бабки Гренні?» – питав
мене якось син, а потім вискакував з-під ковдри у темній
кімнаті, аби перевірити, як витримаю випробування, і, певно
ж, засвоїти якийсь новий досвід.
Принаймні так я це потрактувала. Якщо малі про це «граються»
і питають, значить їх ця тема хвилює, вони збирають дані. Можна порозпитувати, якщо бачите,
що у дитини надто негативні
емоції. Але гра – це однозначно
гарний метод опанування таких
нюансів. Пригадую, як мій син у
4 роки благав старшу сестричку лякати його злючою бабкою
Гренні, а коли вона вдало входила в роль – плакав і втікав. Тоді
я стримувала її, присварювала,
що перегнула палицю і вимагала покинути таку «дурну» гру.
Він трохи підріс, організував
гру, коли уже вони удвох лякали
мене, направду наче поділився
страхом, побавився ним – і тепер цей образ для нього є кумедним. Підсумовуючи, скажу,
що бачу сенс і користь у таких підіграваннях дитині. А загалом не
раз помічала: чим довше батьки
(дідусі й бабусі) збережуть звичку дивитися на світ під різними
кутами, тим ліпші будуть взаємини з дітьми.
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».

l ДАВНО ПОРА!

«Застаріла на 20 років»: шкільну
програму з інформатики
збираються змінити
Робоча група, яка займатиметься модернізацією
предмету, вже створена

www.volyn.com.ua

Батько тоді нас залишив, а мама ще з декрету не вийшла. Я добре
пам’ятаю той день: прийшла зі школи, а в хаті є тільки суп. Але
то лиш назва. У каструльці плавало кілька дрібно нарізаних
картоплин. Останніх. Більше нічого і не було. Ні круп, ні моркви,
ні олійки. Про хліб ми уже давно забули
Фото із сайту inlviv.in.ua.

Анна КОРОЛЬОВА

ам’ятаю, як же я тоді хотіла їсти.
Щойно повернувшись зі школи, випила ту юшку й встала з-за
столу така ж голодна, як і сідала. Мама
у кімнаті годувала меншу сестричку. Тій
було три місяці. З нею було трохи легше. Пам’ятаю маму, яка сиділа і плакала.
Я розуміла причину її сліз, тому нічого
не запитувала. Потрібно було щось
робити, але що? Мені ж лиш 10 тоді виповнилось.
Узявши навіщось торбу для продуктів, я вийшла з дому. Дала собі слово, що
не повернусь без продуктів. От просто
не повернусь. Пішла на ринок. Ховаючи очі, підходила до прилавків і просила
хоч трошки хліба. Досі пам’ятаю ті від- «Навіть уявити лячно, що було б, якби я тоді пішла іншою дорогою або якби
чуття. Не дай Боже нікому. Ніколи!
тоді вона не покликала мене».
Але люди були глухі до моїх слів.
Дехто навіть казав, що наряд до мене того так смачно не їла. Бабуся дивилась уже на більшу поміняла — у мене сім’я.
Бабуся Катя для нас уже давно стала
викличе. Я йшла геть, але підходила на нас, втираючи сльози, і лиш примоврідною. Навіть уявити лячно, що було б,
до іншого продавця. Уже коли я геть ляла:
— Хороші мої. Їжте, їжте. Тепер усе якби я тоді пішла іншою дорогою або
зневірилась і йшла додому з понурою
буде добре. Виживемо, прорвемось якби тоді вона не покликала мене.
головою, мене покликала старенька:
І знаєте що? Бабуня ж моя бідна жін— Доню, купи кропу до супчику. і не таке переживали. Ми все зможемо,
ка, по суті, була. Старенька глиняна хата,
мої хороші.
Всього три гривні пучечок.
А потім почались дива. Бабуся Катя клаптик городу, з якого і жила. Але для
Я тоді як розплакалась:
— Бабусю-ю-ю-ю. Я б його і так з’ї- забрала нас із міста до себе в село. нас у той момент вона стала найбагатла. У нас у хаті ні крихти хліба немає. Квартиру ми здавати почали. У бабу- шою людиною на світі. Вона сама, нічоУ мене сестричка малесенька, а мама ні — старенька хатина на дві кімнати го, по суті, не маючи, змогла врятувати
і одна величезна піч. А ще й у неї були трьох людей, подарувати нам надію,
не працює.
Дивно, але та старенька, ледь корівка, свинка і курочки. Я дивилась дати упевненість у завтрашньому дні.
Зараз вони з мамою квіти розуставши зі свого стільчика, взяла свій на все це великими здивованими очивізочок і командним голосом наказала
вести її до нас додому. Я знала, що так
не можна, але тоді чомусь взяла і приБабусю-ю-ю-ю. Я б і так цей кріп з’їла. У нас у хаті ні крихти
вела ту бабусю у наш дім.
Пам’ятаю, як вони довго розмовляхліба немає. У мене сестричка малесенька, а мама
ли з мамою. Чула, що схлипували і плане працює.
кали обоє. А потім бабуня Катя вийшла
на кухню і попросила мене допомогти ма міської дитини, а бабуня учила мене водять і продають. У них там ціле
їй. Пам’ятаю ту її сумку на тачці- «крав- всьому. Я з радістю доїла корівку і году- цвітуче царство — з усіх сіл з’їжджачучці». Тоді вона здалась мені чарівною вала поросятко, дуже любила ручних ються до них за красою. Моя ненька її кличе не інакше як «мамуся»,
скринею, з якої та виймала такі потрібні бабусиних курочок.
Тато так і не повернувся. Не знаю, а та її «донечкою». Вона не любить
нам продукти.
І картопля, і морква, і сир домашній, де він зараз, але нас це і не цікавить. згадувати, як ми з’явились в її житті,
і кріп, і петрушка, кілька кабачків і буря- Мама і досі живе з бабунею у селі. лиш каже, що для неї ми стали подачок. Ми тоді зварили супу і картоплі Ту квартиру ми продали і купили дві рунком Всевишнього, адже інакше
пюре. Я ніколи в житті до того і після менші для нас із сестрою. Хоча я свою вона б вікувала на самоті.

П

“

Лія ЛІС

іністр цифрової трансформації Михайло Федоров спільно з Міністерством освіти і науки України ініціювали зміну шкільної програми з інформатики. Предмет повинен
відповідати вмінням сучасних дітей, а не забирати у них інтерес
до технологій через програму, яка застаріла років на 20, наголосив Федоров.
Він також підкреслив, що цифрова грамотність сьогодні —
життєво необхідна річ, і вчити правильно користуватися технологіями важливо з дитинства, зокрема у школах на уроках інформатики, і робити це потрібно якісно.
Хороша справа, лиш би довели її до кінця.

М

l ПРЯМА МОВА
ВАРФОЛОМІЙ, Вселенський Патріарх, про Російську православну
церкву:

«

Мрія наших братів росіян – бути володарями Православ’я. Та цього ніколи
коли не
станеться, тому що канони Православної церкви та дії церкви протягом
м сто
століть віддали першість Константинополю. Константинополь завжди будее першою Церквою у системі Православних церков, а сестринська Російська церква
рква
буде п’ятою… Наші російські брати кажуть, що стався розкол у лоні Право-слав’я (через надання Україні Томоса. – Ред.). Нема розколу. Якщо є розкол,
вони зробили його, розірвавши спілкування з чотирма Церквами (ті, які вже
визнали ПЦУ. – Ред.).

»

«ЦІКАВА
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l ЗНАЙ НАШИХ!

«Кругленький» хлопчик-плаксій у 19 років
став чемпіоном світу з боксу серед дорослих

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат світу з боксу
2021 року, що в кінці жовтня — на початку листопада
відбувся у столиці Сербії місті Белграді, можна було б сміливо назвати
провальним для України. З 13 українців (наша команда була представлена в усіх вагових категоріях) —
12 завершили турнір у перших раундах і не зуміли пробитися навіть
до чвертьфіналів…
Тринадцятим у цій «компанії
невдах» був Юрій Захарєєв із Білгород-Дністровського району Одещини,
який виступав у першій середній вазі
(до 71 кг). І ось саме цей 19-річний хлопака (та й 19 йому «стукнуло» зовсім
недавно — 19 вересня) показав світові, що то є боксерська Україна і чим
пахне козацький кулачище!
Стартував наш Юрко в 1/32 фіналу (11 із 13 українців цей раунд взагалі пропускали, починаючи турнір
з 1/16), заввиграшки віддухопеливши Махмуда Саїда із Сомалі — 5:0!
В 1/16 український боксер просто
не помітив англійця Мохаммеда Акбара — знову розгромна перемога
із рахунком 5:0! В 1/8 Юрась Захарєєв
скривдив на десять років старшого від
себе іспанця Юбу Сіссохо — рахунок
ви вгадаєте з першого разу (звісно,
знову 5:0!). Найскладніше українцю
було на стадії чвертьфіналу (де він, нагадаємо, лишився єдиним представником нашої команди) — перемогу
в казаха Асланбека Шимбергенова
довелося буквально вигризати — 3:2!
У півфіналі наш козарлюга дав лупня

Ч

Чемпіона світу з боксу Юрія Захарєєва у маленькому українському селі
зумів виховати тренер-ентузіаст Ігор Юрескул.

