В Україні вперше
«заморозили» серце
пацієнта
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Кожен боєць бере собі за приклад ті історичні постаті,
які йому ближчі.

l КЛУБ МАНДРІВНИКІВ

Фото із сайту tsn.ua.

Да Вінчі: Герой
України і «гроза»
російських... дітей
За його сторінкою у фейсбуці стежать майже
10 тисяч користувачів. На фоні бойових
побратимів і муралу зі Степаном Бандерою
вояк на позивний Да Вінчі буквально
пронизує поглядом. Розвинувши талант, він
міг би бути художником, маючи привабливу
зовнішність — наприклад, блогером. Але
Дмитро Коцюбайло обрав інший шлях —
просто з Майдану у 18 літ пішов на фронт
добровольцем, кинувши навчання в
художньому коледжі. І відтоді — на війні
Закінчення на с. 6

l ШОК!
Пальне й пиріжки тут такі ж, як у більшості наших міст, але під яким «соусом», під яким брендом!
Фото з сайту localhistory.org.ua.

Як побувати
в Нью-Йорку,
не знаючи
жодного слова
по-англійськи

Душогуб сам хотів повіситись,
але обірвалась мотузка
Фото із сайту i.obozrevatel.com.

«Нам тут не вистачає тільки Голлівуду», — іронізують мешканці українського селища, якому з літа 2021-го повернули
його давню назву. Ну і що, що в американському місті мешкає 9 мільйонів людей, а у них понад 10 тисяч? Ну і що, що
тут чути гуркіт вибухів? Зате у кафе теж подають піцу «Леді Нью-Йорка». Місцеві мешканці мріють, що гучна назва
спрацює — і їм житиметься легше
Закінчення на с. 11

Якщо ви передплатите «Цікаву газету
зетуу
инь-нова»,,
на вихідні» разом із газетою «Волинь-нова»,
щотижня матимете шанс виграти

1000 гривень!
ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ:
60304, 60306, 86772 (для читачів Волинської області),
60312 (для читачів Рівненської області), 60307 (для читачів інших областей).

Зателефонував
до поліції і сказав,
що через борги зарубав
дружину з донечкою…
Трагедія
вразила людей,
які знали цю
багатодітну
буковинську
сім’ю, адже
чоловіка
до цього
навіть ставили
за взірець:
мовляв,
не кожен
оформить
декретну
відпустку
і займатиметься
немовлям
Закінчення на с. 5

Від думки про звіряче вбиство
Ганни та маленької Антоніни
холоне кров...

ЗАМОВТЕ РЕКЛАМУ:

0967731037, 0668247160
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І вам не соромно брати гроші
за щеплення?
Найрезонансніші події в Україні та світі очима
наших журналістів

Власник «Нової пошти» засудив українців
за «Вовину тисячу»
країнський підприємець та співзасновник компанії «Нова пошта» Володимир Поперешнюк
каже, що такі програми, як виплата тисячі гривень за вакцинацію, гальмують
економічне зростання та віддаляють
нашу країну від заможного майбутнього. «Вважаю, що чесно, морально
і вигідно заробляти гроші, а не знаходити чи отримувати їх задарма. І коли
українці на халяву отримують ковідну
тисячу, вони радіють, як діти, які знайшли гроші. Проте кожна копійка, що дарована державою, — це гроші, які були
стягнуті з платників податків, гроші,
які вони втратили. І головне, ці втрати
ще й гальмують економічне зростання
та віддаляють нашу країну від заможного майбутнього», — каже підприємець.
Після оприлюднення такої позиції
Поперешнюка в інтернеті між українцями зав’язалась жвава дискусія: брати чи
не брати «Вовину тисячу». Ну а чого,
власне, ні? По-перше, тисяча ніяка

Фото із сайту segodnya.ua.

Відомий бізнесмен вважає, що
гроші треба заробляти, а не
отримувати «на халяву»

У

Епіфаній сказав, коли
можливе перенесення
Різдва в Україні
на 25 грудня
Українці впродовж наступних 10 років
можуть перейти на нову дату святкування
акі сподівання висловив глава Православної церкви України Епіфаній в інтерв’ю для
«Радіо Свобода». «Будемо прогнозувати, що
впродовж 10 літ. А далі побачимо. Це складно передбачити», — сказав він. Митрополит Київський
і всієї України наголосив, що особисто підтримує
перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес має відбутися поступово.
Він зазначив, що українців «уже намагаються ділити
і за мовою, і за релігією». До того ж глава ПЦУ переконаний, що наразі в нинішній період Різдвяних
свят «храми 25-го будуть порожніми, а 7-го — повними».
Зазначимо, що 7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква відзначатимуть Різдво Христове
за юліанським календарем (так званим «старим
стилем»). Римо-католицька церква і більшість
протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво
25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. В Україні з 2017 року
25 грудня, як і 7 січня, є офіційним вихідним
днем.

Т
А якщо від ковіду треба буде вакцинуватися кожного року, то і тисячу
виплачуватимуть регулярно?

не «Вовина», адже він не вийняв її з власної кишені і навіть, най імовірніше,
не сплатив для неї податки, бо, як відомо, ховає свою «зелень» в офшорах.
Це справді наші з вами податки, які Вова
повертає в такий ось спосіб. Так, міг би

У Львові бабуся
Фюрер Путін
остаточно переконав пожертвувала
світ, що божевільний онукові нирку
Росія написала й оприлюднила
проєкти угод зі США та НАТО про…
розподіл Європи і світу

У

Митрополит вважає, що перехід на нову дату
святкування має бути поступовим, а не раптовим.

цих документах московити наполягають
на письмових гарантіях, що Україну й
інші держави колишнього СРСР ніколи
не візьмуть в НАТО. Також вимагають не вести ніякої військової співпраці із Києвом. Іншими словами, росіяни хочуть бомбити Харків та Львів,
наперед знаючи, що нічого їм за це не буде.
Але це не все. Путін зажадав, щоб «старі» члени
НАТО вивели свої війська із території «нових»
членів НАТО, таких, наприклад, як Польща та Румунія, тобто держави НАТО мають не самі вирішувати, що їм робити, а питати Росію!
Цей ультиматум настільки безглуздо-нахабний, що навіть затяті «друзі Путіна» на Заході
зрозуміли: виправдовувати його — собі дорожче. Цей російський плювок в обличчя стількох
країн одночасно може зіграти нам на руку. Бо
всі цивілізовані держави тепер остаточно зрозуміли: поступляться Україною — хаос охопить
весь світ.
Значить, шанс, що домовляться з Путіним за рахунок України, мінімальний.

7 грудня орган пересадили
15-річному Ярославу

Д

онором стала його баба Анастасія. Про це повідомив виконувач
обов’язків генерального директора територіального медичного об’єднання Львова Олег Самчук. Хлопчик
народився із хворими нирками, однак
діагноз гломерулонефрит йому встановили лише в 11 років. «Лікування не допомагало. Хвороба прогресувала й нещодавно поставила родину перед вибором:
замісна ниркова терапія або трансплантація. Шанс на якісне життя Ярославу без
вагань погодилася дати бабуся. Її нирка
онукові ідеально підійшла», — розповів
Самчук. Донорський орган запрацював
одразу на операційному столі. Зараз пані
Анастасія та її онук почуваються добре,
каже лікар. За його словами, цього року
у Львові провели уже 74 трансплантації,
дві з яких — дітям.
Чудове досягнення медиків.
А Ярославу з бабусею — доброго здоров’я!

повернути, приміром, більшою зарплатою солдату чи більшою пенсією.
Але хто ж заважає нам самостійно віддати цю тисячу на фронт чи
будь-якому пенсіонеру, який рахує
кожну копійку?

На похороні син
побачив, що
в труні не батько
У морзі переплутали покійників
Енергодарі Запорізької області
під час поховання на кладовищі
родичі небіжчика виявили в труні іншого чоловіка. Під час прощання
з покійним син догледів, що у домовині лежить не його батько. Ніхто з присутніх спочатку не міг у це повірити,
але, придивившись, зрозуміли, що
таки справді ховають незнайомого
чоловіка. Похорон перервали, і сім’я
одразу ж звернулася до працівників
моргу з претензіями.
Однак, за словами рідних, керівництво установи відмовилося визнати
помилку — родині намагалися довести, що це… їхній чоловік та батько,
просто він після коронавірусу та реанімації змінився до невпізнанності!
Втім, з’ясувалося, що чоловік помер
від іншої хвороби, а його тіло весь цей
час перебувало у морзі.
Зрештою родичам віддали покійного, і через дві години похорон
продовжили.

В

l ПРЯМА МОВА
Віталій ПОРТНИКОВ, публіцист і журналіст,
про те, чим закінчиться війна України та Росії:

«

Це гра на виживання. Хтось має тут залишитися один. Україна і Путін разом на цьому світі не
виживуть. У президента Росії Володимира Путіна є
чітка мета: демонтаж української держави. Він точно знає, що Захід не буде діяти військовим чином. До
всіх інших втрат він готовий. Виникає питання: чи є у нас також
ж
таке серйозне бажання зберег-ти цю державу, як у Путіна – їїї
знищити? Більше нічого не маєє
значення. Все решта – це лірика.
а.
Якщо у нас не буде такого сильноого бажання, звичайно, рано чи пізно
но
над Києвом буде російський триколор. Якщо у нас буде таке бажання,
значить, рано чи пізно путінський
режим впаде.
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l РЕЗОНАНС

l ОТО ХАЛЕПА!

Скільки «слугам» Зеленського платять у конвертах

Чоловік за день
зробив 10 щеплень
проти COVID-19

Фото із сайту comments.ua.

Депутатам віддячують
за потрібні голосування
Ольга СОКОЛОВА

“

олишній голова Офісу
Президента Андрій Богдан в інтерв’ю Дмитру
Гордону розповів, що народні
депутати від «Слуги народу» отримують тисячі доларів у конвертах за «потрібні» голосування у парламенті. «Там величезні
бюджети. Звідки ж вони беруться? Звичайно ж, є якісь напрямки бізнесу, які дають «чорний»
кеш».
Богдан заявив, що «бачив,
як це працює»: «Умовно, у депутата є зарплата, скажімо 20 тисяч не гривень, неофіційна.
Якщо ти не голосуєш, то тебе
штрафують і вона зменшується», — розповів колишній соратник Зеленського, який побив із ним горшки.

понад 10 заяв, у яких йдеться
про отримання народними
депутатами грошей «у конвертах».
І, до речі, Богдан стверджує, що «бачив», як працює
система «чорного», тобто незаконного преміювання народних обранців. Але не звернувся до правоохоронних органів.
Або й сам був її учасником. Тож
його інтерв’ю — це фактично
явка з повинною.

К

Колись Богдан був головним «шептуном» Президента,
а зараз – один з його запеклих критиків.

Він також заявив, що НАБУ
не реагує на такі порушення,
тому що в Україні досі немає
керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Богдан вважає, що після призначення керівника САП почнуться «облави». Як відомо,
раніше директор НАБУ Артем
Ситник заявив, що в бюро є

Умовно, у депутата
є зарплата, скажімо
20 тисяч не гривень,
неофіційна. Якщо ти
не голосуєш, то тебе
штрафують і вона
зменшується.

l СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ...

Самими мандаринами Новий рік не зустрінеш...
Щорічні соціологічні
опитування свідчать про
те, що більшість українців
вважають за краще
відзначати Новий рік удома
(до речі, Міністерство
охорони здоров’я таке
радить на час пандемії). І,
як правило, ми констатуємо,
що вартість святкового
столу для сім’ї зростає.
Інтернет-видання «Слово і
діло» підрахувало, скільки
коштуватиме нинішнє
новорічне частування, і як із
2015 року змінювалися ціни
на нього

У Новій Зеландії місцевому
жителю зробили 10 щеплень
проти коронавірусної інфекції
замість інших людей, причому
за один день! Як і всюди, в цій
країні є антивакцинатори, які
не бажають «колотись», але
хочуть мати сертифікат. Саме
такі люди і платили чолов’язі,
якому конче потрібні були
гроші і який знайшов швидкий
спосіб їх заробити
Наталка ЧОВНИК

рофесорка Оклендського
університету Ніккі Тернер зазначила, що поки що немає
даних, наскільки безпечне введення
такої кількості доз за короткий проміжок часу, але каже, що побічних ефектів може бути більше. Про ситуацію
МОЗ повідомило поліцію, тож люди,
замість яких було зроблено щеплення, не отримають Cоvid-сертифікатів.
«Рекордсмен» живий, але погано себе почуває. Коли одужає,
за нього всерйоз візьметься поліція.

П

Фото із сайту volodarka.crl.org.ua.

Інфографіка із сайту slovoidilo.ua.

ВАРТІСТЬ СТРАВ ТА НАПОЇВ (ГРН)

А ви зробили хоча б одне щеплення?

2017
2018

1018 16%
1223 16%

2020
2021

1326 13%

l ПРЯМА МОВА
Володимир АР’ЄВ, народний депутат
від «Європейської Солідарності», про
оголошення підозри Петру Порошенку в
державній зраді і сприянні тероризму (у
зв’язку із закупівлею Україною вугілля
взимку 2014 року в ОРДЛО – Ред.):

1440 11%
В середньому, у % від суми
двох мінімальних зарплат

Слава ДІЛО

ля сім’ї з чотирьох осіб
(двоє дорослих та двоє
дітей) звичайний новорічний стіл у 2015 році коштував 703 гривні. У 2016-му
вартість столу зросла до 830
грн (на 18%), у 2017-му – до
1 тис. 18 грн (+23%), у 2018му – до 1 тис. 223 грн (+20%),
у 2019-му – до 1 тис. 367 грн
(+12%).
Торік традиційні новорічні
частування трохи подешевшали, стіл коштував у середньому 1 тис. 326 грн (-3%).
Зокрема, олів’є – близько 68
грн, оселедець під шубою
– 35, холодець – 57, свинячі
відбивні – 117, бутерброди з
ікрою – 292, холодні закуски –
140, курка – 83, алкоголь –
221 гривню.

Усе заради грошей

Д

Жити стало краще – жити стало веселіше...

Цьогоріч посидіти родиною на Новий рік коштуватиме в середньому 1 тис. 440
грн, святковий стіл подорожчав на 9%.
Салат олів’є обійдеться у
75 грн, як завжди найдорожчим інгредієнтом в ньому
залишається ковбаса. Оселедець під шубою потягне на
39 грн, а холодець із курки та
свинини – 66. Свинячі відбивні
— 124 грн, а курка – 107.
Вартість бутербродів із
червоною ікрою (батон, ікра,

вершкове масло) за рік май-

“

Цьогоріч посидіти
родиною на Новий
рік коштуватиме в
середньому 1 тис.
440 грн, святковий
стіл подорожчав на 9%.

же не змінилася – 293 грн.
Холодні закуски – батон, са-

лямі, сир – коштуватимуть
168 грн. Консервація теж подорожчала – 130 грн, якщо
брати мариновані огірки, печериці та оливки.
Шоколадні цукерки на десерт вартуватимуть 199 грн
за коробку. Мандарини, порівняно з минулим роком,
подешевшали – до 31 грн за
кілограм.
Вартість алкоголю теж трохи знизилася: пляшка шампанського та пляшка горілки коштуватимуть 208 гривень.

«

Нічого спільного з правовим процесом це
не має. В Кремлі аплодують цьому рішенню
щодо Верховного Головнокомандувача, який у
2014 році, отримавши абсолютно зруйновану і небоєздатну армію, відновив її і зупинив
Росію в наступі не тільки на Донецьку і Луганську області, а й зупинив так звану «русскую
весну», яка прокотилася по всьому Півдню і
Сходу України, починаючи з Харківської області і закінчуючи Одеською. І цю людину сьогодні
звинувачують у державній зраді! Людину, яка
р
відновила Збройні сили Україьно
ни, зробила максимально
кві
для того, щоб опір Москві
ної
на всіх фронтах гібридної
им.
війни був максимальним.
кий
Це – чистий кремлівський
сценарій. Прекрасна
новина для Путіна і
його оточення. Кремль
відкриває шампанське.

»
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Мали вбити «авторитета» Васю
Морду, а злякався Зеленський
Колишній генпрокурор Юрій Луценко вважає, що чинний Президент
живе у постійному страху, який заважає йому адекватно сприймати
реальність
Фото із сайту bihus.info.

Завдяки цим людям православні українці мають
свою канонічну незалежну церкву.