“

Йому не можна відпочивати. Потрібно, щоб він
постійно рухався і йшов уперед!

азербайджанцю Сархану Алієву — 5:0!
У фіналі ж нашому співвітчизнику
довелося битися з 28-річним Вадимом Мусаєвим, представником ФБР
(грізна американська спецслужба тут
ні до чого, просто боксери з країни
— «скаженої бензоколонки» з її маніакальним кремлівським покидьком
виступали під олімпійським прапором і вивіскою Федерації боксу Росії).
І треба сказати, що Юрій Захарєєв

того московитського «ФБР-івця» відфебеерив по повній програмі — 5:0!
На церемонії нагородження уродженець Махачкали — а разом з ним і вся
делегація з країни-окупантки — похнюпивши носи мусили спостерігати,
як у височінь белградської «Штарк
Арени» під звуки українського Славня гордо здіймається синьо-жовтий
Прапор!
Нагадаємо, що востаннє укра-

ІСТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

ніхто

№12 Ціна договірна

ТАК
не КОХАВ

Фото

Фото із сайту sport.ua.

їнець ставав чемпіоном світу
ще 2017 року — тоді «золото» ЧС
у німецькому Гамбурзі виборов
Олександр Хижняк, майбутній прикро-срібний призер олімпійського
Токіо-2020. Давніші ж золоті звитяги
українців на ЧС датовані ще 2011 роком. Тоді, нагадаємо, наші в азербайджанському Баку просто порвали
на шмаття боксерський світ, посівши
перше загальнокомандне місце відразу з чотирма золотими медалями
(Василь Ломаченко, Тарас Шелестюк,
Євген Хитров, Олександр Усик).
Можна впевнено говорити, що
феномена Юрія Захарєєва не було
б, якби не Ігор Юрескул — тренер
боксерської секції у селі Андріївка
Білгород-Дністровського району
Одещини. Повернувшись з армії, цей
чоловік пішов працювати в охоронну
фірму. Але швидко зрозумів, що йому
того мало — і започаткував у рідному
селі з населенням близько 1000 осіб…
боксерську секцію. Тренуватися доводилося у непристосованому підвальному приміщенні. Але що то перепони, коли є бажання!
— У нас в селі немає кінотеатру,
немає дискотеки. Раніше були тренування з футболу, які проводили мої
батько та дядько, — говорить Ігор
Юрескул. — Згодом багато людей поїхали з Андріївки, і жодних інших гуртків, окрім боксу, не лишилося. Хлопці
займалися, і прийшли такі результати.
Важливо, що і в мене, і в них горіли очі.

volyn.com.ua
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У номердар
кален рік
на 2022

Для світу він — Зізу,
для дружини — Яз

Фото із сайту insider.com.

А все через вперту маму, яка хотіла зробити із сина
«справжнього чоловіка», а також завдяки тренеру-ентузіасту,
який започаткував і «тягнув» у маленькому селі на Одещині
боксерську секцію

Якби у нас не горіли очі, нічого б цього
не було.
Як згадує Ігор Юрескул, Юрчик Захарєєв прийшов у секцію «маленьким
і кругленьким». І на перших тренуваннях… постійно плакав. Тренер віддає
належне мамі майбутнього чемпіона світу, яка щодня вперто тягнула
за руку свого плаксія на тренування,
сподіваючись вигартувати з нього
«справжнього чоловіка». Як зізнається Юрескул, мама досі є психологом
та основним мотиватором його тепер
уже суперзіркового вихованця.
До речі, Ігоря Юрескула ще зовсім
недавно нещадно критикували. Адже
влітку він ухвалив рішення готувати
тоді ще 18-літнього Захарєєва до участі у вересневому Чемпіонаті України
серед дорослих. Мовляв, та куди ж
тому шмаркачу з досвідченими дядьками тягатися — хай молоко на губах
спершу хоч трохи обсохне! Захарєєв
гучно утер носа усім тим скептикам,
здобувши золото Чемпіонату України!
А за два місяці змусив говорити про
себе увесь боксерський світ, ставши
наймолодшим українцем, який виграв
Чемпіонат світу серед дорослих!
— Усі мої суперники були старшими та досвідченішими за мене. Деякі
були і фізично сильнішими, — каже
Юрій Захарєєв. — Але ж бокс — це аж
ніяк не одна лиш сила. Ми з тренером
були швидшими та спритнішими, і
саме це нам допомогло.
Як зізнається Ігор Юрескул, плакати свого вихованця він відучив давним-давно (хоча несправедливості
на турнірах різного рівня їм насправді
довелося побачити — о-го-го!). Проте
в Юрка таки залишилася одна особливість, каже тренер: «Йому не можна
відпочивати. Потрібно, щоб він постійно рухався і йшов уперед!».

Чи справді знаменитий
футболіст і тренер в усьому
слухається свою Веронік (обоє
на фото), яка подарувала йому
4 синів, і взагалі, який він у
сім’ї — розповідає українка,
яка працювала в домі зірки
футболу
с. 16

l СМАЧНОГО!

Де зустрів своє
кохання засновник
Facebook
Марк Цукерберг?

Фото із сайту ukr.net.

В українців може з’явитися
нове свято — День борщу

ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК
Тут і слів не треба — все передають емоції.

У Верховній Раді України вже зареєстровано відповідний проєкт
постанови

Фото із сайту gettyimages.com.

Наречена, яка понад 10 років
прикута до інвалідного візка,
пішла до вівтаря своїми ногами
Її коханий був вражений до сліз

Іронія долі
на сучасний лад

екст документа на сайті парламенту наразі ще не оприлюднено. Але раніше один
з авторів законопроєкту, народний
депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин на своїй сторінці у Facebook
зазначив: «У нашій відповідальності — доносити всьому світу, що

Т

борщ — то наше, українське. А також у наших правах офіційно затвердити борщ як візитівку багатезної української кухні».
«День українського борщу має
стати фантастичним святом, коли
українці би влаштовували фестивалі нашої кухні, готували страву вдома та навіть влаштовували
змагання на найсмачніший борщ.

Не віддамо москалям страву №1!

Це — підтримка українського духу
та популяризація чогось винятково
українського. Зрештою, один із тих
туристичних магнітів, які нам так
необхідні», — підсумував депутат.
Згода! Тим паче, що москалі
хочуть назвати борщ своєю культурною спадщиною.

60-річний гінеколог
«лікував» пацієнток
«цілющим сексом»
с. 12

Фото із сайту youtube.com.

с. 8–9

Василина СМЕТАНА

с. 10—11

Новорічна ніч
— час чудес
і разючих змін,
які можуть
повернути
життя
на 180 градусів
с. 24—25

Передплата —
7 гривень на місяць!

У номері
також:
Делікатна
тема: «Він
шаленіє від
запаху мого
тіла…»
 З якого
боку ліжка
повинна спати
дружина,
щоб у хату
прийшло
щастя
 Історія до
сліз: «Мамо,
чому ви мене не
любили?»
 Суперові
рецепти
страв для
новорічного
столу

ПОНЕДІЛОК , 13 ГРУДНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

13 — 19 грудня

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

l ЗІРКОВЕ ЖИТТЯ

«З тобою я думаю про дітей»: «Холостячка»
Злата Огнєвіч вибрала собі чоловіка

Фото із сайту showbiz.fakty.ua.

У фінальному випуску шоу «Холостячка» на СТБ 3 грудня
співачка сказала «так» вже двічі раніше одруженому
підприємцеві з Києва Андрію Задворному (обоє на фото)
и потрібна мені, ти важлива, ти — причина мого щастя. Поряд з тобою я думаю про дітей, про будинок,
про сім’ю, — гаряче освідчувався Андрій Задворний.
— Я хочу, щоб ти стала моєю… Я кохаю тебе. Виходь за мене».

«Т

«Наші стосунки з тобою, як гірки. Я довго думала, чи зможу стати щасливою поруч із тобою, і сумнівів було багато… Не кожна закоханість може перерости в кохання. Ми обоє це знаємо. Але моя
закоханість переросла… Я люблю тебе. Я кажу тобі «так». Я готова
створити з тобою сім’ю», — відповіла Злата.

Не кожна закоханість може перерости
в кохання. Ми обоє це знаємо. Але моя
закоханість переросла… Я люблю тебе.

Її обранцеві Андрію Задворному 31 рік, чоловік уже двічі був
одружений, має 6–літню доньку. Навчався у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Він — підприємець,
запустив власне виробництво дерев’яних іграшок для дітей. Серед
його хобі — подорожі.
Зазначимо, що у фінальному випуску «Холостячки» Злата Огнєвіч була на побаченні з трьома чоловіками — Андрієм Задворним,
бізнесменом Дмитром Шевченком і психологом Романом Свечкоренком. Останній покинув проєкт ще до фінальної церемонії. Злата
попрощалася з ним, оскільки не захотіла будувати стосунки з одруженим чоловіком.

УКРАЇНА

«Я кажу тобі «так». Я готова створити з тобою сім’ю».

ДО РЕЧІ
Багато глядачів передачі після фіналу накинулись на
Злату із критикою через такий її вибір, адже бачили її у парі
із Шевченком, який, до слова, покинув проєкт зі сльозами на
очах. Огнєвіч здивувалась такій кількості негативних відгуків. «Ось ці всі коментарі від абсолютно незнайомих людей мене глибоко дивують. Наприклад, у мене немає звички
писати гидоту незнайомим людям — навіщо? Я люблю свою
енергію спрямовувати в інший бік», — написала Огнєвіч. Вона
подякувала хейтерам за те, що знайшли для неї час, завелися
і «випустили ракету» в коментарях. «Усе, що ви бачите в мені
— це не моє, це ваше. Моє — це те, що я бачу у вас», — по–філософськи підсумувала вона.

ВІВТОРОК, 14 ГРУДНЯ
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, 21:10 Т/с «Різниця у віці»
21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Твій вечір»
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подій
дня»
23:55 Х/ф «РОМАН З КАМЕНЕМ»

ІНТЕР
05.00 «Телемагазин» 05.30,
22.05 «Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 «Корисна програма» 12.25
Х/ф «ДВОЄ - ЦЕ ЗАНАДТО»
14.50, 15.50 «Речдок» 16.30
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
02.05 «Подробиці» 21.00 «Речдок.
Велика справа» 23.50 Х/ф
«СУТИЧКА» 02.35 Т/с «Два серця»

08:05 «Орел і решка»
10:00 Т/с «Надприродне»
12:40 «Суперінтуїція»
14:40 Х/ф «ПЕРЕВАГА»
17:00 «Хто зверху?» 12+
19:00 «Екси» 16+
21:00 Х/ф «12 ДРУЗІВ ОУШЕНА»
23:40 Х/ф «МИСТЕЦТВО
ОБМАНУ»

СТБ

МЕГА

05:20 Т/с «Коли ми вдома»
05:40 Т/с «Комісар Рекс»
08:30, 11:50 «МастерШеф
Професіонали» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
12:05, 14:50 Т/с «Сліпа»
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «СуперМама» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Любов з
ароматом кави»

06.55, 03.50 Правила виживання
07.55 Страх у твоєму домі
08.55 Місця сили
09.55, 01.40 Речовий доказ
11.05, 21.50 У пошуках інновацій
12.05 Війна всередині нас
13.05 Божевільний світ
14.00 Неймовірні винаходи
15.00, 04.55 Сіяя: з нами у дику
природу
16.00 Дикі тварини
17.00, 23.40 НАСА: нез’ясоване
18.00, 00.40 Фантастичні історії
18.55 Легендарні замки
Закарпаття
19.50 Дике виживання
20.50 Апокаліпсис. Перша світова
війна
22.40 Арктика з Брюсом Перрі
02.50 Таємниці дефіциту

06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10, 20:20 Громадянська
оборона
11:05, 13:25 Х/ф «МОРДЕКАЙ»
13:50, 16:15 Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Дільничний з ДВРЗ - 2»
21:20 Т/с «Пес-6»
22:35 Т/с «Пес-2»
23:40 Т/с «Закляті друзі»

УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною

06:00, 08:00 «Kids time»
06:05 М/ф «Ральф - руйнівник»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:00 Мисливці за дивами
10:00 Агенти справедливості
12+
14:10, 15:30, 17:00 Т/с
«Дитячий охоронець»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Я заберу твою
сім’ю»
23:10 Т/с «Ніколи не буває
пізно»

СТБ
06:05 Т/с «Комісар Рекс»
08:55, 11:50 «МастерШеф
Професіонали» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
«Вікна-Новини»

12:00, 14:50 Т/с «Сліпа»
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «СуперМама» 12+
20:15, 22:50 Т/с «З чистого
листа»

20.55 Апокаліпсис. Перша
світова війна
22.40 Арктика з Брюсом Перрі
02.50 Доктор Хайм
05.55 Містична Україна

ICTV

К-1

06:25, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:10 Факти
09:10, 19:20 Надзвичайні
новини
10:05 Громадянська оборона
10:15, 13:25 Х/ф
«ПОЛЮВАННЯ НА
ЗЛОДІЇВ»
13:50, 16:15 Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Дільничний з
ДВРЗ - 2»
20:10 Хто хоче стати
мільйонером? Ігрове
шоу
21:30 Т/с «Пес-6»
22:50 Свобода слова

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Ух ти show»
08:45, 18:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
09:40 «Орел і Решка. Навколо
світу»
10:35 «Орел і Решка.
Морський сезон»
11:30, 21:00 «Інше життя»
12:30 Х/ф «НА ІНШОМУ
КІНЦІ ДРОТУ»
14:30 Т/с «Беверлі Хілс 90210»
20:10 «Мам, я роблю бізнес!»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
23:40 Х/ф «СЕКСОГОЛІК»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 «Kids time»
06:05 «Мультфільм»
06:15 М/ф «Том і Джеррі:
Робін Гуд та Мишасміхотунка»
07:20 «Орел і решка»
09:30 Т/с «Надприродне»
12:15 Х/ф «ЗНАКИ»
14:40 Х/ф «ЗОРЯНИЙ
ДЕСАНТ»
17:00 «Хто зверху?» 12+
19:00 «Пекельна кухня»
21:00 Х/ф «11 ДРУЗІВ
ОУШЕНА»
23:35 Х/ф «ЗАКЛЯТІ
ШАХРАЇ»

МЕГА
07.20, 03.50 Правила
виживання
08.15 Страх у твоєму домі
09.10 Місця сили
10.10, 01.40 Речовий доказ
11.20, 21.50 У пошуках
інновацій
12.15 Війна всередині нас
13.15 Божевільний світ
14.10 Неймовірні винаходи
15.10, 04.55 Сіяя: з нами у
дику природу
16.10 Дикі тварини
17.10, 23.40 НАСА:
нез’ясоване
18.05, 00.40 Фантастичні
історії
19.00 Брама часу
19.55 Дике виживання

2+2
06:00 «Джедаі 2020»
06:20 Т/с «Козирне місце»
10:05 Х/ф «ТРИВОЖНИЙ
ВИКЛИК»
11:55 Х/ф «ПРИЗНАЧЕННЯ»
13:50 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Гроші 2021»
20:20 Т/с «Опер за
викликом-5»
22:10 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 19:20 Топ-матч
06:10 Гронінген - Феєнорд.
Чемпіонат Нідерландів
08:10 Колос - Минай.
Чемпіонат України 10:00
«Великий футбол» 11:40
Антальяспор - Трабзонспор.
Чемпіонат Туреччини 13:20
Аякс - АЗ Алкмаар. Чемпіонат
Нідерландів 15:00, 19:00,
22:30 Футбол NEWS 15:20
Чорноморець - Металіст 1925
Чемпіонат України 17:10
Атлетіку Мінейру - Атлетіко
Паранаенсі. Фінал. Кубок
Бразилії 19:30 Олександрія
- Шахтар. Чемпіонат України
21:20 «EXTRA TIME» 22:15
Yellow 22:50 Портленд Тімберс
- Нью-Йорк Сіті. Фінал. MLS
CUP

СЕРЕДА, 15 ГРУДНЯ

07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:00 Мисливці за дивами
10:00 Агенти справедливості 12+
14:10, 15:30, 17:00 Т/с «Дитячий
охоронець»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Я заберу твою сім’ю»
23:10 Т/с «Ніколи не буває пізно»

ICTV

ІНТЕР
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, 04.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
12.25 Х/ф «КОХАННЯ
ЧАКЛУНКИ» 14.35 «Речдок»
16.05 «Чекай на мене. Україна»
20.00, 01.50 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Велика справа»
23.50 Х/ф «ВІТРЯНА РІКА»
02.20 Т/с «Два серця» 04.45
«Мультфільм»

Лія ЛІС

“

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, 21:10 Т/с «Різниця
у віці»
21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Твій вечір»
23:45 «ТСН: 10 вражаючих
подій дня»
23:55 Х/ф «1+1»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Ух ти show»
08:50 Т/с «Дикий ангел»
09:40 «Мам, я роблю бізнес!»
10:35 «Орел і Решка. Морський
сезон»
11:30, 18:00 «Орел і Решка.