Зміцнення ПЦУ
захистить Україну від
гібридної агресії Росії
Вселенський Патріарх продовжуватиме допомагати
Православній церкві України у питанні визнання
її іншими православними церквами світу
Наталка ЧОВНИК

ро це йшлося під час нещодавньої зустрічі п’ятого Президента та лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка із Вселенським Патріархом Варфоломієм
(на фото) у Константинополі (Стамбулі). «Ми скоординували
наші дії, починаючи від процедури і процесу визнання Православної церкви України сестрами — православними церквами
в світі. Його Всесвятість залишає визнання нашої Церкви одним
із своїх надважливих пріоритетів. І це дуже-дуже приємно, — зазначає п’ятий Президент. — Ми домовилися щодо надзвичайно
важливих дій, яких ми будемо вживати у 2022 році».
Народний депутат із фракції «ЄС» Ростислав Павленко, який
теж брав участь у зустрічі, зауважив, що було б добре, якби «нинішня українська влада також докладала зусиль, тому що абсолютно справедливо, що ПЦУ є дуже важливим фактором в тому
числі і національної безпеки України». Він додав, що російська
церква на теренах України дуже часто послуговується російською державою як знаряддям гібридної агресії. «Тож розвиток,
зміцнення Православної церкви України є способом захисту
українського суспільства від недружніх впливів. Тому дуже важливо приділяти увагу саме питанням захисту і розвитку українського православ’я», — резюмував Павленко.
До речі
За три роки, що минули після отримання Томоса, ПЦУ визнали Константинопольська, Александрійська, Елладська
(Грецька) та Кіпрська православні церкви. Разом з українською — це 5 із 15 православних церков, тобто третина. Шлях
до визнання триває. Про неможливість такого кроку заявили
тільки Російська та Сербська церкви.

П

Василь КІТ

інтерв’ю виданню
«Цензор.НЕТ» Луценко натякнув на те, що
Володимира Зеленського
залякали спеціально. Він
розповів історію, що перед
президентськими виборами на трасі Київ– Одеса
була засідка групи осіб,
які збиралися з кулемета
розстріляти львівського
кримінального авторитета
Васю Морду. Поліція їх затримала, щоправда, не дочекалась жодного пострілу, тому звинувачення для
потенційних кілерів було
не дуже важким — просто незаконне зберігання
зброї.
— Я у фейсбуці виклав
фото з дописом про це, а ті,
кому було потрібно, добігли до кандидата в президенти Зеленського і пояснили, що це була засідка
на нього, бо він живе саме
на цій трасі, — згадує ексгенпрокурор. — І побачили знайомий блиск в очах.
Такий блиск страху за своє
життя був дуже помітний
у Януковича — я пам’ятаю
ці безкінечні розмови про
якісь рамки, противибухові сканери, він на цьому
був схиблений…Так-от, тут
вони побачили знайомий
блиск, і з того часу Зеленський живе в атмосфері
постійних сигналів про загрозу його життю. Вже роз-

В

Луценко, який встиг попрацювати Генпрокурором і при Зеленському, має що згадати…

повідали про ймовірність
отруєння членів його роди-

“

дітям. — Ред.), небезпеки
пересування.

За словами Юрія Луценка, у передовій
групі охорони Володимира Зеленського
– приблизно 70 працівників Управління
державної охорони. Це в кілька разів
більше, ніж було в його попередника
Петра Порошенка – 10.

ни, небезпеки проживання
в його приватному будинку
(він переселився на держдачу, яку обіцяв віддати

За словами Юрія Луценка, у передовій групі охорони Володимира Зеленського — приблизно 70 праців-

l ПРЯМА МОВА

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

В Італії 81-річний пенсіонер застрелив українку
Загинула 67-літня Марія Баран із Львівщини,
яка доглядала убивцю та його сестру
Леонід ОЛІЙНИК

ромадянка України давно не сходилася характером з чоловіком,
і все, зрештою, закінчилося трагедією. Убивство сталося в маленькому
містечку Торре-Аннунціата біля Неаполя. Колишній учитель математики,
а нині пенсіонер Пеллегріно Рейбальді
вистрілив в українку з особистої зареєстрованої зброї. Він зробив це, коли жін-

Г

ників Управління державної
охорони. Це в кілька разів
більше, ніж було в його попередника Петра Порошенка — 10.
— Я не кажу, що це погано і Президента не треба охороняти, — зазначає
Юрій Луценко. — Ні, держава має його оберігати,
і для держави, що 10, що
70 осіб — не така вже й
розкіш. Питання в атмосфері, у якій Зеленський живе.
І ми її бачили на цій пресконференції — це залякана
людина з комплексом Наполеона, — заявив колишній
генеральний прокурор.

ка мила посуд. Марія померла на місці
ще до приїзду поліції та медиків. Коли
правоохоронці виводили колишнього
вчителя з дому та сідали в машину, з вікна його квартири долинав істеричний
крик його літньої сестри, яка залишилась без доглядальниці: «Я тобі ніколи
не пробачу!».
Знайома Марії розповіла, що в жінки давно були погані стосунки з Пеллегріно, який чіплявся до неї з будь-якого

приводу, звинувачував у поганому догляді і крадіжках. Проте, кажуть, насправді
з Пеллегріно довго не міг витримати ніхто з працівників. Доглядальниці уникали
працевлаштовуватися в цю сім’ю. Марія
ризикнула і поплатилась життям. У неї
залишилися дві дочки, які теж перебралися жити на Апеннінський півострів.
Іноді вони приїжджали до сусідніх Помпеїв до церкви, де збиралася українська
діаспора.
Пеллегріно затримали, після суду
на нього чекає тюремне ув’язнення.
А там будуть зовсім інші доглядальниці.

Андрій БОГДАН, колишній
соратник Володимира Зеленського
і екскерівник його
Офісу, порівняв
яв
главу держави
и
із пілотом
літака:

«

Йому набридлоо керувати літаком, він
вийшов у салон, забрав
абрав
ардеси
мікрофон у стюардеси
і а н е кд о т и р о з п о в і д а є .
Це розвал, невдала
ла серія «С луги народу».
ду».
аТреба йти (з посади. — Ред.), але вже
не можна.
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l ШОК!

Зателефонував до поліції і сказав,
що через борги зарубав дружину
з донечкою…

Фото із сайту i.obozrevatel.com.

лася. І тоді зателефонував до поліції.
Слідчим чоловік розказав, що
в сім’ї останнім часом почастішали конфлікти через борги: дружина його нібито лаяла. Увечері
напередодні трагедії сталася чергова сварка. Але найголовніше —
насідали кредитори. І тоді Петро
подумав, що якщо їх із дружиною
не стане, то все скінчиться. Він
поставив будильник на 4:30 ранку
і приготував сокиру…

Закінчення. Початок на с. 1

ПРОСИВ СУД ПРО
ПОБЛАЖЛИВІСТЬ

Олег ШЕВЧЕНКО,
obozrevatel.com

ХВОРОБА ЗАГНАЛА У БОРГИ
Петро Пасюк і Ганна Гончарук
жили у селі Заволока Сторожинецького району — під Чернівцями. Чоловік працював охоронцем
у супермаркеті, жінка — вчителькою молодших класів.
У Ганни за плечима був невдалий шлюб і двоє дівчат-погодок —
Діана та Софія. Петро ставився
до доньок своєї цивільної дружини
як до своїх, любив і дбав про них.
А потім у сім’ї з’явилася і спільна дитина — Марійка. Проте внаслідок
хвороби маленька втратила слух
(діагноз — двостороння сенсорна
глухота). Але в столиці лікарі дали
надію: якщо прооперувати та поставити сучасний апарат, дівчинка
знову почує тата й маму.
Щоб знайти потрібну суму, Петро Пасюк навіть звертався до місцевих ЗМІ, і це допомогло: зібрали
понад 700 тисяч гривень. Сусіди кажуть, що частину необхідної суми
чоловік узяв у борг.

ТАТО У ДЕКРЕТІ
Через кілька років у подружжя
з’явилася ще одна донька — Антоніна. Фінансово стало ще важче, та й
у Петра з роботою було нестабільно.
Тому на сімейній раді вирішили, що
декретну відпустку оформить він,
а Ганна продовжить викладати
у школі сусіднього села Михальча.
У
Заволоці
виданню

Після вбивства дружини Ганни й доньки Тонечки Петро Пасюк мав нахабство просити суд не карати його суворо.

OBOZREVATEL розповіли, що Петра
місцеві жінки навіть ставили своїм
чоловікам за взірець: адже не кожен возитиметься з немовлям,
пратиме пелюшки — на памперси
грошей просто не було. До того ж
за обслуговування слухового апарата Марійки потрібно було щотижня платити по 800 гривень.
Проте сім’я справлялася
з труднощами та виховувала доньок. Не сиділи в чотирьох стінах:
вибиралися з друзями на пікніки,
ходили з дівчатами на різні заходи, готувалися до свят, а на вихідних — обов’язково до церкви.
Родина була благополучною, ніхто
не захоплювався спиртним.

ВІН ПОСТАВИВ БУДИЛЬНИК
НА 4:30 РАНКУ І ПРИГОТУВАВ
СОКИРУ…
Трагедія сталася 12 березня
2020 року. Рано-вранці до поліції
зателефонував Петро і сказав, що
вбив дружину з донькою. Правоохоронці спочатку навіть не повірили, проте це виявилося страшною правдою.
Сам чоловік розповів, що спочатку зарубав свою дружину Ганну,
а коли прокинулася маленька Тонечка, то вирішив убити її. Дитина
«просто невчасно проснулася»,
а своїм плачем могла розбудити
старших сестер.
Батько зміг позбавити дівчинку

“

Намагався все
робити тихо, щоб
не прокинулися
три інші доньки,
двері до кімнати
забарикадував.

життя лише з другого разу. Намагався все робити тихо, щоб не прокинулися три інші доньки, двері
до кімнати забарикадував.
Потім вийшов надвір і хотів
повіситися, але мотузка обірва-

Вбивця звернувся до представників Феміди, щоб суворо
його не карали: мовляв, покаявся
і хоче ростити шестирічну Марійку,
яка має серйозні проблеми зі здоров’ям. Проте у квітні 2021 року
Сторожинецький районний суд
Чернівецької області засудив
39-річного Петра Пасюка до 15 років позбавлення волі за вбивство
Ганни та маленької Тонечки.
Однак прокурорка відділу захисту інтересів дітей і протидії насильству Чернівецької обласної
прокуратури Тетяна Король подала
апеляційну скаргу на вирок. Вона
просила Чернівецький апеляційний суд скасувати вирок суду першої інстанції (у зв’язку з невідповідністю призначеного покарання
тяжкості кримінального правопорушення) та винести новий — замість 15 років позбавлення волі
засудити Пасюка до довічного
ув’язнення. Що, зрештою, і сталося.
Проте з таким «суворим» рішенням не погодився чоловік,
який скоїв подвійне вбивство —
він звернувся до Касаційного суду
в складі Верховного суду. Та, як стало відомо 15 грудня, суд вищої інстанції підтвердив правильність останнього вироку — залишив його
чинним.
Тепер Петро Пасюк усе своє
життя проведе у в’язниці. А трьома сестричками, що залишилися
без матері і без батька, зараз опікуються бабусі…

Р

l НЕЙМОВІРНЕ – ЙМОВІРНЕ!

В Україні вперше «заморозили» серце пацієнта
Під час операції 62-річному
чоловікові ввели рідкий азот
із температурою мінус 60 градусів,
який вбив хворі ділянки серця
Наталка ЧОВНИК

е львівські кардіохірурги зробили для того, щоб вилікувати «миготливу аритмію». Як повідомив
в. о. генерального директора Першого
територіального медичного об’єднання
Львова Олег Самчук, який переїхав у місто Лева з волинського Ковеля, першим
пацієнтом виявився львів’янин, який хворіє з 2018 року. «Льодовиковий період»
в кардіохірургії Львова! Наші лікарі вперше заморозили серце пацієнта. Нова для

Ц

аЛьвова операція називається кріоабляцією», —
написав він. Після цьо-го медики провели такіі
м
самі операції ще двом
хворим.
мія»
«Миготлива аритмія»
ю виє головною причиною
сультів.
никнення ішемічних інсультів.
сердя йде
За цієї недуги в передсердя
нки неімпульс, що змушує стінки
чуватиконтрольовано скорочуватися: 400–500 разів на хвилину при
нормі 50–60. Ризик виникнення тромбів
у такому стані зростає в п’ять разів, відповідно в п’ять разів вищим є ризик виникнення інсультів. «З «миготливою аритмією» живуть до 800 тисяч українців. Раніше

ун
них не було шансу одужатти, тому що хвороба не ліккується медикаментозно:
лліки хіба що розріджують
ккров, щоб мінімізувати
ви
виникнення тромбу. Тепер
зав
завдяки кріоабляції у нас
з’яви
з’явилася можливість заморожува
рожувати ділянки передсердя,
щоб вони не пропускали у відділи
серця хаотичні
х
імпульси. Шанси
одужат
одужати після такого втручання — 90%», — резюмував Самчук.
Медичний прорив! Не перший,
до речі, в практиці цього відомого волинсько-львівського лікаря, який став
«Людиною року» газети «Волинь-нова»
у 2020 році.

Е
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А

Представництво польської агенції
оголошує набір працівників
на склади брендового одягу
на околицях м. Лодзі

PОбов’язки: комплектація замовлення, упаковка, сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв
на тиждень.
плата – від 20 000 грн+премії.
PЗаробітна
Безкоштовні
обіди, чай, кава.
PЖитло: 600 грн/міс,
хороші умови прожиP
вання.
Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для
відкриття візи, надалі бажаючі можуть подаватися на карту побиту.

Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.
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Фото із сайту censor.net.

Да Вінчі: Герой України
і «гроза» російських… дітей
Фото із сайту president.gov.ua.

Закінчення. Початок на с. 1
Оксана СКРИПАЛЬ

«НІХТО ЗА ВІСІМ РОКІВ
НЕ НАВАЖУВАВСЯ ВИЗНАТИ
ДОБРОВОЛЬЦІВ»
Новину про те, що 1 грудня Президент присвоїв звання Героя України 26-літньому Дмитрові Коцюбайлу,
командирові 1-ї штурмової роти ДУК
«Правий сектор», у суспільстві сприйняли неоднозначно. Адже це перший
в історії незалежної України доброволець, якого відзначено такою нагородою. Дехто називає це рішення політичним «заграванням» влади з націоналістами, проте більшість вважає, що
нарешті держава визнала заслуги добровольців.
— Це була для мене меганесподіванка, що Президент підписав
указ, — каже Дмитро. — Це історичне
рішення. Він у моїй особі дав цю нагороду всім добровольцям, яких за вісім
років ніхто не наважувався визнавати
учасниками бойових дій. Ми воювали
і проти сепаратистів, і проти кадрових російських військових, багато що
пережили на фронті. Я привезу нагороду на базу, і вона буде там, тому що
це наше спільне, це всім хлопцям належить.
Добровольчі підрозділи «Правого
сектору» досі не легалізовані. Проте
Да Вінчі вважає, що в такому статусі бійці роблять набагато більше, ніж могли б
в офіційній структурі.
— Ми перебуваємо на фронті постійно, в нас немає ротаційних моментів, тобто хлопці міняються періодично, але так, щоб наш підрозділ вийшов
із зони бойових дій, такого не було.
Відколи ми зайшли, ще в 2014 році,
так до цього часу постійно на фронті, — розповідає Дмитро. — Наше пе-

«Не художня майстерня, але мотивує ще більше», – каже Дмитро.

Ця нагорода — заслуга всіх добровольців.

ребування тут на 100% забезпечують
волонтери. Від держави ми не отримуємо нічого взагалі. На сьогодні наш
підрозділ має усе необхідне.

«БОЄЦЬ — ЦЕ Ж НЕ ТІЛЬКИ М’ЯЗИ
Й АВТОМАТ»
У підрозділі Да Вінчі — люди з різних регіонів. Тож кожного дня доводиться працювати з особовим складом,
говорити з людьми, слідкувати за тим,
щоб не було конфліктів. А це можливо
тоді, коли хлопці постійно пам’ятають
про те, що в них велика спільна мета —
Україна та її цілісність. Як мотивація,
кожен боєць бере собі за приклад ті
історичні постаті, які йому ближчі, —
хтось холодноярців, хтось запорізьких
козаків.
— Я от, наприклад, із Західної
України, то мені дуже близька історія
УПА, — каже Дмитро. — У нас вся база
в портретах людей, на яких ми орієнтуємось. Там великі мурали і Коновальця, і Бандери, і Шухевича. Ми говоримо
про це, влаштовуємо лекції, читаємо

книжки та обговорюємо їх. Боєць —
це ж не тільки м’язи й автомат. Важливо, за що ти воюєш, що тебе мотивує.
Зараз, як вважає Да Вінчі, обстановка напружена більше, ніж за всі ці вісім
років. Тому що, по-перше, незрозуміла

“

туванні техніки. Вчаться десантники,
піхота, сапери. Це всі роди військ, які
потрібні для активних бойових дій.
І в них постійно відбуваються навчання
на полігонах, ми це бачимо. Не знаю, чи
війна припиниться, коли помре Путін,
ми маємо просто готуватися завжди
до найгіршого сценарію, так ми і робимо. Є закон нашої держави, є територіальна цілісність. Кожен, хто приходить
на нашу територію зі зброєю, має бути
знищений. Все.

Дехто називає рішення нагородити Да Вінчі
політичним «заграванням» влади з націоналістами,
проте більшість вважає, що нарешті держава визнала
заслуги добровольців.