Перезавантаження»
13:30, 21:00 «Інше життя»
14:30 Т/с «Беверлі Хілс 90210»
20:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 «Джедаі 2020»
06:20 Т/с «CSI: Місце злочину»
08:10 Х/ф «МАРСІАНІН»
11:05 Т/с «Ангели»
12:55 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Джедаі 2021»
20:25 Т/с «Опер за викликом-5»
22:20 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»

1+1
05:30 «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, 21:10 Т/с «Різниця у віці»
21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Твій вечір»
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подій
дня»
23:55 Х/ф «ПЕРЛИНА НІЛУ»

ФУТБОЛ-1

ІНТЕР

06:00 Аякс - АЗ Алкмаар.
Чемпіонат Нідерландів 07:45,
21:30 Передмова до 2-го раунду.
Кубок Італії 08:15 Газіантеп Фенербахче. Чемпіонат Туреччини
10:00, 15:00, 19:00, 22:45 Футбол
NEWS 10:20 Олександрія - Шахтар.
Чемпіонат України 12:10 «Великий
футбол» 13:50, 23:55 Топ-матч
14:05 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру 15:20, 19:20 Yellow
15:30 Львів - Ворскла. Чемпіонат
України 17:20 «EXTRA TIME» 18:15
Чемпіонат Туреччини. Огляд туру.
Прем’єра 19:30 Портленд Тімберс
- Нью-Йорк Сіті. Фінал. MLS CUP
21:55 LIVE. Дженоа - Салернітана.
Кубок Італії

05.00 «Телемагазин» 05.30,
22.00 «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 «ІНСТРУКЦІЇ НЕ
ДОДАЮТЬСЯ» 14.50, 15.50
«Речдок» 16.30 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00, 03.50
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 «Речдок.
Велика справа» 23.45 Х/ф «ДЕНЬ
ПРАЦІ» 01.55 Подробиці 02.25
Х/ф «ЕГОЇСТ» 04.40 «Мультфільм»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною

07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:00 Мисливці за дивами
10:00 Агенти справедливості 12+
14:10, 15:30, 17:00 Т/с «Дитячий
охоронець»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Я заберу твою сім’ю»
23:10 Т/с «Я не вірю»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:05 Т/с «Комісар Рекс»
09:05, 11:50 «МастерШеф
Професіонали» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
12:05, 14:50 Т/с «Сліпа»
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «СуперМама» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Привіт, тату!»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Громадянська оборона
10:45, 13:25 Х/ф «ГРА»
13:55, 16:25 Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Дільничний з ДВРЗ - 2»
20:10 Хто хоче стати
мільйонером? Ігрове шоу
21:25 Т/с «Пес-6»
22:40 Т/с «Пес-2»
23:45 Т/с «Закляті друзі»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 «Kids time»
06:05 «М/С Том і Джеррі»

07:20 «Орел і решка»
09:30 Т/с «Надприродне»
12:05 «Суперінтуїція»
14:05 Х/ф «ПЕРШОМУ ГРАВЦЮ
ПРИГОТУВАТИСЯ»
17:00 «Хто зверху?» 12+
19:00 «Діти проти зірок»
20:40 Х/ф «13 ДРУЗІВ ОУШЕНА»
23:05 Х/ф «АФЕРА ОЛІВЕРА
ТВІСТА»

МЕГА
06.55, 03.45 Правила виживання
07.55 Страх у твоєму домі
08.55 Скептик
09.50, 01.40 Речовий доказ
11.00, 21.50 У пошуках інновацій
12.00 Скарб.UA
13.00 Божевільний світ
13.55 Неймовірні винаходи
14.55, 04.45 Сіяя: з нами у дику
природу
15.55 Дикі тварини
16.55, 23.40 НАСА: нез’ясоване
17.55, 00.40 Фантастичні історії
18.55 Легендарні замки України
19.50 Дике виживання
20.50 Апокаліпсис. Перша світова
війна
22.40 Арктика з Брюсом Перрі
02.50 Таємниці дефіциту
05.55 Містична Україна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:05 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Ух ти show»
08:50 Т/с «Дикий ангел»
09:40, 20:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
10:35 «Орел і Решка. Морський
сезон»

11:30, 18:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13:30, 21:00 «Інше життя»
14:30 Т/с «Беверлі Хілс 90210»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 «Джедаі 2020»
07:20 Т/с «CSI: Місце злочину»
09:10 Х/ф «ВИХОДУ НЕМАЄ»
11:10 Т/с «Ангели»
12:50, 19:25 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
20:20 Т/с «Опер за викликом-5»
22:10 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»

ФУТБОЛ-1
06:00 Газіантеп - Фенербахче.
Чемпіонат Туреччини 07:45
Огляд фіналів. MLS CUP 08:15
Пенафієл - Спортінг (Л). Кубок
португальської ліги 10:00, 15:00,
19:00, 22:30 Футбол NEWS 10:20
Портленд Тімберс - Нью-Йорк Сіті.
Фінал. MLS CUP 12:25 Чемпіонат
Туреччини. Огляд туру 13:05
Маріуполь - Дніпро-1. Чемпіонат
України 14:50, 22:20, 23:45
Yellow 15:20 Аякс - АЗ Алкмаар.
Чемпіонат Нідерландів 17:10
Чорноморець - Металіст 1925
Чемпіонат України 19:20 «EXTRA
TIME» 20:15 Дженоа - Салернітана.
Кубок Італії 22:05 Топ-матч
22:55 LIVE. Порту - Ріу Аве. Кубок
португальської ліги

П’ЯТНИЦЯ, 17 ГРУДНЯ

ЧЕТВЕР, 16 ГРУДНЯ
1+1
06:00 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей
2021»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:33 «Проспорт»
20:35 «Чистоnews 2021»
20:40, 21:05 Т/с «Різниця у віці»
21:45 «Право на владу 2021»

06:00 Т/с «Комісар Рекс»
09:00, 11:50 «МастерШеф
Професіонали» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
12:05, 14:50 Т/с «Сліпа»
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «СуперМама» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Мій коханий друг»

20.50 Апокаліпсис. Перша світова
війна
22.40 Політ над Землею

К-1

1+1
06:05 «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 Х/ф «СКАРБИ НАЦІЇ»
23:10 Х/ф «СКАРБИ НАЦІЇ:
КНИГА ТАЄМНИЦЬ»

06:45 «Холостячка Злата Огнєвіч»
12+
10:50, 11:50, 14:50, 18:05 Т/с
«Сліпа»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
20:20, 22:50 Т/с «Коханих не
зрікайтесь»

06:30 «TOP SHOP»
08:05 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Ух ти show»
08:50 Т/с «Дикий ангел»
09:40, 20:00 «Орел і Решка.
ICTV
Навколо світу»
10:35 «Орел і Решка. Морський
06:30 Ранок у великому місті
сезон»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
11:30, 18:00 «Орел і Решка.
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
Перезавантаження»
10:10 Громадянська оборона
13:30, 21:00 «Інше життя»
11:35, 13:25 Х/ф «МІСЯЦЬ 2112» 14:30 Т/с «Беверлі Хілс 90210»
14:00, 16:25 Т/с «Пес»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
16:50 Т/с «Дільничний з ДВРЗ - 2»
ІНТЕР
2+2
05.05, 04.45 «Телемагазин» 05.35, 20:20 Анти-зомбі
06:00 «Джедаі 2020»
22.05 «Слідство вели... з Леонідом 21:20 Т/с «Пес-6»
22:45 Т/с «Пес-2»
07:15 Т/с «CSI: Місце злочину»
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
09:05 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ»
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10, 23:50 Т/с «Закляті друзі»
11:10 Т/с «Ангели»
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00,
НОВИЙ
КАНАЛ
11.00 «Корисна програма» 12.25
12:55 «Загублений світ»
06:00, 07:15 «Kids time»
Х/ф «ЛЮБИЙ ФРЕНКІ» 14.40,
17:55 «Секретні матеріали»
15.35 «Речдок» 16.25 «Речдок.
06:05 «М/С Том і Джеррі»
18:15 «Спецкор»
Особливий випадок» 18.00, 02.55 07:20 «Орел і решка»
18:50 «Джедаі»
Ток-шоу «Стосується кожного»
09:25 Т/с «Надприродне»
19:25 «Воїни доріг»
20.00, 02.00 «Подробиці»
13:00 «Суперінтуїція»
20:20 Т/с «Опер за викликом-5»
21.00 «Речдок. Велика справа»
15:00 Х/ф «ВІДЬМИНА ГОРА»
22:10 Т/с «Ментівські війни.
23.50 Х/ф «СТУКАЧ» 02.40
17:00, 19:00 «Хто зверху?» 12+
Харків-2»
«Мультфільм»
21:00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
ФУТБОЛ-1
23:30 Х/ф «БАР «БРИДКИЙ
УКРАЇНА
КОЙОТ»
06:00, 08:00, 14:55, 23:55 Топ-матч
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
06:10 Сівасспор - Галатасарай.
МЕГА
Україною
Чемпіонат Туреччини 08:10
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
06.45, 03.45 Правила виживання
Бенфіка - Спортінг (К). Кубок
Сьогодні
07.45 Страх у твоєму домі
португальської ліги 10:00, 15:00,
09:00 Мисливці за дивами
08.45 Скептик
19:00, 22:45 Футбол NEWS 10:20
10:00 Агенти справедливості 12+ 09.45, 01.40 Речовий доказ
Чорноморець - Металіст 1925 г.
10.55, 21.50 У пошуках інновацій
14:10, 15:30, 17:00 Т/с «Дитячий
Чемпіонат України 12:10, 18:05
11.55 Скарб.UA
охоронець»
Чемпіонат Нідерландів. Огляд
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна» 12.55 Божевільний світ
туру 13:05 Дженоа - Салернітана.
13.55 Неймовірні винаходи
21:00 Т/с «Я заберу твою сім’ю»
Кубок Італії 15:20 «EXTRA TIME»
14.55, 04.50 Сіяя: з нами у дику
23:10 Слідами національної
16:15 Олександрія - Шахтар.
природу
безпеки
Чемпіонат України 19:20 Чемпіонат
15.55 Дикі тварини
23:50 Т/с «Я не вірю»
Туреччини. Огляд туру 20:00 Порту
16.55, 23.40 НАСА: нез’ясоване
- Ріу Аве. Кубок португальської ліги
17.55, 00.40 Фантастичні історії
СТБ
21:45 Yellow 21:55 LIVE. Сампдорія
18.55 Історія Києва
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
- Торіно. Кубок Італії
19.50 Дике виживання