ситуація з Білоруссю: мігранти, заяви
Лукашенка, що він не буде стояти осторонь, фактично відсутній на півночі
кордон. По-друге, всередині країни теж
не найкраща ситуація.
— І ми ж бачимо, що вони всі
роди військ збирають зараз на кордоні — це не просто зігнали якісь піхотні
бригади. Кожен підрозділ, батальйон
спеціалізується на чомусь — прокладанні через річки понтонів, транспор-

ПРО ВОВКА
І «НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»
Довкола постаті Дмитра Коцюбайла, як і його підрозділу загалом,
є чимало легенд. Якось москалі запускали фейки, що «Правий сектор»
напав на ЗСУ і постріляли один одного. Але найгучніша історія — про
вовка і «Нью-Йорк Таймс».
— У нас на базі живе вовк. Нам
його подарували, і ми дуже його лю-

бимо, такий «син полку» у нас. Коли
приїхав журналіст із «Нью-Йорк
Таймс» і ми проходили повз вовка,
а у вольєрі кості валялись, бо він
добре їсть, я пожартував, що це кістки російських немовлят. Я чомусь
думав, що всі знають цей мем і неможливо його сприйняти серйозно.
Але він про це написав. Серйозно
написав, що в центрі Європи годують
вовків діточками. Такий «кіпіш» був.
І, звісно, пропагандисти російські
це рознесли. І тепер про нас тільки
так і пишуть — підрозділ, у якому
годують вовка російськими діточками, — розповідає Дмитро.
Та й вибір легендарного позивного — Да Вінчі — не випадковий.
— Я хотів стати художником,
це була моя мрія, я вчився, і дуже
любив творчість, — каже військовий. — Але малювання — це насамперед час. А в мене його немає.
Виходить, я маю в хлопців забрати
цей час, у своєї ділянки фронту. Іноді думаю про те, як би я міг це все
зобразити — війну, операції, все
наше життя, але зараз маю займатися війною, а не її відображенням.
Може, як поранять, буду лежати
в госпіталі, то помалюю.
За матеріалами
«Лівий берег», «Главком».

l ДИВА ВІРИ

Фото зі сайту ostroh-cerkva.rv.ua.

У храмі Острога після літургії
замироточила ікона
Велике чудо трапилося
в неділю, 19 грудня, після
святкового богослужіння
на честь святого Миколая
Олена МИТРОФАНОВА

грудня до Острога привезли копії чудотворних
образів Божої Матері
«Всецариця» і «Троєручиця»,
Плащаницю з Поясом Богородиці, написані та освячені на Святій
горі Афон. Їх подарували україн-

18

ському народу місцеві ченці. Перед цими святинями зцілилися
багато людей від онкозахворювань, хвороб рук, ніг, очей і суглобів. Молилися до ікон жінки,
які згодом зустріли хорошого
чоловіка, а ті, хто не мав дітей,
змогли пізнати радість материнства. Перед ними благають про
здоров’я, добробут, подолання
життєвих труднощів і успішне
навчання дітей.
Наступного дня у Свято-Миколаївській церкві вшановували молитвою свого покровителя. На святкову

Ще більше цікавих новин — на сайті

літургію до храму прийшли парафіяни з дітьми, гості.
— Після закінчення служби
в Свято-Миколаївському храмі,
куди були привезені з Києва ікони,
відбулося велике диво — під час мирування вірян чудотворна ікона «Всецариця» замироточила на очах в усіх
людей. Це велике чудо, до якого ми
причасні душею, — зазначив настоятель храму, благочинний церков ПЦУ
Острожчини Юрій Лукашик. За словами священника, це означає, що Господь проявляє до нас свою любов,
надихаючи на святу віру.

VOLYN.COM.UA

Сльози Богоматері – свідчення Господньої любові,
що надихає на святу віру.
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Фото із сайту optika.lviv.ua.

«Зима дарує людям радість, а мені –
переломи, гіпс та милиці…»
Фото із сайту 5.ua.

— Вже третій рік на початку
грудня змушена була
звертатися у травмпункт.
Усім слизько, але хтось
упаде — має синець,
а в мене в найкращому
випадку — тріщина кістки.
І сир їм, і зарядку роблю,
але марно, — нарікає наша
читачка з Ковеля і запитує,
як їй швидше стати на ноги

риту, воску або ж їхню суміш.
Чудовий відновлювальний,
зігрівальний ефект мають і ванночки для травмованих кінцівок.
У 5-літрову каструлю з водою засипте 300 г полину, як закипить,
дайте трохи настоятися. Натріть
на дрібній тертці невеликий
корінь імбиру, покладіть його
до відвару і потримайте на плиті
ще 10 хвилин. Процідіть, додайте
1 ст. л. гірчиці, розмішайте. Приймайте такі теплі ванни протягом
пів години раз на тиждень (лікувальний курс — 10 процедур).
Потім бажано зробити масаж.

Оксана КРАВЧЕНКО

МОЖЕ, ПАДАЮЧИ
ПІД ЧАС ОЖЕЛЕДИЦІ,
ВИ БУЛИ НЕ В ГУМОРІ?
Як не дивно, але психосоматичний чинник при травмах має
величезне значення. Поганий
настрій, нервова напруга спазмують м’язи, роблять їх твердими,
через що вони втрачають функцію протектора кістки, яка без
«амортизації» сильніше пошкоджується.
Найбільш поширені взимку
переломи кінцівок також виникають через те, що, падаючи, людина інстинктивно виставляє вперед
руку і звалюється на неї усією вагою. Аналогічно неправильно поставлена нога ламається в ділянці
гомілки. Тому вміння «згрупуватися», сконцентруватися у момент
«приземлення» дуже важливе.
Відомо, що в дошкільнят переломи — рідкість, а вже в дітей
старшого віку вони частенько
трапляються. Адже у них починається активний ріст скелета, й
м’язи не встигають за цим процесом. Тому важливо з раннього віку
щодня робити гімнастичні вправи
на гнучкість, корисним буде й масаж.
Ще важливіше дбати про свою
безпеку літнім людям, які через
вікові особливості скелета, меншу
еластичність зв’язок і м’язового
каркаса нерідко отримують дуже
серйозні ушкодження. Часто винуватцем цього є остеопороз — порушення мінералізації та структури кісток, що робить їх слабкими
та крихкими.
— Здається, варто чхнути —
і вже тріщина, — скаржиться пацієнтка травматологу.
А виявляється, це не просто

А СИР ТРЕБА ПРИПРАВЛЯТИ
ОЛІЄЮ
«Щоб уникнути важких травм, треба дбати про міцність кісток і вміти
правильно «приземлятися» при падінні», — кажуть медики.

образний вислів. При важких
формах остеопорозу таке трапляється. Захворювання нерідко розвивається без болю чи будь-яких
симптомів, і його зазвичай не діагностують до того, як трапить-

“

Гормональний дисбаланс, розлади харчування можуть призвести
до «епідемії переломів». Раннє
настання менопаузи (до 45 років)
також є фактором ризику.

ЩО РАДИТЬ
КИТАЙСЬКА МЕДИЦИНА?

Відомо, що ця
недуга вражає
кожну третю жінку
і кожного п’ятого
чоловіка у віці
після 50 років
у світі.

ся перелом. Найчастіше це стається в тазостегновому суглобі,
зап’ясті чи хребті.
Однак, є дві видимі ознаки остеопорозу:
їзміни постави (сутулість
та згорбленість);
ївтрата зросту.
Відомо, що ця недуга вражає
кожну третю жінку і кожного п’ятого чоловіка у віці після 50 років
у світі. Худі й маленькі люди мають вищі ризики розвитку остеопорозу через брак м’язової ваги
та слабку структуру кісток. Дається взнаки і спадковість.
У жінок зазвичай після 40 років яєчники починають виробляти
менше естрогенів, які підтримують м’язову масу і щільність кісток.

В УКРАЇНІ КОЖЕН П’ЯТИЙ ПІДЛІТОК ПРОБУВАВ
ХОЧА Б ОДИН РАЗ НАРКОТИКИ АБО ЩОТИЖНЯ ВЖИВАЄ АЛКОГОЛЬ. За даними глобального опитування
молоді щодо ставлення до тютюнових виробів, 18% дітей
віком від 13 до 15 років курили електронні сигарети, вважаючи їх безпечнішими за звичайні. Завдяки комплексу
запобіжних заходів, згідно з прогнозами ВООЗ, до 2025
року в Україні очікується зниження поширеності тютюну.

У Китаї здебільшого не накладають гіпс на місця, де стався
перелом, якщо він без зміщення
і не є множинним, осколковим.
Зазвичай замість гіпсу ставлять
шини, тобто добре зафіксовані
на кінцівці палички, між якими є
простір. Тоді можна робити хворому процедури, які посилюють
кровоплин і допоможуть швидкому загоєнню та реабілітації. А під
гіпс погано надходить кров, саме
тому шкіра під ним свербить, кістки зростаються повільніше.
Також у випадках тріщин та забиття кінцівок східна медицина
рекомендує прикладати не лід,
як це часто роблять у нас, а навпаки — тепло. Радять потроху
прогрівати місце вище перелому,
щоб ліквідувати застій і змусити
циркулювати кров активніше.
Корисна й така вправа: розкритою долонею міліметр за міліметром простукують тіло зверху
донизу хоча б раз на тиждень.
Таким чином поліпшується кровообіг, за рахунок лікувальних вібрацій розслабляються затиснуті
м’язи.
Згодом на місце перелому
можна накладати аплікації озоке-

— Споживаю багато молочних
продуктів, які містять кальцій, щоб
організм не залучав його з кісткової тканини, але від переломів
це не рятує, — скаржилася жінка.
Щоб кістки не руйнувалися,
важливо підтримувати достатній
рівень вітаміну D, який допомагає
кальцію засвоюватися повною
мірою. Треба мати в раціоні натуральний домашній сир, але його
слід приправляти не варенням,
а олією, бо без вітаміну Е він користі для хрящової та кісткової тканини не принесе. Також до склянки сиру додавайте 3 волоські
горіхи, столову ложку родзинок,
це замінить ліки.
Варто раз на тиждень готувати холодці, желе, а також гарячі
супчики на основі свинячих ніжок
та хрящів. Ці страви містять колаген і сприятимуть зміцненню суглобів, зв’язок та кісток після травм.
Також рекомендують вживати
кунжут і кунжутну олію, що багаті
на кальцій. Додавайте їх у салати
та інші готові страви.
Навесні заготуйте цвіт рожевої
акації та пийте з нього чай (1 ч. л.
квітів на 300 мл окропу, настояти
15 хв), що допомагає відновленню.
Пришвидшує реабілітацію і вживання чорносливу.
Ниючий біль у місцях переломів знімає розтирання настоєм листків лавра благородного
на соняшниковій олії: подрібнені
листочки (30 г) залити 200 г олії,
тримати у темному місці 10 днів,
періодично помішуючи. Корисно
робити ванночки з вівсяної соломи.

ЧЕРЕЗ КІЛЬКА ТИЖНІВ ПРОГНОЗУЮТЬ ЧЕРГОВУ ХВИЛЮ ЗРОСТАННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА COVID-19, ЯКУ
СПРИЧИНИТЬ ШТАМ ОМІКРОН. Він у 70 разів заразніший, ніж варіант Дельта, але протікає у легшій формі. Як
повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко, для українців планують закупити препарат Паксловід від коронавірусу, який
розробила американська фармацевтична компанія Pfizer.
Передбачено 300 тисяч курсів лікарського засобу.

Життя «очкариків» стане легшим.

Мільйони
людей
попрощаються
з окулярами
У США схвалили очні краплі
як перший повноцінний засіб
для боротьби з пресбіопією —
порушенням зору. Новий
препарат здатний замінити
окуляри
Марія КАЩУК

ю патологію іноді називають
віковою далекозорістю. Зазвичай вона дає про себе знати
після 40–50 років, хоча проявляється
і у молодшого покоління.
У міру того, як людина старіє,
рогівка та кришталик ока починають тверднути. В результаті очним
м’язам потрібно все більше зусиль,
щоб сфокусуватися на невеликих
об’єктах. Як правило, ця проблема
вирішується за допомогою окулярів
для читання або контактних лінз.
Однак найближчим часом приблизно 128 мільйонам американців,
які страждають від цього захворювання, запропонують альтернативу.
Очні краплі з назвою Vuity почнуть
продаватися за рецептом у мережевих аптеках.
Їх потрібно використовувати один
раз на день. Активний інгредієнт ліків
– пілокарпін – стимулює очне яблуко
та зменшує розмір зіниці.
Якщо простіше, препарат працює
за аналогією до фотоапарата: коли
лінза зменшується і на неї потрапляє
менше світла – картинка стає чіткішою. Так діють і нові краплі — очам
людини стає простіше фокусуватись
на предметах протягом тривалого
часу.
У межах третьої фази тестування, компанія перевірила краплі
на 750 добровольцях віком від
40 до 55 років. Усі учасники, які
страждали на пресбіопію, підтвердили ефективність препарату.
У середньому пацієнти під
впливом засобу могли прочитати
3 та більше додаткових рядків на діаграмі для перевірки зору. Автори також встановили, що краплі активно
діють протягом доби та не впливають на якість зору у довгостроковій
перспективі.
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«Озираючись на пережите, я згадую розповідь про одного
о ста
стата-рого, який на смертному ложі повідав, що його життя було сповнене
нен
е е
страху перед неприємностями, більшість із яких так і не трапилася».
ася»
ас
я.
я»
Уїнстон ЧЕРЧИЛЛЬ,прем’єр-міністр Великої Британії.
ані
н ї.

l НА ЗАМІТКУ

Фото із сайту google.com.ua.

Занадто яскраве неонове вбрання може його налякати.
На рік Тигра потрібно дивувати. Тому доцільно одягти, приміром, плаття з органзи темно-графітового ко льору. Ск ладки
на ньому додадуть вишуканості,
а об’ємні рукави — елегантності
та легкості. У цьому образі ви
точно станете королевою ночі.
Сукні-комбінації — досі

“

Яку сукню одягти на Новий рік?
Вибір святкового вбрання для зустрічі 2022-го здається важливою
справою. Адже треба врахувати і модні тенденції, і підказки
східного гороскопу. Якщо ви досі не обрали ідеальну сукню для
новорічної ночі, скористайтеся нашими підказками

2022-й

—
рік

Чорного Водяного Тигра. Щоб
привернути удачу, треба правильно його зус тріти. Тигр
полюбляє яскраві образи,
асиметричний крій, пає тки,
міні, об’ємні рукави. Найбільш

до вподоби господареві року
всі відтінки його кольорів —
чорного та водної стихії. Тож
найдоцільнішими для новорічної вечірки будуть сірий, графітовий, синій, блакитний, бірюзовий, кольори морської хвилі,
мокрого асфальту, сріблястий
тощо.

Чого в жодному разі не слід
одягати? Зауважте, що Тигр
не любить конкуренції, тому
не варто зустрічати новий рік
у минулорічній сукні. Не обирайте також із тигровим чи леопардовим принтом — цим ви
лише розлютите володаря року
та втратите його прихильність.

l СЕКРЕТИ КРАСИ

Фото із сайту maximafashion.com.ua.

Визначаємо тип шкіри обличчя
Настає час корпоративів. Тож щоб не розчаруватися у своєму
макіяжі, слід правильно підібрати косметику, яка підійде саме вам.
Не знаєте, який маєте тип шкіри, – існує кілька простих способів про
це довідатися
ВІЗУАЛЬНИЙ
Для цього необхідно ретельно очистити шкіру засобом для
вмивання та промокнути сухим
рушником. Жодних тоніків чи
зволожувальних кремів наносити не потрібно. Далі почекати
пів години та уважно роздивитись, чи є на чолі, щоках, підборідді та носі жирний блиск. Через 30 хвилин відчуйте, наскіль-

ки шкіра суха, зокрема, коли
усміхаєтесь.
Якщо загалом є дискомфорт,
відчуття стягнутості обличчя,
скоріш за все, у вас суха шкіра.
А на носі та чолі помітний жирний блиск — ви маєте нормальну або комбіновану. Коли такий
блиск присутній ще й на щоках,
ваша шкіра належить до жирного типу.

ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРВЕТКИ
Потрібно очистити обличчя й
почекати кілька годин. Потім узяти тоненьку серветку, обережно
поприкладати до кожної ділянки
лиця й поглянути, скільки шкірного жиру на ній залишилось.
Якщо на папері його майже немає
– значить, ви маєте суху шкіру.
Жирні відбитки з чола та носа означатимуть, що ваша шкіра нормальна чи змішана. Якщо ж уся
серветка блищить, у вас жирний
тип обличчя.
Звісно, якщо сумніваєтеся,
порадьтеся із кваліфікованим
косметологом.
Джерело:
tviysvit.com.ua.

рузинські вважаються найбільш
екологічно чистими, їх менше обробляють всілякою хімією для кращого зберігання. Кісточок мають небагато, зустрічаються вони тільки у деяких
сортів.
Іспанські майже завжди солодкі.
Шкірка чиститься легко. Кісточки трапляються часто, хоча є й сорти без них.
У турецьких шкірка світло-оранжева або жовта, кісточок практично немає,
але чимало плодів кислуваті.
Ізраїльські надходять у продаж піння — середина
зніше, сезон їх дозрівання
ез кісточок, іноді
зими. Фрукти солодкі, без
трохи сухуваті. Шкірка тонка, блискуча,
легко чиститься.