05.15, 23.25 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським» 07.00
«Марафон. Чудо починається»
10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.00, 17.40 Новини 12.25
Х/ф «НОЕЛЬ» 14.25, 15.25,
01.05 «Речдок» 16.25 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.05 «Подробиці»
21.00 Х/ф «СІМ’ЯНИН» 03.40
«Легендарні замки України» 04.40
«Телемагазин»

СУБОТА, 18 ГРУДНЯ

НЕДІЛЯ, 19 ГРУДНЯ

1+1
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
17:30, 18:30 «Світ навиворіт - 13.
Еквадор»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:13 «Проспорт»
20:15 «Чистоnews 2021»
20:20 «Вечірній квартал»
22:15 «Жіночий квартал 2021»
23:40 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05.10 «Орел і решка.
Перезавантаження» 06.05
«Орел і решка. Зірки» 07.00 Х/ф
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 09.00
«Готуємо разом. Домашня кухня»
10.00 «Все для тебе» 11.00 Х/ф
«ІГРАШКА» 12.55 Х/ф «СНІГОВА
КОРОЛЕВА» 14.30 Х/ф «ТАМ,
НА НЕВІДОМИХ ДОРІЖКАХ»
15.55, 03.55 Х/ф «ФІНІСТ ЯСНИЙ СОКІЛ» 17.30, 20.30
Т/с «Її чоловіки» 20.00, 02.50
«Подробиці» 22.35 «Шоу Наташі
Корольової «Ягідка» 01.00 Х/ф
«НІЧ ЗАКРИТИХ ДВЕРЕЙ» 03.30
«Мультфільм»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Т/с «Коли повертається
минуле»
08:30 Зірковий шлях
10:25 Т/с «Ніколи не здавайся»
14:25, 15:20 Т/с «Сукня з
маргариток»
20:00 Головна тема
21:00 Шоу Маска - 2
23:20 Концерт «Перше зимове
шоу»

СТБ
05:20 Х/ф «ЧЕСНА
КУРТИЗАНКА»

07:45, 10:55 Т/с «Коханих не
зрікайтесь»
07:50 «Неймовірна правда про
зірок»
14:50 Т/с «З чистого листа»
19:00 «Україна має талант»
22:00 «МастерШеф» 12+

ICTV
05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:25, 12:45, 18:45 Факти
05:50, 08:50 Анти-зомбі
07:50 Хто хоче стати
мільйонером? Ігрове шоу
09:50 Громадянська оборона
10:45, 13:00 Х/ф
«ТЕРМІНАТОР-3:
ПОВСТАННЯ МАШИН»
13:10 Х/ф «ТЕРМІНАТОР:
ФАТУМ»
15:45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ:
ОСТАННІЙ ЛИЦАР»
19:10 Х/ф «БАМБЛБІ»
21:35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 «Хто проти блондинок?» 12+
08:00, 10:00 «Kids time»
08:05 Х/ф «ГЕРБІ: ШАЛЕНІ
ПЕРЕГОНИ»
10:05 «Орел і решка. Земляни»
11:00 «Орел і решка. Чудеса свiту»
12:10 «Хто зверху?» 12+
14:20 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦЬ»
16:30 М/ф «Шпигуни під
прикриттям»
18:40 Х/ф «ІЛЮЗІЯ ОБМАНУ»
20:50 Х/ф «ІЛЮЗІЯ ОБМАНУ 2»
23:35 Х/ф «ЗДОХНИ»

МЕГА
06.00, 02.00 Містична Україна
06.45 Випадковий свідок
09.05 Речовий доказ
10.15, 17.10 У пошуках істини
11.45, 00.00 Фантастичні історії
12.45 Стежина війни
13.45 Світ Бірми з Саймоном
Рівом

16.10 Останній день Помпеї
19.00 Арктика з Брюсом Перрі
20.00 Політ над Землею
21.00 Історія Британських
островів з Семом Віллісом
01.00 Сіяя: з нами у дику природу
03.00 Таємниці кримінального
світу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:35 «Ух ти show»
09:20 «Орел і Решка. Шопінг»
10:20 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНА»
12:10 Х/ф «НОВИЙ ХЛОПЕЦЬ
МОЄЇ МАМИ»
14:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2020»
09:00 «Віпи і топи»
10:50 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «БОЖЕВІЛЬНИЙ
СВІТ»
15:25 Х/ф «МАРСІАНІН»
18:20 Х/ф «ПЕКЛО»
20:25 Х/ф «ХИЖАКИ»
22:30 Х/ф «БЛАДРЕЙН»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 14:50, 19:30, 21:40,
23:55 Топ-матч 06:10 Боавішта Брага. Кубок португальської ліги
08:10, 17:10 Париж - Ліон. Кубок
Франції 10:00, 15:00, 19:00, 22:45
Футбол NEWS 10:20 Чемпіонат
Туреччини. Огляд туру 11:00
Атлетіку Паранаенсі - Атлетіку
Мінейру. Фінал. Кубок Бразилії
13:00 Бенфіка - Спортінг (К). Кубок
португальської ліги 15:20 Матч
1. Чемпіонат Туреччини 19:20
Yellow 19:40 LIVE. Спарта - Вітесс.
Чемпіонат Нідерландів 21:55 LIVE.
Ренн - Лор-ян. Кубок Франції

ІНТЕР

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:20 Т/с «Коли повертається
минуле»
14:20, 15:30 Т/с «Авантюра»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»

1+1
07:00 «Життя відомих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
16:30, 17:30 «Мандруй україною
з Д. Комаровим»
18:30 «Світське життя. 2021»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Я, РОБОТ»
23:10 Х/ф «ПРИГОДИ
СВЯТОГО МИКОЛАЯ»

ІНТЕР
05.30 Х/ф «ТРИ ГАВКАТЕРИ»
07.05 Х/ф «ІГРАШКА» 09.00
«Готуємо разом» 10.00, 11.00,
12.00 «Інше життя» 13.00
«Речдок. Велика справа»
17.30 Х/ф «СІМ’ЯНИН» 20.00
«Подробиці тижня» 22.00
Х/ф «НОЕЛЬ» 23.55 Х/ф
«ЗАНУРЕННЯ»

УКРАЇНА
06:50 Реальна містика
08:25 Т/с «Я заберу твою сім’ю»
17:00, 21:00 Т/с «Переклад не
потрібен»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Білі троянди надії»

СТБ

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10, 20:05, 21:30 Дизель-шоу
12+
11:45, 13:25, 17:35, 23:00 Скетчшоу «На трьох» 16+
13:50, 16:15 Т/с «Пес»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:10 «Kids time»
06:05 «М/С Том і Джеррі»
07:15 «Орел і решка»
09:25 «Пекельна кухня»
11:30 «Екси» 16+
13:30 «Діти проти зірок»
15:00 Х/ф «АФЕРА ОЛІВЕРА
ТВІСТА»
17:00 Х/ф «МЕТРО»
19:10 Х/ф «ФОКУС»
21:40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»

22.40 Політ над Землею
02.50 Ризиковане життя

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:10 Т/с «Дикий ангел»
10:00, 20:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
11:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
12:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
14:00, 21:00 «Інше життя»
14:50 Т/с «Беверлі Хілс 90210»
18:20 Х/ф «НОВИЙ ХЛОПЕЦЬ
МОЄЇ МАМИ»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»

2+2

МЕГА

06:00 «Джедаі 2020»
07:05 Т/с «CSI: Місце злочину»
08:55 Х/ф «ЗБРОЙНИЙ БАРОН»
11:15 Т/с «Ангели»
12:55 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Х/ф «КІКБОКСЕР»
21:15 Х/ф «КІКБОКСЕР-2»
23:05 Х/ф «КІКБОКСЕР-3»

06.00 Містична Україна
06.50, 03.45 Правила виживання
07.50 Страх у твоєму домі
08.50 Скептик
09.50, 01.40 Речовий доказ
11.00, 21.50 У пошуках інновацій
12.00 Скарб.UA
13.00 Божевільний світ
13.55 Неймовірні винаходи
14.55, 04.45 Сіяя: з нами у дику
природу
15.55 Арктика з Брюсом Перрі
16.55, 23.40 НАСА: нез’ясоване
17.55, 00.40 Фантастичні історії
18.55 Історія українських земель
19.50 Дике виживання
20.50 Апокаліпсис. Перша світова
війна