Г
Сіль вам
у поміч!

Тигр не любить
конкуренції,
тому не варто
зустрічати новий рік
у минулорічній сукні.

у моді і вже стали класикою.
Якщо ви не любите багато деталей, вам варто звернути увагу
на цей варіант.
Якщо ви — в активному пошуку романтичних стосунків,
то для зустрічі року Тигра оберіть шикарну червону сукню
асиметричного крою з високим
розрізом.
Доречні також білий і золотистий, адже у 2022-му, за східним
гороскопом, ці кольори відвертатимуть невдачу.
Якщо вам більше до душі домашні теплі образи, та й загалом
вам подобається проводити час
вдома із сім’єю, зверніть увагу
на трикотажні плаття. Така сукня
додасть вашому образу затишку,
а після свята не збиратиме пилюку в шафі — ви точно одягатимете її на роботу, ділові зустрічі,
в гості або на прогулянки.
Аби Новий рік подарував вам
яскраві моменти й теплі спогади,
не забудьте, що до будь-якого
вбрання пасуватимуть хороший
настрій і щира усмішка.

l ВАРТО ЗНАТИ

Яскраво виражений цитрусовий
аромат — один із головних
проявів якості фрукта. Кожен сорт
мандаринів має свій неповторний
смак

Фото із сайту google.com.ua.
Фото із сайту newsdaily.com.ua.

иття скляних ваз із вузьким
горлечком іноді стає справжньою проблемою. Вирішити
її можна, якщо насипати всередину
крупної солі, залити гарячою водою
і кілька хвилин гарненько збовтувати.
Після того, як виллєте воду з сіллю, просто помийте річ чистою водою. Вуаля!
Ваза вже готова для нового букета!
Пластикові контейнери, в яких так
зручно зберігати продукти, з часом
набувають не дуже приємного запаху. Якщо це трапилося, насипте у такий
контейнер дрібку солі, щільно закрийте
кришкою і залиште на деякий час. Сіль
вбере в себе запах, а потім ви просто
змиєте її водою.

М
Список справ, які треба встигнути
зробити до свят
У звичній обстановці іноді можна
не звернути увагу на елементарні
речі. Щоб увійти в Новий рік
зі справді чистою кухнею,
скористайтеся переліком
авести лад у морозильній камері. У 2021-му багато хто активно
робив запаси, але деякі з них так
і не використав. Зараз саме час перебрати заморозку: викинути протерміновані продукти і приготувати щось із тих,
у яких термін от-от вийде.
Перебрати крупи. Тим, хто брав
штурмом стелажі з гречкою і рисом, варто перевірити крупи не тільки на термін
придатності, але й на наявність жучків
і молі. Ідеально — пересипати їх в скляні
герметичні банки.
Утилізувати слоїки. Багато хто має
звичку не викидати тару з-під покупних
солінь, маринадів, джемів, меду і т. д.
Банки накопичуються, займають багато місця, та навряд чи вони вам знадобляться, якщо ви не завзятий грибник
або кулінар. Скляні слоїки і пляшки
можна здати в спеціальні пункти прийому склотари.
Наточити ножі. Орудувати ними
напередодні Нового року доведеться
чимало, тому їх слід нагострити — або
самостійно, або віднести в майстерню.
Позбутися посуду з тріщинами
і сколами. Ми несвідомо знижуємо
якість життя, використовуючи старий
посуд. Погодьтеся, їсти набагато приємніше з красивих, цілих тарілок.
Провести ревізію кухонних гаджетів. У шухлядках і шафах іноді можна
знайти речі, багато з яких вам точно
не потрібні. Або ж, навпаки, значну частину робочих поверхонь займають
прилади, якими давно не користуєтеся.
Оптимізуйте простір.
Перевірити термін придатності
спецій і приправ. Покупні мелені спеції

Н

недовго зберігають аромат — проведіть
ревізію і перепакуйте приправи з хорошим терміном придатності в герметичні
банки.
Поміняти кухонні рушники. Нові
коштують недорого, зате відразу поліпшують настрій.
Прибрати в холодильнику. Він потребує найпильнішої уваги, адже може
стати джерелом неприємного запаху
і розвитку бактерій, якщо в ньому накопичилися непотрібні соуси, прострочені
продукти чи засушені головки часнику.
Звільніть місце для страв, які приготуєте
на свята.
Змінити обробну дошку. Старі дошки також можуть бути джерелами розвитку бактерій, тому варто подарувати
собі нову. Добре мати окремі — для
сирих м’яса та риби, для овочів, для
хліба, сиру та готових м’ясоковбасних
виробів.
Очистити чайник. Будь-який чайник
періодично потрібно очищати від накипу — за допомогою оцту, лимонної кислоти, картопляних очистків або навіть
кока-коли.
Промити труби. Навіть якщо засмічення раковини на кухні не видно неозброєним оком, перед Новим роком
промийте їх спеціальним засобом або
хоч окропом.
Оновіть губки для миття посуду.
Всі ми знаємо, що міняти їх слід частіше,
але мало хто з нас цього правила дотримується.
Виперіть штори. Нехай ніщо не заважає насолоджуватися гастрономічною
естетикою! А текстиль на кухні швидко
брудниться і потребує ретельного догляду.
Помийте келихи і сервіз. Напередодні Нового року саме час дістати і перевірити святковий посуд — за тривалий
час без використання він зібрав чимало
пилу.
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Вибирати мандарини —
ціла наука

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!
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ПРИХОВАНІ НЕБЕЗПЕКИ
И
АРОМАТНИХ ПЛОДІВ
l Перед вживанням мандарини необхідно мити. Багато хто
думає, що оскільки ми
и
їх чистимо, то робити
ле
це не обов’язково. Але
рка
будьте обережні: шкірка
цитрусових містить чимало
візники покринебезпек. Адже перевізники

Р Е К Л А М А

вають зелені фрукти етиленом, який є
токсичним і накопичується у печінці.
Такі плоди липкі на дотик. Під час чищення всі шкідливі речовини потрапляють на руки, а потім на м’якоть.
l Зелені плями на фрукті свідчать
про хворобу. Ненатуральний восковий блиск шкірки означає, що мандарини обробили фунгіцидами. Їх використовують, аби захистити від грибка.
А у великих дозах фунгіциди можуть
викликати ниркову недостатність.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
l На шкірці мандаринів не повинно
бути ніяких плям. Сліди цвілі неприпустимі.
l Вм’ятини або м’які ділянки на плодах вказують на те, що фрукт підморожений або підгниває.
l Підсохла або м’яка шкірка свідчить про
його погану
якіс
якість.
l Сік, що
бриз
бризкає зі шкірки
при легкому
л
стисканні, — показник
стиг
стиглості і свіжо
жості.
l Якщо
ш
шкірка легко
ввідс тає від
пл
плоду — мандар
дарин стиглий.
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До мами
«Уявляєш, у 72 від дітей тікаю?..»
за порадою

Фото із сайту pixabay.com.

— Не хотів сваритися, а якось так
вийшло, що вона на мене надулася.
Тепер, певно, чекає, що я першим
подзвоню.
— А ти візьми й зателефонуй

Їхати зі столиці до містечка поруч
із її рідним селом — 4 години.
Марта ще о шостій на вокзалі була,
аби в першу ж маршрутку сісти.
Поспішала. У мами ювілей як-не-як

Анна КОРОЛЬОВА
Оксана КОВАЛЕНКО,
мама

ечасто старші діти
діляться своїми проблемами і проблемками. Але
іноді, коли напередодні небо у сімейних стосунках було без жодної хмаринки, хтось із наших «маленьких дорослих» може прийти до мами на пораду.
Так сталося з моєю знайомою. Дівчина
її сина зателефонувала йому й сказала,
що дуже хоче побачитися, а він запропонував скинути їй на мобілку «відосик
із собою любим». Вона образилася й кинула трубку. А він і собі закопилив губу,
«бо ж нічого такого не зробив». Подібних
історій про непорозуміння тисячі, та для
кожного своя найбільш пекуча. То як діяти мамі?
Моя знайома розповідала, що мусила
з усіх сил ховати усмішку й бажання вказати синові пальцем на те, що його кохана
хотіла тепла й уваги, а не можливості оцінити його почуття гумору. (Відео зі собою,
до слова, він одразу ж надіслав, попри
кинуту трубку). Жінка мовчки вислухала
обурення, що він ні в чому не винен і що
першим миритися не збирається. Тема
стара, як світ. Тож хлопець почув, як мама
оцінила усе начебто звіддаля: «Таке бувало й у нас із твоїм татом. Коли я витирала
сльозу через його слова, він знизував
нерозуміюче плечима. В молодості таке
сприймала дуже боляче. А як пожили, то
й зрозуміла, що іноді дійсно неправильно
«чула» його». Ця жінка діяла інтуїтивно.
Син не почув ані пів слова натяку на те,
що щось зробив не так. Але він зрозумів,
що його дівчині боляче. Чому? Можливо,
тому, що жінки й чоловіки справді сприймають світ по-різному. Можливо, не збігається настрій. Є тисяча причин, чому «нам
добре» перетворюється на «нам погано».
Докопатися до істини буває важко, а тим
більше, коли ще тільки набуваєш досвіду... Важливо хотіти ставити собі питання
або хоч би щоб це робив хтось інший. Син
почув від мами таке: «Як тобі здається,
твоя дівчина, коли набирала тебе, хотіла
повеселитися чи щось інше?»
У будь-яких конфліктах вирішальним
стає бажання одного з двох перестати
збирати аргументи на свою користь, піднятися вище над непорозумінням і зробити той важкий перший крок. І може,
нам допоможе аргумент, що винних іноді
нема: просто пара уміє крокувати в ногу,
але іноді й збивається.
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».

Н

ивилась у вікно на знайомі краєвиди.
Ніби й швидко маршрутка їде, але їй
все одно здається, що повільно. Якби
могла, побігла б попереду… А якби крила
мати? Летіла б. Летіла би птахою до неньки.
У салоні щось відбувалося, хтось із кимось голосно розмовляв, а то й сперечався,
але Марта нічого не чула. Підганяла подумки: «Ну коли вже ж приїдемо? Швидше! Сил
немає — так скучила».
У містечку купила розкішний кущ хризантем у горщику. Такі, як мама любить, —
маленькі жовтенькі зірочки на низькорослому кущику. Пам’ятає, як ненька
тішилась, коли вона їй такий на день народження привезла з Польщі, коли там на заробітках була. Сусідам носила показувати.
Це зараз у кожному дворі, а раніше дивовижею було. До квітня у мами він тоді цвів. Все
дзвонила і нахвалювала…
…От і автобус до села. Тут усі свої, вітаються, усміхаються, розпитують, як у неї,
Марти, справи. Любить вона оцей старенький пузатий автобус. Звісно, доки доїдеш
сільським бездоріжжям, пилюка, яка просочується в усі щілини, аж на зубах скрипітиме, але навіть у найхолоднішу зиму тут
зігріває атмосфера. Чужих немає — всі свої.
Гомонять, сміються, розпитують і розповідають… Доки доїхала, всі новини за останні
пів року дізналась Марта.
Ледве вийшла по тих сходах з автобуса,
але то пусте. Підхопила сумку з гостинцями
для мами і не пішла — побігла до неньки.
Бо ж вона чекає. Марта знає: чекає і виглядає свою дитину.
…Мама зустріла усмішкою. Вона завжди її так зустрічала. Марта обійняла, пригорнулась усім єством до того теплого дерева, з якого був зроблений хрест:
— З днем народження, мамусю! Я так поспішала… Та ноги вже не ті. Уявляєш, коліна

Д

Якби повернути час назад – подарувала би неньці всі квіти світу...

почали турбувати, зовсім як у тебе колись,
вже й ходжу мало, але до тебе приїхала, хоч
іще вчора думала, що Богу душу віддам, так
мені зле було. Ось і квіти твої улюблені.

“

Над нею шелестіла
останнім жовтим листям
розлога черешня, а Марта
вірила, що то не листя
— то ненька з нею
розмовляє.

Я отут поруч поставлю, ти ж їх так любиш.
А Славко мене пускати не хотів, каже: «Куди
тобі, мамо? Про себе не думаєш, то хоч нас
пожалій. Я тебе пізніше, на вихідних, машиною завезу». А я втекла до тебе, рідна моя.
Уявляєш, у 72 від дітей тікаю? Хіба ж йому

зрозуміти, що я за мамою скучила?
Довго ще старенька, аж біла, зігнута
удвоє Марта, сиділа на лаві поруч із могилою. Розповідала, жалілась, радилась. Над
нею шелестіла останнім жовтим листям
розлога черешня, а Марта вірила, що то
не листя — то ненька з нею розмовляє.
Знову прилетіла біла голубка. Вона
завжди йшла до рук людям, з вдячністю
приймала крихти. А Марта знає: то мамина
душа до дитини прилітає. Погладить, пригорнеться — і легше стане.
Зателефонував син. Невдоволений,
звісно, але сказав, що вже в село заїжджає, аби її забрати додому.
— Ото, — з вдаваним обуренням жаліється неньці Марта, встаючи, — всю
дорогу тепер мене повчатиме. Це чотири години бубнітиме на вухо? Він уже ж
сам дід, а зрозуміти досі не може найпростішого: скільки б років тобі не було,
а мама… Вона завжди потрібна. Усім.

l ПРИРОДНА АНОМАЛІЯ

l ОТАКОЇ!

Новий температурний рекорд
в Арктиці — 38 градусів тепла!

Скандал: обурена жінка
подарувала свою пенсію
меру Чернівців

Учені зазначають, що зафіксована тут рекордна температура
більше підходить Середземномор’ю
Леонід ОЛІЙНИК

сесвітня метеорологічна організація (ВМО) офіційно визнала новий температурний рекорд в Арктиці + 38 °C, який було зафіксовано влітку 2020 року в російському Верхоянську. Протягом більшої
частини літа 2020 року середні температури в арктичній зоні Сибіру перевищували норму на 10 °C, що спричиняло руйнівні пожежі, викликало
масштабну втрату морського льоду та відіграло важливу роль у тому, що
2020 рік став одним із трьох найтепліших в історії спостережень. У
2020-му також було зафіксовано новий температурний рекорд — 18,3 °C —
і на протилежному полюсі Землі — на Антарктичному континенті.
А зараз науковці ВМО працюють над тим, щоб підтвердити
новий температурний рекорд для Європи — 48,8 °C, зареєстрований на італійському острові Сицилія цього літа.

В

Вона зверталася по матеріальну допомогу, однак їй
відмовили
Наталка ЧОВНИК

енсіонерка влаштувала під час сесії суперечку з міським головою Романом Клічуком через фінансове питання. В ході сварки вона вручила голові свою пенсію.
Це сталось після того, як їй відмовили в матеріальній допомозі. Обурена жінка сказала меру, що він «нікого не чує і чути
не хоче». «Я дарую вам свою пенсію, щоб ви щасливо провели Новий рік так, як ми — за 1854 гривні», — заявила вона.
Після цього жінка залишила гроші на столі міського голови і пішла. Він відклав їх убік і продовжив засідання.
Чи повернув потім кошти власниці — невідомо.

П
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l ЗНАЙ НАШИХ!

l КЛУБ МАНДРІВНИКІВ

Фото із сайту hromadske.ua.
.ua.

Кримськотатарський
орнамент внесли
до списку спадщини
ЮНЕСКО
Міністр культури України Олександр
Ткаченко назвав це рішення
перемогою для країни. За його
словами, культура Криму є
надзвичайною і її необхідно
оберігати
Наталка ЧОВНИК

«К

Живуть у цій місцині і такі, що новій назві не раді: їхнє життя перейменування нічим не поліпшило.

Як побувати в Нью-Йорку, не знаючи
жодного слова по-англійськи
Фото з сайту hromadske.ua.

Закінчення. Початок на с. 1
Софія ГАВРИЛЮК

ЗВІДКІЛЯ В УКРАЇНІ МІСТО «З АМЕРИКИ»
Нью–Йорк — історична назва. Так іменувалася німецька колонія, що виникла на цій території в кінці ХIХ століття. Чому німці вирішили
назвати її саме так? Історики й краєзнавці досі
не одностайні у відповіді на це запитання. Є
версія, що дружина одного із засновників колонії була американкою і сумувала за батьківщиною. Інші вважають: німці, обираючи назву
вже уславленого в світі міста сподівалися, що
їхнє селище, в якому запустили відразу кілька
промислових підприємств, розвиватиметься
так само стрімко, як «тезка». За іншою теорією,
звучну назву обрав ще у ХVIII столітті місцевий
поміщик, який займався судноплавством. Мовляв, певно, бував і в Америці та вподобав місто
на узбережжі.
Важливий момент: у «нью–йоркський» період селище дійсно процвітало! Працювали
заводи, й сюди їздили на роботу із сусідніх сіл.
Про той Нью–Йорк згадують добрим словом.
У 1951 році радянська влада, яка не любила
і боялася усього іноземного, перейменувала
Нью–Йорк на Новгородське. (У містечку ще
є старожили, в чиїх паспортах вказана оригінальна й певною мірою романтична назва). А
в 2016–му питання про повернення селищу
історичної назви порушили місцеві активісти.
Через п’ять років Верховна Рада «повернула» нову назву і цікавість до ньюйоркців, які
господарюють на межі з лінією фронту на підконтрольній Україні території.

«БЕЗВІЗ, БЛІН»
Нині у селищі живе понад десять тисяч осіб.
Близько шести сотень працюють на місцевому
фенольному заводі. Тут є три школи, інтернат
для дітей з особливими потребами. Загалом
люди роботи не мають. Бувають перебої з постачанням води. Жахливі дороги. Правда, місцеві активісти радіють увазі міжнародних організацій. Завдяки тому у селищі запрацювала
станція поліції, на вулицях — камери відеоспостереження, освітлення на сонячних батареях.
А ще діє «Великий будинок поколінь» — клуб
для дітей та осіб поважного віку. Гості селища
дивуються із назв наїдків у кафе й крамничках:
там можна купити батон «Шахтарський» і за-

римськотатарський орнамент
Орьнек (на фото) та знання
про нього офіційно внесли
до всесвітньої культурної спадщини
ЮНЕСКО. Це рішення прийняли на 16-й
сесії під час засідання Міжурядової комісії в Парижі», — повідомив Ткаченко.
Розробка номінаційного досьє «Орьнек — кримськотатарський орнамент»
була ініціативою кримськотатарської
громадської організації «Алем».
Це справді важлива перемога України на культурному фронті. Берегти самобутність кримськотатарського народу — обов’язок нашої держави. Російська
імперія вже понад два століття фізично
нищить кримських татар і їхню культуру.
Кому, як не нам, їх зрозуміти?
Фото із сайту krymsos.com.

Крутезно ж!

Малюнки на зупинці нагадають, що чужий досвід переймати корисно.

мовити піцу «Леді Нью–Йорка» або «Поліція
Нью–Йорка».

“

Важливий момент:
у «нью–йоркський» період
селище дійсно процвітало!
Працювали заводи, й сюди
їздили на роботу із сусідніх
сіл.

Окупації, на щастя, тут не знали, але все ж
паростки життя нищить війна. Місцевий люд
має свою статистику про 100 зруйнованих
будинків ще під час активних бойових дій у
2014 році. Загинуло 5 мешканців. Нещодавно, 7
грудня, селище обстріляли бойовики так званої
ДНР. Цілили із гранатометів різних систем. Військові, які захищають українську територію й
дислокуються саме в Нью–Йорку, жартують, що
їм тут не вистачає тільки Голлівуду. На запитання
журналістів відповідають саркастично: «Безвіз,
блін». А ще іронізують, що «локація в інстаграмі
тепер виглядає значно крутіше». Про прифронтове селище говорять і на найвищому рівні: міністр
закордонних справ України Дмитро Кулеба жар-

тома пропонував зібрати в донбаському Нью–
Йорку Генасамблею чи Раду безпеки ООН.

БІГ ЗАРАДИ МИРУ
На початку листопада в американському
мегаполісі і в українському селищі долали марафонську дистанцію. Ці забіги пов’язані хіба
однаковою назвою населених пунктів. Наш, названий «Марафон, який ніхто не хоче бігти», мав
важливу мету: привернути увагу міжнародної
спільноти до російської агресії на Сході України.
Організатори прийняли понад 24 тисячі заявок,
а вже за десять днів їхня кількість сягала 35,5
тисячі. Неймовірно, але це перевищило кількість бігунів, зареєстрованих в оригінальному
нью–йоркському марафоні. Серед учасників —
не тільки українці: бігли активісти з Німеччини, Нової Зеландії, Великої Британії, Туреччини, Перу та із самого американського Нью–Йорка… Чи означає відновлена назва повернення
до квітучого життя? Чи спрацює талісман? Тепер це, на жаль, не локальне питання. Однак у
прифронтовому селищі дуже сподіваються, що
на український Нью–Йорк у світі реагуватимуть,
тож покидати малу батьківщину не збираються.
За матеріалами bbc.com, dw.com,
rbc.ua, Facebook–сторінки
«Український Нью–Йорк: Історія».

l СЕ ЛЯ ВІ

Померла вдова
і соратниця
чилійського диктатора
Піночета
Лусії Іріарті було 99 років
Олег ФЕДРИЦЬКИЙ

ро це повідомила онука Іріарт Каріна Піночет. «У 99 літ в оточенні
рідних та близьких померла моя
люба бабуся», — написала вона.
Аугусто Піночет правив Чилі
з 1974 по 1990 рік. Лусія Іріарт була радницею чоловіка й істотно впливала на нього під час ухвалення політичних рішень.
Одне із головних — державний переворот, організований проти тодішнього
президента Чилі Сальвадора Альєнде
у вересні 1973 року.
Піночет помер у 2006-му у віці 91 рік,
не доживши до суду. Він на той час перебував під домашнім арештом за підозрою
у вбивствах політичних опонентів та корупції.

П

ПОНЕДІЛОК, 27 ГРУДНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

27 грудня — 2 січня 2022 р.
1+1, ІНТЕР, ТРК «УКРАЇНА», СТБ, ICTV,
НОВИЙ КАНАЛ, МЕГА, К-1, 2+2, ФУТБОЛ-1

l ЗІРКОВЕ ЖИТТЯ

Скільки Полякова-молодша заробляє
в інтернеті

Фото із сайту gordonua.com.

Старша донька відомої співачки
Олі Полякової — 16-річна
Марія — розсекретила, які
гроші їй приносить активність
в Instagram
Лія ЛІС
она успішно розвиває сторінку в цій соцмережі, завдяки чому отримує запити
на рекламу. Провокаційні дописи
зіркової дівчини-підлітка дають

В

“

Провокаційні дописи
зіркової дівчинипідлітка дають змогу їй
отримувати прибуток.

Молодша в шоу-бізнесі вже наступає на п’яти старшій.

змогу отримувати прибуток. Марія
вже поставила власний рекорд:
за тиждень їй вдалося заробити
10 тисяч гривень, що дорівнює
майже двом офіційним мінімальним зарплатам. Про це вона повідомила у програмі «Зірковий
шлях», поділившись, що реклама

від доньки співачки вже має попит: нещодавно навіть довелося підвищити
на неї ціни. За словами дівчини, кожна
з InstaStories збирає понад 40 тисяч
переглядів, а дописи читають мінімум
100 тисяч користувачів. Чимало!

в її InstaStories коштує 1,5 тис. грн, допис — на 1 тис. грн більше. Реклама

37-річна Оля Полякова розповіла, як ставиться до лайки в піс-

ДО РЕЧІ

нях доньки. Зірка зауважила, що
не може заборонити Марії творчість.
Як відомо, 16-річна дівчина заснувала панк-гурт «Швы» і дала перший
концерт у липні. Однак користувачі
в інтернеті обурились тим, що в одній пісні є матюки. Але, як бачимо,
для її мами це не проблема. Більше
грубощів — більше переглядів —
більше грошей.

ВІВТОРОК, 28 ГРУДНЯ
1+1
05.50 «Життя відомих людей 2020»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих людей
2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45, 17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45 Т/с «Свати - 7» (12+)
23.00, 23.55 Х/ф «САМ УДОМА» (12+)
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подій дня»

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин»
05:30, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з ІНТЕРом»
10:00, 11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «ДОПОКИ ВЕСІЛЛЯ НЕ
РОЗЛУЧИТЬ НАС»
14:40, 15:35 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый случай»
18:00, 19:00, 04:15 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00, 03:30 «Подробиці»
21:00 «Вещдок. Большое дело»
23:50 Х/ф «ТРАСА 60»
02:05 Х/ф «РУДИЙ ПЕС»
04:00 Мультфільм

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні

09.00 Зірковий шлях
10.15 Т/с «Компаньйонка» (12+)
14.10, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий
охоронець» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Ігри дітей старшого
віку» (12+)
23.20 Т/с «Тінь минулого» (12+)

СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Т/с «Комісар Рекс»
08.55, 11.50 «МастерШеф
Професіонали» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
12.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
15.35, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «СуперМама» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Знайду пару
коханому»

ICTV
05.45 Прихована небезпека
06.45 Громадянська оборона
07.45, 19.25 Надзвичайні новини
08.45 Факти. Ранок
09.10 Х/ф «ОСТАННІЙ КІНОГЕРОЙ»
(16+)
11.40, 13.25 Х/ф «ПРИГОДИ ПЛУТО
НЕША» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.25, 21.25 Т/с «Пес» (16+)
17.45 Т/с «Дільничний з ДВРЗ - 2» (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Хто хоче стати мільйонером?
Ігрове шоу
23.45 Х/ф «ДЕВ’ЯТЬ ЯРДІВ» (16+)

1+1

СТБ

07.05 «ТСН-Тиждень»
08.50, 09.50 «Життя відомих
людей 2021»
10.50 «Ліга сміху 2021.
Новорічний спецпроєкт
2021»
13.45 Х/ф «САМ УДОМА 5»
(12+)
15.35 Х/ф «САМ УДОМА - 4»
(12+)
17.25 Х/ф «САМ УДОМА»
(12+)
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20.43 «Проспорт»
20.45 Т/с «Свати - 7» (12+)
21.50 Х/ф «САМ УДОМА - 2»
(12+)

09.20, 11.50 Т/с «Рецепт
кохання»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«Вiкна-Новини»
14.00, 14.50, 18.05 Т/с «Слід»
(16+)
19.05 «СуперМама» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Життя
прекрасне» (12+)

23:05 Справжня гра престолів
00:05 Неймовірні винаходи
02:05 Містична Україна 03:00
Скептик

К-1

ICTV

05.05 Служба розшуку дітей
05.10 Анти-зомбі
06.05 Прихована небезпека
07.05 Факти тижня
09.20 Х/ф
«ТИХООКЕАНСЬКИЙ
РУБІЖ» (16+)
12.00, 13.00 Х/ф «МЕГ» (16+)
12.45, 18.45 Факти. День
ІНТЕР
14.40 Х/ф «РЕМПЕЙДЖ»
05:15, 22:00 «Слідство вели... з
(16+)
Леонідом Каневським»
16.45 Х/ф «ПІДЛІТКИ07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
МУТАНТИ:
17:40 Новини
ЧЕРЕПАШКИ07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
НІНДЗЯ» (16+)
ІНТЕРом»
19.10 Т/с «Перший парубок на
10:05, 18:00, 19:00, 03:50 Токселі» (16+)
шоу «Стосується кожного»
23.45 Т/с «Обмани себе» (16+)
12:25 Х/ф «ДИТИНА НА
НОВИЙ РІК»
НОВИЙ КАНАЛ
14:30 «Вещдок»
06.00, 07.40 «Kids time»
16:05 «Жди меня. Україна»
06.05 М/ф «Микита Кожум’яка»
20:00, 03:20 «Подробиці»
07.45 «Орел і решка»
21:00 «Вещдок. Большое дело» 10.50 Х/ф «ТЕРНЕР І ГУЧ»
23:45 Х/ф «ЧОГО ПРАГНУТЬ 12.50 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР
ЧОЛОВІКИ»
ТА ФІЛОСОФСЬКИЙ
01:35 Х/ф «ЖИТТЯ НА
КАМІНЬ»
ПОВТОРІ»
15.50 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
04:35 Мультфільм
ТАЄМНА КІМНАТА»
19.00 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ
УКРАЇНА
З БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
21.25 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ
Україною
З БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ 2»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.30 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ
23.00 Сьогодні
З БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ 3»
09.00 Зірковий шлях
10.00 Х/ф «DZIDZIO ПЕРШИЙ
МЕГА
РАЗ» (12+)
06:00 Гарячі точки 07:00
12.10 Х/ф «ДЕ ГРОШІ?»
Випадковий свідок 09:30
14.25, 15.30, 17.00 Т/с
Речовий доказ 10:40, 17:30 У
«Дитячий охоронець» пошуках істини 12:35, 01:05
(12+)
Фантастичні історії 13:35
20.10 Ток-шоу «Говорить
Стежина війни 14:35 Ритуали
Україна»
16:35 Найекстремальніший
21.00, 23.10 Т/с «Ігри дітей
19:00 Мадагаскар 20:00
Народження континентів
старшого віку» (12+)
23.20 Т/с «Тінь минулого» (12+) 21:00 Мисливці за скарбами

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Орел і Решка. Шопінг»
09.30 Х/ф «МЕРАЙА МУНДІ
ТА СКРИНЬКА
МІДАСА» (16+)
11.15 М/ф «Монстр у Парижі»
13.00 М/ф «Ніко: Шлях до
зірок»
14.30, 21.00 «Інше життя»
15.30 «Орел і Решка. Морський
сезон»
17.10, 20.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
18.00 «Орел і Решка. Дива
світу»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 Х/ф «ПІСЛЯ ВЕСІЛЛЯ»
(12+)

2+2
06.00 «Джедаі 2020»
06.30 Т/с «Козирне місце»
(16+)
08.20, 14.05 «Загублений світ»
12.15 Т/с «Ангели-2» (16+)
16.05 Х/ф «ПРИВИД» (16+)
18.45 Х/ф «МЕХАНІК» (16+)
20.20 Т/с «Опер за
викликом-5» (16+)
22.10 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 18.40, 21.50, 23.45
Топ-матч 06.10 Тондела Ешторіл. 1/8 фіналу. Кубок
Португалії 08.00, 20.55
Чемпіонат Нідерландів. Огляд
туру 08.55 Бельгія - Вельс.
Відбір до ЧС- 2022 10.45
Нью-Інгленд Революшн - Інтер
Маямі. MLS 12.35 Фенербахче
- Єні Малатьяспор. Чемпіонат
Туреччини 14.25 Рівер Плейт Санта-Фе. Кубок Лібертадорес
16.15 Чорноморець - Дніпро-1.
Чемпіонат України 18.00
Офіційний фільм - Фінальний
тиждень. УЄФА ЄВРО 2020
г. Прем’єра 18.30, 19.45
Yellow 18.55 LIVE. Коньяспор
- Бешикташ. Чемпіонат
Туреччини 22.00 Оболонь Полісся. Кубок України

СЕРЕДА, 29 ГРУДНЯ
НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 «Kids time»
06.05 «Мультфільми»
07.25 «Орел і решка»
09.25 Т/с «Надприродне» (16+)
12.55 «Суперінтуїція»
15.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ТРОЛІВ»
17.00 «Хто зверху?» (12+)
19.00 Х/ф «СНІГОВІ ПСИ»
21.00 Х/ф «БІЛИЙ ПОЛОН»
23.30 Х/ф «ТЕРНЕР І ГУЧ»

МЕГА
06:00 Містична Україна 06:55 Правила
виживання 07:55 Страх у твоєму
домі 08:45, 18:50 У пошуках істини
09:45, 01:40 Речовий доказ 10:55,
21:50 Мегааеропорт зсередини 11:55
Теорія Змови 12:55 Справжня гра
престолів 13:55 Неймовірні винаходи
14:55 Народження континентів 15:55
Довідник дикої природи 16:55, 23:40
НАСА: нез’ясоване 17:55, 00:40
Фантастичні історії 19:50 Дикий і живий
20:50 Таємнича світова війна 22:40
Мадагаскар 02:50 Брама часу 03:45
Дике виживання 04:45 Судіть самі

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!»
10.40, 20.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
11.40, 18.00 «Орел і Решка. Дива світу»
13.40, 21.00 «Інше життя»
14.40 М/ф «Ніко: Шлях до зірок»

16.10 Х/ф «КОХАННЯ НЕ ЗА
РОЗМІРОМ» (12+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2020»
06.10 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)
08.00 Х/ф «БЮРО ЛЮДЯНОСТІ»
(16+)
09.55 Х/ф «ГОЛОДНИЙ КРОЛИК
АТАКУЄ» (16+)
12.00 Т/с «Ангели-2» (16+)
13.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Джедаі 2021»
20.25 Т/с «Опер за викликом-5» (16+)
22.15 Т/с «Ментівські війни. Харків-2»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 08.45 Топ-матч 06.10
Фамалікан - Портімоненсе. 1/8 фіналу.
Кубок Португалії 08.15, 20.45 Офіційний
фільм - Фінальний тиждень. УЄФА ЄВРО
2020 г. 08.55 Казахстан - Франція. Відбір
до ЧС- 2022 г. 10.45 Сіетл Саундерз
- Лос-Анджелес Гелаксі. MLS 12.35
Коньяспор - Бешикташ. Чемпіонат
Туреччини 14.25 Палмейрас - Дефенса.
Кубок Лібертадорес 16.15 Шахтар
- Інгулець. Чемпіонат України 18.00
Огляд фінальної стадії. Ліга Націй УЄФА.
Прем’єра 18.55 Аякс - НЕК. Чемпіонат
Нідерландів 21.10, 23.45 Yellow 21.20
Чемпіонат Туреччини. Огляд туру 22.00
Металіст - Десна. Кубок України 23.55
Галатасарай - Антальяспор. Чемпіонат
Туреччини