06:00, 08:00, 14:55, 23:55 Топ-матч
06:10 Дженоа - Салернітана. Кубок
Італії 08:10 Валансьєн - Страсбур.
Кубок Франції 10:00, 15:00,
19:00, 22:45 Футбол NEWS 10:20
Колос - Минай. Чемпіонат України
12:10 «EXTRA TIME» 13:05 Спеція
- Лечче. Кубок Італії 15:20 Порту Ріу Аве. Кубок португальської ліги
17:10 Сівасспор - Галатасарай.
Чемпіонат Туреччини 19:20
Чемпіонат Нідерландів. Огляд туру
20:10 Чорноморець - Металіст
1925 г. Чемпіонат України 21:55
LIVE. Париж - Ліон. Кубок Франції

08:10 Громадянська оборона
09:10 Х/ф «ТЕРМІНАТОР-4:
НЕХАЙ ПРИЙДЕ
СПАСИТЕЛЬ»
11:30, 13:00 Х/ф
«ТЕРМІНАТОР-5:
ЕНЕЗА»
12:45, 18:45 Факти
14:10 Т/с «Пес»
20:55 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРИ-4:
ЧАС ВИМИРАННЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 23:50 «Вар’яти» 12+
06:25, 08:40 «Kids time»
06:30 М/ф «Шпигуни під
прикриттям»
08:45 Х/ф «11 ДРУЗІВ
ОУШЕНА»
11:05 Х/ф «12 ДРУЗІВ
ОУШЕНА»
13:45 Х/ф «13 ДРУЗІВ
ОУШЕНА»
16:10 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА»
18:40 Х/ф «ВАРТОВІ
ГАЛАКТИКИ»
21:00 Х/ф «ВАРТОВІ
ГАЛАКТИКИ 2»

МЕГА

06.00, 01.25 Сіяя: з нами у дику
природу
05:20 Т/с «Мій коханий друг»
07.00 Випадковий свідок
09:50 «МастерШеф» 12+
09.20 Речовий доказ
13:45 «СуперМама» 12+
18:40 «Битва екстрасенсів» 16+ 10.30, 17.25 У пошуках істини
12.25, 00.25 Фантастичні історії
21:00 «Один за всіх» 16+
13.25 Стежина війни
22:10 «Таємниці ДНК» 16+
14.25 Історія Британських
23:20 «Україна має талант»
островів з Семом Віллісом
ICTV
19.00 Політ над Землею
21.00 Світ Бірми з Саймоном
05:15 Прихована небезпека
Рівом
07:10 Хто хоче стати
мільйонером? Ігрове шоу 23.25 Останній день Помпеї

ФУТБОЛ-1

02.25 Містична Україна
03.25 Судіть самі

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:45 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00 Х/ф «БУНТАРКА»
12:00 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНА»
13:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2020»
08:50 «Загублений світ»
13:55 Х/ф «ЕКСПЕДИЦІЯ
«НОЇВ КОВЧЕГ»
16:30 Х/ф «ВУЛКАН»
18:30 Х/ф «ПОМПЕЇ»
20:30 Х/ф «СЛІДОПИТ»
22:30 Х/ф «БЛАДРЕЙН-3:
ТРЕТІЙ РЕЙХ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 15:20, 20:25
Топ-матч 06:10 Фіорентина Беневенто. Кубок Італії 08:10 АЗ
Алкмаар - Віллем II. Чемпіонат
Нідерландів 10:00, 15:00, 20:30,
22:55 Футбол NEWS 10:20,
14:30, 19:55 Огляд 2-го раунду.
Кубок Італії 10:50 Ренн -Лор-ян.
Кубок Франції 12:40 Спарта Вітесс. Чемпіонат Нідерландів
15:25 LIVE. Феєнорд - Аякс.
Чемпіонат Нідерландів 17:25,
20:50 Огляд фіналів. MLS CUP
17:55 LIVE. Матч. Чемпіонат
Туреччини 21:20 Чемпіонат
Туреччини. Огляд туру 22:05
LIVE. Фені Ольнуа - ПСЖ. Кубок
Франції

Що віщують зорі
Гороскоп на 13 — 19 грудня
ОВЕН. Вдалий період для рішучих дій.
Ви можете налагодити стосунки з колегами
й начальством, привести до ладу документацію. Усі двері будуть відкриті для здійснення ваших планів. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Постарайтеся завершити справи, які ви довго відкладали в найдальший
ящик. Робота може займати багато часу,
однак не принести великого доходу. Але
своєю енергійністю і активністю ви зможете
зміцнити свої позиції. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — вівторок.
БЛИЗНЮКИ. Досить стримувати негативні емоції, тим більш, що насправді ситуація міняється на вашу користь і ви дуже
скоро одержите бажане, навіть якщо вже не
вірите й готові здатися. Влаштуйте собі перепочинок, це сприятливо відіб’ється на вашому здоров’ї.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
РАК. Настає досить активний, наповнений подіями тиждень. Ваші задуми вдало
реалізуються, але все-таки можна чекати
бурхливого зіткнення ваших інтересів з інтересами навколишніх. Сприятливий день
— понеділок, несприятливий — четвер.
ЛЕВ. Перед вами можуть відкритися
нові кар’єрні обрії. Справи на роботі йдуть
благополучно й не дуже турбують вас.
Родичам знадобиться ваша підтримка й
допомога. Приділіть більше уваги і своїм дітям. Сприятливий день — середа, несприятливий
— п’ятниця.
ДІВА. Потрібно проаналізувати ситуацію. Якщо вас щось не влаштовує на роботі
або в особистому житті, зрозумійте, як це
змінити. Вам доведеться взяти відповідальність не тільки за свої дії та вчинки, але й за
справи інших людей. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — субота.
ТЕРЕЗИ. Успіх буде залежати від вашого
вміння швидко навчатися й застосовувати
отримані знання на практиці. Будьте обережні при спілкуванні з колегами, не розповідайте їм особисті таємниці. Не чіпляйтеся за
своє минуле, краще шукайте нове застосування своїм
талантам. Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
СКОРПІОН. Навколишні будуть прислухатися до вашої думки, не упустіть
можливість вплинути на ситуацію й дістати
солідний прибуток. Будуть не зайві поради
близьких людей, вони бажають вам добра. Не
соромтеся звертатися до них по допомогу. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Ваші плани поступово починають реалізовуватися. Це буде активний
період, який принесе прибуток, але загрожує емоційно вимотати вас, тому вихідні
краще провести в комфортній обстановці.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
КОЗЕРІГ. Імовірні корисні нові знайомства. Розумна порада, непомітно підказана
начальству, може сприятливо відбитися на
вашій кар’єрі. Можливе просування вгору
соціальними сходами, якщо ви не станете
зупинятися на досягнутому. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
ВОДОЛІЙ. Ви можете розчаруватися.
Можливо, ви довідаєтеся про інтриги колег
або про зраду чоловіка. Не падайте духом.
Ви подолаєте всі перешкоди. І вийдете на
новий рівень. Сприятливий день — середа,
несприятливий — п’ятниця.
РИБИ. Настає вдалий час для кар’єрних
досягнень, але для цього вам доведеться
підвищити свій професійний рівень. Виявіть
рішучість і активність, а якщо виникнуть
якісь неточності, то найближче майбутнє
розставить все по своїх місцях. Сприятливий день —
вівторок, несприятливий — субота.
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Сидить Марушка в семи
кожушках – хто її роздягає,
той сльози проливає

Як не дивно, в одній
цибулині міститься
близько чайної ложки
цукру.

В природі налічується понад 1250 видів цибулі, й відома ця рослина з давніх-давен.
Її дуже шанували в Стародавньому Єгипті, сферична форма та концентричні кола в
її поперечному перерізі вважалися символом вічного життя. Проте простим людям
споживати цибулю... заборонялося. Це була «божественна» рослина: її розміщували в
гробницях фараонів, приносили в жертву богині Ізіді. Довгий час не можна було їсти її
й у свята, бо викликає сльози, коли потрібно веселитися. На щастя, часи змінюються.
Нині цей корисний вітамінний продукт – один із найдоступніших. А багатовіковий
кулінарний досвід доводить, що цибуля може бути не лише яскравим доповненням до
страв, а й одним із основних інгредієнтів у наїдках
Фото із сайту life.pravda.com.ua.

ЦИБУЛЯ ПО-ТУРЕЦЬКИ

ГАРНІР ІЗ КАРАМЕЛІЗОВАНОЇ
ЦИБУЛІ
Сподобається
навіть дітям!

Фото із сайту gotovite.ru.