1+1
05.35 «Життя відомих людей 2020»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих людей
2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45, 17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45 Т/с «Свати - 7» (12+)
21.45 Х/ф «САМ УДОМА - 3» (12+)
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подій дня»
23.55 Х/ф «САМ УДОМА - 4» (12+)

ІНТЕР
05:05 «Телемагазин»
05:35, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з ІНТЕРом»
10:00, 11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «КОХАННЯ НА КІНЧИКАХ
ПАЛЬЦІВ»
14:35, 15:35 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый случай»
18:00, 04:15 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00, 02:10 «Подробиці»
21:00 «Вещдок. Большое дело»
23:50 Х/ф «ДРУЗІ НАЗАВЖДИ»
02:40 Х/ф «МІСТО З РАНКУ ДО
ОПІВНОЧІ»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною

07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.15 Т/с «Мама для Снігуроньки» (12+)
14.10, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий
охоронець» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Ігри дітей старшого
віку» (12+)
23.20 Т/с «Сашина справа» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.40 Т/с «Комісар Рекс»
08.45, 11.50 «МастерШеф
Професіонали» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
12.05, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «СуперМама» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Дівчата»

ICTV
05.45 Прихована небезпека
06.45 Громадянська оборона
07.45, 19.25 Надзвичайні новини
08.45 Факти. Ранок
09.10 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
11.40, 13.10 Х/ф «ПІДЛІТКИМУТАНТИ: ЧЕРЕПАШКИНІНДЗЯ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.20, 21.25 Т/с «Пес» (16+)
17.45 Т/с «Дільничний з ДВРЗ - 2» (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Хто хоче стати мільйонером?
Ігрове шоу
23.45 Х/ф «ДЕВ’ЯТЬ ЯРДІВ-2» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 «Kids time»
06.05 «Мультфільм»
06.30 М/ф «Том і Джері. Чарівна
каблучка»
07.35 «Орел і решка»
09.35 Т/с «Надприродне» (16+)
13.05 «Суперінтуїція»
15.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ТРОЛІВ: У
ПОШУКАХ ЗОЛОТОГО
ЗАМКУ»
17.00 «Хто зверху?» (12+)
19.00 «Діти проти зірок»
20.40 Х/ф «НУ ЩО, ПРИЇХАЛИ?»
22.40 Х/ф «НУ ЩО, ПРИЇХАЛИ:
РЕМОНТ»

МЕГА
06:00 Містична Україна 07:05 Правила
виживання 08:05 Страх у твоєму домі
09:05, 18:50 У пошуках істини 09:55,
02:50 Речовий доказ 11:05, 21:50
Мегааеропорт зсередини 12:05 Теорія
Змови 13:00 Справжня гра престолів
14:00 Неймовірні винаходи 15:00
Дикі Філіппіни Найджела Марвіна
15:50 Довідник дикої природи 16:50,
23:40 НАСА: нез’ясоване 17:50, 01:40
Фантастичні історії 19:50 Дикий і живий
20:50 Таємнича світова війна 22:40
Мадагаскар 02:50 Брама часу 03:45
Дике виживання 04:45 Судіть самі

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
09.00 Т/с «Дикий ангел»
09.40 «Орел і Решка. Морський сезон»

10.30, 20.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
11.30, 18.00 «Орел і Решка. Дива світу»
13.30, 21.00 «Інше життя»
14.25 Х/ф «КОХАННЯ НЕ ЗА
РОЗМІРОМ» (12+)
16.15 Х/ф «ОДРУЖИСЬ ЗІ МНОЮ,
ЧУВАК» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2020»
06.25 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)
08.15 Х/ф «ПОЗА ЗАКОНОМ» (16+)
10.15 Х/ф «211» (16+)
12.05 Т/с «Ангели-2» (16+)
13.55, 19.25 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
20.20 Т/с «Опер за викликом-5» (16+)
22.10 Т/с «Ментівські війни. Харків-2»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 21.40, 23.45 Топ-матч 06.10
Візела - Брага. 1/8 фіналу. Кубок
Португалії 08.00, 20.45 Огляд фінальної
стадії. Ліга Націй УЄФА 08.55 Бельгія
- Білорусь. Відбір до ЧС- 2022 г. 10.45
Міннесота Юнайтед - Спортінг КС.
MLS 12.35 Трабзонспор - Істанбул
Башакшехір. Чемпіонат Туреччини
14.25 Сан-Паулу - Расінг. Кубок
Лібертадорес 16.15 Ворскла - Львів.
Чемпіонат України 18.00 Огляд групової
стадії. Відбір до ЧС- 2022 г. Прем’єра
18.55 ПСВ - Гронінген. Чемпіонат
Нідерландів 22.00 Оболонь - Верес.
Кубок України

П’ЯТНИЦЯ, 31 ГРУДНЯ

ЧЕТВЕР, 30 ГРУДНЯ
1+1
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, 17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.36 «Проспорт»
20.38 «Чистоnews 2021»
20.45 Т/с «Свати - 7» (12+)
21.50 Х/ф «СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ»
(16+)
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подій дня»
23.55 Х/ф «САМ УДОМА 5» (12+)

ІНТЕР
05:05 «Телемагазин»
05:35, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з ІНТЕРом»
10:00, 11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «МАТУСЯ У ВІДРИВІ»
14:35, 15:35 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый случай»
18:00, 03:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00, 02:05 «Подробиці»
21:00 «Вещдок. Большое дело»
23:50 Х/ф «КРУТІ ЧУВАКИ»
04:50 «Подорожі в часі»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.10 Т/с «Діда морозу не буває»
14.10, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий
охоронець» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Ігри дітей старшого
віку» (12+)
23.20 Т/с «Сашина справа» (12+)

СТБ
08.00, 11.50 «МастерШеф
Професіонали» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
12.05, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «СуперМама» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Продається будинок
із собакою»

ICTV

МЕГА

1+1

06:00 Містична Україна 07:05 Правила
виживання 09:05, 19:00 У пошуках
істини 10:05, 01:40 Речовий доказ
11:15 Мегааеропорт зсередини
12:15 Теорія Змови 13:15 Коза ностра
14:15 Неймовірні винаходи 15:15
Дикі Філіппіни Найджела Марвіна
16:05 Довідник дикої природи 17:05,
23:40 НАСА: нез’ясоване 18:05, 00:40
Фантастичні історії 19:50 Дикий і живий
20:50 Таємнича світова війна 21:50
Створення бренду 22:40 Народження
континентів 02:50 Брама часу 03:45
Дике виживання 04:45 Судіть самі

06.30, 07.10, 08.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.00, 10.05, 11.10, 12.35, 13.35, 14.40,
16.55, 17.55 Т/с «Свати - 7»
(12+)
19.00 ТСН: «Новий рік»
20.00 «Новорічний Вечірній Квартал
2021/2022»
23.45 «Новорічне привітання з Новим
2022 роком»

К-1

05.45 Прихована небезпека
06.45 Громадянська оборона
07.45 Надзвичайні новини
08.45 Факти. Ранок
09.15 Х/ф «ПОБАЧЕННЯ НАОСЛІП»
11.10, 13.30 Х/ф «ДЕВ’ЯТЬ ЯРДІВ»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.30 Х/ф «ДЕВ’ЯТЬ ЯРДІВ-2»
(16+)
16.45 Т/с «Пес» (16+)
17.45 Т/с «Дільничний з ДВРЗ - 2» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.20 Т/с «ДВРЗ: Операція Новий
рік» (16+)
21.15 Т/с «Новорічний Пес» (16+)
23.30 Х/ф «ГУДЗОНСЬКИЙ ЯСТРУБ»
(16+)

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
08.50 Т/с «Дикий ангел»
09.35 «Орел і Решка. Морський сезон»
10.30, 20.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
11.30, 18.00 «Орел і Решка. Дива світу»
13.30, 21.00 «Інше життя»
14.30 Х/ф «ОДРУЖИСЬ ЗІ МНОЮ,
ЧУВАК» (16+)
16.10 Х/ф «ДИЯВОЛ І ДЕНІЕЛ
ВЕБСТЕР»
22.00 Х/ф «СТЕПФОРДСЬКІ
ДРУЖИНИ» (16+)
23.50 «Орел і Решка. Дива світу 2»

НОВИЙ КАНАЛ

2+2

06.00, 08.00 «Kids time»
06.05 «Мультфільм»
06.10 М/ф «Микита Кожум’яка»
08.05 «Орел і решка»
10.05 Т/с «Надприродне» (16+)
12.45 «Суперінтуїція»
14.45 Х/ф «БІЛИЙ ПОЛОН»
17.00, 19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «РІЧІ-БАГАЧ»
23.00 Х/ф «ЛАСКАВО ПРОСИМО,
АБО СУСІДАМ ВХІД
ЗАБОРОНЕНО»

06.00 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)
07.50 Х/ф «СТРОК ЖИТТЯ» (16+)
09.45 Х/ф «СЛЬОЗИ СОНЦЯ» (16+)
12.00 Т/с «Ангели-2» (16+)
13.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Воїни доріг»
20.15 Т/с «Опер за викликом-5» (16+)
22.15 Т/с «Ментівські війни. Харків-2»
(16+)

СУБОТА, 1 СІЧНЯ
1+1
06.15, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
08.30 Вечір прем’єр з К.Осадчою
2021 г.
10.45 Новорічний вечір прем’єр з
К.Осадчою 2021 г.
12.50 «Новорічний Вечірній Квартал
2021/2022»
17.40 Х/ф «СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ»
(16+)
20.30 Х/ф «СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ
2» (16+)
22.30 Х/ф «СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ
3» (16+)

ІНТЕР
05:05 Х/ф «МОРОЗКО»
06:30 Х/ф «ОТЦІ ТА ТАЄМНИЦЯ
ЧАСУ»
08:05 М/ф «Зачарований принц»
09:30 Х/ф «ЯК ПРОГУЛЯТИ
ШКОЛУ З КОРИСТЮ»
11:40 Х/ф «САНТА І КОМПАНІЯ»
13:25 Х/ф «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ
БІЛЯ ДИКАНЬКИ»
14:40 «Чекаємо весни в Новий рік
на Інтері»
17:50 Х/ф «ПРИГОДИ
ПАДДІНГТОНА»
19:30, 20:30 Х/ф «ПРИГОДИ
ПАДДІНГТОНА 2»
20:00, 02:40 «Подробиці»
22:00 «На Інтері - Головна ялинка
країни»
00:55 Х/ф «ЗАМІЖ У НОВИЙ РІК»
03:10 «Подорожі в часі»
03:35 «Орел і Решка. Дива світу»

УКРАЇНА
06.00 Новорічна ніч на каналі
Україна
09.45 Новорічне Шоу Маска
13.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
15.10 Х/ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
17.00, 20.00 Т/с «Ялинка на
мільйон»

ІНТЕР
05:20 «Слідство вели... з Леонідом
Каневським»
07:00 «Ранок з ІНТЕРом»
10:00 «Корисна програма»
11:00 Х/ф «ДВАНАДЦЯТЬ МІСЯЦІВ»
13:40 Х/ф «МОРОЗКО»
15:20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНА НІЧ»
16:50 Х/ф «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ БІЛЯ
ДИКАНЬКИ»
18:10 Х/ф «ДІАМАНТОВА РУКА»
20:00 «Подробиці»
20:30 Х/ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
22:15, 00:00 «Чекаємо весну в Новий
рік на «Інтері»
23:50 Новорічне привітання
Президента України Володимира
Зеленського
01:05 «Місце зустрічі. Новий рік»

ПРИГОДИ ШУРИКА»
20.00 Х/ф «ДІАМАНТОВА РУКА»
22.05 Х/ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
23.50 «Новорічне привітання
Президента України В.О.
Зеленського»

ICTV
06.05 Х/ф «ДЕННІС-МУЧИТЕЛЬ»
08.00 М/ф «У пошуках Жар-птиці»
09.35 М/ф «Добриня Микитович і Змій
Горинович» (16+)
10.50 М/ф «Олешко Попович і Тугарин
Змій» (16+)
12.25 М/ф «Ілля Муромець і Соловейрозбійник» (16+)
14.00 М/ф «Три богатирі на далеких
берегах» (16+)
15.25 М/ф «Іван Княженко і Сірий
Вовк» (16+)
17.00 М/ф «Іван Княженко і Сірий
Вовк-2» (16+)
18.30 М/ф «Три богатирі та
Шамаханська цариця» (16+)
20.00 Новорічний Дизель-шоу (12+)
23.55 Поздоровлення Президента
України Володимира
Зеленського

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.45 «Kids time»
06.05 Х/ф «КРІСТОФЕР РОБІН»
07.50 «Орел і решка»
УКРАЇНА
09.00 «Діти проти зірок»
05.50 Зірковий шлях
10.25 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І В’ЯЗЕНЬ
09.20 Х/ф «СІМ’Я НАПРОКАТ»
АЗКАБАНУ» (16+)
11.20, 15.30 Т/с «Мідна обручка» (12+) 13.10 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І КЕЛИХ
15.00 Сьогодні
ВОГНЮ»
16.00 Новорічна ніч на каналі Україна
16.10 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР ТА ОРДЕН
20.00 Новорічне Шоу Маска
ФЕНІКСА»
23.55 Вітання Президента України
19.00 «Хто зверху?» (12+)
Володимира Зеленського з
21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
Новим роком!
(12+)
23.00 Х/ф «ЕВАН ВСЕМОГУТНІЙ»
СТБ
23.45 «Новорічне звернення
05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія»
Президента України 2021»
07.30 Т/с «Ми більше ніж я» (12+)
МЕГА
11.30 Т/с «Життя прекрасне» (12+)
16.05 Х/ф «ДІВЧАТА»
06:00 Містична Україна 06:55 Правила
18.05 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА ІНШІ
виживання 08:55, 18:50 У пошуках

істини 09:50, 01:40 Речовий доказ
11:00, 21:50 Створення бренду 12:00
Теорія Змови 13:00 Коза ностра
14:00 Неймовірні винаходи 15:00
Дикі Філіппіни Найджела Марвіна
15:50 Довідник дикої природи 16:50,
23:40 НАСА: нез’ясоване 17:50, 00:40
Фантастичні історії 19:50 Дикий і живий
20:50 Таємнича світова війна 22:40
Народження континентів 02:50 Брама
часу 03:45 Дике виживання 04:45 Наші

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
08.45, 13.35 «Орел і Решка. Навколо
світу»
09.40 «Орел і Решка. Дива світу»
11.40 «Інше життя»
14.40 Х/ф «СТЕПФОРДСЬКІ
ДРУЖИНИ» (16+)
16.20 Х/ф «СИЛАЧ САНТА-КЛАУС»
18.15 Х/ф «НЯНЬКИ»
20.00 Х/ф «ЩУРЯЧІ ПЕРЕГОНИ»
22.10 Х/ф «ПОГАНИЙ САНТА» (18+)

2+2
06.00 «Джедаі 2020»
06.15 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)
08.05 «Загублений світ»
14.10 Х/ф «НЕ ВИХОДЬ»
16.20 Х/ф «НА МЕЖІ»
18.50 Х/ф «АВАТАР» (16+)
22.00 Х/ф «ХИЖАК» (18+)
23.40 Привітання Президента України

ФУТБОЛ-1
06.00, 12.55, 14.55, 19.40, 23.50
Топ-матч 06.10 Порту - Бенфіка. 1/8
фіналу. Кубок Португалії 08.00 Огляд 1-ї
половини сезону. Чемпіонат Нідерландів
08.55 Нідерланди - Україна. УЄФА
ЄВРО 2020 10.50, 17.35, 22.00 Yellow
11.00 Україна - Півн. Македонія. УЄФА
ЄВРО 2020 13.00 Україна - Австрія.
УЄФА ЄВРО 2020 г. 15.00 Швеція Україна. 1/8 фіналу. УЄФА ЄВРО 2020
17.45 Україна - Англія. 1/4 фіналу. УЄФА
ЄВРО 2020 19.50 Шахтар - Динамо
(2021) Суперкубок України 22.10 Ballon
d’Or 2021

НЕДІЛЯ, 2 СІЧНЯ

19.00 Сьогодні
22.00 Т/с «Мідна обручка» (12+)

СТБ
08.25 Т/с «Коли ми вдома»
09.20 Х/ф «ДІАМАНТОВА РУКА»
11.10 Т/с «Спіймати Кайдаша» (16+)
23.00 Х/ф «КОЛЬЄ ДЛЯ СНІГОВОЇ
БАБИ»

ICTV
06.15 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
07.40 Х/ф «ДЕННІС-МУЧИТЕЛЬ»
09.20 Х/ф «ТУПИЙ ТА ЩЕ
ТУПІШИЙ» (16+)
11.10 Новорічний Дизель-шоу (12+)
15.50 Х/ф «ГОББІТ:
НЕСПОДІВАНА
ПОДОРОЖ» (12+)
18.45 Х/ф «ГОББІТ: ПУСТКА
СМО А» (16+)
21.35 Х/ф «ГОББІТ: БИТВА П’ЯТИ
ВОЇНСТВ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Вар’яти» (12+)
07.40 «Хто зверху?» (12+)
11.10 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР ТА
НАПІВКРОВНИЙ ПРИНЦ»
13.55 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І ДАРИ
СМЕРТІ. ЧАСТИНА 1»
(16+)
16.40 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І ДАРИ
СМЕРТІ. ЧАСТИНА 2»
(16+)
19.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧНІ ЗВІРІ І
ДЕ ЇХ ШУКАТИ» (12+)
21.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧНІ
ЗВІРІ: ЗЛОЧИНИ
РІНДЕЛЬВАЛЬДА» (12+)

МЕГА
06:00, 02:00 Містична Україна
07:00 Випадковий свідок 09:25
Речовий доказ 10:35, 17:05 У
пошуках істини 12:10, 00:00 Їжа
богів 13:10 Відень - столиця імперії
16:10 Найекстремальніший 19:00
Левиний рик 20:00 Народження

континентів 21:00 Невідома
Європа 23:00 Загадкові злочини
середньовіччя 01:00 Природа
сьогодення 03:00 Мерилін Монро
04:00 Два Миронових 05:00 Юрій
Нікулін

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.30 «Ух ти show»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
10.50 Х/ф «НЯНЬКИ»
12.30 Х/ф «ЩУРЯЧІ ПЕРЕГОНИ»
14.30, 22.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18.10 «Орел і Решка. На краю світу»
19.10 «Орел і Решка. Дива світу 2»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2020»
09.00 «Загублений світ»
15.10 Х/ф «ГОЛИЙ ПІСТОЛЕТ»
(16+)
16.55 Х/ф «ГОЛИЙ ПІСТОЛЕТ 2
1/2: ЗАПАХ СТРАХУ» (16+)
18.40 Х/ф «ГОЛИЙ ПІСТОЛЕТ 33
1/3: ОСТАННЯ ОБРАЗА»
(16+)
20.05 Х/ф «ГРА В ХОВАНКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ЗІРВАТИ КУШ» (16+)
23.45 Х/ф «ЧУЖИЙ ПРОТИ
ХИЖАКА-2» (18+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Італія - Півн. Ірландія. Відбір до
ЧС- 2022 г. 07.50 Іспанія - Франція.
Фінал. Ліга Націй УЄФА 10.00, 12.55
«Головна команда» 11.05 Франція
- Україна. Відбір до ЧС- 2022 13.55
Чемпіонат Туреччини. Огляд туру
14.30, 17.35, 21.05 «Студія LIVE»
15.25 Шахтар - Динамо (2021 г.)
Суперкубок України 18.25 Yellow
18.35 Портленд Тімберс - Нью-Йорк
Сіті. Фінал. MLS CUP 22.00 Динамо Зоря. Фінал (2020 /21). Кубок України

1+1
07.25 «Життя відомих людей»
10.00 «Світ навиворіт»
18.30 «Світське життя. 2021
дайджест»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20.15 Х/ф «АЛІТА: БОЙОВИЙ
АНГЕЛ» (16+)
22.30 Х/ф «СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ
2» (16+)

ІНТЕР
06:55 М/ф «Як козаки у хокей
грали»
07:10 Х/ф «САНТА І КОМПАНІЯ»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 11:50 «Інше життя»
12:45 Х/ф «ПРИГОДИ
ПАДДІНГТОНА»
14:25 Х/ф «ПРИГОДИ
ПАДДІНГТОНА 2»
16:10 Х/ф «ЗАМЕРЗЛА З МАЯМІ»
18:00 Х/ф «АНЖЕЛІКА, МАРКІЗА
ЯНГОЛІВ»
20:00 «Подробиці»
20:30 Х/ф «ДУЖЕ ПОГАНІ
МАТУСІ»
22:20 Х/ф «ДУЖЕ ПОГАНІ
МАТУСІ 2»
00:10 «Вещдок. Новый год»
01:35 «Вещдок»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Сьогодні
07.00 Зірковий шлях
08.10 М/ф «Грінч»
09.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
11.30 Х/ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
13.20 Т/с «Дівчата мої»
17.00, 20.00 Т/с «Сім’я на рік» (12+)
22.00 Т/с «Врятувати маму» (12+)

12.55 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА ІНШІ
ПРИГОДИ ШУРИКА»
14.40 «СуперМама» (12+)
19.00 «Хата на тата» (12+)

ICTV
06.40 Х/ф «СОННА ЛОЩИНА»
(16+)
08.30 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
10.30 Т/с «Новорічний Пес» (16+)
12.15 Т/с «ДВРЗ: Операція Новий
рік» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ:
ХРАНИТЕЛІ ПЕРСНЯ»
(16+)
17.05 Х/ф «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ:
ДВІ ВЕЖІ» (16+)
20.25 Х/ф «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ:
ПОВЕРНЕННЯ КОРОЛЯ»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Вар’яти» (12+)
06.15, 08.30 «Kids time»
06.20 М/ф «Том і Джеррі: Маленькі
помічники Санти»
06.50 М/ф «Атлантида: Загублена
імперія»
08.35 Х/ф «ЕВАН ВСЕМОГУТНІЙ»
10.15 Х/ф «НУ ЩО, ПРИЇХАЛИ?»
12.00 Х/ф «НУ ЩО, ПРИЇХАЛИ:
РЕМОНТ»
13.45 Х/ф «ЛАСКАВО ПРОСИМО,
АБО СУСІДАМ ВХІД
ЗАБОРОНЕНО»
15.25 Х/ф «РІЧІ-БАГАЧ»
17.10 Х/ф «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
19.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
20.55 Х/ф «СИН МАСКИ»
22.40 Х/ф «ЧОТИРИ РІЗДВА»
(16+)

МЕГА

06:00, 05:45 Дикі Філіппіни
Найджела Марвіна 07:00
05.35 Х/ф «НОВОРІЧНИЙ ЯНГОЛ» Випадковий свідок 09:25 Речовий
07.20 Т/с «Коханка у спадок» (16+) доказ 10:35, 17:25 У пошуках
істини 12:30 Фантастичні історії
11.05 Х/ф «ДІВЧАТА»

СТБ

13:30 Заборонена історія 14:30,
21:00 Невідома Європа 16:30
Найекстремальніший 19:00
Левиний рик 20:00 Народження
континентів 23:00 Загадкові
злочини середньовіччя 00:00 Їжа
богів 01:00 Природа сьогодення
02:00 Містична Україна 03:30
Бандитський Київ

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.35 «Орел і Решка. Шопінг»
09.30 Х/ф «КОЛИ САНТА ВПАВ НА
ЗЕМЛЮ»
11.20 Х/ф «СИЛАЧ САНТАКЛАУС»
13.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2020»
08.35 «Загублений світ»
13.40 Х/ф «ПРИБУЛЕЦЬ» (16+)
15.35 Х/ф «АВАТАР» (16+)
18.45 Х/ф «ПЛАНЕТА МАВП»
21.00 Х/ф «ОБЛІВІОН» (16+)
23.20 Х/ф «ХИЖАК-2» (18+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Орландо - Нешвілл. MLS
07.40 Албанія - Англія. Відбір до
ЧС- 2022 г. 09.20, 11.45 «Великий
футбол» 09.55 Україна - Фінляндія.
Відбір до ЧС- 2022 12.35
Палмейрас - Фламенгу. Фінал. Кубок
Лібертадорес 15.10 Галатасарай Фенербахче. Чемпіонат Туреччини
16.55 LIVE. Монпельє - Страсбур.
Кубок Франції 17.45, 22.45 Yellow
18.55 Чемпіонат Туреччини. Огляд
туру 19.40 Атлетіку Паранаенсі
- Атлетіку Мінейру. Фінал. Кубок
Бразилії 21.45, 23.55 Топ-матч
21.55 LIVE. Шовіньї - Марсель. Кубок
Франції

Що віщують зорі
Гороскоп на 27 грудня — 2 січня 2022 р.
ОВЕН. Ви будете схильні до творчого
підходу у вирішенні будь-якої проблеми.
Дивіться, як би це не стало проблемою саме
по собі. У шляхетному пориві зробити життя
прекраснішим ви можете забути про повсякденну рутину та невідкладні справи. Сприятливий
день — середа, несприятливий — п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Намагайтеся бути м’якшими
й гнучкішими, а рішучість і твердість залиште для інших часів. Постарайтеся уникати
конфліктів і непорозумінь. У вихідні робіть
усе неквапливо та нікуди не поспішайте,
якщо прагнете уникнути перенапруги. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — понеділок.
БЛИЗНЮКИ. Вдалий час для рішучих
дій, які дадуть змогу вам добитися важливої
мети. Щирість, доброта й щедрість принесуть несподіваний успіх. На вас чекають романтичні побачення, зустрічі та поїздки. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
РАК. Досить витати в хмарах, мріючи
про нездійсненне, краще спустіться на землю й знайдіть радість тут. Ви можете добитися багато чого в професійній сфері. Не забувайте про дані обіцянки. З’явиться можливість
позбутися проблем за допомогою інформації. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
ЛЕВ. Початок тижня пройде в розміреній спокійній обстановці, що дасть змогу
завершити хоча б ті справи, які не терплять
зволікання. Можуть з’явитися блискучі перспективи і у справах, і в особистому житті. Навантаження здасться вам непосильним, але ви відчуєте,
як відкриється друге дихання. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — понеділок.
ДІВА. Час ретельно проаналізувати свої
дії й зробити відповідні висновки, для цього
вам знадобляться зібраність і цілеспрямованість. Нарешті вдасться поєднати виконання духовних і матеріальних бажань. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Бажано дотримуватися певної
послідовності в справах, інакше може початися хаос. Якщо до вас дійде неприємна
плітка, ігноруйте її й того, хто її приніс. У вихідні не відмовляйтеся від запрошення на вечірку. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
СКОРПІОН. Дуже багато буде залежати
від ваших рішень та ініціативи. Так що не бійтеся її проявляти, щось міняти й домагатися того, що для вас дійсно важливо. Ваша
кар’єра йде вгору, ваш авторитет росте, вам
запропонують зайняти керівний пост. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — четвер.
СТРІЛЕЦЬ. Вам необхідно серйозно
підійти до вирішення будь-якої ситуації,
у цей момент емоції будуть тільки заважати.
Плани на роботі можуть мінятися з точністю
до навпаки, не панікуйте. Адже ви блискуче
впораєтеся і з тими завданнями, які виникнуть. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — субота.
КОЗЕРІГ. Ви енергійні та повні рішучості довести почату справу до кінця. Загадайте бажання, і, якщо воно щире, то неодмінно збудеться. Настає сприятливий час для
змін, якщо ви їх не боїтеся. У вихідні можливі
позитивні зміни в долі. Сприятливий день — середа,
несприятливий — п’ятниця.
ВОДОЛІЙ. Бажано поменше балакати
і більше робити, у вас з’явиться можливість
довести свою роботу до досконалості. Будьте обережні у взаєминах із близькими людьми, вони можуть легко зруйнуватися через
найдрібніше непорозуміння або різке слово. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
РИБИ. Напружена робота загрожує
послабити ваші сили, але фінансові перспективи стануть для вас яснішими, що окупить усі вкладення. Проблеми в особистому
житті стануть очевидними, і ви зможете щось
змінити. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — субота.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Рулет із лаваша – проста,
смачна і красива закуска
Це відмінна фуршетна страва, проте вона може стати й окрасою
святкового столу, і чудовим перекусом у будні – все залежить
від того, яку начинку ви загорнете у лаваш. А їх не злічити: сир,
гриби, курятина, червона риба, крабові палички, картопля,
фарш, оселедець, шинка, паштети, корейська морква, рибні
консерви, яйця, овочі, зелень – усе це в різних варіаціях
годиться для намащування рулетів. Страва виходить цікавою
..З ПЕЧІНКОЮ ТРІСКИ
і ситною, яскравою в розрізі
Інгредієнти: 2 варені яйця, 120 г твердого
сиру, 1 банка печінки тріски, 1 свіжий огірок,
3 ст. л. майонезу, сіль та перець – до смаку,
1 лаваш.
Приготування. Яйця і сир потріть на тертці
з великими отворами. З печінки злийте олію,
потому розімніть її виделкою. Вимішайте все
з майонезом, посоливши і поперчивши до
смаку. Огірок поріжте тонкими поздовжніми
скибочками. На лаваші рівномірно розподіліть
начинку, викладіть рядочком на всю ширину
лаваша скибочки огірка і скачайте в тугий

...З ЧЕРВОНОЮ РИБОЮ
Інгредієнти: 200 г вершкового сиру,
невеликий пучок кропу, 100 г філе слабосоленої червоної риби, 1 ст. л. лимонного соку, 3–5 помідорів чері, 1 упаковка
лаваша.
Приготування. Кріп дрібно посічіть, змішайте з вершковим сиром та
лимонним соком. Рибу та помідори покрайте невеликими тонкими скибочками. Змастіть лаваш сирно-кроповою
масою, зверху викладіть рибу й томати.
Згорніть рулетом, замотайте в харчову плівку або пергамент і покладіть

Страва виходить цікавою
і ситною, яскравою в розрізі.

Фото із сайту moreprodukt.info.

рулет. За бажанням для яскравості можна додати до начинки ще й листя салату. Загорніть
рулет у харчову плівку та поставте в холодильник як мінімум на годину. Перед подачею розріжте на невеликі шматочки.

Фото із сайту logkipovaregki.ru.

на кілька годин у холодильник. Перед
подачею наріжте невеликими шматочками.

...З КРАБОВИМИ
ПАЛИЧКАМИ
Інгредієнти: 3 варені яйця, 10–11 столових ложок майонезу, 150 г твердого
сиру, 2 зубчики часнику, по 2–3 гілочки
петрушки і кропу, 300 г крабових паличок,
3 листи лаваша.
Приготування. Начинка 1: яйця поріжте маленькими кубиками, змішайте з 3 столовими ложками майонезу.
Начинка 2: сир потріть на середній тертці, часник пропустіть через прес або
розтовчіть у ступці, зелень подрібніть,
вимішайте все з 2 столовими ложками майонезу. Начинка 3: крабові палички дрібно наріжте або натріть на великій тертці,
додайте 4 столові ложки майонезу. Лаваші
трохи змастіть майонезом. На перший викладіть сир із зеленню і згорніть у рулет. На
другий – трохи майонезу та яєчну начин-

“

...З ГРИБАМИ ТА СИРОМ
Інгредієнти: 300 г печериць (або інших грибів), 1 ст. л. вершкового масла,
200 г твердого сиру, пучок петрушки чи
іншої зелені, 5–6 ст. л. майонезу, 1 лаваш.
Приготування. Гриби дрібно поріжте,
обсмажте на маслі до золотистого кольору (приблизно 10–15 хвилин). Остудіть.
Сир потріть на тертці з великими отворами. Зелень дрібно посічіть. Змішайте
печериці, сир та зелень із майонезом.
Викладіть начинку на лаваш, розрівняйте

Фото із сайту depositphotos.com.

і згорніть у тугий рулет. Замотайте його в
харчову плівку чи пергамент. Покладіть на
годину в холодильник, а перед подачею
наріжте скибочками.

...З КУРЯТИНОЮ
І КОРЕЙСЬКОЮ МОРКВОЮ
Фото із сайту gotovimsmachno.com.

ку. Загорніть у нього перший. Третій лаваш
теж змастіть майонезом і розподіліть крабові палички, покладіть на нього подвійний рулет з яйцями та сиром, щільно згорніть, тоді замотайте в харчову плівку або
пергамент. Потримайте у холодильнику
протягом 2–3 годин. Наріжте скибочками,
викладіть на блюдо і подавайте.

Інгредієнти: 250 г курячого філе, 1 невеликий огірок, 1 невеликий пучок кропу
(можна навпіл з кінзою), 1 ст. л. олії, сіль,
перець, приправи – за смаком, 1 лаваш,
150–200 г вершкового сиру, 100 г моркви
по-корейськи, 1–2 ст. л. майонезу.
Приготування. Куряче філе посипте
сіллю, перцем та приправою. У сковорідці
розігрійте олію на середньому вогні, покладіть у неї м’ясо й обсмажте його протягом 10–15 хвилин, періодично перевертаючи. Остудіть і наріжте скибочками.
Огірок потріть на тертці для корейської

Фото із сайту vkazivka.com.

моркви. Зелень дрібно посічіть. Лаваш
змастіть вершковим сиром, викладіть
моркву по-корейськи, затим – огірок та
курятину. Зверху нанесіть тонку сіточку
з майонезу. Згорніть у щільний рулет,
обмотайте плівкою чи пергаментним папером і поставте в холодильник на годину-півтори. Перед подачею порозрізайте
на порційні шматочки.