Це дуже смачна
і ароматна
закуска до будьяких м’ясних
страв
Інгредієнти: 4 цибулини, сіль до смаку,
пучок зелені, 1 ч. л. сумах (спеція, особливо
поширена на Сході, має легкий фруктовий кислуватий присмак), 3 ст. л. олії.
Приготування. Цибулю порізати тонкими кільцями (підійде і звичайна ріпчаста, й біла або червона), посолити, добре прим’яти виделкою, залити на
кілька хвилин окропом, щоб позбутися гіркоти. Потому зцідити, залити холодною водою і залишити на
10–15 хвилин. Тим часом вимити, просушити і дрібно
посікти зелень. З цибулі злити воду, посипати приправою сумах (якщо нема – можна замінити фруктовим
оцтом, але смак буде дещо інакшим), змішати із зеленню і заправити олією. Коли трохи настоїться, охолодити 30 хвилин у холодильнику і подавати до столу.
З такою цибулею смакуватимуть усі м’ясні страви, а
також свіжі помідори.

ЦИБУЛЕВИЙ ПИРІГ

Інгредієнти:
750 г маленьких
цибулин, 100 г винограду кишмиш,
по 2 ст. л. цукру та
олії, 0,5 ч. л. солі.
Пригот уванФото із сайту uk.simplyrelationship.com.
ня. Цибулю почистити, промити і протушкувати в невеликій кількості води упродовж 10 хвилин. Проткніть цибулину виделкою: якщо м’яка, то можна зціджувати
й залити холодною водою, щоб остудити. Напівготову цибулю краще розділити на кілька шарів,
знявши верхні пелюстки, але так, щоб вони не
розпалися при смаженні. У суху сковорідку влити
олію, покласти цибулю, кишмиш, всипати цукор і
сіль. Смажити на середньому вогні, періодично
помішуючи або струшуючи. Після 5 хвилин обсмажування цибулини вкриються глазур’ю і злегка
підрум’яняться. Тепер можна викладати цибулю
на блюдо і подавати на стіл.

ЦИБУЛЯ, ТУШКОВАНА ПО-ГРЕЦЬКИ

Нехай вас не лякає те, що для начинки
використовується тільки цибуля, –
випічка вийде смачною і обов’язково
сподобається і вам, і вашим рідним
Інгредієнти: 600 г цибулі, 200 г пшеничного борошна, 100 г вершкового масла,
2 ч. л. розпушувача, 3 яйця, 5 ст. л. сметани,
Фото із сайту food.obozrevatel.com.
50 мл олії, сіль до смаку.
Приготування. У миску просіяти борошно, всипати розпушувач, перемішати, додати м’яке вершкове масло кімнатної температури. Борошно перетерти з маслом, додати сметану та пів чайної ложки солі. Замісити густе
пружне тісто, загорнути його в харчову плівку і покласти в холодильник
на 30 хвилин. Цибулю покраяти дрібними кубиками, обсмажити на олії до
золотавого кольору. В окремій мисці збити 2 яйця і додати їх до підсмаженої цибулі, посолити до смаку і добре перемішати. Форму для випічки
змастити вершковим маслом. Тісто дістати з холодильника і розділити на
дві частини. Більшу з них розкачати в пласт і викласти у форму для випікання, формуючи високі бортики. На тісто розподілити начинку. Другу частину
тіста розкачати на паляничку і викласти зверху, краї пирога позащипувати.
Змастити збитим яйцем і випікати в попередньо розігрітій до 170 градусів
духовці близько 40–45 хвилин. Дістати форму з духовки та залишити на
15–20 хвилин. Тоді розрізати пиріг на порції та подавати до столу.

КІЛЬЦЯ В КЛЯРІ

Фото із сайту patelnya.com.

Їх можна подавати як самостійну страву
або ж як закуску до пива

Якщо ви полюбляєте цей овоч, то така страва вам теж
неодмінно сподобається
Інгредієнти: 0,5 кг цибулі, 3 ст. л. олії, 3 ст. л. меду, 2 ст. л.
винного оцту, 3 ст. л. білого сухого вина, 0,5 скл. томатного
соку, кілька гілочок селери, сіль та перець – за смаком.
Приготування. Цибулю почистити і порозрізати на четвертинки чи половинки (залежно від величини). У великій
сковороді розігріти олію, вкинути цибулю і смажити близько
Фото із сайту cookorama.net.
5 хвилин, додати мед і готувати хвилину, тоді залити оцтом і
вином (можна без вина), добре перемішати. Вкинути селеру, покраяну скибочками, залити
томатним соком (або 1 ст. л. пасти розвести у 0,5 скл. води), вимішати, довести до кипіння,
посолити, поперчити, якщо любите гостреньке, то додати перець чилі і варити, поки соус
на 2/3 випарується.

Інгредієнти: 2 великі цибулини, 200 г картопляних чипсів,
150 г борошна, 2 яйця, 1 скл. йогурту несолодкого або сметани,
3 ст. л. олії, сіль та спеції – за смаком.
Приготування. Увімкніть духовку, щоб розігрівалася до
200 градусів. У великій мисці змішайте половину борошна, сіль,
спеції. В іншій збийте йогурт, яйця і решту муки до однорідної
маси. Почистіть цибулю і наріжте її кільцями. Розкришіть чипси
в окрему неглибоку миску. Деко укрийте папером для випікання, змастіть олією і поставте
в духовку на 5–7 хвилин, щоб розігрілося. Тим часом цибульні кільця обкачайте в мисці з
борошном і перцем, далі вмочіть у рідке тісто, потім – у чипси. Кілечка розкладіть на деко
окремо одне від одного. Запікайте 8 хвилин, дістаньте і викладіть на тарілку.

А ВИ ЗНАЛИ, ЩО...
ї Цибуля є багатим джерелом вітамінів A,
B1, B2 та вітаміну C, в ній чимало фосфору, калію
та марганцю. Також, як не дивно, в одній цибулині міститься близько чайної ложки цукру. У
свіжій сирій цибулі в чотири рази більше корисних речовин, ніж у термічно обробленій.
ї Пітер Глейзбрук (на фото), фермер-аматор
із Великої Британії, зумів виростити цибулину
вагою понад 8 кілограмів, вона була занесена

Фото із сайту factday.net.

до Книги рекордів Гіннесса.
ї Цибуля – близький родич часнику, який
також належить до родини цибулевих, саме від
його латинської назви (Allium sativum) походить
загальнородова назва Allium.
ї Здавна деякі види цибулі використовують
як декоративні рослини. Серед них найбільш популярні – Цибуля Христофа (Allium christophii) та
Цибуля гігантська (Allium giganteum) (на фото).

Фото із сайту factday.net.

www.volyn.com.ua
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

Дивився. Захопило. А потім подумав,
що краще б не дивився…

Фото із сайту segodnya.ua.

Надто жорстокий.
Але оскільки світ
у захопленні від
цього видива —
значить, кудись
не туди котиться
цей світ… Або
котиться у щось
жахливе. Чи ми
вже застарі під
цими зорями…
Грицько ГАРБУЗ

е я переповідаю емоції від
фільму, який мене наштовхнув на запитання, що виявилось для вас не просто міцним горішком, а горішищем. Але
насамперед, за правилами, маю
його повторити.

Ц

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» –
45 (2021)
З цього ряду – 0/ 1/ 2/ 3/ 3/ 4/ 5/
6/ 6/ 7/ 8/ 9 — маєте забрати три
зайві цифри, щоб утворилися «три
трійки чисел», які приведуть вас
до тварини, з якої готують дуже
смачні супи і салати. Кажуть, вельми корисні для чоловіків. Недарма ж
при згадці цієї тварини проводять
паралель із самим сином Зевса… А
ще ці «три трійки чисел» можуть
привести вас в одну яскраву країну, яка в цьому тисячолітті наробила галасу у футбольному світі.
Та й самі «три трійки чисел», які
потрапили в «машину часу», – на
слуху від Америки до України. А персонаж, який їх поєднав і роз’єднав,
асоціюється в нас зі Святославом
Вакарчуком, Олегом Скрипкою, Іваном Леньо і Сергієм Танчинцем.
Фото якої тварини знаходиться у гарбузі?
Богу дякуючи, знайшовся
один розумник, який зумів-таки розкусити отой горішище і
врятував честь знавців нашого
конкурсу. Бо я вже хотів писати:
«Агов, Ольго Сидорук! Віто Бобко!
Тетяно Репетило! Андрію Куяво!

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

Страшно, бо ти ніби сам стаєш 457 учасником «Гри в кальмара» на виживання...