...З ТУНЦЕМ
Інгредієнти: 4 варені яйця, 2 гілочки
кропу, 1 банка консервованого тунця (або
сардини, сайри тощо), 150 г твердого чи
плавленого сиру, 3 лаваші, 200 г майонезу.
Приготування. Яйця дрібно наріжте і
змішайте з посіченим кропом. З консервів
за потреби злийте рідину, розімніть рибу
виделкою. Сир натріть на середній тертці.
Лаваші змастіть майонезом. На перший викладіть рибу, рівномірно розподіліть по всій
площині і згорніть рулетом. Другий змастіть
начинкою з яєць і зелені, покладіть на край
рулет із рибною начинкою і згорніть їх в
один. На третій лаваш нанесіть сіточку з майонезу, посипте сиром і загорніть у нього готові лаваші з начинками. Замотайте рулет

...ГАРЯЧИЙ ІЗ КОВБАСОЮ
ТА ПОМІДОРАМИ

Фото із сайту youtube.com.

у харчову плівку або пергамент і на декілька
годин залиште у холодильнику, потім поріжте на скибочки і викладіть на тарілку.

Інгредієнти: 150 г твердого сиру,
5–7 гілочок кропу чи петрушки, 200 г ковбаси (вареної та напівкопченої або тільки
вареної), 1 помідор, 1 яйце, 1 лаваш, 100 г
сметани або майонезу.
Приготування. Сир натріть на дрібній тертці і перемішайте з подрібненою
зеленню. Ковбасу та помідор наріжте невеликими пласкими шматочками. Яйце
добре збийте виделкою. Лаваш змастіть
сметаною, з одного краю не доходячи до
кінця кілька сантиметрів. Викладіть ковбасу, помідор та посипте сиром із зеленню.
Згорніть лаваш у тугий рулет, вільний

Фото із сайту youtube.com.

від начинки край має залишитися зверху.
Промастіть цю ділянку яйцем з обох боків, перекладіть рулет на застелене пергаментом деко. Змастіть яйцем весь рулет
і запікайте 15–20 хвилин за температури
180–200 °С. Гарячим викладіть на тарілку, а
коли трохи охолоне, наріжте порційними
шматочками.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

Фото із сайту pixabay.com.

Сувенірів із «Хамсою»-оберегом —
сотні мільйонів.

На прапорі і гербі Алжиру багато символів ісламу.

А від вроків (не уроків) захистить
вас... «Рука Фатіми»
Не знаю, радіти цьому чи ні, але запитання про популярне у світі жіноче
ім’я для вас виявилося непідйомною брилою. Ех… Єдина втіха, що
знайшлася все ж учасниця-розумниця, яка змогла його «розкусити»!
Грицько ГАРБУЗ

ле перед тим, як оголосити
чемпіонку туру, за правилами маю ще раз нагадати
запитання, відповідь на яке вже
красується-милується у заголовку.

А

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
47 (2021)
Цього разу ми заховали популярне в світі жіноче ім’я. Щоб його розгадати, ви маєте знайти місток
між такими виразами і словами з пісень, що характеризують символи
1

2

3

однієї країни: «Сонячний круг, небо
навкруг…», «Білий сніг на зеленому
листі…», «Місяць на небі, зіроньки
сяють» (однина), «Дай руку мені…»
(три пальці), «Ой очі, очі, очі дівочі…»
(захист від вроків), «Я піду в далекі
гори…» (синонім назви географічних карт), «Наш завод верстатами
гуде, клекотить бурливою рікою…»,
«Шумлять, колишуться хліба, як хвиля в морі грається. Моя заквітчана
земля до сонця усміхається»…
Яке ім’я ми заховали?
І хоч Степан Кривенький пи-
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ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД «СВЯТИЙ МИКОЛАЙ» ЗА 15 ГРУДНЯ
1-2. Угодник. 2-3. Костянтин. 3-4. Нонна. 4-5. Архієпископ. 5-6. Патар. 6-7. Ратоборство. 7-8. Образ. 8-9. Заступник. 9-10. Київ. 10-11. Віра.
11-12. Аскольд. 12-13. Добро. 13-14. Омофор. 14-15. Рівноапостольство.
15-16. Оранта. 16-17. Арій. 17-18. Йоіл. 18-19. Лікія. 19-20. Ялинка. 20-21.
Апокриф. 21-22. Феофан. 22-23. Надлом. 23-24. Меч. 24-25. Чудотворець.

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

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

сав і співав про мою рідну Волинь:
«Шумлять, колишуться хліба,
як хвиля в морі грається. Моя заквітчана земля до сонця усміхається…», в питанні мова йшла про
прапор (біло-зелений із червоною
зіркою і півмісяцем у центрі) і герб
(емблему) з колоссям африканської
країни Алжир.
На цій емблемі під сонцем, що
сходить, розташований традиційний символ регіону — рука Фатіми,
доньки пророка Мухаммеда. Відповідно, це жіноче ім’я ми і заховали.
До речі, «Рука Фатіми» (або
«Хамса» чи «Рука Бога») — стародавній захисний амулет у формі
долоні з оком (не повторює анатомічну форму руки, а робиться

Кросворд
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 7. Пристрій для запуску
двигунів внутрішнього згоряння. 8. Кожний з учнів
Ісуса Христа. 9. Збірник географічних карт. 10. Лісова
колюча рослина зі смачними ягодами. 11. Небесне
тіло, навколо якого обертається Земля. 12. Сторона
прямокутного трикутника. 18. Отруйна змія. 19. Ім’я
облікового запису користувача інтернетом у будьякій формі. 20. Поема Т. Шевченка про казахських
дітей. 21. Коротке намисто, яке щільно прилягає до
шиї. 22. Військовий супротивник. 25. Сухий тропічний вітер. 29. Тимчасова легка будівля для житла.
30. Місто в південно-західній Польщі. 31. Невеликий
зелений масив у місті. 32. Нестача часу на обдумування ходів під час гри в шахи. 33. Відомий волинський математик.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Той, хто тонко розуміється на
характерах та поведінці людей. 2. Українська валюта.
3. Нитка для шиття взуття. 4. Невеликий ресторан
з музикою. 5. Старовинне місто на Рівненщині. 6.
Найпростіший трьохатомний спирт. 13. Тригонометрична функція. 14. Річка в Закавказзі; найбільша
притока Кури. 15. Глибинна, основна магматична гірська порода. 16. М’ясний салат. 17. Народні збори у
Стародавній Греції. 21. Обласний центр України. 23.
Наука про спадковість і мінливість організмів. 24.
Низовинна ділянка суходолу у гирлі річки. 26. Бланк
установленої форми для проведення соціологічних
досліджень. 27. Те саме, що й алфавіт. 28. Спритна
хитра дія для досягнення або уникнення чогось.
Склав Микола ДЕНИСЮК.
с. Щитинська Воля Ковельського
району.

Засновник: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Газета «Волинь».
Головний редактор і відповідальний за випуск —
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович.
Зареєстрована 6 листопада 2017 року.
Набрана і зверстана в комп’ютерному центрі
ТзОВ «Газета «Волинь».
Адреса редакції і видавця:
43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13
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симетричною, з двома великими
пальцями з обох сторін), що дуже
поширений серед юдеїв та мусульман. Хоча його визнають і християни, адже вважають амулетом, що
приносить щастя і захищає від вроків. Її носять на браслетах, кулонах,
вішають при вході в будинок чи
в автомобілях…
І єдиною тріумфаторкою, яка
надіслала нам правильну відповідь
зі словом «Фатіма», виявилася Віта
Бобко із села Затурці Володимир-Волинського району Волині.
Тож слава чемпіонці туру — заліковий бал у нашу турнірну таблицю
і 200 гривень призових!
А нам час оголошувати нове
завдання.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
51 (2021)
Предмети, які ми сьогодні заховали, асоціюються з протилежностями — майже, як «інь» і «янь»,
хоч в основному і безстатеві;
подарунком; «вольною» для героя
письменниці Джоан («Джо») Мюррей (Joanne Murray); особливою фінустановою; навіть напоєм; Новим
роком; прем’єром країни-«селища»
і особливою міткою території.
А походження назви взагалі пов’язане із хвостатим героєм казки
Шарля Перро чи паном, що тримав
у руках особливий ключ. Хоч нинішнього вигляду набули переважно
за часів Першої світової війни, коли
треба було на всьому економити…
Ці предмети у вас також є, але
в космонавтів — кращі.

“
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ААмулет
мулет ««Рука
Рука Ф
Фатіми»
атіми»
(або «Хамса» чи «Рука
Бога») носять на
браслетах, кулонах,
вішають при вході
в будинок чи в
автомобілях...

Що за предмет знаходиться
у гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати до 2 січня 2022 року тільки у вигляді sms-повідомлення на номери:
0501354776 і 0672829775 (наприклад: «Око», «Три ведмеді», «Світлана Орловська»), але обов’язково
вказати після слова-відповіді у дужках ще й своє ім’я і прізвище (наприклад: «М’яч (Максим Мохнюк) »).
Увага: з одного номера можна
відправляти лише одне sms! Цей
номер і братиме участь у жеребкуванні при розіграші призових
200 гривень, якщо правильних відповідей буде більше двох. А ще спеціальний приз — 150 гривень — отримає той, хто в листі на поштову
адресу (43025, м. Луцьк, просп.
Волі, 13) чи електронну (tsikava.
gazeta@gmail.com) найяскравіше
опише, як шукав відповідь.

l О ЧАСИ! О ЗВИЧАЇ!

За 20 000 гривень хмельничанка
продала в сексуальне рабство
15-літню доньку
Горе-матір відсидить за це
6 років за гратами
Лія ЛІС

агадаємо, у червні 2019 року
слідчі поліцейські в Хмельницькій області спільно з працівниками УСБУ під процесуальним
керівництвом Хмельницької обласної
прокуратури задокументували факт
продажу матір’ю своєї доньки для подальшої сексуальної експлуатації.
44-річна жінка, переслідуючи корисливі мотиви, за 20 000 гривень продала свою на той час 15-річну доньку у
сексуальне рабство. Дівчинка-підліток
мала надавати інтимні послуги в закладі розпусти в одному з курортних регіонів, але матір це жодним чином не
бентежило.

Н

E-mail: tsikava.gazeta@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com
Телефонуйте: у приймальню – (0332) 72-38-94,
з питань реклами – (0332)77-07-70,
приватних оголошень – (0332)72-39-32,
розповсюдження – (0332)72-38-94.
ТЗОВ «Газета «Волинь»
п/р UA833052990000026007000803281
КБ Приватбанк, МФО 305299, ЄДРПОУ 02471695

Колаж із сайту caritas.ua.

Слід зазначити, що поліцейські
раніше вже притягували жінку до
адміністративної відповідальності за
невиконання батьківських обов’язків
щодо виховання дитини. Крім того,
сама зловмисниця має широке коло
тісних зв’язків із представниками кримінального світу.
14 грудня Хмельницький міськрайонний суд закінчив розгляд матеріалів
кримінального провадження і визнав
горе-матір винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (Торгівля
людьми) Кримінального кодексу України, та визначив їй покарання у вигляді
6 років ув’язнення.

Друк офсетний. Обсяг – 4 друковані аркуші
Передплатні індекси: 60307, 60312, 60304
Реєстраційний номер
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Віддруковано: Поліграфічне видавництво
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l НУ І НУ!

Переспала з 900 чоловіками
за день

Фото із сайту wikipedia.org.

Американка Ліза Спаркс (на
фото) заявила, що єдине,
про що вона шкодує за час
роботи в порноіндустрії, —
це участь у змаганнях
Eroticon за кількістю
партнерів за ніч
Василь КІТ

ірка фільмів для дорослих погодилася на такий «конкурс»
ще у 2004 році і виграла його
з результатом у 919 чоловіків. Цей
«рекорд» було поставлено у Варшаві на Третьому щорічному так
званому чемпіонаті світу із генгбенгу (групового сексу).
Тоді польський уряд дізнався про захід незадовго до того,
як він мав відбутися, і погрожував заарештувати всіх учасників.
У зв’язку з цим чемпіонат перенесли на якийсь «суперсекретний»
склад.
«Це була єдина робота, яку
я погодилася виконувати виключ-

З
Весілля відбулося після нетривалого періоду залицянь чоловіка, який уже неодноразово був у шлюбі.

90-річний викупив 20-літню
дівчину й одружився з нею
Причому останнім часом багатий дідусь взяв шлюб не менше
ніж із чотирма молодими панянками

Для когось секс — буденна справа,
а для Лізи Спаркс — справжнє
змагання.

но заради грошей», — чесно каже
зараз порноактриса.
Змагання тривало 7,5 години.
Ліза зізналася, що тоді їй було так
нудно, що вона замовила доставку
їжі з «МакДональдса».
І все ж, жінці вдалося перемогти. Спаркс випередила найближчу
суперницю на 21 чоловіка.

Мирослава СЛИВА

-річний емір Даури — держави у Центральному Судані — Умар Фарука одружився з 20-літньою Айше Іро Майкано
(обоє на фото). Викуп за наречену
становив 1 мільйон нігерійських найр
або близько 2,5 тисячі доларів. Скромна церемонія відбулася в штаті Кацина, повідомляє видання Daily Nigeria.
В офіційний Instagram-акаунт також виклали короткий ролик, на якому молода дівчина танцює на церемонії під традиційну музику.
Відомо, що правитель, який народився в 1932-му, одружився не менше
ніж із чотирма молодими дружинами
за останні шість років. Проте перед

90

весіллям, яке відбулося кілька днів
тому, він розлучився з ними, щоб узяти за дружин інших молодих дівчат.

“

ти всіх своїх обраниць та дітей. Проте
така традиція поширена лише в сільській місцевості.

l ОЛЕ, ОЛЕ, ОЛЕ, ОЛЕ!
Фото із сайту ua-football.com.

За місцевими законами, чоловікам дозволяється
багатоженство за умови, що вони можуть
забезпечити всіх своїх обраниць та дітей.

Джерело, близьке до правлячої родини, додало: «План полягав
у тому, що емір хотів одружитися
щонайменше з трьома жінками одночасно».
За місцевими законами, чоловікам дозволяється багатоженство
за умови, що вони можуть забезпечи-

Зазначимо, що емір — титул
правителя або князя в деяких мусульманських країнах Азії й Африки.
Вони вважаються хранителями релігії та традицій. Еміри мають незначні
конституційні повноваження, але вважаються дуже впливовими особистостями, до яких часто прислухаються.
«Головне — бути впевненими у своїх силах».

l СУМНІ РЕАЛІЇ

Вона призначена для використання при добровільній евтаназії.
Розробники з компанії Sarco сподіваються, що пристрій почнуть
використовувати вже наступного року
Василина СМЕТАНА

ослугами асистованого самогубства (коли пацієнт самостійно приймає смерть, але за сприяння лікаря) у 2020 році скористалися
близько 1300 тяжко хворих жителів
Швейцарії, де ця процедура є законною. Пацієнтам, які погодилися на евтаназію, вводять розчин пентобарбіталу
натрію. Після прийому препарату людина засинає протягом двох-п’яти хвилин, потім впадає в глибоку кому, а тоді

П

настає смерть.
Однак компанія Sarco пропонує
інший підхід до добровільного відходу від життя — без використання
речовин. Розробники капсули зазначають, що людина сама може активізувати процес власної смерті. Апарат
доволі мобільний, тому його можуть
доставити у будь-яке приміщення. Людина лягає всередину зручної капсули,
де самостійно натискає спеціальну
кнопку. Після цього внутрішній простір
капсули заповнюється азотом, а кон-

центрація кисню швидко знижується
з 21% до 1%.
У таких умовах людина стає трохи
дезорієнтованою і може відчути легку
ейфорію, перш ніж знепритомніє. Все
це займе близько 30 секунд. Смерть настає через гіпоксію та гіпокапнію, тобто,
нестачу кисню та вуглекислого газу.
Кажуть, що при цьому нема ні паніки, ні відчуття задухи…
Фото із сайту swissinfo.ch.

У Швейцарії придумали
капсулу для самогубств

Розробники капсули обіцяють
безболісну і швидку смерть, однак
практика евтаназії свідчить, що лише
в 16 зі 100 випадків люди помирають
без агонії, решта йдуть із життя
у тривалих важких стражданнях.

«Жереб вдалий — наші
хлопці перевершують
своїх опонентів»
Так відомий український
тренер Мирон Маркевич
(на фото) прокоментував
підсумки жеребкування
Ліги націй, в результаті
якого команді Олександра
Петракова в Лізі
В 1 дісталися збірні
Шотландії, Ірландії
і Вірменії
Петро ПАС

вважаю, що жереб
вдалий. На мій погляд,
наші хлопці перевершують своїх опонентів. До речі,
збірна України намагатиметься

«Я

довести свою силу вже в березні
наступного року, коли зустрінеться з тими ж шотландцями у стиковому матчі відбору на Чемпіонат
світу-2022. А в тому, що одразу
чотири поєдинки у Лізі націй
доведеться зіграти у червні,
не бачу нічого страшного. Чемпіонат Української Прем’єр-ліги
закінчується 21 травня, і оскільки більшість наших збірників
грає вдома, то тренерський штаб
матиме час як слід підготувати їх
до випробувань на міжнародній
арені. Головне — бути впевненими у своїх силах і тоді із завоюванням путівки до Ліги А не має
виникнути проблем», — наголосив Мирон Маркевич.