Людмило Собіпан!.. Куди це ви
пропали зі своїми правильними
відповідями?»
Саме ковельчанин–волинянин Андрій Куява зі списку суперзнавців і надіслав єдину правильну відповідь на наш конкурс
— слово «Кальмар». А дійшов він
до нього завдяки серіалу, від якого
цьогоріч балдіє світ. «Гра в кальмара» (на фото) з Південної Кореї у
2021–му став лідером переглядів
на одній із найпотужніших у світі кінематографічних інтернет–
платформ — Netflix. У цій стрічці
456 гравців, яким у житті вкрай
необхідні гроші, бо залізли в борги, борються за кошти в конкурсах, які нагадують дитячі забавки.
Переможець у грі має бути один, а
ціна поразки — смерть. Кожному
із 456 гравців присуджено іменний номер (у нашому запитанні
йдеться про № 456, № 067 і № 218),
а веде змагання Фронтмен (так
називають у своїх гуртах і Вакарчука, і Скрипку, і Леньо, і Танчинця).
Далі розповідати нічого не буду:
якщо маєте міцні нерви — дивіться. Лише додам, що стародавні греки у своїх міфах називали
кальмарів гідрами і саме кальмара–гідру переміг у двобої Геракл
— син Зевса…
Тож голосне «Віват чемпіону!»
Андрієві Куяві, а також 1 бал в тур-

твір Павла Грабовського… Слова
виводять на одне заняття і його
знамениту річ.
Фото кого зі всесвітньо відомих українців ми сьогодні
заховали?
Слово–відповідь треба надіслати до 18 грудня тільки у вигляді телефонного sms–повідомлення на номери: 0501354776 і
0672829775 (наприклад: «Дере-

нірну таблицю і плюс 200 гривень
призових. Круть!
А нам час шукати нових крутеликів–розумеликів.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
49 (2021)
Особливий метелик, мавпа —
не пінгвін, пташка, цигарка, церква, чародій у множині, «пивна книга», річ «для обіду», робота Бриля,

“

«Гра в кальмара»
з Південної Кореї у
2021–му став лідером
переглядів на одній
із найпотужніших у
світі кінематографічних
інтернет–платформ —
Netflix.

во», «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.
До речі, а «Цікаву газету на
вихідні» на 2022 рік вже передплатили? Хто випише її разом
із газетою «Волинь–нова», матиме шанс ЩОТИЖНЯ боротись
за ТИСЯЧУ гривень. Поспішайте!

Чайнворд «Грудневий»
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l ОТАКОЇ!

«Зеленський не добуде і сам піде…»

Нинішній Президент України не завершить своєї каденції, а його політсила
програє наступні вибори. Таку гучну заяву зробила карпатська мольфарка
Марія Цвілинів у програмі Дмитра Комарова «Світ навиворіт»

Микола ДЕНИСЮК,
glavcom.ua

вою каденцію Зеленський не закінчить. Він сам піде. Він не зла людина, але не може виконати, що обіцяв. Жаль його, але на нього є зло
інших людей. Будуть перевибори, і команда Зеленського програє.
Прийде стара команда… Коли буде жінка Президентом — згадаєте моє слово
— має Україна дуже процвітати. Але не дуже довго — лиш 4 чи 5 років. А потім
знову буде трохи погано. Ні, я не знаю, чи Тимошенко, я тільки бачу, що жінка»,
— таке пророцтво дала мольфарка.
На гучну заяву мольфарки звернув увагу і колишній народний депутат
Борислав Береза. «Тааак! «Ахрана, атмєна»! Зараз я взагалі нічого не розумію.
Канал «1+1» випустив програму, в якій у м’якій та розумній формі повідомили, що
Зеленський не виконує обіцянки, не дотягне до кінця каденції, а його політична
сила програє вибори у ВР. Це не я так сказав, а мольфарка «1+1». Це таке ніжне
привітання від Ігоря Валерійовича Коломойського Володимиру Олександровичу
Зеленському чи це просто випадковість? Загалом дивіться самі. Але я здивований.
Сильно», — написав Береза на сторінці у Fаcebook.
Фото із сайту 1plus1.tv.

«С
Чи вдасться багатодітній аферистці уникнути ув’язнення?

Підсипала в чарку новому
знайомому снодійне — і витягла
в нього 100 000 гривень
Мама п’ятьох дітей кілька місяців жила безтурботно
за кошти чоловіка, якого «відправила у сплячку»

Мирослава СЛИВА

е 20 вересня 59–річний житель Рівного
звернувся до правоохоронців і повідомив, що малознайома дівчина обікрала
його. Поліцейські з’ясували, що
неподалік автовокзалу до чоловіка підійшла невідома та швидко втерлася в довіру. Вже через
кілька хвилин вони із пакетом
продуктів харчування прямували до квартири рівнянина.
Під час застілля дівчина підсипала в чарку господаря оселі
невідому речовину, після чого
той заснув. Зловмисниця викрала 2150 доларів США, золоті ви-

Щ

роби, дві банківські та дві телефонні картки. Після цього вона
здійснила 15 операцій з коштами: знімала готівку, розрахову-

“

«Зловмисниці повідомили про підозру у вчиненні
крадіжок, несанкціонованого
втручання в роботу електро-

Обвинувачена разом із цивільним
чоловіком має п’ятеро малолітніх дітей,
найменшій із яких — кілька місяців.

валась у супермаркетах й різних
магазинах, оплачувала інтернет–розваги. Коли ж кредитний
ліміт вичерпався — збільшила
його, втрутившись в автоматизовану систему інтернет–банк
за допомогою сім–карток. Загалом зловмисниця спричинила
матеріальних збитків на майже
100 тисяч гривень.
Слідчі дії, експертизи, розшукові заходи, кропітка праця слідчих та оперативників
дали позитивний результат:
працівникам карного розшуку
Рівненського районного управління поліції вдалося вийти на
слід крадійки. Нею виявилася
24–річна жителька Вінниці. Там
за місцем проживання її і розшукали оперативники. Потерпілий
одразу впізнав свою «гостю».

нно–обчислювальних машин та
заволодіння документами шляхом шахрайства, — повідомив
начальник Рівненського РУП
Роман Штеба. — Кримінальне
провадження за 17 епізодами
слідчі скерували до суду з обвинувальним актом».
Як з’ясувалося, молода жінка вже притягалася до відповідальності за вчинення крадіжок та вимагання. Втім, наразі
судимість уже погашена. Максимальне покарання, яке може
їй загрожувати тепер, — п’ять
років позбавлення волі.
Також встановлено, що обвинувачена разом із цивільним
чоловіком має п’ятеро малолітніх дітей, найменшій з яких
— кілька місяців. Троє малюків
виховують бабуся з дідусем.

Після програми Дмитра Комарова про мольфарку Марію говорить уся Україна.

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Читанка
ДЛЯ ВСІХ

— А хочете, я вгадаю, що це за слова?
— Ну спробуйте!
— Я вас кохаю!
— Ні, «Здачі не треба».
:)):)):))
Розмовляють подруги:
— Усi мами плачуть, коли їхнi дочки
виходять заміж.

— А моя мама говорила, що нехай плаче той, хто забирає.
:)):)):))
— Мамо, що тобі на Новий рік подарувати?
— Подаруй мені свої хороші оцінки в
заліковці.
— А дешевше?

№10 (10)
Ціна договірна

l САМОРОДКИ ІЗ НАРОДУ
l КОЗАЦЬКОГО РОДУ!

Фото Юрія КОНОНОВА.

Першим серед наших підкорив
Антарктиду і став засновником
династії полярників
4 січня 1911 року барк «Терра Нова» причалив до найпівденнішого
континенту планети. На крижаний берег зійшли учасники експедиції Роберта
Скотта, серед них — уродженець Полтавщини Антон Омельченко (на фото)
Фото із сайту localhistory.org.ua.

Пам’ятник Никифору Дровняку у Львові.
Місцева легенда гласить, що якщо потерти
палець або ніс художника, то збудеться
найзаповітніше бажання.

Український
художникжебрак змусив
говорити про
себе увесь світ
Як нашого земляка вітав король Великобританії — читайте на с. 2, 9

»

Позашлюбного
сина покоївки,
напівбожевільного,
який не вмів розмовляти
до 16 років, у світі
мистецтва визнали генієм

l ВІД ЧОГО ХОЛОНЕ КРОВ

Убив ґвалтівника і... з’їв його мозок
Голлівудська зірка Ентоні
Гопкінс в оскароносному
фільмі «Мовчання ягнят»
(на фото) мав реального
прототипа в житті

Усміхніться!
:)):)):))
У ресторані одного відвідувача обслуговує дуже гарненька офіціантка. Пообідавши, він просить принести рахунок,
платить і каже:
— Але ж існують такі три слова, які вам
було б дуже приємно почути, чи не так?
— Правда!

Читайте
також:

рі –
У номе дар
кален 2 рікк
2
на 20

Малюнок Никифора ДРОВНЯКА.

Втертися в довіру
рівнянина зловмисниці
вдалося за кілька хвилин.
Підмішавши у напій
снодійне, «відключила»
його на два дні. За цей
час викрала понад дві
тисячі доларів США,
золоті вироби, провела
15 банківських операцій
із картками, заволодівши
таким чином майже
сотнею тисяч гривень

Читайте на с. 6–7

Фото із сайту youtube.com.

»

Читайте на с. 4

 Як аферисти
обманули
співака Дзідзьо
 Прогноз
погоди
на найближчі
зимові місяці

ЗАМОВТЕ РЕКЛАМУ:

0967731037, 0668247160

Місячник уже
в продажу – всього

4 гривні!

»

Мама не
пустила донькувідмінницю
на танці –
і отримала
30 ударів ножем

 Історія до
сліз: «Люсько,
прости. Я все
зрозумів, що ти
– найкраща…»

